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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 - O Município de Franca nos anos de 1968/70 e 2000/02 

 

 

1.1.1 - Dados Históricos 

 

 No século XVI foi desbravada a região compreendida entre os rios Pardo e 

Grande, porém somente foi povoada a partir das descobertas das minas de Goiás por 

Anhanguera II no início do século XVIII. Os primeiros núcleos povoadores desta 

região se formaram após a década de 70; eles foram constituídos pelos pousos que 

foram se formando com a abertura das estradas de Goiás em 1722. 

 Nas últimas décadas do século XVIII, se formou um povoado disperso, que 

ficou conhecido como bairro das Canoas, que abrangia alguns pousos e paragens. 

Depois ali foi criada uma Companhia de Ordenanças, pertencendo a Freguesia de 

Caconde e Município de Moji Mirim. 

A região recebe um grande fluxo populacional no início do século XIX, de 

mineiros vindo principalmente do sul de Minas e de goianos do Sertão da Farinha 

Podre (futuro Triângulo Mineiro), devido a decadência da mineração de Minas 

Gerais. Assim em 1804 são dados os primeiros atos efetivos da fundação daquele 

povoado. 
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Em 29 de agosto de 1805, foi criada a Freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição da Franca e do Rio Pardo, simplificado para Franca, em homenagem ao 

governador da Capitania Antônio José da Franca e Horta. 

Após 1809, Franca passa a ter seu núcleo urbano em forma de tabuleiro de 

xadrez, as casas foram sendo construídas em torno da Igreja Matriz, localizada na 

praça principal, onde hoje está a fonte luminosa. Franca era um mundo rural, a 

população vivia nas fazendas lidando com o gado e as plantações, freqüentando suas 

casas na vila apenas nos domingos e feriados. A instalação do Município de Franca e 

sua emancipação político-administrativa se dão em 30 de novembro de 1824. (1)  

 

 

1.1.2 - Situação Geográfica 

 

A cidade de Franca está localizada a nordeste do estado de São Paulo a uma 

distância de 401 Km da capital do estado, em 1970 representava uma área de 

extensão de 509Km2 e, em 2000 sua área é de 607 Km2 a 1.040 metros de altitude. 

Geograficamente situada, no eixo econômico mais dinâmico do país formado por 

São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Acesso facilitado pelas principais 

rodovias do país, entre as quais o complexo Anhanguera - Bandeirantes, D. Pedro I e 

Cândido Portinari, dentre outras.(1) 

Possui um clima agradável do tipo tropical de altitude, com inverno seco e 

verão úmido, a temperatura média mensal de 23,5o C e precipitação pluviométrica 

do mês mais seco em torno de 35 mm. Nos meses que chove mais (dezembro a 

fevereiro) ocorre 50% da precipitação anual, que é de 1.400 mm a 1.500 mm. A 
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umidade relativa do ar média é de aproximadamente 70%, e o solo é do tipo latossolo 

amarelo - fase arenosa com fertilidade de média para alta.(1) 

 

 

1.1.3 - Demografia 

 

A população em 1970 totalizava 93.613 residentes, sendo 88.130 pertencendo 

à área urbana e 6.888 à área rural. Desta forma, já nesta época, 92% da população 

residia em área urbana.(1) Em 2000 a população de Franca praticamente triplicou em 

relação a 1970, atingido 287.737 mil pessoas residentes, sendo 282.203 habitantes na 

área urbana e 5.534 na área rural, e em 2002 a população cresce para 299.235 

indicando que 98,08% dos habitantes residem na área urbana, representando assim 

um aumento de 5,33% da população urbana em relação a 1970, e uma queda de 

5,34% da população residente em área rural, isto demonstra que Franca é uma cidade 

essencialmente urbana.(2) (Tabela 1). Este elevado grau de urbanização implica uma 

demanda crescente aos setores sociais, de serviços e infra-estrutura urbana, impondo 

ao governo municipal um papel cada vez mais importante na melhoria da qualidade 

de vida da população. (3, 2)  

Tabela 1 - População residente no município de Franca segundo área de 
       habitação. 

Ano Urbana % Rural % Total %
1970 88130 92,75% 6888 7,25% 95018 100,00%
2000 282203 98,08% 5534 1,92% 287737 100,00%  

            Fonte: IBGE - Censos Demográficos e contagem populacional .(3, 2) 

Existe uma homogeneidade na distribuição entre homens e mulheres.  A 

proporção de homens e mulheres entre 1970 e 2002 permanece praticamente sem 
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alterações, 50,6% de mulheres e 49,40% de homens, conforme mostrado na Tabela 

2. Interessante notar que a população feminina é menor nas faixas etárias mais 

baixas, e se recupera nas faixas etárias mais altas, indicando uma maior mortalidade 

masculina. Esta inversão a favor da população feminina ocorria na faixa de 10 a 14 

anos em 1970, e ela ocorre na faixa de 20 a 29 anos, em 2002, evoluindo, também, 

para uma maior diferença a favor das mulheres na faixa acima de 60 anos (Figuras 1 

e 2).(4, 2, 5) 

No Brasil, a análise e mortalidade segundo o sexo evidencia sempre, maior 

peso das mortes masculinas, com cerca de 58% dos óbitos no País e, este predomínio 

pode ser evidenciado em muitas regiões brasileiras e em todas as idades.(6) 

Obviamente, que afirmações como estas deveriam ter como base um maior 

número de censos, no entanto, com a inexistência de censos anteriores a 1970 para a 

região estudada, fica a impossibilidade de verificarmos estatisticamente a veracidade 

da afirmação acima, e ficamos com as meras evidências de que assim o seja.  

Tabela 2 - População residente por sexo segundo grupos de idade, Franca. 

Masculino % Feminino % Masc/Fem Total Masculino % Feminino % Masc/Fem Total
menor de 1 ano 1149 51,48% 1083 48,52% -6,09% 2232 2802 52,06% 2580 47,94% -8,60% 5382
de 1 a 4 anos 4433 51,19% 4227 48,81% -4,87% 8660 10947 50,88% 10567 49,12% -3,60% 21514
de 5 a 9 anos 6011 51,04% 5767 48,96% -4,23% 11778 14017 51,22% 13347 48,78% -5,02% 27364
de 10 a 14 anos 5720 48,82% 5997 51,18% 4,62% 11717 14501 51,50% 13658 48,50% -6,17% 28159
de 15 a 19 anos 5541 49,22% 5717 50,78% 3,08% 11258 14377 50,67% 13998 49,33% -2,71% 28375
de 20 a 29 anos 8044 48,85% 8424 51,15% 4,51% 16468 26108 49,59% 26537 50,41% 1,62% 52645
30 a 39 anos 5618 48,39% 5991 51,61% 6,23% 11609 24145 49,54% 24590 50,46% 1,81% 48735
40 a 49 anos 4323 49,53% 4405 50,47% 1,86% 8728 18375 48,36% 19618 51,64% 6,34% 37993
50 a 59 anos 2865 47,88% 3119 52,12% 8,14% 5984 11452 47,78% 12516 52,22% 8,50% 23968
60 a 69 anos 1675 49,38% 1717 50,62% 2,45% 3392 6817 46,03% 7993 53,97% 14,71% 14810
70 a 79 anos 851 47,70% 933 52,30% 8,79% 1784 3231 43,28% 4234 56,72% 23,69% 7465
80 anos e mais 0,00% 0 1069 37,84% 1756 62,16% 39,12% 2825

Totais 46230 49,39% 47380 50,61% 2,43% 93610 147841 49,41% 151394 50,59% 2,35% 299235

1970 2002

FONTE: IBGE(4, 5). 
Obs: em 1970 o censo só apontava ate 70 anos e mais, o total foram contabilizados entre 70 e 79 anos. 
No censo de 1970, foram apontadas 23 pessoas com idades ignoradas. 



                         6

70 ou mais

60 a 69 anos

50 a 59 anos

40 a 49 anos

30 a 39 anos

20 a 29 anos

10 a 19 anos

0 a 9 anos

Mli Fii  
  Figura 1 – Pirâmide etária – Franca – 1970 

 

80 anos e mais

70 a 79 anos

60 a 69 anos

50 a 59 anos

40 a 49 anos

30 a 39 anos

20 a 29 anos

10 a 19 anos

0 a 9 anos

Masculino Feminino  
  Figura 2 – Pirâmide etária – Franca – 2002 

 

É comum encontrar em qualquer área e em qualquer idade, coeficiente de 

mortalidade do sexo masculino maior que o do feminino. Mesmo que sigam padrões 

diferentes nos países desenvolvidos e em desenvolvimento nascem mais meninos do 

que meninas. (7)  
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Até o início dos anos 80, a estrutura etária brasileira mostrava evidências de 

ser uma população predominante jovem, em conseqüência dos altos níveis de 

fecundidade. Com a diminuição da fecundidade e a redução da mortalidade dos 

muitos jovens, a população vem paulatinamente envelhecendo. (6,4,2).  A tradução do 

envelhecimento pode ser relacionada ao aumento da vida média ao nascer. A 

esperança de vida ao nascer vem aumentando, mesmo com importantes variações 

entre as cinco principais regiões brasileiras, sendo menor para o sexo masculino e na 

região nordeste. Outros aspectos populacionais importantes são os anos de vida 

saudável, difícil de ser calculado e, a razão de dependência, que permite entender o 

peso dos jovens menores de 15 anos e dos idosos maiores de 64 anos. (6) 

A população deste município caracterizava-se nos anos 70 por uma população 

quase que totalmente (78,75%) de indivíduos com idade inferior a 39 anos. 

Atualmente esta mesma faixa etária representa 70,91% da população, indicando uma 

população mais velha no censo de 2002. Interessante notar que a proporção da faixa 

etária de 20 a 29 anos se mantém em 17,29% nos anos de 1970 e 2002. Nos dados de 

2002 percebe-se, que as proporções das faixas etárias abaixo de 20 a 29 anos vão 

diminuindo em relação às mesmas faixas de 1970 e acima desta faixa as proporções 

vão aumentando. Confirmando a tendência ao envelhecimento da população, e 

aumento na expectativa média de vida (Tabela 3). 
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Tabela 3 - População residente segundo grupos de idade, Franca. 

Qtde % Acumulado Qtde % Acumulado
menor de 1 ano 2232 2,38% 2,38% 5382 1,80% 1,80%
de 1 a 4 anos 8660 9,25% 11,64% 21514 7,19% 8,99%
de 5 a 9 anos 11778 12,58% 24,22% 27364 9,14% 18,13%
de 10 a 14 anos 11717 12,52% 36,73% 28159 9,41% 27,54%
de 15 a 19 anos 11258 12,03% 48,76% 28375 9,48% 37,03%
de 20 a 29 anos 16468 17,59% 66,35% 52645 17,59% 54,62%
30 a 39 anos 11609 12,40% 78,75% 48735 16,29% 70,91%
40 a 49 anos 8728 9,32% 88,08% 37993 12,70% 83,60%
50 a 59 anos 5984 6,39% 94,47% 23968 8,01% 91,61%
60 a 69 anos 3392 3,62% 98,09% 14810 4,95% 96,56%
70 a 79 anos 1784 1,91% 100,00% 7465 2,49% 99,06%
80 anos e mais 0,00% 100,00% 2825 0,94% 100,00%

TOTAL 93610 100,00% 299235 0,00%

1970 2002

 
 FONTE: IBGE(4, 5). 
 Obs: em 1970 o censo só apontava ate 70 anos e mais, o total foram contabilizados entre, 
 70 e 79 anos. 
 No censo de 1970, foram apontadas 23 pessoas com idades ignoradas. 

 
 

1.1.4 - Perfil Econômico 

 

 Em 1970 a micro-região do Planalto de Franca, era composta dos Distritos de 

Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, 

Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista, nesta época, o café 

ainda presente, é superado pela produção leiteira. Franca desde já, se sobressai na 

indústria de couro e calçados. Perde em 1970 os distritos de Jeriquara, Restinga e 

Ribeirão Corrente, elevados à categoria de Município. (8) 

Nesta época o setor de atividades das pessoas de 10 anos e mais, era 20,1% 

em atividades industriais, 7,03% em atividades agrícolas, 4,4% no comércio de 

mercadorias e 16,6% em outras atividades distintas e os outros 51,87% eram de 

pessoas inativas. A população economicamente ativa representava 36,6% da 

população e 63,4% eram não economicamente ativas. (5) 
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Segundo o censo de 2000 a composição das atividades econômicas é de 20% 

no setor primário (agricultura e pecuária), 50% no setor secundário (indústria) e 30% 

no setor terciário (comércio e prestação de serviço). A renda per capta ultrapassa 

US$ 6.000,00 anuais e a população economicamente ativa chega a 184.000 

aproximadamente 64% da população. (1, 2) 

A cidade conta atualmente com 4.172 indústrias (1), classificadas entre micros, 

pequenas, médias e grandes, empregando aproximadamente 35.000 trabalhadores. (1) 

A produção na cidade é de natureza bastante variada, passando pelo mel, café, leite, 

equipamentos eletro-eletrônicos, curtumes e acabadores de peles e máquinas para 

fabricação de calçados.  

O SEBRAE de Franca atende uma região composta por 23 municípios e mais 

de 550.000 habitantes. Seu trabalho com diversos projetos, como consultorias, 

incubadoras de empresas, qualidade total, turismo, treinamentos e outros, mostra sua 

importância para a região.   

A cidade conta também com uma unidade do Serviço Social da Indústria 

(SESI), que exerce trabalhos importantes nas áreas de educação, saúde, cultura e 

lazer, mantendo na cidade escolas, clube, teatro, biblioteca, ambulatórios e outras 

repartições destinadas para o bem-estar dos trabalhadores. O Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) está em Franca desde 1974, como centro de 

treinamento, qualificando a mão-de-obra que produz um dos melhores calçados do 

mundo. O SENAC também   desempenha papel idêntico, mas voltado para o 

segmento comercial. Também se faz presente na cidade o Colégio Técnico Agrícola 

que funciona há mais de 30 anos, formando técnicos competentes e capazes de 

ingressar no mercado de trabalho. Adjetivos semelhantes podem ser atribuídos aos 
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estudantes do Colégio Técnico Industrial, também tradicional escola 

profissionalizante da cidade. (1, 2) Vista pelo país como a capital nacional do calçado 

masculino, Franca se vê, de repente, sob um novo prisma o da modernidade e da 

diversificação industrial. 

 

 

1.1.5 – Escolaridade 

 

Os dados censitários de 1970 mostram que a escolaridade por anos de estudo 

tinha maior concentração nas faixas de 2, 3 e 4 anos de estudos, apresentando 

percentuais respectivamente de 10,38%, 13,33% e 23,24% da população. Já nos 

dados censitários de 1996 (último período disponível no IBGE), mostrou uma maior 

concentração nas faixas de 4, 5 a 7 e 9 a 11, com respectivamente 15,66%, 18,44% e 

13,12% da população. O percentual da população sem instrução era de 25,21 % 

passando para 14,77% em 1996. (5, 8, 9) (Tabela 4) 

Tabela 4 – Distribuição da população residente por anos de instrução 

% %
Anos de Instrução 1970 1996

s/instrução 25,21 14,77
< 1 5,68
1 8,2 4,6
2 10,38 5,85
3 13,33 7,18
4 23,24 15,66

5 à 7 7,3 18,44
8 2,16 7,81

9 à 11 4,57 13,12
12 ou mais 5,58 6,41  

       Fonte: IBGE - Censos Demográficos e contagem populacional (10, 5) 
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O censo de 2000 revela que no Estado de São Paulo o índice de analfabetismo 

é de 17,35% e, em Franca este índice é de 16,81%, mas considerando-se apenas os 

residentes com idade acima de 10 anos o índice de alfabetização chega a 94,90%. A 

população de indivíduos sem estudos está concentrada na faixa etária acima de 60 

anos, e na faixa etária de 5 a 9 anos, em virtude de esta população ter tido menor 

acesso à escolaridade e, a metade da faixa de 5 a 9 anos corresponde àqueles que 

ainda não ingressaram na escola. 

Apenas 8,38% da população têm mais de 60 anos e destes 28,79% não tem 

instrução; 54,56% da população compreendem a faixa de idade de 20 a 59 anos 

(população ativa economicamente), destes 17,72% não tem instrução nenhuma, e 

51,88% da população inicia seus estudos com menos de 7 anos.(Tabela 5) 

 Podemos observar a melhora do grau de escolaridade da população e redução 

do percentual de indivíduos que não receberam nenhuma instrução. 

 
Tabela 5 – Escolaridade por anos de estudo segundo idade, Franca-2000 

Sem Menos 1 2 3 4 5 a 7 8 9 a 11 12 anos
Idade Instrução 1 ano ano anos anos anos anos anos anos ou mais Ignorado

0-3 anos 100,00
4-6 anos 45,87 51,88 0,50 1,75
7-9 anos 1,54 35,07 36,52 22,80 2,80 0,24 1,03
10-14 anos 0,63 1,08 4,30 10,23 20,71 22,81 38,69 0,88 0,06 0,61
15-19 anos 0,76 0,86 0,95 1,84 3,54 8,29 37,84 17,75 26,46 1,15 0,57
20-34 anos 1,42 0,29 1,25 2,48 4,40 12,56 27,71 13,09 25,49 10,93 0,38
35-49 anos 4,00 0,44 2,77 5,75 8,71 26,54 14,83 9,32 14,48 12,84 0,32
50-59 anos 12,30 1,37 6,25 10,58 13,46 30,17 6,06 5,16 6,85 7,71 0,09
60 anos ou + 28,79 1,83 7,75 10,46 10,72 25,32 2,67 3,80 4,69 3,90 0,08
Ignorado 6,43 7,97 4,88 3,86 6,68 9,51 18,51 5,66 9,51 2,31 24,68

Total 14,77 5,68 4,60 5,85 7,18 15,66 18,44 7,81 13,12 6,41 0,49  
Fonte: IBGE – Contagem Populacional 1996(10) 
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1.1.6 - Saneamento 

 

Em 1970 Franca possuía 19.151 domicílios particulares, 93,4% eram urbanos 

e 6,6% rurais. Deste total, 12.958 (67,66%) possuíam rede geral de abastecimento de 

água e, 4.136 domicílios (21,59%), possuíam poço ou nascente. Como podemos 

verificar, 32,34% dos domicílios não possuíam tratamento adequado da água, 

favorecendo o aparecimento de doenças adquiridas com a falta de tratamento de 

água. A água potável é o elemento básico para o controle de enfermidades 

infecciosas e parasitárias e garantia de maior higiene pessoal. (Tabela 6) 

Tabela 6 – Abastecimento de água - Franca – 1970 

Abastecimento
Água Domicílios %

Rede Geral 12958 67,66%
Poço ou Nascente 4136 21,60%
Outra forma 2057 10,74%

Total 19151 100,00%

1970

 
        Fonte: IBGE – Censo 1970(3) 
 

O município, hoje, conta com 79.061 domicílios particulares permanentes na 

zona urbana e 1.594 na zona rural. Possuem rede geral de abastecimento de água 

99,54% dos domicílios da zona urbana e 4,70% dos domicílios da zona rural. O 

abastecimento por poço ou nascente é 0,39% e apenas 0,069% é feita por outros 

escoadouros, na zona urbana. Na zona rural 95,17% do abastecimento é por poço ou 

nascente e 0,12% o abastecimento é feito por outras formas (Tabela 7). 
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Tabela 7 – Abastecimento de água - Franca – 2000 

Abastecimento
Água Qtde % Qtde % Qtde %

Rede Geral 78696 99,54% 75 4,71% 78771 97,66%
Poço ou Nascente 311 0,39% 1517 95,17% 1828 2,27%
Outra forma 54 0,07% 2 0,13% 56 0,07%

Total 79061 100,00% 1594 100,00% 80655 100,00%

2000
Urbana Rural Total

 
       Fonte: IBGE – Indicadores de dados básicos 2002(4) 

 

Na Figura 3, podemos verificar o comparativo entre os dados de 

abastecimento de água no município de Franca, nos anos de 1970 e 2000, que nos 

mostra que o total de água encanada passou de 67,66% para 97,66% , restando 

apenas 2,44% de domicílios sem tratamento adequado de água, restringido assim o 

aparecimento de doenças adquiridas com a falta de tratamento de água. 

1970 67,66% 21,60% 10,74%

2000 97,66% 2,27% 0,07%

Rede Geral Poço ou Nascente Outra forma

     Fonte: IBGE – Censo 1970(3)  e IDB 2002(4) 
    Figura 3 – Abastecimento água em Franca nos anos de 1968/70 e 2000/02. 

 

As instalações sanitárias em 1970 eram distribuídas por 8.388 domicílios 

(43,80%) com rede de esgoto, fossas sépticas em 1.312 (6,85%), fossa rudimentar em 

8.851 (46,22%) e outros escoadouros em 42 domicílios (0,22%).  
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Como se pode analisar quase 50% dos domicílios não possuíam instalações 

sanitárias adequadas (Tabela 8). Esta precária condição sanitária era favorecedora ao 

aparecimento de doenças infecciosas. (3, 5) A diarréia, embora facilmente evitável era 

uma das principais causas de mortalidade. (11) 

Tabela 8 – Instalações sanitárias - Franca – 1970 

Instalações
Sanitárias Domicílios %

Rede Geral de Esgoto ou pluvial 8388 43,80%
Fossa séptica 1312 6,85%
Fossa Rudimentar 8851 46,22%
Outra Escoadouro 42 0,22%
Não tem instalação sanitária 558 2,91%

Total 19151 100,00%

1970

 
       Fonte: IBGE – Censo 1970(3) 
 

Em 2002, 79.061 domicílios da zona urbana, 99,03% possuíam rede geral de 

esgoto ou pluvial, 0,57% por fossa séptica, 0,27% por fossa rudimentar, 0,002% 

outros meios (vala, rio, lago ou outro escoadouro), e apenas 0,10% não tem 

instalação sanitária adequada. No entanto, na zona rural, 78,80% das instalações 

sanitárias podem estar envolvidas com contaminação do solo e água, sendo que 

2,20% não possuem nenhum tipo de tratamento de esgoto, o que coloca em risco a 

saúde da população rural, e também a possibilidade de contaminação do lençol 

freático da região (Tabela 9). 

Tabela 9 – Instalações sanitárias - Franca – 2000 

Instalações
Sanitárias Qtde % Qtde % Qtde %

Rede Geral de esgoto ou pluvial 78291 99,03% 31 1,94% 78322 97,11%
Fossa Séptica 453 0,57% 307 19,26% 760 0,94%
Fossa rudimentaar 218 0,28% 1221 76,60% 1439 1,78%
Outro escoadouro 17 0,02% 23 1,44% 40 0,05%
Não tem instalação sanitária 82 0,10% 12 0,75% 94 0,12%

Total 79061 100,00% 1594 100,00% 80655 100,00%

2000
Urbana Rural Total

 
       Fonte: IBGE – Indicadores de dados básicos 2002(4) 
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            Na Figura 4, podemos verificar o comparativo entre os dados de instalações 

sanitárias nos anos de 1970 e 2000, que nos mostra que o total de rede geral de 

esgoto passou de 43,80% para 97,11%, trazendo grandes benefícios para a 

população, evitando doenças relacionadas à falta de saneamento, protegendo o meio 

ambiente e evitando a contaminação do lençol freático. 

1970 43,80% 6,85% 46,22% 0,22% 2,91%

2000 97,11% 0,94% 1,78% 0,05% 0,12%

Rede Geral 
de Esgoto 
ou pluvial

Fossa 
séptica

Fossa 
Rudimentar

Outro 
Escoadouro

Não tem 
instalação 
sanitária

    Fonte: IBGE – Censo 1970(3) e IDB 2002(4) 
    Figura 4 – Instalações sanitárias em Franca, nos anos de 1968/70 e 2000/02 
 

 A coleta de lixo na zona urbana corresponde a 99,80% dos domicílios, 

enquanto que na zona rural este índice é de 20,75%, o que significa que 79,25% dos 

domicílios rurais ainda não possuem nenhum tipo de coleta de lixo, sendo este 

queimado, enterrado ou jogado em terrenos baldios e ou rios, o que também contribui 

para a poluição do meio ambiente, e possibilita o aparecimento de focos de doenças 

(Tabela 10). 
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Tabela 10 – Coleta de lixo por morador - Franca – 2000 

Coletado
Lixo Qtde % Qtde % Qtde %

Coletado 280744 99,80% 1143 20,75% 281887 98,28%
Queimado (na propriedade) 313 0,11% 2966 53,85% 3279 1,14%
Enterrado (na propriedade) 62 0,02% 575 10,44% 637 0,22%
Jogado em terreno baldio ou logradouro 124 0,04% 403 7,32% 527 0,18%
Outra forma 70 0,02% 421 7,64% 491 0,17%

Total 281313 100,00% 5508 100,00% 286821 100,00%

2000
Urbana Rural Total

Fonte: IBGE – Indicadores de dados básicos 2002(4) 

 

 

1.1.7 - Informações sobre nascimentos 

 

Em 1968, segundo o Anuário Estatístico de 1970, o número de nascidos vivos 

foi de 2.655, segundo o Ministério da Saúde, o numero de nascidos vivos em 2002 

foi de 4.957, um aumento de 86,70% de nascidos vivos no período 1968-2002. A 

população total em 1968 era de 56.987 habitantes e a população de 2002 é de 

299.235; revelando um crescimento de 425,09%.(5, 8) O coeficiente de natalidade para 

o município de Franca em 1968/70 era de 30,9/mil hab. e em 2002 este coeficiente 

foi de 16,57/mil hab., mostrando uma considerável redução da taxa de natalidade 

(Figura 5).  
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30,9
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Coeficiente Natalidade *
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  * Por 1.000 habitantes 
 
 Figura 5 – Coeficiente de natalidade em Franca nos anos de 1968/70 e 2002. 

 

O número de nascidos vivos vem se mantendo desde 1996 na faixa de pouco 

mais de 5.000 (Figura 6), apresentando uma leve redução em 2002 para 4.957 

nascidos vivos. 
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  Fonte: MS/Funasa/Cenepi – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)(12)  

 Figura 6 – Nascidos vivos em Franca nos anos de 1994 a 2000. 

 

O baixo peso ao nascer é referido como o mais importante preditor de 

mortalidade neonatal, e representa ainda um importante fator de risco de morbidade, 

como doenças neurológicas e respiratórias. O baixo peso também está associado a 

prematuridade, ausência ou inadequado acompanhamento pré-natal, tabagismo, baixa 

condição socioeconômica e gravidez na adolescência. Em 2002, o percentual de 
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gravidez na adolescência (menores de 19 anos), foi de 17,85%, valor abaixo da 

média nacional (23,2% para 1998). 

 O percentual de mais de 8% dos nascidos vivos no município, com peso 

inferior a 2.500g é um número ainda alto em comparação com países desenvolvidos, 

que varia de 4 a 6% e está acima da média nacional (7,6%)(13)(Tabela 11). 

Tabela 11 – Nascidos vivos em Franca segundo peso ao nascer - 2000. 

Peso ao nascer Qtde. %
< 500g 1 0,02%

500 a 999g 24 0,44%
1000g a 1499g 42 0,77%
1500g a 2499g 415 7,62%
2500g a 2999g 1371 25,17%
3000g a 3999g 3362 61,73%
4000g e mais 208 3,82%

Ignorado 23 0,42%

Total 5446 100,00%  
 Fonte: MS/Funasa/Cenepi – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) (12)  

 

 Assim como baixo peso ao nascer, o tipo de parto e o acompanhamento pré-

natal têm sido associados à mortalidade neonatal precoce. (14, 15, 11, 16) Em 2000, foram 

realizados 2.612 cesarianas e 2.808 partos normais, no município de Franca, 

correspondendo respectivamente a 47,96% e 51,56% de todos os partos. O número 

de partos cirúrgicos então ultrapassa o valor recomendado pela OMS que é de 25%. 

Pode-se observar ainda que há uma maior incidência de cesarianas em 

mulheres que não estão supostamente sob risco, tomando-se como parâmetro à faixa 

etária, ou seja, menores valores percentuais são encontrados nas faixas de gestantes 

menores de 20 anos e de maiores de 39 anos (Tabela 12).  
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Tabela 12 – Tipo de parto segundo idade da mãe no município de Franca - 2000 

Idade da Mãe Qtde % Qtde % Qtde % Qtde %
10 a 14 anos 14 0,50% 13 0,50% 0,00% 27 0,50%
15 a 19 anos 623 22,19% 320 12,25% 2 7,69% 945 17,35%
20 a 24 anos 835 29,74% 701 26,84% 10 38,46% 1546 28,39%
25 a 29 anos 688 24,50% 709 27,14% 6 23,08% 1403 25,76%
30 a 34 anos 419 14,92% 558 21,36% 2 7,69% 979 17,98%
35 a 39 anos 186 6,62% 262 10,03% 0,00% 448 8,23%
40 a 44 anos 42 1,50% 46 1,76% 2 7,69% 90 1,65%
45 a 49 anos 0,00% 2 0,08% 0,00% 2 0,04%

Idade Ignorada 1 0,04% 1 0,04% 4 15,38% 6 0,11%

Total 2808 100,00% 2612 100,00% 26 100,00% 5446 100,00%

Vaginal Cesáreo Ignorado Total

 
    Fonte: MS/Funasa/Cenepi – Sistema de informações sobre nascidos vivos (SINASC) (12) 

 

 

 Macharelli (1995)(16), observou que o coeficiente de mortalidade aumentava 

progressivamente à medida que ocorria um atraso na inscrição da mãe em um serviço 

de pré-natal e os coeficientes de mortalidade decresciam à medida que o número de 

consultas médicas aumentava.  

 Segundo a Vigilância Epidemiológica Municipal, a Secretaria Municipal de 

Saúde, tem promovido esforços para manter no mínimo 7 consultas no pré-natal às 

gestantes usuárias do SUS. No ano de 2002, 64,18% das mulheres fizeram mais de 7 

consultas de pré-natal.(Tabela 13) 

Tabela 13 – Quantidade de consultas pré-natal segundo idade da mãe.  
Franca - 2002 

Idade
Mãe Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde %

10 a 14 anos 0,00% 2 0,99% 7 0,43% 17 0,49% 1 1,19% 27 0,50%
15 a 19 anos 7 20,00% 56 27,59% 323 19,83% 537 15,36% 22 26,19% 945 17,35%
20 a 24 anos 10 28,57% 58 28,57% 460 28,24% 994 28,44% 24 28,57% 1546 28,39%
25 a 29 anos 12 34,29% 40 19,70% 404 24,80% 932 26,67% 15 17,86% 1403 25,76%
30 a 34 anos 6 17,14% 32 15,76% 270 16,57% 663 18,97% 8 9,52% 979 17,98%
35 a 39 anos 0,00% 14 6,90% 138 8,47% 290 8,30% 6 7,14% 448 8,23%
40 a 44 anos 0,00% 1 0,49% 25 1,53% 60 1,72% 4 4,76% 90 1,65%
45 a 49 anos 0,00% 0,00% 1 0,06% 1 0,03% 0,00% 2 0,04%
Ignorada 0,00% 0,00% 1 0,06% 1 0,03% 4 4,76% 6 0,11%

Total 35 100,00% 203 100,00% 1629 100,00% 3495 100,00% 84 100,00% 5446 100,00%
% 0,64% 3,73% 29,91% 64,18% 1,54% 100,00%

Ignorado Total
De 4 a 6

consultas
7 ou mais
consultasConsulta

De 1 a 3
consultas

Nenhuma

 
  Fonte: MS/Funasa/Cenepi – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)(12) 
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 Ainda é controversa a influência do tipo de parto e do acompanhamento pré-

natal na mortalidade infantil. Conforme estudo de Menezes et al(1998)(15), o número 

de consultas pré-natais e o tipo de parto podem estar associados à mortalidade 

neonatal, no entanto mulheres que tiveram seus filhos antes do termo podem ter risco 

aumentado não exatamente pela falta de consulta das mães ou pelo tipo de parto, mas 

pela baixa idade gestacional e/ou peso ao nascer.(15) 

 O empenho não deve ser somente aumentar o número de consultas pré-natal, 

e sim melhorar a qualidade dos atendimentos, sabendo que a melhoria da qualidade 

da assistência ao pré-natal e ao parto é uma das condições essenciais para redução da 

taxa de mortalidade. Esta ação é fundamental para reduzir de forma efetiva a taxa de 

mortalidade materna e infantil. 

 

 

1.1.8 – Assistência à Saúde 

                                               

Franca nos anos de 1968-1970 possuía uma população residente de 82.450 

habitantes e, dispunha de dois hospitais com 413 leitos, um centro de serviços de 

urgência e 54 médicos em 1966. Franca hoje com uma população residente de 

299.235 mil habitantes, dispõe de seis hospitais, com 806 leitos, sendo que 140 são 

leitos permanentes do hospital Psiquiátrico Allan Kardec, seis Centros de Serviços de 

Urgência, se destaca dos demais municípios da região quanto ao quadro de 

profissionais que dispõe, sendo 507 profissionais médicos cadastrados. O setor 

terciário conta com quatro hospitais públicos e dois privados; o setor secundário com 

12 ambulatórios, um centro de saúde com dez especialidades, no setor primário conta 
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com 13 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 35 Centros Comunitários. As UBS 

oferecem assistência à população, envolvendo uma equipe multiprofisssional para 

atendimento médico e odontológico e realização de programas de saúde. Entre estes 

programas encontram-se os seguintes: Programa de Saúde do Adulto; Saúde Bucal; 

Saúde da Terceira Idade; Dentinho de Leite; Atendimento a Desnutridos.  Possui 

também três pronto-socorros, com atendimento 24 horas, além de 16 laboratórios de 

anatomia patológica e citológica e 130 farmácias.  

O Programa de Imunização Municipal, sob responsabilidade da Vigilância 

Epidemiológica tem se esforçado e conseguido manter as coberturas de imunização 

básica acima de 50, como preconiza o Programa Nacional. A meta operacional 

básica a ser alcançada é a vacinação de 100% das crianças menores de 1 ano, com 

todas as vacinas indicadas pelo Programa Nacional de Imunização. A Vigilância 

Epidemiológica também realiza vacinação contra Hepatite B nos Recém-nascido, 

tornando assim a transmissão vertical praticamente um risco teórico. (13) 

 A implantação da Terapia de Reidratação Oral, intervenção eficaz e de baixo 

custo, tem contribuído de modo significativo para redução da mortalidade infantil. 

(17,18) Apóia-se também a hipótese de que o Programa Nacional do Soro Caseiro no 

Brasil e a Comunicação de massa através da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil e da Sociedade Brasileira de Pediatria com a meta de orientar o manejo da 

desidratação por diarréia tenham sido um fator contribuinte. (18) Ações simplificadas 

de saúde (elevação das coberturas vacinais, terapia de reidratação oral), assim como 

a padronização das infecções respiratórias e reversão do desmame precoce, 

conseguem reduzir significativamente a mortalidade infantil. Uma redução rápida do 
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CMI reflete geralmente muito mais a cobertura e a eficácia de ações específicas do 

setor da saúde, do que a melhoria das condições de vida.   

 A melhora da saúde da população pobre se tem convertido em objetivo de 

várias organizações internacionais, incluindo o Banco Mundial e a Organização 

Mundial de Saúde, assim como vários governos nacionais no marco de suas políticas 

internas e seus programas de assistência para o desenvolvimento. E tem-se 

encontrado muitas dificuldades pela escassez de dados sobre a magnitude e as causas 

de desigualdades na saúde, sobretudo nos países em desenvolvimento. (19) 

Como dito por Manterola (2001)(20), países com importantes dificuldades 

econômicas diminuíram significativamente a mortalidade infantil, às custas da 

melhora da atenção primária da saúde e uma distribuição mais eqüitativa dos 

recursos. Por isso em tempos mais recentes se começou a observar que a mortalidade 

infantil não estava tão relacionada com os indicadores socioeconômicos. 

Lardelli et al (1993)-, estudando a influência dos fatores socioeconômicos e 

de atenção à saúde sobre a mortalidade infantil e perinatal na Espanha entre os anos 

de 1975 e 1986, verificou que a queda dos coeficientes foi semelhante, o CMI caiu 

de 18,9 por mil NV em 1975 para 9,2 em 1986, representando uma queda de 51,3% e 

a mortalidade perinatal de 21,1% para 10,7%, representando uma queda de 50,7%. O 

principal fator determinante de ambas mortalidades no período de 1975-8 foi à renda 

familiar, mas no período de 1983-6 a atenção à saúde foi mais relevante. Para a 

Espanha, assim como para outros países desenvolvidos, o decréscimo da mortalidade 

infantil e perinatal, pode ser atribuído, principalmente a melhoras na atenção à saúde 

pré-natal e neonatal em recentes anos, enquanto fatores econômicos parecem ser 

menos importantes. 
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Ao considerarmos a saúde como um direito de todo cidadão, este será privado 

deste benefício se lhe for ofertado um serviço de má qualidade. A sociedade tem 

então a obrigação de garantir um melhor desempenho dos sistemas e serviços, que se 

sustentem nos princípios não somente da qualidade, mas também da eficiência.  

A eficiência é a capacidade dos serviços de administrar seus recursos de 

modo a obter o máximo de benefício ao mais baixo custo. (21) 

 O papel dos serviços de saúde na redução da mortalidade infantil não implica 

o desconhecimento das determinações sociais e econômicas sobre este indicador e 

sim que é possível atenuá-lo através da melhoria da qualidade e democratização da 

atenção à saúde, responsabilidades sociais específicas e inalienáveis dos serviços de 

saúde. (22) 

 

 

1.2 – Mortalidade na infância 

 
A morte é o evento de mais alto custo social e segue constituindo um 
elemento fundamental na análise da situação de saúde da população. A 
taxa de mortalidade é um indicador da magnitude de dito evento se não 
que, basicamente, é um indicador do risco absoluto de morrer por causa e 
idade, população e tempo que são considerados. (23) 

 
 
 A Epidemiologia é uma ciência que estuda a distribuição e os determinantes 

da freqüência de doenças em populações humanas. (24, 25) Etimologicamente 

“epidemiologia” (epi=sobre; demo= população; logos=tratado), significa o estudo do 

que afeta a população, ou seja, o comportamento coletivo da saúde e doença. (26) 

 A definição indica duas áreas de investigação, a epidemiologia descritiva, 

descreve a distribuição do estado de saúde em função da idade, sexo, raça, geografia, 
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tempo entre outros e, a epidemiologia analítica que envolve a interpretação da 

distribuição em termos dos possíveis fatores causais. (27) 

A Epidemiologia vem incorporando recursos metodológicos que demonstram 

a desigualdade da distribuição da saúde e da doença nas sociedades, assim 

permitindo planejamentos de saúde de caráter preventivo ou assistência, voltadas ao 

ambiente ou aos indivíduos. (14) 

A inspeção da distribuição dos óbitos possibilita identificar os grupos da 

comunidade mais afetados, por determinados agravos à saúde, definir problemas 

prioritários e orientar a alocação de recursos e subsídios para os processos de 

planejamento, gestão, e avaliação de políticas e ações de atenção dos diversos 

segmentos populacionais. (28, 29) 

O perfil de mortalidade da população brasileira vem passando por 

transformações significativas. Houve redução significativa do número de óbitos 

devido às doenças infectocontagiosas para a maioria das regiões; (28, 6) e um aumento 

por doenças crônico-degenerativas. (28, 30) 

O processo de mudança demográfica ocorrida no país desde 1950 revela um 

estreitamento da base da pirâmide populacional em 1991. (31) Esta transição iniciou-

se com um acentuado e contínuo declínio da mortalidade e posterior queda da 

fecundidade, aumentando-se a presença de adultos e idosos. A transição demográfica 

tem nítida relação com a transição epidemiológica, em virtude da rápida 

transformação da estrutura etária da população. Frente a esta dinâmica demográfica 

configuram-se novas questões populacionais e novo delineamento de prioridades. (32) 

Dentre as mudanças do perfil de mortalidade, destaca-se a queda dos óbitos 

infantis. No Estado de São Paulo em 1994 o coeficiente de mortalidade infantil era 
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de 21,91/mil NV, 19,02/mil NV em 1995, 16,5/mil NV em 1996, 18,6/mil NV em 

1997 passando para 16/mil NV em 1998. (29)  

Podemos observar uma queda progressiva, no entanto, o índice mais recente 

do Estado de São Paulo, é ainda alto, assim como o índice de mortalidade estimado 

para 2000 em todo o Brasil divulgado pelo IBGE, que foi de 28,3/mil NV (4), 

comparado a outros países, conforme mostra a Tabela 14. 

Os indicadores de saúde de mais fácil construção e maior objetividade são os 

indicadores de mortalidade. Os indicadores de mortalidade são numerosos, os mais 

comumente utilizados são os de mortalidade por idade (distribuição da mortalidade 

por idade, coeficiente de mortalidade infantil, coeficiente de mortalidade neonatal, 

coeficiente de mortalidade pós-neonatal, coeficiente de mortalidade pré-escolar, 

coeficiente de mortalidade perinatal e de natimortalidade) e os específicos por sexo, 

idade, causas e local. (26) Dentre os coeficientes utilizados o que mais se destaca é o 

coeficiente de mortalidade infantil (CMI), também denominado Taxa de Mortalidade 

Infantil (26), que mede o risco de um nascido vivo morrer durante seu primeiro ano de 

vida. (26, 30,10) É definido como a relação entre o número de óbitos de crianças 

menores de um ano e o número de nascidos vivos em determinada área geográfica e 

período calculado na base de 1000 nascidos vivos. (26)  

O CMI tem dois principais componentes. O coeficiente de Mortalidade 

Neonatal que compreende os óbitos ocorridos no primeiro mês de vida, ou seja, do 

nascimento até o 27° dia de vida, e o Coeficiente de Mortalidade Pós-Neonatal que 

são as mortes do 28° dia até um dia antes de completar um ano.(33,34)  

O CMI tem sido reconhecido como um dos mais sensíveis indicadores de 

saúde global dos países (33, 29,35) , quanto ao nível de vida e bem estar social de uma 
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população(36,33,37,17) e internacionalmente, tem sido empregado como um dos 

principais indicadores de qualidade de vida.(7) 

A morte de menores de um ano é importante sinalizador das condições 

ambientais e sócio-econômicas. (6) Diversos estudos latino-americanos têm utilizado 

a estratégia de analisar a estreita relação entre os fatores sociais, econômicos (38, 39,40), 

assim como os fatores demográficos (41) e de atenção à saúde (41,42); na determinação 

da variação da mortalidade infantil. 

Busso (2001) (21) descreve o CMI como um indicador das desigualdades e 

iniqüidades das políticas sociais, da desqualificação dos sistemas de saúde e da 

ineficiência de serviços e equipes de saúde. 
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Tabela 14 – Coeficientes de mortalidade infantil por 1000 habitantes no ano 2000, 
         de alguns países. 

País Coeficiente*

Austrália 5,00
Japão 3,40

Nova Zelândia 4,90
Singapura 2,60

China 37,90
India 76,20

Malásia 6,90
Espanha 3,90
Portugal 5,90

Itália 4,80
França 4,50

Argentina 17,60
Bolívia 66,40
Canadá 4,60

Chile 8,60
Colômbia 20,40

Costa Rica 10,00
Cuba 7,60

Equador 27,10
México 24,50

Paraguai 26,70
Peru 37,20

Uruguai 13,70
E.U.A 7,50

Nigéria 133,70
Angola 261,50
Etiópia 142,6

 
             Fonte: WHO (43) 

             * Por 1000 nascidos vivos 
 

Segundo a Organização Panamericana de Saúde-OPS (1990)(44), o 

conhecimento do nível de mortalidade de crianças de um a quatro anos de idade, sua 

tendência e análise de sua estrutura contribui para a definição de políticas, 

estabelecimento de prioridades e a formulação de programas para a saúde deste 

grupo populacional. 

Dos dois componentes da mortalidade infantil, o pós-neonatal é o que mais se 

associa com a qualidade de vida, ou seja, o bem estar social.(33) Porém esta 

importância pode ser variada na dependência da situação epidemiológica da área 
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analisada. Em Países industrializados, onde o nível de saúde é bom, a mortalidade 

infantil é menor, predominando causas neonatais mais difíceis de serem evitadas 

como a prematuridade extrema e as doenças congênitas. (14) 

Em nações desenvolvidas como os EUA, Finlândia, Inglaterra e País de 

Gales, o peso relativo das doenças infecciosas é baixo e a queda do coeficiente de 

mortalidade infantil ocorre principalmente devido à redução da mortalidade neonatal. 

A situação difere em países em desenvolvimento, onde a redução do coeficiente 

ocorre principalmente às custas da mortalidade pós-neonatal, com uma pequena 

redução do componente neonatal que passa a ser proporcionalmente maior.(44) 

No Brasil, a mortalidade pós-neonatal predominava até meados da década de 

80 e, vem apresentando grande redução nos últimos anos. (6) No entanto a 

mortalidade neonatal vem apresentando redução mais lentamente, em oposição a 

reduções mais significativas como em Países desenvolvidos. (45) 

Enquanto a mortalidade neonatal, em 1970-1980 apresentava uma redução 

semelhante em todos os países analisados, exceto para os Estados Unidos; hoje 

representa o principal problema dos países de menor mortalidade, sendo responsável 

por 60 a 70% das mortes infantis. (44) 

A mortalidade neonatal, particularmente a neonatal precoce está vinculada à 

assistência intra-hospitalar, pré-natal ao parto e ao recém-nascido, e a fatores 

biológicos como condições desfavoráveis do recém-nascido, tais como imaturidade e 

anomalias congênitas (33); portanto, sua redução é de alto custo e está ligada a 

investimentos consideráveis, destinados aos serviços hospitalares de alta 

complexidade e assistência pré, trans e pós-natais. (33,44) Podemos assim dizer que a 

mortalidade neonatal avalia a assistência à saúde dada às crianças e às mães do que o 



                         29

bem-estar social. (33) A mortalidade perinatal também é um excelente indicador da 

saúde infantil, visto que reflete a saúde materna e mais especificamente a atenção ao 

pré-natal e parto. (6,44,46)  

Estudos em alguns estados brasileiros evidenciaram pequeno decréscimo ou 

mesmo estabilidade para o componente neonatal precoce (33, 22,47) ou elevação da 

mortalidade nos primeiros momentos da vida do recém-nascido, por uma possível 

piora na qualidade da assistência obstétrica e pediátrica.(22,48)  

As causas de mortalidade no período pós-neonatal estão relacionadas a 

doenças infecciosas principalmente do aparelho respiratório, enfermidades diarréicas, 

desnutrição, produtos da atuação de condições ambientais hostis sobre crianças 

nascidas em boas condições. (14,44) Estas causas são evitáveis por medidas simples, 

como as imunizações, ou seja, intervenções específicas de caráter médico-sanitário e 

melhorias das condições gerais de vida. Pode se destacar também os benefícios de 

outras intervenções para redução das enfermidades diarréicas, como a promoção da 

lactância materna, da higiene pessoal e doméstica, do melhoramento da prática de 

desmame e imunização contra rotavírus. (44)  

Outro importante indicador é a mortalidade na infância, ou seja, a mortalidade 

de menores de 5 anos de idade.(30) A maior proporção de mortes de menores de 5 

anos guarda relação com condições sanitárias precárias, e baixo nível educacional da 

mãe.(30,49) A tendência deste indicador é de queda, assim como a mortalidade infantil. 

Entretanto, no Brasil apesar de manter-se o decréscimo da mortalidade infantil (15), 

tem-se um dos mais altos níveis de desigualdades sócio-econômicas e, 

conseqüentemente de mortalidade de menores de cinco anos. (19) 
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O peso ao nascer tem sido um dos indicadores de saúde neonatal mais 

enfatizado nas pesquisas, nas últimas décadas. É determinado, principalmente, pela 

duração da gestação e pelo crescimento intra-uterino. (50) O baixo peso ao nascer 

inclui bebês prematuros com idade gestacional abaixo de 37 semanas, aqueles com 

um crescimento uterino retardado, ou uma combinação dos dois fatores. (51) Tem sido 

um dos indicadores mais úteis para se avaliar o êxito da atenção pré-natal e as 

perspectivas de sobrevivência e saúde da criança durante o primeiro ano de vida. 

(7,51,11) 

A Investigação interamericana de mortalidade na infância (11) revelou 

resultados surpreendentes com respeito à mortalidade neonatal em função à 

proporção extraordinariamente elevada de mortes de crianças de baixo peso ao 

nascer. O baixo peso ao nascer reveste-se de uma grande importância para 

compreender e interpretar as diferenças na mortalidade em crianças menores de um 

ano. São numerosos os fatores de risco relacionados a maior probabilidade do baixo 

peso ao nascer, tais como, a subalimentação da mulher em idade reprodutiva, a 

gravidez na adolescência, enfermidades crônicas da gestante, infecções, anemia 

durante a gravidez antecedente de nascimentos com baixo peso, e alguns hábitos 

associados ao estilo de vida, como, tabagismo, alcoolismo e o consumo de drogas 

ilícitas. Estes fatores de risco constituem uma preocupação de primeira ordem nos 

programas de saúde materna. (51) 

 A magnitude da mortalidade neonatal depende em grande medida da 

freqüência de nascimentos de baixo peso. Assim sendo, investigações sobre a 

freqüência de nascidos vivos de baixo peso ao nascer constituem uma importante 

necessidade não somente para estabelecer comparações, se não, para encontrar uma 
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explicação das causas, como base para uma ação preventiva. (11) Para o êxito na 

atenção à saúde da mãe e da criança deve-se combinar os programas de saúde e 

nutrição materno-infantil. (51)  

Os cálculos das taxas de mortalidade infantil podem ser feitos de duas 

maneiras: diretamente, com os dados dos registros civis ou indiretamente, apoiando-

se em estimativas como censos, pesquisas demográficas e estudos epidemiológicos. 

Os cálculos diretos das taxas de mortalidade infantil são feitos utilizando-se os 

sistemas de informação sobre mortalidade-SIM e de nascidos vivos – SINASC. (26,35) 

O SIM foi criado em 1975, dispondo de dados informatizados desde 1979, constitui-

se em um importante elemento para o Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica, seu instrumento padronizado de coleta de dados é a Declaração de 

óbito (DO), que é impressa em 3 vias coloridas, cuja emissão e distribuição, em 

séries pré-numeradas, para os estados, é de competência exclusiva do Ministério da 

Saúde. As Secretarias Estaduais de Saúde são responsáveis pela distribuição das DO 

para os municípios, e as Secretarias Municipais se responsabilizam pelo controle e 

distribuição entre profissionais médicos e instituições, assim como pelo recolhimento 

das primeiras vias em hospitais e cartórios. (54)  

A utilização dos dados de mortalidade oriundos das declarações levanta 

questões sobre a confiabilidade e a validade das informações nelas contida, 

principalmente quanto às causas de morte. (52) Embora um modelo único de DO 

tenha sido instituído pelo Ministério da Saúde a nível nacional desde 1976, ainda nos 

dias atuais, a informação contida no atestado deixa muito a desejar, devido à má 

qualidade no seu preenchimento. Além das questões de ordem quantitativa somam-se 

as de ordem qualitativa. O que se verifica, é que não se dá a devida importância ao 
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preenchimento da declaração e, na maioria das vezes esta é vista somente como uma 

exigência legal para o sepultamento e não como uma possível fonte geradora de 

dados. (33) 

A análise da mortalidade infantil pode ser prejudicada por limitações de 

dados como o subregistro, subnumeração de óbitos e nascimentos, problemas 

inerentes à declaração da causa básica e, às vezes, falha na sua codificação. (6,10) A 

obtenção do número de nascidos vivos, por vezes, é o fator limitante para a 

estimativa do CMI. A estimativa de subregistro de nascimentos no estado de São 

Paulo é de 3,9%. No Município de Franca, no ano de 2002, os nascimentos 

domiciliares corresponderam a apenas 0,12% e, seus registros foram efetuados e 

encaminhados pelo cartório de registro civil para a Secretaria Municipal de Saúde e 

uma via para a Unidade de Saúde a qual tenha realizado o primeiro atendimento da 

criança. (53) A garantia da gratuidade do registro civil é um dos caminhos para a 

melhoria do planejamento e da execução de políticas públicas, principalmente na 

área da saúde. A lei 9534 que determina a gratuidade do registro civil de pessoa 

física a todos brasileiros, foi aprovada em dezembro de 1997. A primeira certidão de 

nascimento e de óbito é gratuita para todos. Todavia a lei não vem sendo cumprida 

em todo território nacional. (53) 

O SINASC foi implantado em 1999, assim todos os nascimentos ocorridos 

nas maternidades do Município através das declarações de nascimentos passaram a 

ser encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde. Isto permitiu a montagem do 

banco de dados relativos aos nascidos vivos, tornando possível, a utilização de 

denominadores confiáveis.  A cobertura do SINASC para Franca após 1999 tem sido 

próxima dos 100%, em 2002, 98,8% dos partos foram hospitalares, 0,12% nasceram 
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em domicílio e 1,03% em outros estabelecimentos de saúde, tendo sido emitida a 

declaração de nascimento em todos os estabelecimentos e os 0,12% restante, os 

próprios cartórios a providenciaram no momento do registro de nascimento, e o 

Serviço de Vigilância Epidemiológica pode assim fiscalizar o registro desses 

nascimentos ocorridos fora dos hospitais. 

Nas regiões que apresentam baixas coberturas dessas bases de dados, tem-se 

que usar um fator de correção quer para o número de óbitos de menores de um ano, 

quer para o de nascidos vivos. (26,35) 

Em muitas áreas, a utilização dessa rica fonte de dados é prejudicada, pelo 

preenchimento incorreto das DO, com omissão de dados, prejudicando assim o uso 

das informações que são importantes para o delineamento do perfil de saúde de uma 

região.(54) 

O Ministério da Saúde tem feito alguns investimentos para diminuir essas 

limitações através de criação de Serviços de Verificação de Óbitos, fontes 

complementares, como esclarecimento das causas de morte com investigações junto 

a Médicos e instituições hospitalares, buscando melhor corrigir a subnumeração de 

dados.(6,30) 

A Investigação Interamericana de Mortalidade em Adultos (55), efetuada nos 

anos de 1962-1964, cujos resultados foram publicados no livro “Características da 

Mortalidade Urbana”, foi o primeiro projeto de investigação coordenada de grande 

abrangência geográfica. O objetivo primordial foi o de proporcionar uma ampla 

descrição, a mais exata e comparável possível das causas de mortalidade no adulto 

em populações muito diversas e consideravelmente distanciadas entre si. Observou-

se que as características da mortalidade variavam notavelmente e se revelaram 
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assombrosas com intrincadas diferenças nas taxas de mortalidade. Além de indicar 

campos específicos onde se pode exercer uma ação preventiva, os resultados 

serviram para definir as necessidades e oportunidades para realizar novas 

investigações epidemiológicas. Se os problemas de saúde dos adultos eram causas de 

ansiedade especialmente nos países desenvolvidos, os da infância mostraram ser de 

importância primordial em mais da metade da população do mundo. (11) 

Percebeu-se na época, a necessidade de realização de uma investigação 

análoga, dos problemas na infância, utilizando como base a experiência obtida no 

primeiro estudo aplicando-se as recomendações a respeito das causas múltiplas, a 

comparação entre zonas rurais e urbanas e a experimentação com as técnicas 

modernas da computação. Desta maneira foram estabelecidos objetivos muito mais 

ambiciosos para um novo Programa Continental de Investigação. (55) 

A Investigação Interamericana de Mortalidade na Infância (11) foi realizada 

pela Organização Pan-Americana de Saúde nos anos de 1968 a 1970, com o objetivo 

geral de determinar as taxas de mortalidade na infância com maior exatidão e 

comparações possíveis, tendo em conta os fatores biológicos, assim como os 

nutricionais, sociais e ambientais. 

A investigação envolveu 10 países, sendo 8 países da América latina e 2 

países da América do Norte. O Brasil foi um dos países estudados, onde foram 

realizados três projetos englobando as cidades de Ribeirão Preto, Recife e São Paulo. 

O projeto Ribeirão Preto inclui os setores urbanos de Ribeirão Preto e Franca, assim 

como outras cinco comunidades menores, Batatais, Brodósqui, Cravinhos, e 

Sertãozinho e Jardinópolis. 
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As mortes foram estudadas por meio de entrevistas com as famílias, dados 

hospitalares e dos médicos que cuidaram da criança durante a doença que ocasionou 

sua morte. Ao mesmo tempo, foi feita uma investigação entre as crianças vivas 

menores de 5 anos, utilizando-se uma técnica de amostragem probabilística nos 

domicílios da área de estudo. Além disto, na área de Ribeirão preto montou-se um 

sistema para anotação de sexo, peso, e comprimento ao nascer em todos os hospitais.  

As taxas de mortalidade das 5 áreas dos projetos do Brasil variaram de 

maneira considerável, desde uma cifra relativamente baixa na cidade de Ribeirão 

Preto até outra muita elevada em Recife. Observou-se uma marcada variação em 4 

áreas do estado de S. Paulo, distintas em todos os sentidos, obtendo-se taxas muito 

maiores na cidade de Franca do que em Ribeirão Preto.(11) 

Dos 35.095 óbitos em crianças menores de 5 anos estudadas na investigação, 

27.602, ou seja, 78,6%, ocorreram em crianças menores de 1 ano; e 12,4% em 

crianças de 1 ano, e 8,9% restantes nos de 2-4 anos. Por conseguinte, a mortalidade 

no primeiro ano de vida deveria ser objeto de maior atenção. (11) 

Na segunda metade do século passado a mortalidade infantil tinha sido 

reduzida em Países menos desenvolvidos. (56) Na América Latina, nas últimas 

décadas, têm ocorrido mudanças significativas nas condições de saúde, que 

traduziram em reduções significativas das taxas de mortalidade, sobretudo de 

menores de 5 anos.(57) Podemos dizer que, todavia, por trás da aparente melhora na 

realidade sanitária esconde-se uma outra realidade, de profundas desigualdades entre 

países e, no interior de cada país, entre setores sociais. 

Wagstaff (2000) (19), estudando as magnitudes e as causas das desigualdades 

socioeconômicas na mortalidade de menores de 5 anos entre distintos grupos 
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econômicos, analisando o significado das diferenças entre 9 países, verificou que as 

desigualdades foram superiores as correspondentes à mortalidade de lactentes, e 

resultaram ser muito pronunciadas no Brasil e relativamente altas na Nicarágua e 

Filipinas. As desigualdades da mortalidade de menores de 5 anos foram inferiores em 

Cote d’lvoire, Gana, no Paquistão e Vietnã. Estes resultados refletem uma intensa 

desigualdade na distribuição da mortalidade entre os grupos econômicos, com as 

mortes concentradas entre os mais desfavorecidos. 

No Brasil, na década de 80, houve declínio nos anos de 1981 e 1982, 

estagnação de 1983/1984, e novamente redução de 1984 para 1990.(58) De 1989 para 

1998 o decréscimo da mortalidade foi de 52,0/1000 em 1989 para 36,1/1000 em 

1998.(59) 

A média nacional encontrada em 1996 é de 37,5 óbitos infantis por 1000 

nascidos vivos, aproximando-se da meta de 30/mil NV, estabelecida pela Cúpula 

Mundial da Criança. Entre 1986 e 1996 observou-se queda de 40% na taxa de 

mortalidade infantil no país. (10) 

Os dados da Investigação Interamericana de mortalidade mostram que a 

cidade de Franca possuia em 1968-1970 um coeficiente de mortalidade de 71,5/1000 

nascidos vivos para menores de 1 ano e 4,0/1000 habitantes para crianças entre 1 e 4 

anos.(11) Segundo dados do IBGE, 2001, a cidade de Franca-SP, no ano de 1999 

possuía um coeficiente de mortalidade de 21,15/1000 para menores de 1 ano, e 

2,94/1000 para crianças entre 1 e 4 anos, mostrando redução importante da 

mortalidade na infância. 

            Profundos contrastes regionais e interestaduais persistem apesar dos avanços 

alcançados nos coeficientes de mortalidade infantil. (30,60) Em diferentes regiões 
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brasileiras pode-se percebe estes contrastes, no Norte e Nordeste o CMI é bem maior 

do que no Sul e Sudeste. (60,61) 

            Mesmo quando as taxas de mortalidade infantil são baixas, podem ser 

verificadas pronunciadas variações entre distintos segmentos da população. (30) 

            Estas variações não podem ser explicadas somente por diferenças de situação 

socioeconômicas. A mortalidade poderia ser reduzida em regiões com piores 

condições de saúde mudando, por exemplo, alguns padrões de organização no campo 

social como o simples acesso da população aos serviços de educação e saúde. (36,44) 

Há fortes evidências de que a desigualdade social exerce impacto negativo 

nas condições de vida de grandes setores da população.(57) Estudos têm mostrado que 

desigualdades frente à morte por parte dos estratos sociais ocorrem em Países como o 

Brasil, onde as desigualdades sociais são profundas e em distintos segmentos da 

população. (30,59) 

           Altas taxas de mortalidade infantil refletem, de maneira geral baixos níveis de 

saúde, de condições de vida e de desenvolvimento socioeconômico.(30) Sabe-se que 

os países mais desenvolvidos e com boas condições sociais e de serviços de saúde 

possuem valores bem menores de coeficientes de mortalidade infantil. (29) 

 
“La muerte, esa gran niveladora, actúa en niveles diferentes en distintos 
lugares y entre grupos diversos. En la mortalidad influyen factores 
socioeconómicos distribuidos de modo diferente según clases sociales. 
Esta desigualdad en la muerte está ligada a la enorme desigualdad de la 
atención de la salud entre distintos Países y dentro de cada País, siendo 
la primera tan inaceptable como la segunda......” (62) 

              

 As condições de vida e as desigualdades sociais constituem as principais 

barreiras ao avanço e à melhoria da situação de saúde. (63) Em tempos mais recentes 

observa-se que a mortalidade infantil não está tão relacionada com os indicadores 
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sócio-econômicos; estudos têm mostrado que a vinculação de mortalidade e as 

condições de vida de uma população vêm deixando de ser evidente. (21,20) 

          Segundo Menezes (1996)(64), mesmo ocorrendo queda expressiva da 

mortalidade infantil, persistem importantes desigualdades sociais, como pode ser 

visto em seu estudo de tendência de mortalidade em uma década (1982-1993) na 

cidade de Pelotas/RS.             

A persistência de queda da mortalidade em países em crise econômica tem 

provocado nos últimos anos, o surgimento de várias questões sobre a relação entre 

qualidade de vida e possibilidade de sobrevivência no primeiro ano de vida. (37) 

A melhora da atenção primária à saúde e uma distribuição mais eqüitativa dos 

recursos permitiram uma diminuição significativa da mortalidade em países com 

importantes dificuldades econômicas como o Brasil. (21) 

No Estado de São Paulo o Coeficiente de Mortalidade infantil vem 

diminuindo de forma contínua desde 1970, deve-se salientar que o indicador quando 

tomado para o estado em seu conjunto oculta grandes diferenças entre as regiões. (29) 

Faz-se necessário avaliar a mortalidade infantil em diferentes áreas geográficas do 

Estado, que permitam elencar as prioridades e orientem a intervenção por meio de 

ações do Sistema de Saúde de acordo com as necessidades específicas de cada 

Município. (29) 

É preciso elaborar novos métodos e técnicas que possibilitem discriminar 

melhor a situação de saúde segundo as condições de vida.(65) O espaço sócio-

geográfico pode ser considerado uma unidade de análise adequada para avaliar os 

diferenciais de mortalidade infantil segundo o nível de reprodução social de seus 

habitantes.(37) Devemos ressaltar que o CMI é um excelente indicador de saúde, capaz 
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de identificar precária condição de vida quando apresenta valores elevados. 

Entretanto, quando os valores são relativamente baixos, devemos ter em mente que 

eles não refletem necessariamente a qualidade de vida. Se aceita também cada vez 

mais, que a taxa de mortalidade de crianças de 1 a 4 anos, é um indicador não 

somente do nível de vida da população e de suas condições sócio-econômicas, mas 

também da acessibilidade e qualidade dos serviços de saúde. 

O acompanhamento contínuo da mortalidade na infância de uma determinada 

região permite analisar a situação de saúde específica, podendo adotar deste modo 

medidas de controle adequadas. 

            A avaliação do perfil de causas básicas da mortalidade infantil tende a revelar 

determinadas características, das condições de habitação, saneamento básico, 

assistência médica e nutrição, que se traduzem em riscos diferenciais de morrer. O 

comportamento de causas específicas desenha o perfil de cada grupo ou região, 

identificando a influência de políticas públicas específicas e o impacto de condições 

estruturais. O comportamento dos componentes da mortalidade infantil, segundo 

causas e idades, tem representado o reflexo de diferentes aspectos da reprodução 

social. 

 Esta pesquisa tem como objetivo analisar a mortalidade na infância no 

município de Franca no ano de 2002, comparando-a com os dados obtidos para o 

município na Investigação de 1968/70.  
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2 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O estudo foi conduzido utilizando, os óbitos de menores de 5 anos, ocorridos 

no município de Franca no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2002, 

residentes na zona urbana, excluindo os óbitos ocorridos fora do município ou do 

estado. Adotou-se a metodologia adaptada daquela utilizada por Puffer & Serrano, na 

“Investigação Interamericana de Mortalidade na Infância”. (11) 

Antes de iniciarmos a coleta de dados para esta pesquisa, realizou-se um projeto 

piloto com os óbitos ocorridos na cidade de Franca durante o ano de 2000, com 

intuito de verificar dificuldades e problemas que poderiam ser evitados no estudo 

definitivo.  

            Os dados sobre a mortalidade relativa ao período de 2002 foram coletados 

das declarações de óbitos, selecionadas nos dois cartórios de registro civil da cidade 

(Anexo 1), complementada através do banco de dados do Sistema de Informação de 

Mortalidade (SIM) e, Comitê de Mortalidade Infantil da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), por meio do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, assim como 

através de inquérito familiar, realizado pela pesquisadora, nos casos de óbitos de 

maiores de 1 ano (Anexo 2), pois, para estes, não constavam na declaração de óbito o 

preenchimento dos dados relativos à duração da gestação, tipo de gestação, tipo de 

parto, peso ao nascimento, idade, escolaridade e ocupação materna.   

 Modificações foram feitas no caso de declarações de óbitos com causas mal 

definidas, através de entrevista semi-estruturada aos pais da criança. Entrevista esta 

realizada por auxiliar de enfermagem da Vigilância Epidemiológica da Secretaria 

Municipal de Saúde, através da Ficha de Investigação para óbitos de causa Mal 
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Definida (denominada R99) (Anexo 3), confirmando dados como idade, residência, 

local de ocorrência da morte e colhendo outros dados que pudessem ser 

esclarecedores da causa da morte, como datas e lugares nos quais tenha recebido 

atenção médica, tanto recentemente como em épocas anteriores, se foi transportado 

para receber atendimento médico, como foi transportada, medicação em uso, cirurgia 

e exames recentes que tenham sido realizados. Foram anexados a estas informações, 

quando necessário, dados de registros hospitalares, achados sobre cirurgias, exames 

laboratoriais, radiológicos, eletrocardiográficos, laudo de necropsias e entrevista com 

médicos que tenham tratado do paciente (Anexo 4). A Secretaria Municipal de Saúde, 

por meio do Núcleo de Vigilância Epidemiológica estruturou o banco de dados do 

Sistema de informações de mortalidade no ano de 1999, iniciando pela digitação de 

cópias xerográficas das declarações de óbitos, obtidas dos dois cartórios de registro 

civil; após esse período, em 2001, a Secretaria Municipal de Saúde passou a receber 

uma via das declarações diretamente dos dois cartórios, e o banco de dados de 

mortalidade vem assim melhorando a qualidade dos endereços. Estima-se que a 

cobertura do Sistema de informação de mortalidade é cerca de 100%, já que não se 

tem conhecimento de cemitérios clandestinos no município, e não são permitidos 

sepultamentos sem emissão da declaração de óbito.  

 Os dados sobre os nascimentos foram obtidos na Secretaria Municipal de 

Saúde através do Sistema de Informações de Nascidos Vivos – SINASC (Anexo 5), 

classificados segundo as variáveis constantes na Declaração de Nascidos Vivo para o 

cálculo das taxas de nascimento e os coeficientes de mortalidade. O SINASC dispõe 

de dados extremamente importantes, na medida em que permite conhecer a 

distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis como, idade, paridade da mãe, 
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duração e tipo de gestação, tipo de parto, número de consultas de pré-natal, peso e 

índice de Apgar do recém-nascido, que se constituem em possíveis preditores da 

qualidade do desenvolvimento da criança. 

          As variáveis estudadas foram idade, sexo, causas básicas e associadas de óbito, 

peso ao nascer, tipo de parto, fatores biológicos associados como (idade materna, 

duração da gestação e tipo de gestação), assistência médica, necropsias, local de 

ocorrência da morte e alguns fatores sócio-econômicos como, grau de instrução e 

ocupação da mãe. 

 As causas de mortes foram classificadas como na Investigação 

Interamericana, que considerou como causas múltiplas, dois grupos principais: 

básicas e associadas. A definição de causa básica é a doença ou lesão que iniciou a 

cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte ou as 

circunstâncias do acidente ou violência que produziu a lesão fatal; ela indica que o 

número de causas básicas é igual ao número de óbitos. As causas associadas 

compreendem tanto as causas contribuintes, ou seja, aquelas contidas na Parte II da 

DO, isto é, qualquer condição que tenha contribuído com o processo letal, mas que 

não esteve relacionado diretamente com a causa do óbito, assim como a cadeia de 

acontecimentos contidos na Parte I, ou seja, os estados mórbidos provocados pela 

causa básica. As causas básicas e associadas no ano de 2002 foram obtidas através da 

análise das declarações de óbito, das informações do comitê de mortalidade infantil, 

da entrevista domiciliar, de exames complementares e do laudo das autópsias e foram 

recodificadas, para assegurar uniformidade nos dados e também analisar a qualidade 

das codificações da SMS. A codificação foi realizada pela pesquisadora e por 

profissional capacitado e experiente do Departamento de Medicina Social da 



                         44

Faculdade de Medicina da USP-SP, utilizando a 10° Revisão da Classificação 

Internacional de Doenças, (66) que passou a vigorar no Brasil em 1997. As causas dos 

óbitos no ano de 1968 foram codificadas pela Revisão de 1965 da Classificação 

Internacional de Doenças. 

A coleta das declarações de óbito foi feita mês a mês em dois cartórios de 

registro civil da cidade e depois os dados eram complementados com as informações 

do SIM, no qual já continham alguns dados complementados pelo número das 

declarações de nascidos vivos, porém alguns dados como ocupação materna não 

constavam também na declaração de nascidos vivos, assim estes eram novamente 

buscados no cartório no livro de registro do óbito, como por exemplo, a cor, que 

quase sempre não estava preenchida, não sendo posteriormente utilizada devido à 

margem de erro de informação desta variável, assim como pelo não conhecimento 

deste dado para todos os óbitos. Quando algum dado não havia sido completado pelo 

SIM, se acessava o SINASC através do número da declaração de nascido vivo. 

Para se ter acesso aos dados do SIM e SINASC, era preciso esperar uma data 

adequada na segunda ou terceira semana do mês, período em que as funcionárias da 

vigilância Epidemiológica terminavam de digitar as declarações de óbito e de 

nascido-vivo, não sendo possível obter cópia xerográfica de nenhuma declaração. 

Os inquéritos familiares da investigação de causas mal definidas (R99) da 

Vigilância Epidemiológica eram realizados até no máximo 30 dias do óbito, sendo 

copiados na íntegra assim que eram realizadas as visitas. As informações do Comitê 

de mortalidade infantil eram complementadoras para definições de causas não 

esclarecidas de morte de menores de 1 ano, assim como os exames complementares, 

laudos das necropsias com solicitação de suas cópias se necessário. 
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 Foram realizadas 17 entrevistas familiares, para complementação de dados, 

assim como para investigar as variáveis renda familiar, escolaridade materna, 

condições de moradia, ocupação do pai e aleitamento materno; duas famílias foram 

excluídas do estudo, devido o óbito ter sido de uma criança de 5 anos e 3 meses e 

outro de 5 anos e 9 meses, e os outros 2 casos foram de menores de 1 ano, para 

complementação de dados maternos na declaração de óbito e 13 famílias com óbitos 

de crianças maiores de 1 ano. Foi difícil a localização das famílias para a entrevista 

devido à mudança de endereço ou ausência no momento da entrevista, porque 13 

famílias (76,47% ) não possuíam telefone ou quando marcado, esqueciam do 

compromisso. 

Os dados censitários de 2000 foram obtidos através da internet e os dados de 

1970 uma parte foi encontrada na unidade do IBGE de Franca, e outra parte teve que 

ser solicitado via malote, ao IBGE de São Paulo.  

Os dados de mortalidade relativos ao ano de 1968-1970 provenientes da 

Investigação Interamericana de Mortalidade na Infância foram obtidos na Publicação 

Científica, Características da Mortalidade na Infância.(11) 

Os coeficientes de mortalidade construídos foram os de mortalidade na 

infância (menores de 5 anos), mortalidade pré-escolar (1-4 anos), de mortalidade 

infantil (menores de 1 ano), mortalidade neonatal (0-28 dias), mortalidade neonatal 

precoce (0-7 dias), mortalidade neonatal tardia (7-28 dias), mortalidade pós-neonatal 

(28 dias-1 ano) e os coeficientes de mortalidade por sexo, por causas, por peso e, por 

tipo de parto (Anexo 6). 

Para obtenção do CMI e seus componentes, recorreu-se aos números de 

óbitos de menores de 1 ano por idade, na população de Franca no período do estudo 
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pelo número de nascidos vivos no mesmo período e, para o cálculo da mortalidade de 

1 a 4 anos se utilizou o número de óbitos nesta faixa de idade pela população 

correspondente na metade do período. 

Foram seguidas as normas éticas definidas na resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de saúde, com autorização para realização do trabalho pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Franca – SP (Anexo 7). Para os 

inquéritos domiciliares, a complementação dos dados somente foi realizada após 

consentimento verbal da mãe. No estudo as informações pessoais dos participantes 

foram mantidas em sigilo. 

O processamento dos dados foi efetuado pelo programa Epi-info 6(67) e 

planilha Excel 2000 e as análises foram feitas através da distribuição dos óbitos 

segundo as diferentes variáveis e dos coeficientes dos óbitos por idade, causas 

básicas e associadas, sexo, tipo de parto e peso ao nascer.    
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3 - RESULTADOS 

 

 

3.1 - Coleta de dados 

  

População-base  

A Tabela 15 mostra a população de crianças menores de 5 anos, na cidade de 

Franca no período de 2002, o número de nascidos vivos para o mesmo período foi de 

4.957, sendo 2.611 do sexo masculino e 2.346 do sexo feminino. Estes números 

foram utilizados para calcular as taxas de óbito e de nascimentos na cidade de Franca 

no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2002. Para as taxas de maiores de 1 

ano, serve de base a população na metade do período do grupo de idade 

(denominador). Para a mortalidade infantil, se utilizou como denominador os 

nascimentos vivos. 

Tabela 15 – População de crianças menores de 5 anos, segundo idade, Franca - 2002 

Idade Qtde %
< 1 ano 5382 20,01%
1 ano 5309 19,74%

2 a 4 anos 16205 60,25%
Total 26896 100,00%  

 

 

Taxas de Natalidade 

O SINASC processou 5.708 nascidos vivos em 2002, deste total, 4.957 

(86,84%) são residentes no município de Franca. A distribuição de nascidos vivos 

por estabelecimento apresentou uma quase totalidade de nascimentos hospitalares, 
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4.900 (98,85%) em Franca, 51 (1,03%) em outros municípios e, apenas 0,12 % 

ocorreu em domicílios. A maioria dos nascimentos hospitalares do município de 

Franca, 3.182 (64,19%) ocorreu na Santa Casa de Misericórdia de Franca, principal 

hospital de atendimento pelo SUS (Tabela 16).  

A cobertura do Sistema de Informação de Nascidos vivos para Franca, tem 

sido próxima de 100%, a declaração de nascimento foi emitida em todos os 

nascimentos hospitalares e os 0,12% restante, os próprios cartórios a providenciaram 

no momento do registro do nascimento. O coeficiente de natalidade para o ano de 

2002 na cidade de Franca foi de 16,57/mil NV. 

Tabela 16 – Número de nascidos vivos de mães residentes em Franca - 2002 

Estabelecimento Qtde %
Hospital Regional de Franca 772 15,57%
Hospital Unimed São Joaquim 946 19,08%
Santa Casa de Misericórdia 3182 64,19%
Domicílio 6 0,12%
Outros* 51 1,03%
Total 4957 100,00%

Nascidos vivos

 
     Fonte: SINASC – V.E.M. 2002(13) 

     * Residentes no município de Franca que nasceram em outros municípios 

 

Fontes de informações 

Todos os dados sobre história clínica e a causa da morte das crianças de 

menores de 5 anos quando não esclarecida com as informações da declaração de 

óbito, foram investigados através de informações clínicas e patológicas por meio de 

exames laboratoriais, assim como da necropsia e entrevista familiar, geralmente 

relatada pela mãe a fim de abranger o maior número de dados e determinar a causa 

básica e as causas associadas dos óbitos. Dos 76 óbitos ocorridos no período do 

estudo, 51 (67,10%) foram analisados somente através da declaração de óbito, 8 
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casos (10,53%) foram investigados através de entrevista familiar somente e os outros 

17 casos ( 22,37%) através de informações clínicas e/ou necropsias, sendo 5 (6,58%) 

com necropsia s/ dados clínicos e 3 (3,95%) c/ necropsia e entrevista familiar, 2 

casos (2,63%) necropsia e investigação epidemiológica, 3 (3,95%) e 4 (5,26%) 

através da investigação epidemiológica e entrevista familiar para complementação de 

dados, conforme demonstrado na Tabela 17.  

Tabela 17 - Fontes de informação médica para atribuição de causas de óbito em 
                  crianças menores que 5 anos, Franca - 2002. 

Qtde %
Entrevista Familiar

sem Necrópsia 4 5,26%
Investigação Epidemiológica Sem
com dados clínicos Necrópsia 3 3,95%

Com
Necrópsia 2 2,63%

Necrópsia e Entrevista Familiar s/ dados clínicos 3 3,95%
Necrópsia s/ dados Clínicos 5 6,58%
Entrevista Familiar somente 8 10,53%
Declaração de Óbito 51 67,11%

Total 76 100,00%

Óbitos

 
  

 

Necropsias 

Podemos verificar que o número de necropsias é ainda pequeno, dos 76 óbitos 

em crianças menores de 5 anos, foram realizadas apenas 10 necropsias (13,16%). 

Entre 8 declarações em que a causa básica do óbito foi dada como indeterminada, 

apenas 2, (25%) foram necropsiados, 6 causas (75%) não foram investigadas através 

de necropsia. 

Os outros 8 casos necropsiados foram: 2 óbitos declarados como Problema 

pulmonar após o nascimento, 2 casos de atropelamento, 1 caso de asfixia mecânica, 1 

caso de síndrome de morte súbita e outro caso de hipoplasia pulmonar. É importante 
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comentar que ocorreram outros 2 óbitos declarados como problema pulmonar após o 

nascimento e outros vários óbitos com causa definida como prematuridade e 

hipoplasia pulmonar, que não foram necropsiados. 

 

 

3.2 – Sexo 

 

O coeficiente de mortalidade segundo sexo refere-se à relação entre o número 

de óbitos de um determinado sexo, no período, e a população do mesmo sexo na 

metade do período, calculado na base de 1000 habitantes.  

Em 2002 dos 76 óbitos de menores de cinco anos, 46,05% foram de crianças 

do sexo feminino e 53,95% do sexo masculino. A proporção de crianças do sexo 

masculino foi 57,14%, no período neonatal foi 58,49% e no período pós-neonatal foi 

50% (Tabela 18). 

O risco de morrer de menores de 1 ano do sexo masculino foi maior que o do 

sexo feminino, com taxas respectivamente de 2,98/mil habitante e 2,66/mil 

habitantes.  

Os nascimentos também revelaram maior número de meninos, nasceu 2.611 

do sexo masculino e 2.346 do sexo feminino. 

Tabela 18 – Óbitos por idade segundo sexo, Franca - 2002. 

Sexo Qtde % Qtde % Qtde % Qtde Coef* %
Feminino 22 41,51% 5 50,00% 8 61,54% 35 2,66 46,05%
Masculino 31 58,49% 5 50,00% 5 38,46% 41 2,98 53,95%
Total 53 100,00% 10 100,00% 13 100,00% 76 2,83 100,00%

0 a 27 dias 28 dias a 1 ano 1 a 4 anos Total

 
* Por 1.000 habitantes. 
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3.3 - Duração da gestação 

 

De todos os óbitos de menores de 5 anos estudados, 64,48% ocorreram em 

RN com menos de 37 semanas de gestação, 27,63% ocorreram em menores de 27 

semanas e 34,21% foram em crianças entre 37 e 41 semanas. Considerando-se 

apenas os óbitos de menores de 1 ano, 73,02% foi com idade gestacional inferior a 

37 semanas. Dos óbitos neonatais, 81,13% foram de crianças que nasceram com 

menos de 37 semanas, sendo que 62,27% tinham de 22 a 31 semanas de idade 

gestacional, revelando a relação entre mortalidade neonatal e RN pré-termo. Dos 

óbitos pós-neonatais, apenas 30% foram de crianças com idades gestacionais inferior 

a 37 semanas e de 1 a 4 anos o percentual foi 23,08% (Tabela 19).  

Em todos os óbitos neonatais em que a gestação foi dupla (6 casos) a duração 

da gestação foi inferior a 37 semanas, foram 3 casos de 22 a 27 semanas e 3 casos de 

28 a 31 semanas, mostrando relação entre mortalidade neonatal, gemelaridade e parto 

prematuro. 

Tabela 19 – Óbitos de crianças menores de 5 anos, por duração da gestação 
   segundo idade, Franca - 2002. 

Duração gestação Qtde % Qtde % Qtde % Qtde %
menos 22 semanas 2 3,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,63%
22 - 27 semanas 19 35,85% 0 0,00% 0 0,00% 19 25,00%
28 - 31 semanas 14 26,42% 0 0,00% 1 7,69% 15 19,74%
31 - 36 semanas 8 15,09% 3 30,00% 2 15,38% 13 17,11%
37 - 41 semanas 10 18,87% 6 60,00% 10 76,92% 26 34,21%
42 semanas ou mais 0 0,00% 1 10,00% 0 0,00% 1 1,32%
Total 53 100,00% 10 100,00% 13 100,00% 76 100,00%

0 a 27 dias 28 dias a 1 ano 1 a 4 anos Total
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3.4 - Tipo de parto 

 

De um total de 4.957 nascidos vivos na cidade de Franca, 2.430 (49,02%) 

foram de parto cesáreo e 2.527(50,98%) de partos normais. Dos 76 óbitos estudados, 

o parto cesáreo foi realizado em 27 (35,53%), sendo 44,45% de crianças com 

extremo baixo peso, e 59,27% com baixo peso. Podemos verificar que não há 

associação entre cesárea e aumento do baixo peso ao nascer, visto que o percentual 

de baixo peso é maior no parto vaginal (73,47%) do que no parto cesárea que é de 

59,27%. O coeficiente de mortalidade por tipo de parto foi 11,11/mil partos cesáreos 

e 19,39/mil partos normais (Tabela 20). Dos óbitos de menores de 1 ano, a cesariana 

foi realizada em 19 (35,85%) e o parto normal em 34 (64,15%), que nos dá um 

coeficiente de mortalidade infantil por tipo de parto de 7,82/mil partos cesáreos e 

13,45/mil partos normais (Tabela 21).  

Tabela 20 – Óbitos de crianças menores de 5 anos, por tipo de parto segundo 
   peso ao nascer, Franca - 2002. 

Peso Qtde Coef* % Qtde Coef* % Qtde %
< 1001g 16 6,33 32,65% 5 2,06 18,52% 21 27,63%

1000 - 1500 g 8 3,17 16,33% 7 2,88 25,93% 15 19,74%
1501 - 2000 g 5 1,98 10,20% 2 0,82 7,41% 7 9,21%
2001 - 2500 g 7 2,77 14,29% 2 0,82 7,41% 9 11,84%

> 2500 g 13 5,14 26,53% 11 4,53 40,74% 24 31,58%

Total 49 19,39 100,00% 27 11,11 100,00% 76 100,00%
% 64,47% 35,53% 100,00%

Normal Cesárea Total

 
             * Por 1.000 partos. 
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Tabela 21 – Óbitos de crianças no período neonatal, segundo tipo de parto, 
       Franca - 2002.  

Idade Qtde Coef* % Qtde Coef* % Qtde %
< 1 dia 11 4,35 32,35% 4 1,65 21,05% 15 28,30%

1 - 6 dias 15 5,94 44,12% 12 4,94 63,16% 27 50,94%
7 - 28 dias 8 3,17 23,53% 3 1,23 15,79% 11 20,75%

Total 34 13,45 100,00% 19 7,82 100,00% 53 100,00%
% 64,15% 35,85% 100,00%

Normal Cesárea Total

 
                * Por 1.000 partos. 

 

3.5 - Peso ao nascer 

A disponibilidade do peso ao nascer desta investigação foi 100%. Em 27,6% 

das declarações não constava o peso de nascimento, porém os dados dessas 

declarações foram conseguidos através da declaração de nascidos vivos do SINASC 

para os menores de 1 ano e através de entrevista familiar ou registro hospitalar para 

as crianças maiores de um ano, para o ano do estudo.  

A Tabela 22 mostra a distribuição da mortalidade na infância segundo peso 

ao nascer. Os resultados mostram que o baixo peso ao nascer (< 2500g) 

correspondeu a 68,42% e o extremo baixo peso (< 1500g) a 47,37%. 

   Das crianças que nasceram com peso maior que 2.499g, 37,50% pesavam 

entre 2.500 e 3.000g e, 62,50% pesavam mais de 3.000g., apenas uma criança 

apresentou peso excessivo (4.800g). 

Na Tabela 23 pode-se observar a distribuição da mortalidade no período 

neonatal e pós-neonatal segundo peso ao nascer. Podemos verificar que na 

mortalidade infantil, o baixo peso ao nascer correspondeu a 77,7% e o extremo baixo 

peso a 51,7%. O baixo peso ao nascer e o extremo baixo peso foram maior no 

período neonatal (84,91% e 66,04%) quando comparado ao período pós-neonatal 

(40% e 10%).   
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Tabela 22 – Óbitos de crianças menores de 5 anos, por idade segundo peso 
                     ao nascer, Franca - 2002. 

Idade Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde %
< 1d 6 7,89% 3 3,95% 3 3,95% 1 1,32% 2 2,63% 15 19,74%

1 - 6d 8 10,53% 8 10,53% 3 3,95% 3 3,95% 5 6,58% 27 35,53%
7 - 27d 7 9,21% 3 3,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 11 14,47%

28d - 1ano 0 0,00% 1 1,32% 1 1,32% 2 2,63% 6 7,89% 10 13,16%
1 - 2anos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 4 5,26% 5 6,58%
2 - 3 anos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 1 1,32%
3 - 4anos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 - 5 anos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,63% 5 6,58% 7 9,21%

Totais 21 27,63% 15 19,74% 7 9,21% 9 11,84% 24 31,58% 76 100,00%

2000-2499g >= 2500g Totais<= 999g 1000-1499g 1500-1999g

 

 

Tabela 23 – Óbitos de crianças no período neonatal e pós-neonatal, segundo peso ao 
 nascer, Franca - 2002. 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde %
< 1d 6 11,3% 3 5,7% 3 5,7% 1 1,9% 2 3,8% 15 28,3%

Neonatal 1 - 6d 8 15,1% 8 15,1% 3 5,7% 3 5,7% 5 9,4% 27 50,9%
7 - 27d 7 13,2% 3 5,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,9% 11 20,8%
Totais 21 39,6% 14 26,4% 6 11,3% 4 7,5% 8 15,1% 53 100%

Posneonatal 28d - 1ano 0 0,0% 1 10% 1 10% 2 20% 6 60% 10 100%
Mortalidade Infantil 21 33,3% 15 23,8% 7 11,1% 6 9,5% 14 22,2% 63 100%

Idade
 >=2500g Totais<= 999g 1000-1499g 1500-1999g 2000-2499g

 
 

 

  Chama nossa atenção o altíssimo coeficiente de mortalidade infantil 

(600/mil NV) entre os nascidos com extremo baixo peso e (109,87/mil NV) entre os 

nascidos com baixo peso (Figura 7). 

600

109,87

0 100 200 300 400 500 600

Coeficiente
Mortalidade por
peso ao nascer

Extremo Baixo peso Baixo peso
 

Figura 7 – Coeficiente mortalidade infantil, segundo peso ao nascer. 
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Distribuição de óbitos neonatais por grupo de peso 

A Tabela 24 mostra a distribuição dos óbitos no período neonatal, por grupos 

de peso ao nascer. A relação entre mortalidade neonatal precoce e baixo peso ao 

nascer pode ser observada, visto que, os óbitos de menores de 28 dias concentraram-

se principalmente no grupo de peso inferior a 2500g (baixo peso ao nascer), com 

uma proporção de 84,91%, confirmando a conhecida relação do baixo peso ao nascer 

e mortalidade neonatal.  

 Detalhadamente ainda podemos verificar que dos óbitos neonatais 79,25% 

ocorreram no período neonatal precoce (0 - 6 dias), a proporção de extremo baixo 

peso neste período foi 59,52% e 83,33% de baixo peso. Já no período neonatal tardio 

(7 – 27 dias), os óbitos de extremo baixo peso representaram 90,91% dos óbitos 

neste período.  As proporções de baixo peso são semelhantes nos óbitos ocorridos 

com menos de 24 horas e de 1 a 6 dias. (60% e 59,26%). 

 
 
Tabela 24 – Óbitos de crianças no período neonatal, segundo grupos de peso ao 

nascer, Franca - 2002. 

Idade Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde %
< 1d 6 40,00% 3 20,00% 3 20,00% 1 6,67% 2 13,33% 15 35,71%

1 - 6d 8 29,63% 8 29,63% 3 11,11% 3 11,11% 5 18,52% 27 64,29%

Precoce 14 33,33% 11 26,19% 6 14,29% 4 9,52% 7 16,67% 42 79,25%
Tardia 7 63,64% 3 27,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 11 20,75%

Neonatal 21 39,62% 14 26,42% 6 11,32% 4 7,55% 8 15,09% 53 100,00%

> 2500g Totais< 1001g 1001-1500g 1501-2000g 2001-2500g

 
 

Nascimentos múltiplos 

Dos óbitos estudados 70 (92,1%) foram de gestações únicas e apenas 6 

(7,9%) foram de gestações duplas. Todos óbitos múltiplos foram de peso menor que 

1.500g, sendo 50% menores de 800g. Todos morreram no período neonatal, 

correspondendo a 11,32% dos óbitos neonatais conforme mostrado na Tabela 25. 
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Esses óbitos ocorreram 66,6% nas primeiras 48 horas e 33,4% foram a óbito em 

menos de13 dias 

De todos os nascimentos em Franca no ano de 2002, ocorreram 99 gestações 

múltiplas, sendo 2 casos (2,02%) de gestação tripla e, como dito anteriormente 

ocorreram apenas 6 óbitos de gemelares em 2002, correspondendo assim a 6,06% de 

todos os nascimentos múltiplos. Os 6 casos de óbitos neonatais de gestações duplas 

foram de RN com extremo baixo peso, ou seja, menor de 1.500g (Tabela 26). 

 

Tabela 25 – Nascimentos múltiplos em crianças por idade, falecidas no 
período neonatal, Franca - 2002. 

Idade Qtde % Total
< 1d 1 1,89% 15

1 - 6d 3 5,66% 27
7 - 27d 2 3,77% 11

Totais 6 11,32% 53

Gêmeos

 
 

 

Tabela 26 – Nascimentos múltiplos de crianças falecidas no período neonatal, 
segundo faixa de peso, Franca - 2002. 

1001 1501 2001
Idade < 1001g 1500g 2000g 2500g > 2500g Totais
< 1d 1 0 0 0 0 1

1 - 6d 0 3 0 0 0 3
7 - 27d 2 0 0 0 0 2

Totais 3 3 0 0 0 6  
 

 

3.6 - Idade materna 

 

A proporção de óbitos de crianças no período neonatal diminui com o 

aumento da idade materna, foram 37,74% de mães com idade < 21 anos, 24,53% 
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com idade entre 21 e 25 anos, e 5,66% com idade entre 26 e 30 anos. As mães com 

idade entre 31 e 35 anos apresentaram um índice percentual de 20,75%, próximo ao 

índice de mães de 21 a 25 anos. Pouco se pode falar dos óbitos de crianças no 

período pós-neonatal (28 dias a 1 ano) e dos óbitos de 1 a 4 anos, devido à pequena 

ocorrência de óbitos (Tabela 27). 

A mãe mais jovem tinha 15 anos e a mais idosa 40 anos, 13,16% das mães, 

tinham mais que 35 anos e foram as mais idosas do estudo. 

Do total de óbitos de crianças menores de 5 anos, 47,6% foram de crianças com peso 

inferior a 1000g, filhos de mães menores de 21 anos de idade, mostrando uma 

relação entre óbitos neonatais, baixo peso ao nascer e mães jovens (Tabela 28).  

 
 
Tabela 27– Óbitos de crianças menores de 5 anos, por idade materna segundo 

grupos de idade da criança, Franca - 2002 

Idade Mãe Qtde % Qtde % Qtde % Qtde %
< 21 anos 20 37,74% 3 30,00% 1 7,69% 24 31,58%
21 - 25 anos 13 24,53% 1 10,00% 3 23,08% 17 22,37%
26 - 30 anos 3 5,66% 2 20,00% 3 23,08% 8 10,53%
31 - 35 anos 11 20,75% 3 30,00% 3 23,08% 17 22,37%
36 - 40 anos 6 11,32% 1 10,00% 3 23,08% 10 13,16%

Total 53 100,00% 10 100,00% 13 100,00% 76 100,00%

0 a 27 dias 28 dias a 1 ano 1 a 4 anos Total

 
 

 

Tabela 28 – Óbitos de crianças menores de 5 anos, por idade materna segundo peso 
ao nascer, Franca - 2002. 

Idade
Materna Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde %

< 21 anos 10 47,6% 4 26,7% 3 42,9% 1 11,1% 6 25,0% 24 31,6%
20 - 25 anos 6 28,6% 4 26,7% 1 14,3% 3 33,3% 3 12,5% 17 22,4%
26 - 30 anos 0 0,0% 2 13,3% 0 0,0% 1 11,1% 5 20,8% 8 10,5%
31 - 35 anos 3 14,3% 4 26,7% 1 14,3% 1 11,1% 8 33,3% 17 22,4%
36 - 40 anos 2 9,5% 1 6,7% 2 28,6% 3 33,3% 2 8,3% 10 13,2%

Total 21 100,0% 15 100,0% 7 100,0% 9 100,0% 24 100,0% 76 100,0%
% 27,63% 19,74% 9,21% 11,84% 31,58% 100,00%

> 2500g Totais< 1001g 1001-1500g 1501-2000g 2001-2500g
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3.7 - Mortalidade na Infância 

 

          O conjunto de declarações de óbito encontradas nos dois cartórios de registro 

civil de Franca foi de 2007 declarações, no período de janeiro a dezembro de 2002. 

Desse total, 1.641 eram de residentes em franca, sendo que 76 (4,63%) foram de 

crianças menores de cinco anos, com óbito infantil de 63 (3,83%). 

A mortalidade na infância é a mortalidade ocorrida no período compreendido 

entre o nascimento e os 5 anos de idade, o seu coeficiente compreende a relação 

entre o número de óbitos de crianças menores de 5 anos e o número da população 

correspondente em determinado local, e é calculado na base de mil habitantes.  

Dos 76 óbitos na infância, 63 (82,89%) foram de crianças menores de um ano 

de idade e 13 (17,11%), foram de crianças de um a cinco anos completos, sendo, 5 

(6,58%) em crianças de 1 ano e, 8 (10,53%) de 2 a 4 anos. Podemos observar que a 

mortalidade no primeiro ano de vida deve ser ainda objeto de maior atenção. 

 

Coeficientes de mortalidade em crianças menores de 5 anos. 

     Apresentamos em detalhe na Tabela 29 a mortalidade na infância por faixa etária 

e os respectivos coeficientes de mortalidade para a cidade de Franca no ano de 2002, 

onde podemos verificar que o coeficiente de mortalidade para menores de 5 anos foi 

de 2,83/mil hab., para menores de 1 ano foi de 12,71/mil NV e, de 1 a 4 anos foi de 

0,60/mil hab. Dentre os 13 óbitos ocorridos em crianças com idade de 1 a 4 anos, 5 

(38,46%) ocorreram em crianças de 1 ano, com um coeficiente de 0,94/mil hab. e, 8 

(61,54%) em crianças de 2 a 4 anos com um coeficiente de 0,49/mil hab. 
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Tabela 29 – Óbitos de crianças menores de 5 anos e coeficiente de mortalidade, 
segundo grupo de idade da criança, Franca - 2002. 

Idade Qtde % Coeficiente*
Menores de 5 anos (Mortalidade na Infância) 76 100,00% 2,83
   Menores de 1 ano (Mortalidade Infantil) 63 82,89% 12,71
      Menores de 28 dias (Mortalidade Neonatal) 53 69,74% 10,69
         Menores 7 dias (Mortalidade Neonatal Precoce) 42 55,26% 8,47
            < 1dia 15 19,74% 3,03
            1 à 6 dias 27 35,53% 5,45

         7 à 27 dias (Mortalidade Neonatal Tardia) 11 14,47% 2,22
      28 dias à 1 ano (Mortalidade Pós-neonatal) 10 13,16% 2,02
   1 à 4 anos 13 17,11% 0,60
      1 ano 5 6,58% 0,94
      2 à 4 anos 8 10,53% 0,49  

* Para menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos; os demais por 1.000 habitantes do grupo de idade 
 

 

 

3.8 - Mortalidade Infantil 

 

     O CMI refere-se, a relação entre o número de óbitos de crianças menores de 1 ano 

e o número de nascidos vivos em determinado local e é calculado na base de 1.000 

nascidos vivos. A mortalidade infantil apresenta dois componentes: o neonatal e o 

pós-neonatal, a mortalidade neonatal ou também considerada mortalidade infantil 

precoce, inclui os óbitos ocorridos do nascimento até os 27 dias de vida e, a 

mortalidade pós-neonatal ou infantil tardia compreende os óbitos que ocorrem do 28° 

dia de vida até 1 dia antes de completar 1 ano de idade.  

Ocorreram 63 óbitos infantis no município em 2002, sendo 53 (84,13%) no 

período neonatal e 10 óbitos (15,87%) no período pós-neonatal. O CMI para o 

período foi de 12,71/mil NV, e quanto aos componentes neonatal e pós-neonatal, os 

valores observados foram 10,69/mil NV e 2,02/mil NV respectivamente.  
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A Tabela 30 mostra a freqüência de óbito infantil por faixa etária e os 

respectivos coeficientes de mortalidade. 

Tabela 30 – Óbitos de crianças menores de 1 ano e coeficiente de mortalidade, 
segundo grupo de idades, Franca - 2002. 

Idade Qtde % Coeficiente*
Mortalidade Infantil 63 100,00% 12,71
   Mortalidade Neonatal ou Infantil Precoce 53 84,13% 10,69
      Mortalidade Neonatal Precoce 42 66,67% 8,47
         < 1dia 15 23,81% 3,03
         1 à 6 dias 27 42,86% 5,45
      Mortalidade Neonatal Tardia 11 17,46% 2,22
   Mortalidade Pós-neonatal ou Infantil Tardia 10 15,87% 2,02  

* Por 1.000 nascidos vivos 
 

 

3.9 - Mortalidade Neonatal 

 

Dos 53 óbitos ocorridos no período neonatal, 42 (79,25 %) ocorreram no 

período neonatal precoce, com um coeficiente de 8,47/mil NV e 11 óbitos (20,75%) 

no período neonatal tardio, com um coeficiente de 2,02/mil NV. Dentre os 42 

(79,25%) óbitos neonatais precoces, 15 óbitos (28,30%) ocorreram nas primeiras 24 

horas de vida, e 27 (50,94%) entre 1 e 6 dias de vida. Os seus coeficientes foram 

respectivamente 3,03 e 5,45 (Tabela 31). Podemos verificar, que os óbitos neonatais 

estão relacionados principalmente ao período neonatal precoce. 

Tabela 31 – Óbitos de crianças no período neonatal e coeficiente de 
 mortalidade, segundo grupo de idades da criança, Franca - 2002. 

Idade Qtde % Coeficiente*
Mortalidade Neonatal ou Infantil Precoce 53 100,00% 10,69
   Mortalidade Neonatal Precoce 42 79,25% 8,47
      < 1dia 15 28,30% 3,03
      1 à 6 dias 27 50,94% 5,45
   Mortalidade Neonatal Tardia 11 20,75% 2,22  
* Por 1.000 nascidos vivos 
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3.10 - Causas do Óbito 

 

Causas básicas e associadas 

A causa básica é a enfermidade ou lesão que iniciou a cadeia de 

acontecimentos patológicos que conduziram diretamente ao óbito, ou as 

circunstâncias do acidente ou violência que produziu a lesão fatal, e as causas 

associadas foram consideradas como na Investigação de 1968/70 (11) como causas 

contribuintes, as causas que contribuíram com o resultado letal, mas que não 

estiveram relacionadas com a enfermidade ou estado patológico que causou a morte 

diretamente, ou seja, aquelas contidas na Parte II, e os estados mórbidos provocados 

pela causa básica, ou seja, a cadeia de acontecimentos contidos na Parte I. 

As causas de morte foram agrupadas de acordo com a classificação 

internacional de doenças (CID-10 1997). 

A Tabela 32 apresentam as causas básicas e associadas de mortalidade de 

menores de 5 anos em importantes grupos de causas. As afecções originadas no 

período perinatal (P00-P96) foram responsáveis por 57,89% das causas básicas de 

todos os óbitos estudados. As más-formações congênitas (Q00-Q99) seguem 

contribuindo com 15,79% das causas básicas e em terceiro lugar as Doenças do 

aparelho respiratório respondem por 7,89% das causas básicas de óbito de crianças 

menores de 5 anos. A causa não especificada, respondeu por 5,26%, ocupando o 

quarto lugar entre as causas básicas de morte. Deve se ressaltar que em 8 (10,5%) 

declarações de óbito, a causa básica declarada tinha sido indeterminada e, após 

investigação do óbito, conseguiu-se definir 4 causas reais, permitindo a queda deste 

percentual pela metade (5,26%). 
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Tabela 32 – Óbitos de crianças menores de 5 anos, segundo causas básicas e 
associadas de mortalidade, conforme CID-10 (1997), Franca – 2002. 

Grupo Causas CID-10 Básicas % Assoc. %
I Algumas doenças Infecciosas e Parasitárias A00 - B99 2 2,63% 4 3,23%
II Neoplasias(Tumores) C00 - D48 1 1,32% 0 0,00%
III Doenças do sangue e dos orgãos hematopoéticos

e alguns transtornos imunitários D50 - D89 0 0,00% 0 0,00%
IV Doenças endócrinas, Nutricionais e Metabólicas E00 - E90 0 0,00% 1 0,81%
V Transtornos mentais e comportamentais F00 - F99 0 0,00% 0 0,00%
VI Doenças do Sistema Nervoso G00 - G99 3 3,95% 4 3,23%
VII Doenças do Olho e anexos H00 - H59 0 0,00% 0 0,00%
VIII Doenças do Ouvido e da Apófise Mastóide H60 - H95 0 0,00% 0 0,00%
IX Doenças do Aparelho Circulatório I00 - I99 1 1,32% 1 0,81%
X Doenças do Aparelho Respiratório J00 - J99 6 7,89% 12 9,68%
XI Doenças do aparelho digestivo K00 - K93 0 0,00% 2 1,61%
XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo L00 - L99 0 0,00% 0 0,00%
XIII Doenças do sistema Osteomuscular e do tecido

conjuntivo M00 - M99 0 0,00% 0 0,00%
XIV Doenças do aparelho Genitourinário N00 - N99 0 0,00% 2 1,61%
XV Gravidez, Parto e Puerpério O00 - O99 0 0,00% 0 0,00%
XVI Algumas Afecções originadas no período Perinatal P00 - P96 44 57,89% 82 66,13%

Má formação Congênitas, 
XVII Deformidades e Anomalias cromossômicas Q00 - Q99 12 15,79% 6 4,84%

Sintomas, Sinais e Achados anormais e 
ex. clínicos e e de laboratório não classificados 

XVIII em outra parte R00 - R99 4 5,26% 4 3,23%
Lesões Envenenamento e algumas outras 

XIX consequências de causas externas S00 - T98 0 0,00% 6 4,84%
XX Causas Externas de Morbidade e Mortalidade V01 - Y98 3 3,95% 0 0,00%

Fatores que influenciam o estado de saúde e o
XXI contato com o serviços de saúde Z00 - Z99 0 0,00% 0 0,00%

Total 76 100,00% 124 100,00%  

 

Causas básicas de mortalidade neonatal, pós-neonatal e de 1 a 4 anos 

As causas básicas e associadas de óbitos neonatais e pós-neonatais e de 1 a 4 

anos são mostradas nas Tabelas 33 e 34 respectivamente. 

No período neonatal o grupo XVI - algumas afecções originadas no período 

perinatal (P00 – P96), se reveste da maior importância. Este agrupamento de doenças 

envolve as de origem antes ou durante a gestação assim como durante e logo após o 

parto. As afecções deste grupo atuaram como causas básicas em 44 mortes com um 

coeficiente de 8,88/mil NV e como causas associadas em 79 mortes, com um 
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coeficiente de 15,94/mil NV, as causas pertencentes a este grupo (XVI), estão 

demonstradas nas Tabela 33A (Causas básicas) e Tabela 34A (causas associadas).  

Quanto aos outros grupos de causas, o grupo XVII, ou seja, má formação 

congênita, deformidades e anomalias cromossômicas (Q00 – Q99), atuaram como 

causas básicas em 8 mortes com um coeficiente de 1,61/mil NV e como causas 

associadas em 2 mortes com um coeficiente de 0,40/mil NV. O grupo XVIII que 

corresponde a sintomas, sinais e achados anormais e ex. clínicos de laboratório não 

classificados em outra parte (R00 – R99) (mal definidas) por apenas 1 óbito como 

causa básica, com um coeficiente de 0,20/mil NV. As outras causas associadas 

foram as doenças do aparelho respiratório (J00 – J99) em 3 mortes com coeficiente 

de 0,60/mil NV e as doenças do aparelho genitourinário (N00 – N99), em 1 morte 

com um coeficiente de 0,20/mil NV.   

No período pós-neonatal as causas básicas foram às doenças do aparelho 

respiratório (J00 – J99), responsável pelo maior número de mortes, cinco no total, 

com um coeficiente de 1,01/mil NV, seguido com dois óbitos por má formação 

congênita (Q00 – Q99), com um coeficiente de 0,40/mil NV, assim como para as mal 

definidas (R00 – R99), também com 0,40/mil NV e, as doenças do aparelho 

circulatório (I00 – I99) com 0,20/mil NV. Como causas associadas neste período as 

doenças infecciosas e parasitárias (A00 – B99) (DIP), a má formação congênita (Q00 

– Q96) e as mal definidas (R00 – R99) foram as principais causas, presentes em 3 

óbitos com coeficiente de 0,61/mil NV para estas três causas, seguindo em 2 óbitos 

cada uma e um coeficiente de 0,40/mil NV as doenças do aparelho respiratório (J00 – 

J99), afecções perinatais (P00 – P99) e doenças do aparelho digestivo (K00 – K93) e, 
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em 1 único óbito e um coeficiente de 0,20/mil NV as doenças nutricionais (E00 – 

E90), do aparelho circulatório (I00 – I99) e genitourinárias (N00 – N99). 

Na faixa etária pré-escolar (1 a 4 anos) as principais causas básicas foram as 

doenças do sistema nervoso (G00 – G99) e as causas externas de morbidade e 

mortalidade (V01 – Y98) com um total de 3 óbitos e um coeficiente de 

13,94/100.000 habitantes respectivamente, seguindo com um coeficiente de 9,30/ 

100.000 habitantes as DIP (2 óbitos) e as más formações, já as doenças do aparelho 

respiratório, as neoplasias (C00 – D48) e as mal definidas com apenas 1 óbito e um 

coeficiente de 4,65/100.000 habitantes. Das causas associadas, as doenças do 

aparelho respiratório foram as principais, presentes em 7 óbitos, com um coeficiente 

de 32,54/100.000 habitantes, seguindo as lesões, envenenamento e algumas outras 

conseqüências de causas externas (S00 – T98) presentes em 6 óbitos e um coeficiente 

de 27,89/100.000 habitantes, as doenças do sistema nervoso com 18,59/100.000 

habitantes e as DIP, afecções perinatais, más formações e as mal definidas presentes 

em apenas 1 óbito cada, apresentaram o menor coeficientes de 4,65/100.000 

habitantes. 

As deficiências nutricionais foram insignificantes, com ocorrência em apenas 

1 óbito como causa associada com coeficiente de 0,20/mil NV no período pós-

neonatal; o caso foi de uma criança de 8 meses de idade, com síndrome de Pierre-

Robin que apresentava uma desnutrição protéico-calórica, cuja causa básica do óbito 

foi insuficiência respiratória crônica agudizada, muito comum de ocorrer nestas 

crianças. 

Dentre as causas do grupo XVI, as causas pertencentes ao agrupamento dos 

transtornos relacionados com a duração da gestação e com o crescimento fetal (P05-
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P08), considerado aqui como causas de prematuridade e, os transtornos respiratórios 

e cardiovasculares específicos do período perinatal (P20 – P29), conforme CID-10, 

mostraram um resultado relevante para o estudo como causa associada, presentes em 

34 mortes com um coeficiente de 6,86/mil NV. 

A prematuridade como causa básica foi insignificante respondendo por 

apenas 2 óbitos, com um coeficiente de 0,40/mil NV, como era de se esperar devido 

às regras de classificação especificadas para esta causa. Dentro deste subgrupo, a 

imaturidade extrema (P07.2) se destacou apresentando um coeficiente de 4,03/mil 

NV (Tabelas 33A e 34A). 

Já os transtornos respiratórios e cardiovasculares específicos do período 

perinatal, foram significantes também como causa básica, respondendo por 36 

mortes com um coeficiente de 7,26/mil NV. 

As enfermidades infecciosas também foram insignificantes, com ocorrência 

de apenas 2 óbitos na faixa etária de 1 a 4 anos, como causa básica com coeficiente 

de 9,30/100.000 habitantes, e como causa associada ocorreram 3 óbitos com 

coeficiente 0,61/mil NV no período pós-neonatal e, apenas 1 óbito com coeficiente 

de 4,65/100.000 habitantes na faixa etária de 1 a 4 anos. Também se verificou que 

neste agrupamento não houve ocorrência de sarampo ou diarréia, tendo somente uma 

ocorrência de SIDA e as demais ocorrências como causa básica ou associada foram 

as septicemias, que em 50% dos casos esteve relacionada com doenças do aparelho 

respiratório (pneumonias) e os outros dois casos, relacionados a um quadro de 

meningite e outro com uma insuficiência hepática.   
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Tabela 33 – Óbitos e coeficientes de mortalidade, de crianças menores de 5 anos, 
por causas básicas (CID-10), segundo grupo de idade, Franca - 2002. 

Causas Básicas Total %
Qtd. Coef.* Qtd. Coef.* Qtd. Coef.** N

I - Algumas doenças Infecciosas e Parasitárias 0 0 2 9,30 2 2,63%
II - Neoplasias(Tumores) 0 0 1 4,65 1 1,32%
VI - Doenças do Sistema Nervoso 0 0 3 13,94 3 3,95%
IX - Doenças do Aparelho Circulatório 0 1 0,20 0 1 1,32%
X - Doenças do Aparelho Respiratório 0 5 1,01 1 4,65 6 7,89%
XVI - Algumas Afecções originadas no período Perinatal 44 8,88 0 0 44 57,89%
XVII - Má formação Congênitas, 
Deformidades e Anomalias cromossômicas 8 1,61 2 0,40 2 9,30 12 15,79%
XVIII - Sintomas, Sinais e Achados anormais e 
ex. clínicos e e de laboratório não classificados 
em outra parte 1 0,20 2 0,40 1 4,65 4 5,26%
XX - Causas externas de morbidade e mortalidade 0 0 3 13,94 3 3,95%

Totais 53 10,69 10 2,02 13 60,43 76 100,00%
% 69,74% 13,16% 17,11% 100,00%

Neonatal Pós-neonatal 1 à 4 anos

 
* Por 1000 Nascidos Vivos.    
** Por 100.000 habitantes. 
 

Tabela 33A – Óbitos e coeficientes de mortalidade, de crianças menores de 5 anos, 
por causas básicas do grupo XVI (Algumas afecções originadas no 
período perinatal(CID-10), segundo grupo de idade, Franca - 2002. 

Causas Básicas Total %
XVI – Algumas afecções originadas no período perinatal Qtd. Coef.* Qtd. Coef.* Qtd. Coef.**

P00 - P04 - Feto e RN afetados por fatores maternos
                  e por complicações da gravidez 3 0,61 0 0 3 6,82%
     P00.9 - Infecção Materna 1 0,20 0 0 1 2,27%
     P01.1 - Bolsa Rota 1 0,20 0 0 1 2,27%
     P02.2 - Infarto Placentário Extenso 1 0,20 0 0 1 2,27%
P05 - P08 - Transtornos relacionados com duração
                  da gestação e com crescimento fetal 2 0,40 0 0 2 4,55%
     P07.2 - Imaturidade Extrema 2 0,40 0 0 2 4,55%
P20 - P29 - Transtornos Respiratórios e Cardiovasculares
                  específicos do período perinatal 36 7,26 0 0 36 81,82%
     P20.1 - Sofrimento Fetal Agudo 1 0,20 0 0 1 2,27%
     P21.0 - Asfixia grave ao nascer 2 0,40 0 0 2 4,55%
     P22.0 - Síndrome da Angústia Respiratória do RN 21 4,24 0 0 21 47,73%
     P26.1 - Hemorragia Pulmonar Maciça orig. período Perinatal 1 0,20 0 0 1 2,27%
     P28.0 - Imaturidade Pulmonar 2 0,40 0 0 2 4,55%
     P28.5 - Insuficiência respiratória do RN 5 1,01 0 0 5 11,36%
     P28.8 - Outras afecções respiratórias específicas do RN 4 0,81 0 0 4 9,09%
P35 - P39 - Infecções específicas do período perinatal 3 0,61 0 0 3 6,82%
     P36.9 - Septcemia bacteriana não especificada 3 0,61 0 0 3 6,82%

Totais 44 8,88 0 0 0 0,00 44 100,00%
% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Neonatal Pós-neonatal 1 à 4 anos

* 
Por 1.000 Nascidos Vivos. 
 ** Por 100.000 habitantes 
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Tabela 34 – Óbitos e coeficientes de mortalidade de crianças menores de 5 anos, por 
causas associadas (CID-10), segundo grupos de idade, Franca - 2002.
  

Causas Associadas Total %
Qtd. Coef.* Qtd. Coef.* Qtd. Coef.**

I - Algumas doenças Infecciosas e Parasitárias 0 3 0,61 1 4,65 4 3,23%
IV - Doenças endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 0 1 0,20 0 1 0,81%
VI - Doenças do Sistema Nervoso 0 0 4 18,59 4 3,23%
IX - Doenças do Aparelho Circulatório 0 1 0,20 0 1 0,81%
X - Doenças do Aparelho Respiratório 3 0,61 2 0,40 7 32,54 12 9,68%
XI - Doenças do aparelho digestivo 0 2 0,40 0 2 1,61%
XIV - Doenças do Aparelho Genitourinário 1 0,20 1 0,20 0 2 1,61%
XVI - Algumas Afecções originadas no período Perinatal 79 15,94 2 0,40 1 4,65 82 66,13%
XVII - Má formação Congênitas, 
Deformidades e Anomalias cromossômicas 2 0,40 3 0,61 1 4,65 6 4,84%
XVIII - Sintomas, Sinais e Achados anormais e 
ex. clínicos e e de laboratório não classificados 
em outra parte 0 3 0,61 1 4,65 4 3,23%
XIX - Lesões Envenenamento e algumas outras 
consequências de causas externas 0 0 6 27,89 6 4,84%

Totais 85 17,15 18 3,63 21 97,61 124 100,00%
% 68,55% 14,52% 16,94% 100,00%

Neonatal Pós-neonatal 1 à 4 anos

 
* Por 1000 Nascidos Vivos 
** Por 100.000 habitantes 
 

Tabela 34A – Óbitos e coeficientes de mortalidade, de crianças menores de 5 anos, 
por causas associadas do grupo XVI (Algumas afecções originadas no 
período perinatal(CID-10), segundo grupo de idade, Franca - 2002. 

Causas Associadas Total %
XVI – Algumas afecções originadas no período perinatal Qtd. Coef.* Qtd. Coef.* Qtd. Coef.**

P05 - P08 - Transtornos relacionados com duração
                  da gestação e com crescimento fetal 34 6,86 2 0,40 0 36 43,90%
  P05.1 - Baixo peso 0 1 0,20 0 1 1,22%
  P05.2 - Desnutrição fetal s/ menção de peso e comp. Baixo 1 0,20 0 0 1 1,22%
  P07.2 - Imaturidade Extrema 20 4,03 0 0 20 24,39%
  P07.3 - Outros RN Pré-Termo 13 2,62 1 0,20 0 14 17,07%
P20 - P29 - Transtornos Respiratórios e Cardiovasculares
                  específicos do período perinatal 34 6,86 0 0 34 41,46%
  P20.9 - Hipoxia Intrauterina não especificada 1 0,20 0 0 1 1,22%
  P21.0 - Asfixia grave ao nascer 1 0,20 0 0 1 1,22%
  P21.9 - Anoxia Perinatal 1 0,20 0 0 1 1,22%
  P22.0 - Síndrome da Angústia Respiratória do RN 2 0,40 0 0 2 2,44%
  P25.1 - Pneumotórax originado no período perinatal 6 1,21 0 0 6 7,32%
  P26.8 - Hemorragia Pulmonar 3 0,61 0 0 3 3,66%
  P26.9 - Hemorragia Pulmonar não especif. orig. período perinatal 2 0,40 0 0 2 2,44%
  P28.5 - Insuficiência respiratória do RN 13 2,62 0 0 13 15,85%
  P29.8 - Parada Cardiorespiratória 5 1,01 0 0 5 6,10%
P35 - P39 - Infecções específicas do período perinatal 6 1,21 0 0 6 7,32%
  P36.9 - Septcemia bacteriana não especificada 6 1,21 0 0 6 7,32%
P90 - P97 - Outros transtornos originados no 
                  período perinatal 5 1,01 0 1 6 7,32%
  P96.0 - Insuficiência Renal 1 0,20 0 0 1 1,22%
  P96.9 - Falência Múltiplas dos órgãos 4 0,81 0 1 4,65 5 6,10%

Totais 79 15,94 2 0,40 1 4,65 82 100,00%
% 96,34% 2,44% 1,22% 100,00%

Neonatal Pós-neonatal 1 à 4 anos
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3.11 - Fatores sócio-econômicos 

 

Escolaridade materna 

Os dados deste estudo mostram uma freqüência de óbitos de 47,37% crianças 

cujas mães não possuía ensino fundamental completo (menos que 8 anos de estudo), 

39,47% possuíam 8 a 11 anos de estudo, apenas 5,26% tinham nível superior e 

3,95% das mães não tinham nenhuma instrução. Analisando a escolaridade por faixa 

etária, podemos verificar que os óbitos de crianças cujas mães não tinham instrução 

ou não possuíam ensino fundamental completo ocorreram em 49,06% dos óbitos 

neonatais; 40% dos óbitos pós-neonatais e em 69,23% em crianças de 1 a 4 anos. 

(Tabela 35).  

Crianças de 1 a 4 anos que faleceram em 2002 são em maior proporção, filhos 

de mães com menor instrução do que as que faleceram no período neonatal. 

Tabela 35 – Óbitos de crianças menores de 5 anos, segundo escolaridade da mãe por 
grupos de idade da criança, Franca - 2002. 

Escolaridade da mãe Qtde % Qtde % Qtde % Qtde %
nenhuma 2 3,77% 0 0,00% 1 7,69% 3 3,95%
1-3 anos 4 7,55% 0 0,00% 3 23,08% 7 9,21%
4-7 anos 20 37,74% 4 40,00% 5 38,46% 29 38,16%
8-11 anos 21 39,62% 6 60,00% 3 23,08% 30 39,47%
12 ou mais 4 7,55% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,26%
Ignorado 2 3,77% 0 0,00% 1 7,69% 3 3,95%

Total 53 100,00% 10 100,00% 13 100,00% 76 100,00%
% 69,74% 13,16% 17,11%

Neonatal Pós-neonatal 1 a 4 anos Total

 

 

Renda familiar 

Durante a entrevista familiar realizada nos óbitos ocorridos em maiores de 1 

ano verificou-se que a maior freqüência (53,85%) de óbitos ocorreu em famílias que 

possuíam uma renda entre 1 e 2 salários mínimos, 23,07% nas que apresentavam 
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entre 2 e 4 salários mínimos e em 23,08% nas famílias que tinham renda inferior a 1 

salário mínimo. Um maior percentual de crianças de 1 a 4 anos (76,93%) falecidas 

em 2002, era de famílias com renda inferior a 2 salários mínimos (Tabela 36). 

 

Tabela 36 – Óbitos de crianças de 1 a 4 anos, segundo renda familiar, Franca - 2002. 

Renda Familiar Qtde %
< 1 salário 3 23,08%
1 - 2 salários 7 53,85%
2 - 3 salários 2 15,38%
3 - 4 salários 1 7,69%

Total 13 100,00%

Óbitos (1 a 4 anos)

 

 

Ocupação materna e paterna 

Dos óbitos estudados a análise da variável ocupação materna mostrou que 

63,16% das mães eram do lar, 11,85% trabalhavam em fábricas de calçados, apenas 

5,26% eram estudante e os 17,13% restante eram ocupações variadas. Podemos 

assim dizer que o maior número de óbitos (63,16%), ocorreram em crianças cujas 

mães eram do lar (Tabela 37). 

A ocupação do pai, apenas foi obtida nos 13 óbitos de 1 a 4 anos, sendo que 

30,77% trabalhavam em fábrica de sapatos (23,07% estavam desempregados), 

30,77% trabalhavam em outras fábricas, 30,77% em serviços gerais e apenas um 

(7,69%) tinha seu próprio negócio.  
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Tabela 37 – Óbitos de crianças menores de 5 anos, segundo ocupação da mãe, 
Franca - 2002. 

Ocupação da Mãe Qtde %
Agente de Câmbio 1 1,32%
Assistente Social 1 1,32%
Auxiliar de Enfermagem 1 1,32%
Costureira Manual 1 1,32%
Do Lar 48 63,16%
Educador 2 2,63%
Empresária 1 1,32%
Estudante 4 5,26%
Fiscal Caixa 1 1,32%
Pespontadeira 1 1,32%
Sapateira 7 9,21%
Secretária 1 1,32%
Tec. Enfermagem 2 2,63%
Telemensagem 1 1,32%
Vendedora 2 2,63%
Ignorado 2 2,63%

Total 76 100,00%

Óbitos

 

 

 

3.12 - Condições ambientais 

 

 Nos óbitos de crianças de 1 a 4 anos foi realizada entrevista familiar, onde se 

obteve informações sobre o tipo de abastecimento de água, instalações sanitárias, 

tipo de construção, condições de higiene, condições de ocupação, característica da 

ocupação, número de cômodos e o número de pessoas por moradia. Quanto ao tipo 

de moradia, 100% eram de alvenarias, e em 100% dos domicílios a água e o esgoto 

eram encanados e em todos as privadas possuíam descarga; podemos ainda ressaltar 

que em apenas 2 domicílios o banheiro era comunitário, melhor explicando as casas 

eram em aglomerados. As condições de higiene foram classificadas como ótima, boa, 

regular e péssima. Em 6 (46,15%) domicílios, as condições de higiene eram 

regulares, em 3 (23,08%) eram péssimas, em 3 (23,08%) eram boas e somente em 1 
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domicílio (7,69%) as condições de higiene eram ótimas. A condição de ocupação foi 

classificada em: própria e alugada; 38,46% dos domicílios eram alugados e 61,54% 

eram próprios. Quanto à característica de habitação, categorizada como, residir uma 

única família ou residir com mais de uma família no mesmo domicílio, 38,46% 

moravam apenas com a família e 61,54% coabitavam com outras famílias. Quanto ao 

número de pessoas 9 (69,23%) domicílios possuíam 5 ou mais pessoas, 3 (23,08%) 

possuíam 4 pessoas e apenas 1 (7,69%) possuía 3 pessoas. Quanto ao número de 

cômodos 8 (61,54%) dos domicílios possuíam 4 cômodos,  3 (23,08%) com 5 ou 

mais, e apenas 2 (15,38%) possuíam 2 ou menos cômodos.  

 

 

3.13 - Atenção médica 

 

Local de ocorrência do óbito 

A grande maioria dos óbitos na infância (90,8 %) ocorreu no hospital, 1,3% 

em outro estabelecimento de saúde, 5,3% a domicílio e 2,6% em via pública.  Dos 

53 óbitos neonatais, 52 (98,1%) ocorreram em hospitais e destes, 15 (28,3%) foram 

no primeiro dia de vida, 27 (50,9%) na primeira semana de vida e 10 (18,9%) nos 

primeiros 27 dias de vida. Dos óbitos pós-neonatais, 70% ocorreram em hospitais, 

10% em outros estabelecimentos de saúde e 20% em domicílio. Ao considerarmos 

apenas os óbitos de crianças de 1 a 4 anos, 76,9% dos óbitos ocorreram em hospitais, 

15,4% na via pública e 7,7% em domicílios (Tabela 38).  
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Tabela 38 – Óbitos de crianças menores de 5 anos, segundo grupos de idade da 
criança por local de ocorrência, Franca - 2002 

Idade Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde %
Mortalidade na Infância 69 90,8% 1 1,3% 4 5,3% 2 2,6% 76 100,00%
   Mortalidade Infantil 59 93,7% 1 1,6% 3 4,8% 0 0,0% 63 82,89%
      Neonatal 52 98,1% 0 0,0% 1 1,9% 0 0,0% 53 69,74%
         Neonatal Precoce 42 79,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 42 55,26%

            < 1dia 15 28,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 15 19,74%
            1 à 6 dias 27 50,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 27 35,53%

         Neonatal Tardia 10 18,9% 0 0,0% 1 1,9% 0 0,0% 11 14,47%
      Pós-neonatal 7 70,0% 1 10,0% 2 20,0% 0 0,0% 10 13,16%
   1 à 4 anos 10 76,9% 0 0,0% 1 7,7% 2 15,4% 13 17,11%

      1 ano 4 30,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 5 6,58%
      2 à 4 anos 6 46,2% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 8 10,53%

Total
Outros estab. 

SaúdeHospital Domicílio
Via

Pública

 

 

3.14 - Preenchimento da declaração de óbito 

 

 Das 76 declarações de óbito 10 (13,2%) eram de RN que haviam morrido no 

mesmo dia do nascimento, e não haviam sido preenchidas com quantas horas veio a 

acontecer o óbito, sendo assim consideradas como 24hs; 3 declarações (3,9%) 

apresentavam erros quanto ao preenchimento das datas do nascimento, sendo estas 

corrigidas pela declaração de nascidos vivos. 

 Em relação ao preenchimento do número de filhos tidos, 42 (55,3%) 

declarações não foram preenchidas, observando-se que no SIM a transcrição destas 

declarações, assim como as que estavam preenchidas, foram sempre classificadas de 

forma errônea, considerando-se sempre o óbito daquela declaração como nascido 

morto; por causa deste fato, não foi possível utilizar este dado. 

Em 20 (2,6%) não constavam os preenchimentos da cor e, uma das 

declarações constava cor preta e no registro do cartório constava branca, mostrando 

como já tem sido dito a respeito da limitação desta variável. 
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 Em 27,6% das declarações não constava o peso de nascimento, sendo que em 

9 (11,8%) declarações eram de menores de um ano e, 12 (15,8%) eram de maiores de 

um ano. Em 7 (9,2 %) declarações os pesos estavam incorretos, diferença esta devido 

à correção no momento da digitação através da declaração de nascido vivo do 

SINASC. 

 A idade materna não foi preenchida em 36 (47,4%) declarações, destas 13 

(100%) eram mães de crianças que morreram com um ano e mais; e 23 (30,3%) eram 

de mães de crianças que morreram com menos de um ano. Em duas (2,6%) 

declarações a idade materna era diferente da digitada no SIM. A idade materna 

estava preenchida corretamente em 38 declarações, ou seja, em 50%.   

 A variável escolaridade não estava preenchida em 39 (51,3%) declarações, 

observando-se que este dado não foi encontrado em todas as declarações de óbito de 

um a cinco anos e, nas declarações de menores de um ano 26 (34,2%) não constavam 

do preenchimento deste dado. Encontramos erros em 8 (10,5%) declarações que 

divergiam dos dados do SIM, que segundo informações da Vigilância 

Epidemiológica foram corrigidos pelos dados maternos da declaração de nascidos 

vivos. Em 11 declarações (14,5%) este dado foi preenchido como ignorado, sendo 

que 8 declarações foram também corrigidas pelo SIM, através da declaração de 

nascidos vivos; ficando somente 3 declarações com o item escolaridade ignorada, 

devido não se ter este dado também preenchido na declaração de nascidos vivos. 

 Em 25 (32,9%) declarações não havia o preenchimento da duração da 

gestação. Das declarações de maiores de 1 ano 100% não estavam preenchidas e das 

declarações de menores de 1 ano apenas 12 (15,8%) não estavam preenchidas. Havia 

divergência entre a declaração de óbito e a digitação do SIM em 14 (18,4%) 
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declarações, que segundo informações também teria sido corrigida pela declaração 

de nascidos vivos. 

 A ocupação materna não estava preenchida em 21 (27,63%) das DO e em 5 

(6,58%) havia divergência de preenchimento com os dados do SIM 

O tipo de gestação e o tipo de parto não foram preenchidos em 23 (30,3%) 

declarações respectivamente, sendo que para ambos todas as declarações (100%) de 

maiores de um ano, não constavam este dado e, nas declarações de menores de um 

ano 10 (15,9%) não foram preenchidas. 

 O dado diagnóstico confirmado por exames complementares, não foi 

preenchido em 13 (17,1%) declarações, em 2 (2,6%) havia divergência em relação ao 

sistema SIM e, em 11(%) foi preenchido ignorado. Quando confirmado por cirurgia 

13 (17,1%) declarações sem preenchimento, 9 (11,8%) preenchido ignorado e, 3 

declarações com divergência entre declaração de óbito e o SIM. O diagnóstico 

confirmado por necropsia em 12 (15,8%) declarações não havia o preenchimento, 

em 9 (11,8%) ignorados e 3 (3,9%) com divergência. 

 O dado, assistência médica, não foi preenchido em 42 (55,3%) declarações de 

óbitos, e em 6 (7,9%) foi preenchido ignorado e em 3 (3,9%) havia divergência entre 

declaração e o SIM. O local de ocorrência do óbito estava preenchido em todas as 

DO. Como mais de 94,70% dos óbitos ocorreram em hospitais, podemos dizer que 

existe uma incompatibilidade entre os dados local de ocorrência e a assistência 

médica, isto é incompreensível e chama a atenção para o descuido no preenchimento 

da DO.   

O item o médico que assina atendeu ao falecido estava em 13 (17,1%) das 

declarações sem preenchimento.   
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A causa morte como indeterminada foi firmada em 8 (10,52%) das 

declarações. A codificação pela Vigilância Epidemiológica das causas de óbito foi 

discordante em 1 ou mais causa da codificação realizada pela pesquisadora com 

pessoa qualificada do Departamento de Medicina Social da FMRP-USP.  As causas 

mal definidas foram verificadas em 17 (22,37%) das DO e em 40 (52,63%) houve 

discordância entre a codificação do SIM e a codificação realizada no Departamento 

de Medicina Social. 

 

 

3.15 – Resultados comparativos com a Investigação Interamericana de 

mortalidade na infância nos anos de 1968/70 

  

3.15.1 – Coeficientes de mortalidade por idade 

 
Na Investigação Interamericana(11) o coeficiente de mortalidade de menores 

de 5 anos foi de 19,34/mil hab., residentes na zona urbana do município de Franca, 

que na época contava com uma população de 82.450 habitantes.  O grupo etário 

abaixo de 5 anos, objeto do estudo constituía um número de 22.340 crianças, 

representando 23,86% da população. 

Conforme mostrado na Figura 8, verificamos que em 2002, o coeficiente de 

mortalidade de menores de 5 anos reduziu para 2,83/mil hab., residentes na zona 

urbana do Município de Franca, contando com uma população residente estimada de 

299.235 habitantes para o ano de 2002. O grupo etário abaixo de 5 anos, objeto do 

presente estudo constituía 26.896 crianças, representando 8,98% da população.(4) 
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1968/70 * 19,34 71,51 36,94 25,74 13,36 12,38 11,20 34,58 3,99 6,88 2,95

2002 * 2,83 12,71 10,69 8,47 3,03 5,45 2,22 2,02 0,60 0,94 0,49

< 
5ano

< 
1ano < 28d < 7d < 1d 1-6d 7-27d 28d-

1ano
1-

4ano 1ano 2-
4ano

  * Para menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos; os demais por 1.000 habitantes do grupo de idade 
  
Figura 8 – Coeficiente de mortalidade de crianças menores de 5 anos, segundo        

grupos de idade, em Franca nos anos de 1968/70 e 2002. 
 

Analisando mais detalhadamente, verificamos que apesar de haver queda em 

todas as faixas etárias, constatamos através dos dados mostrados na Figura 8, que a 

mortalidade em crianças com menos de 28 dias, ainda hoje, é a mais preocupante, 

pois houve uma queda menos acentuada, de 36,94/mil NV para 10,69/mil NV, do 

que a queda dos coeficientes das demais faixas etárias, como por exemplo, nas 

mortes em crianças com idade entre 28 dias e 1 ano, onde o coeficiente baixou de 

34,58/mil NV para 2,02/mil NV. 

Verificando a mortalidade em crianças com menos de 28 dias, encontramos 

uma queda ainda menos acentuada, nas crianças que faleceram na primeira semana 

de vida, onde o coeficiente baixou de 25,74/mil NV para 8,47/mil NV, portanto a 

mortalidade de crianças nesta faixa etária, deve ser objeto de maior atenção. 

 Em 2002 a maior parte dos óbitos infantis ocorreu no período neonatal 

precoce, sendo que a criança corria ainda maior risco de morrer nas primeiras horas e 
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nos primeiros dias de vida.  Durante a Investigação Interamericana(11) ocorreu uma 

equivalência no número de óbitos no período pós-neonatal e neonatal. 

 

 

3.15.2 – Coeficientes de mortalidade segundo causas básicas e associadas. 

  

Nas figuras a seguir, que demonstram os resultados referentes aos 

coeficientes de mortalidade segundo causas básicas e associadas, foi utilizado o 

grupo de causas da CID-10, conforme mostrado na Tabela 39. 

                           

                         Tabela 39 – Grupos de causas. 

Grupo Causas CID-10
I Algumas doenças Infecciosas e Parasitárias A00 - B99
II Neoplasias(Tumores) C00 - D48
III Doenças do sangue e dos orgãos hematopoéticos

e alguns transtornos imunitários D50 - D89
IV Doenças endócrinas, Nutricionais e Metabólicas E00 - E90
V Transtornos mentais e comportamentais F00 - F99
VI Doenças do Sistema Nervoso G00 - G99
VII Doenças do Olho e anexos H00 - H59
VIII Doenças do Ouvido e da Apófise Mastóide H60 - H95
IX Doenças do Aparelho Circulatório I00 - I99
X Doenças do Aparelho Respiratório J00 - J99
XI Doenças do aparelho digestivo K00 - K93
XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo L00 - L99
XIII Doenças do sistema Osteomuscular e do tecido

conjuntivo M00 - M99
XIV Doenças do aparelho Genitourinário N00 - N99
XV Gravidez, Parto e Puerpério O00 - O99
XVI Algumas Afecções originadas no período Perinatal P00 - P96

Má formação Congênitas, 
XVII Deformidades e Anomalias cromossômicas Q00 - Q99

Sintomas, Sinais e Achados anormais e 
ex. clínicos e e de laboratório não classificados 

XVIII em outra parte R00 - R99
Lesões Envenenamento e algumas outras 

XIX consequências de causas externas S00 - T98
XX Causas Externas de Morbidade e Mortalidade V01 - Y98

Fatores que influenciam o estado de saúde e o
XXI contato com o serviços de saúde Z00 - Z99  
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Na Figura 9, podemos analisar os dados referentes aos coeficientes de 

mortalidade infantil segundo causas básicas, e constatar que, houve uma alteração no 

quadro das principais causas básicas, onde, no ano de 1968/70 tínhamos como 

principais causas básicas, as enfermidades infecciosas (grupo I), com um coeficiente 

de 28,29/mil NV, seguida de perto pelas afecções perinatais (grupo XVI), com 

23,97/mil NV, e um pouco mais abaixo as doenças respiratórias (grupo X), 

apresentando um coeficiente de 7,86/mil NV, já no ano de 2002, a principal causa 

básica passou a ser as afecções perinatais (grupo XVI), com coeficiente de 8,88/mil 

NV, seguido das más formações congênitas (grupo (XVII), com coeficiente de 

2,02/mil NV e as doenças respiratórias, que se manteve em terceiro lugar, agora com 

um coeficiente de 1,01/mil NV. 

A Figura 10 mostra o comparativo dos coeficientes de mortalidade infantil 

segundo as causas associadas, e vimos que, houve queda nos coeficientes como um 

todo, mas, no entanto, as afecções perinatais (grupo XVI), continuaram a ser a causa 

associada que mais esta presente nos óbitos, passando de 40,28/mil NV em 1968/70 

para 16,34/mil NV em 2002. Em 1968/70, tivemos em segundo lugar, com 

coeficiente de 36,35/mil NV, outras causas não especificadas no estudo. Em 2002, a 

segunda maior causa associada foram as doenças respiratórias (grupo X) juntamente 

com as más formações congênitas (grupo XVII), ambas com coeficiente de 1,01/mil 

NV. 
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1968 * 28,29 1,77 1,77 0,00 7,86 23,97 3,93 0,00 0,00 5,70

2002 * 0,00 0,00 0,00 0,20 1,01 8,88 2,02 0,61 0,61 0,00

I IV VI IX X XVI XVII XVIII XX Outras

      * Por 1.000 Nascidos Vivos. 

     Figura 9 – Coeficientes de mortalidade infantil, segundo grupo de causas básicas 
            em Franca nos anos de 1968/70 e 2002. 

1968 * 7,07 21,61 1,18 0,00 13,36 0,00 0,00 40,28 2,95 0,00 36,35

2002 * 0,61 0,20 0,00 0,20 1,01 0,40 0,40 16,34 1,01 0,61 0,00

I IV VI IX X XI XIV XVI XVII XVIII Outra
s

     * Por 1.000 Nascidos Vivos 
     Figura 10 – Coeficientes de mortalidade infantil, segundo causas associadas em 
                        Franca nos anos de 1968/70 e 2002. 
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Considerando-se as mortes de crianças no período neonatal, de acordo com o 

que mostra a Figura 11, verificamos que as afecções perinatais (grupo XVI) 

continuam como principal causa básica, com um coeficiente de 23,97/mil NV no ano 

de 1968/70, o qual se reduziu para 8,88/mil NV no ano de 2002, uma queda 

considerável. Para o ano de 1968/70, ainda temos as enfermidades infecciosas (grupo 

I) que no período neonatal, ocupava o segundo lugar como causa básica, com um 

coeficiente de 6,48/mil NV, já para o ano de 2002, a segunda maior incidência ficou 

por conta das más formações congênitas (grupo XVII), com um coeficiente de 

2,36/mil NV. 

1968 * 6,48 0,00 0,00 2,16 23,97 2,36 0,00 1,96

2002 * 0,00 0,00 0,00 0,00 8,88 1,61 0,20 0,00

I IV IX X XVI XVII XVIII Outras

      * Por 1.000 Nascidos Vivos. 
     Figura 11 – Coeficientes de mortalidade neonatal, segundo grupo de causas 
                 básicas em Franca nos anos de 1968/70 e 2002 
 
 

Enquanto, no período neonatal, a maior preocupação era as afecções 

perinatais (grupo XVI), que ocupava o primeiro lugar nos dois anos analisados, no 

período pós-neonatal as principais causas básicas de mortalidade, conforme mostra a 

Figura 12, foram as doenças respiratórias (grupo X), que em 1968/70 apresentou um 

coeficiente de 5,70/mil NV e 1,01/mil NV em 2002, sendo a principal causa básica 
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de morte no ano de 2002. No ano de 1968/70 ainda temos uma grande incidência de 

enfermidades infecciosas (grupo I) com coeficiente de 21,81/mil NV, o que mostra 

que, a grande incidência foi no período pós-neonatal, para o ano de 2002 ainda 

tivemos as más formações congênitas (grupo XVII) e as causas mal definidas (grupo 

XVIII), ambas com um coeficiente de 0,40/mil NV.    

1968 * 21,81 1,77 0,00 5,70 0,00 1,57 0,00 3,73

2002 * 0,00 0,00 0,20 1,01 0,00 0,40 0,40 0,00

I IV IX X XVI XVII XVIII Outras

       

      * Por 1.000 Nascidos Vivos. 
     Figura 12 – Coeficientes de mortalidade pós-neonatal, segundo grupo de causas 

              básicas em Franca nos anos de 1968/70 e 2002 
 

 

As causas externas (XX) e as doenças do sistema nervoso (grupo VI) em 

2002 foram as principais causas básicas de morte na faixa etária pré-escolar (1 a 4 

anos) com um coeficiente de 0,14/mil hab., seguidas pelas enfermidades infecciosas 

(grupo I) e as más formações congênitas (grupo XVII) ambas com um coeficiente de 

0,09/mil hab.. para o ano de 1968, a enfermidades infecciosas, a exemplo do que 

ocorreu no período pós-neonatal, se mantiveram como as principais causas básicas 

de morte, juntamente com outras causas não definidas, ambas com um coeficiente de 
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1,77/mil NV, seguidas da deficiência nutricional com coeficiente de 0,46/mil NV 

(Figura 13). 

1968 * 1,77 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77

2002 * 0,09 0,05 0,00 0,14 0,05 0,09 0,05 0,14 0,00

I II IV VI X XVII XVIII XX Outras

       * Por 1.000 Habitantes 
     Figura 13 – Coeficientes de mortalidade em crianças de 1 a 4 anos, segundo 
                          grupo de causas básicas em Franca nos anos de 1968/70 e 2002 

 

 

3.15.3 – Nível de Educação das mães de crianças menores de 5 anos. 

 

Analisando os dados apresentados na Figura 14, constatamos que houve uma 

alteração no quadro, referente ao nível de escolaridade das mães de crianças menores 

de 5 anos falecidas na cidade de Franca.  

No ano de 1968, a maior incidência era de mães com ensino fundamental 

incompleto (65,40%) e 26,10% eram de mães sem instrução, apenas 8,50% tinham 

ensino fundamental completo ou nível universitário, no ano de 2002, apesar de ainda 

o número de mães com ensino fundamental incompleto, ser o de maior incidência 
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com 47,37%, o percentual de mães com ensino fundamental completo ou nível 

universitário passou de 8,50% no ano de 1968 para 44,73% no ano de 2002. 

 

1970 26,10% 65,40% 8,50% 0%

2002 3,95% 47,37% 44,73% 3,95%

s/instrução Fundamental 
Incompleto

Fundamental 
/Universitário Ignorado

    Fonte: IBGE - Censos Demográficos e contagem populacional (4,3) 

      Figura 14 – Nível de educação das mães de crianças menores de 5 anos falecidas 
                         em Franca nos anos de 1968/70 e 2002 
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4 – DISCUSSÃO 

 

 

4.1 - Qualidade dos Dados 

 

Os principais problemas que afetam as estatísticas de mortalidade são o 

desconhecimento de uma parte dos óbitos, seja pela cobertura insuficiente do sistema 

de informações ou pelo sub-registro, e a má qualidade dos atestados de óbito, 

principalmente quanto à especificação das causas. (37) 

Os dados utilizados para o cálculo dos coeficientes de mortalidade infantil 

podem ser considerados confiáveis no município de Franca, já que o sub-registro de 

óbitos e de nascidos vivos na sua área urbana é considerado nulo, de acordo com a 

Secretaria Municipal de Saúde; por não existência de cemitério clandestino e 

também, por ser obrigatória a declaração de óbito (DO) para o sepultamento, assim 

como a emissão da declaração de nascidos vivos pelo hospital ou pelo 

encaminhamento do serviço de saúde procurado pela mãe logo após o nascimento 

não hospitalar. Deste modo as DO e as declarações de nascidos vivos no município 

podem ser considerados uma fonte confiável em termos quantitativos. (13) 

 Através do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), pode-se 

contemplar correções de interpretações incorretas de “nascido vivo” e “nascido 

morto”, refazer as informações contidas na DO, com informações obtidas de outras 
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fontes que, neste caso, foram das investigações das causas mal definidas, prontuários, 

exames hospitalares e, laudos de necropsias, verificar a veracidade dos códigos das 

causas básicas e associadas, assim como a contemplar e/ou corrigir variáveis, através 

da declaração de nascido vivo. 

O erro de classificação entre nascido morto e nascido vivo, considerado como 

um dos clássicos problemas nas estimativas da mortalidade neonatal, pode ser um 

dos fatores que contribui para interpretações errôneas de baixas taxas de mortalidade 

neonatal precoce, assim como ocorre nas declarações de óbitos e Sistema de 

Informação de Mortalidade (68).  

Schramm & Szwarcwald(68), verificaram este erro no Sistema de informações 

Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) nos estados da região Nordeste e 

Norte; observando valores altos de natimortalidade nos estados do Maranhão e 

Sergipe em contraste com os níveis baixos de mortalidade neonatal precoce.  

Puffer & Serrano (1973)(11) verificaram, em fase precoce da investigação que 

havia várias áreas com deficiências no registro de óbitos, principalmente nos óbitos 

ocorridos no primeiro dia de vida; suspeitou-se de “cemitério clandestino”, que foi 

identificado em uma das áreas investigadas. Deste modo se instituiu medidas para 

avaliar a integridade de ditos registros, procurando detectar as mortes não 

registradas, todavia alguns passaram inadvertidamente. O percentual de óbitos de 

crianças menores de 5 anos variou muito entre os 15 locais da investigação de 

1968/70. Na Califórnia não foi encontrado nenhum subregistro, porém em 5 áreas 

foram encontrados mais de 10% (Argentina, Bolívia, Chile, Cartagena e Jamaica). 
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Nos períodos infantil e neonatal essa variação era ainda maior dentre as áreas, 

menores cifras foram encontradas para o Brasil, principalmente em Ribeirão Preto. 

Barreto (1998) (69), estudando a qualidade da informação e descrevendo a 

mortalidade infantil e perinatal no município de Campinas-SP, observou que havia 

subnumeração de óbitos infantis e fetais, além de uma cobertura inferior à 

apresentada pelo IBGE.  A subnumeração também é descrita em outros relatos como 

os de Simões (2002)(30), Mello Jorge et al (2002)(6), RBIDIA (1996).(10) 

Quanto às declarações de nascidos vivos, essas foram emitidas em sua 

totalidade, apenas 0,12% dos óbitos ocorreram em domicílios, que nesse caso a 

Vigilância Epidemiológica investigou a realização de seus registros. (13) O Sistema de 

Informação de Nascimentos (SINASC), é um sistema de coleta de dados sobre 

nascimentos vivos realizado diretamente no local de nascimento ou no serviço de 

saúde, na ocasião da primeira avaliação ou no cartório no momento do registro da 

criança, contribuindo assim com a não ocorrência do subregistro, já que possibilita 

conhecer não somente os nascimentos registrados em cartório e sim todos os 

nascidos vivos de uma localidade. Além do mais propicia complementar e corrigir 

informações nas DO, porque contempla as mesmas variáveis destas, como os dados 

maternos, da gestação e peso da criança; também enriquecem as análises sobre 

mortalidade infantil por conter outras informações como o número de consultas de 

pré-natal, o índice de Apgar e a presença de má-formação congênita e/ou anomalia 

cromossômica.  

 No que se refere às causas do óbito, em termos qualitativos, a confiabilidade 

das declarações é menor. A ocorrência de óbitos de causa indeterminada e a 
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observação de que a maioria desses óbitos recebia assistência médica, implica 

negativamente na definição correta da causa básica da morte. A Vigilância 

Epidemiológica Municipal em 2001 criou a ficha de Investigação de óbitos de causa 

mal definida (denominada R99), através da qual a Vigilância altera a causa básica no 

banco de dados do SIM. Esta investigação foi realizada após criteriosa análise de 

todas as informações colhidas através de entrevista com os familiares e outras 

informações resgatadas por meio de prontuários médicos, fichas de atendimento em 

prontos socorros e unidades básicas. Já se pode observar o impacto dessa 

investigação nestes dois anos; a causa básica mal definida representava 20,29% de 

todos os óbitos em 2000, e em 2001 e 2002 apenas 5,87% e 5,30% 

respectivamente.(13) 

Apesar da melhora na qualidade da informação sobre a causa de morte, ainda 

existe uma magnitude no que se refere aos óbitos infantis de causas mal definidas. 

Sabe-se que os óbitos domiciliares afetam diretamente no aumento das mortes por 

causa indeterminada. A proporção de óbitos infantis ocorridos a domicílio em 2002 

foi de 5,3%, proporção esta, inferior a 50% das mortes ocorridas à domicílio nos 

anos de 1968/70 (14,1%). Os óbitos ocorridos não afetaram diretamente no aumento 

de causa indeterminada como o esperado, visto que 62,5% dos óbitos de causa 

indeterminada estavam relacionados à morte hospitalar.  

As causas básicas mal definidas ainda persistem devido à inexistência de 

uma rede de Serviços de Verificação de Óbitos (SVO) estruturada no Município, 

acarretando assim uma pequena investigação dos óbitos. A realização de necropsias 

constitui um fator decisivo para determinar a qualidade dos dados sobre a presença, 
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especificidade e localização de certas doenças, assim como medir as taxas de óbitos 

por essas causas.(11) Podemos verificar que ainda nos dias atuais o número de 

necropsias é pequeno, resultando em uma análise não adequada das causas dos óbitos 

de menores de 5 anos para o município de Franca. Porem ao compararmos a 

investigação nos anos de 1968/70 houve um aumento de 2,5% para 13,16%.  

 Barreto (1998)(69), observou uma maior concentração de causas mal definidas 

à medida que a morte era próxima do momento do nascimento, entretanto apesar da 

tendência da piora da qualidade das informações sobre a causa de morte em todo o 

período de 1970-1995, a magnitude das causas mal definidas não ultrapassou 10% 

para os óbitos infantis (com exceção aos pós-neonatais no período de 1991 a 1995) 

na cidade de Campinas-SP, porém este valor é consideravelmente alto. 

Em relação ao preenchimento das declarações de óbito, constatou-se com este 

estudo preenchimento inadequado de várias variáveis, sobretudo a causa básica de 

morte. Resultados semelhantes mostraram os estudos de Barros et al. (2001) (70) e 

Barreto (1998). (69) 

Como todas as declarações de óbito foram recodificadas por profissional 

experiente do Departamento de Medicina Social da Faculdade de medicina da USP-

RP, pôde-se observar que existem diferenças no processo de codificação da 

Secretaria Municipal de Saúde, porque 40 declarações (52,63%) foram discordantes 

em 1 ou mais causas de óbito. 

A maior deficiência no preenchimento das variáveis no que tange a 

quantidade, ou seja, não foram preenchidas, foi o número de filhos tidos (55,3 %), 

assistência médica (55,3%), escolaridade (51,3%), idade materna (47,4%), duração 
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da gestação (32,9%), tipo de parto (30,3%), gestação (30,3%), ocupação e peso ao 

nascer de (27,6%). Em relação à qualidade, ou seja, erros no preenchimento, as 

variáveis que mais apresentavam distorções foram: escolaridade, duração da 

gestação, confirmação do diagnóstico, assistência médica e peso ao nascimento, em 

uma ordem decrescente de 25% a 9,2%.  

Barros et al. (2001)(71) encontraram maior déficit de preenchimento nas 

variáveis de instrução e assistência médica na cidade de Recife-PE, já Barreto 

(1998)(69) encontrou má qualidade em especial para as variáveis: tempo de gestação, 

idade da mãe, e ocupação da mãe. A variável assistência médica é citada por Oliveira 

& Pereira (1997)(72) como uma das variáveis que com maior freqüência apresenta 

erros de preenchimento. 

  A análise dos dados deste estudo sugere não haver nenhum interesse em obter 

esta variável, já que em 55,3% das declarações não foi preenchida. Neste estudo 

100% das declarações havia o preenchimento do local de ocorrência, mostrando que 

a maioria dos óbitos (90,79%) havia ocorrido em hospital. Entretanto, a maioria das 

declarações de óbito mostrou não preenchimento da variável assistência médica, o 

que revela uma incompatibilidade entre os dados, local de ocorrência e assistência 

médica, como também verificado por Barros et al (2001)(70), que relatam que baixos 

percentuais de ignorados para local de ocorrência do óbito quando associados aos 

elevados para assistência, sugerem que na geração da informação na DO, pelo menos 

quanto à variável assistência médica, não há preocupação com o objetivo de sua 

inclusão, ou seja, a importância do uso social desta informação. 
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A deficiência na qualidade ou quantidade das informações contidas nas 

declarações de óbito prejudica a elaboração e análise dos principais indicadores de 

saúde, sendo indispensável que se continue elaborando meios para se melhorar ainda 

mais as informações. A formação de médicos conscientes da importância do 

preenchimento de uma declaração de óbito, o treinamento e reciclagem insistente de 

codificadores, o treinamento específico do usuário dos sistemas de informação a 

respeito das responsabilidades e importância de tais dados para promoção de 

políticas de saúde específicas para cada região são de fundamental importância. 

   Especificamente neste estudo, a deficiência desses dados permite ressaltarmos 

a importância de implantar efetivamente um Serviço de Verificação de Óbitos e se 

conscientizar médicos e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde e do IML, 

principalmente quanto ao preenchimento da assistência médica e o número de filhos 

tidos. E quanto à codificação, será importante a Secretaria Municipal de Saúde 

realizar uma análise critica, identificando a existência de erros. 

    

 

 

4.2 - Coeficientes de mortalidade por idade 

 

A investigação Interamericana de mortalidade em Adultos(55) e, a 

Investigação Interamericana de Mortalidade na infância(11), demonstraram o valor de 

estudos continentais coordenados, assim como as características próprias de 

mortalidade de cada área ou cidade.  
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Os resultados deste estudo confirmam o declínio que vem sendo observado na 

mortalidade infantil no município de Franca(11,13), que no ano de 2002 alcançou os 

valores mais baixos de sua tendência. Pode-se verificar, todavia que a queda não foi 

contínua, apresentando variações de 1990 até o ano de 1997. Somente após esse ano 

o declínio foi contínuo (Figura 15).  

 

Mortalidade Infantil

19,93
18,32

23,08

19,41

22,9

17,97 17,5
19,27

15,66 14,83 15,63
13,83

12,71

0

5

10

15

20

25

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

C
oe

fic
ie

nt
e/

10
00

 
  Fonte: SIM – V.E.M. – 2002(13) 

  Figura 15 – Coeficiente de Mortalidade Infantil em Franca por ano 

 

O coeficiente de mortalidade na infância encontrado nesse estudo para o 

município de Franca foi de 2,83/mil hab., representando uma probabilidade de 

morrer quase 7 vezes menor que nos anos de 1968/70 (19,4/mil NV)(11), 

demonstrando melhoras na qualidade de vida. A mortalidade pré-escolar (1 a 4 anos) 

em 2002 é quase 7 vezes menor que a taxa encontrada em 1968/70 (4,0/mil hab.).(11) 

O coeficiente de crianças de 1 ano e de 2 a 4 anos em 2002 mostra situação 

semelhante a 1968-70, onde a taxa de óbitos era maior na faixa de 2 a 4 anos 

comparada a taxa de 1 ano, diferente da maioria dos projetos latino-americanos.(11)  
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Este coeficiente tem sido empregado como um sensível indicador do nível sócio-

econômico e do estado nutricional da população, tendo assim um significado 

próximo ao da mortalidade pós-neonatal ou mortalidade infantil tardia.(26) Podemos 

assim dizer que o município de Franca apreciou melhoras sócio-econômicas e do 

estado nutricional de sua população após 1968/70.    

Em 2002 o CMI foi de 12,71/mil NV, representando um risco de 5,6 vezes 

menor que nos anos de 1968/70. Conforme se observou, as taxas de mortalidade 

infantil apresentaram um predomínio dos óbitos neonatais (10,69/mil NV) sobre os 

pós-neonatais (2,02/1000 NV), sendo estas bem menores que em 1968/70 onde as 

taxas eram de 36,9 e 34,6/mil NV respectivamente. A redução foi maior na 

mortalidade pós-neonatal do que na neonatal, o que sugere que ocorreram melhoras 

na atenção ao recém-nascido e, principalmente, melhoras na qualidade de vida, 

obtida através de medidas simples como saneamento básico e imunizações.  

Nos óbitos de menores de 1 ano em 1968/70, a criança corria um maior risco 

de morrer no período neonatal precoce (25,74/mil NV) que no período neonatal 

tardio (11,20/mil NV). Esse estudo mostra redução na mortalidade nestes dois 

períodos, guardando a mesma relação, de um maior risco de morte no período 

neonatal precoce (8,47/mil NV) sobre o período neonatal tardio (2,22/mil NV). A 

probabilidade dos óbitos neonatais precoces, ocorrerem nas primeiras horas ou nos 6 

primeiros dias era praticamente a mesma em 1968/70, já nesse estudo verificamos 

que além de ocorrer redução nas taxas nos dois períodos, o risco de morte é maior 

nos 6 primeiros dias (5,46/mil NV) do que nas primeiras horas (3,03/mil NV), 

sugerindo um maior tempo de sobrevida dos RN de alto risco, em função do 

desenvolvimento e extensão dos cuidados intensivos neonatais. A mortalidade 
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neonatal, particularmente a neonatal precoce é mais difícil de ser reduzida, devido 

estar vinculada à assistência intra-hospitalar de alta complexidade, atenção ao pré-

natal, ao parto e ao RN, intervenções estas de alto custo. 

Franca a exemplo de outros municípios brasileiros, como a cidade de Porto 

Alegre no Estado do Rio Grande do Sul (12,21/mil NV)(73), apresenta taxas 

diferenciadas da realidade nacional. 

A mortalidade infantil em Franca em 2002 (12,71/mil NV.), pode ser 

considerada relativamente baixa, quando comparada ao coeficiente para o país como 

um todo para o ano de 2000 (33,55/mil NV), assim como para o Estado de São Paulo 

(21,37/mil NV) e, de algumas regiões brasileiras, para este mesmo ano, como a 

região Nordeste (52,31/mil NV), região Norte (33,01/mil NV), região Sudeste 

(24,09/mil NV), região Centro-Oeste (24/mil NV) e região Sul (20,34/mil NV).   

Por outro lado, a taxa é considerada alta se comparada a outros países, como 

Austrália (5/mil NV), Japão (3,4/mil NV), Espanha (3,9/mil NV), França (4,5/mil 

NV) e E.U.A (7,5/mil NV) conforme demonstrado na introdução(Tabela 14).(43)  

O risco de morrer das crianças residentes em Franca está distante ao destes 

países, porém se aproxima ao do Chile (8,6/mil NV) e Costa Rica (10,0/mil NV).(43) 

Este perfil de maior redução da mortalidade pós-neonatal e manutenção de 

uma maior mortalidade neonatal, principalmente neonatal precoce, é marcante em 

países em desenvolvimento, como o Brasil e, pode ser observado na maioria dos 

estudos em várias regiões de nosso país, como em outros países em desenvolvimento 

como México, Chile e Argentina. 



                         96

Leal & Scwarcwald (1996)(22), verificaram esse perfil para o Rio de Janeiro 

no período de 1979 a 1993, assim como Menezes (1996) (64), para Pelotas-RS, no 

período de 1982 a 1993, Barreto (1998)(69) para Campinas-SP e também Vandale et 

al (1997)(74) para o México. 

Souza & Gotlieb (1993)(47), também verificaram uma maior probabilidade de 

morte no primeiro ano de vida no período neonatal (19,9/mil NV) em Maringá-PR. 

Resultados estes confirmados por Bercini (1994)(33) que ressaltou uma maior 

proporção de mortes no período neonatal principalmente nas áreas de mortalidade 

infantil baixa e no período pós-neonatal em áreas de mortalidade infantil alta.  

Kaempfer & Medina (2000)(42), relatam que ambos os componentes neonatal 

e pós-neonatal foram reduzidos embora a queda tenha sido mais intensa no 

componente pós-neonatal, na mortalidade infantil Chilena, cujo coeficiente para o 

período do estudo era de 10,3/mil NV. Szot (2002)(75), confirma o perfil da 

mortalidade infantil Chilena e aponta como um dos responsáveis pelo declínio da 

mortalidade, a implementação de políticas públicas de focalização dos recursos 

sanitários na população de maior risco. 

Bossio & Arias (2001)(76), verificaram que o CMI da Argentina apresentou 

queda importante de 47% de 1980 para 1999 atingindo uma taxa de 17,6/mil NV, 

com uma maior proporção de mortes no período neonatal e relatam também a 

diferença significativa de coeficientes entre suas províncias, com taxas pequenas de 

9,9/mil NV em comparação com taxas de 30,4 como na província de Chaco. A 

Argentina apresenta elevada taxa de mortalidade de RN com baixo peso ao nascer, 

como se pode verificar no estudo de Saraquesta (2001)(77), que encontrou um 



                         97

comportamento não usual em países em desenvolvimento, que é uma queda maior da 

mortalidade neonatal, comparada à mortalidade pós-neonatal. Ele atribui este 

decréscimo da mortalidade neonatal à extensão dos cuidados intensivos neonatais e 

as ações fundamentais técnico-científicas dentro da Unidade de Terapia Intensiva 

ocorrida no país no país entre os anos de seu estudo.  

Malta et al (2001)(78), observaram que em Belo Horizonte, no período de 1979 

a 1996, houve diminuição do CMI global, que passou de 64,02 para 25,8/mil NV, 

seguindo a tendência da maioria das capitais do Brasil e da América Latina (Simões, 

2002)(30). Em 1996 existiu maior homogeneidade na distribuição dos CMI, 

reduzindo-se as desigualdades intra-urbanas. A redução do CMI deu-se de forma 

expressiva nas regiões de vilas e favelas, o que pode ser atribuído a iniciativas e à 

vigilância à mortalidade infantil, bem como a melhoria na atuação dos serviços de 

saúde, na urbanização e saneamento dentre outras. 

Costa et al (2001)(79), ressaltam que em Salvador somente a partir de 1992, é 

que a mortalidade neonatal passou a predominar (a exceção do ano de 1996), de 

modo que no ano de 1997, esse componente já representava 67,5% dos óbitos de 

menores de um ano. Apesar da redução dos níveis de mortalidade infantil, o valor 

ainda é alto se comparado a países desenvolvidos, ou mesmo a algumas regiões 

brasileiras. As desigualdades na distribuição de óbitos infantis comprovam que 

condições adversas continuam a existir para determinados segmentos da população 

mantendo importantes desigualdades sociais em saúde, a educação foi a variável de 

maior correlação; esses processos comprometem as condições de vida e 

desempenham relevante papel na sua determinação. 
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Goldani et al (2002)(73), encontram redução dos componentes neonatal e pós-

neonatal, principalmente do componente pós-neonatal em Porto Alegre-RS. A maior 

redução foi em áreas mais pobres e de mais baixa escolaridade materna, o que mostra 

uma redução na desigualdade social. Atribuem esta mudança ao aumento do padrão 

de vida, especialmente devida o aumento do nível da educação materna e 

parcialmente por melhoras nas condições ambientais; pelo impacto positivo da 

implementação no início dos anos 90 da Terapia de Surfactante Sintéticos para o 

tratamento da Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, instituída nos hospitais 

públicos de Porto Alegre e, em terceiro o pequeno declínio da mortalidade infantil, 

em áreas mais privilegiadas, que pode ser explicado pelo fato de já possuírem baixas 

taxas de mortalidade podem ter alcançado o limite de tecnologia de saúde local, 

assim como o menor impacto do aumento do nível de educação materna e melhorias 

nas condições ambientais. 

Ribeiro & Silva (2000)(45), descrevem uma elevada mortalidade neonatal 

precoce em São Luís do Maranhão, ocasionada pelo aumento expressivo do 

coeficiente de mortalidade neonatal a partir de 1995, evidenciando falhas na 

assistência ao pré-natal, parto e ao recém-nascido.  

Victora & Barros (2001)(46), relatam que os níveis de mortalidade infantil são 

ainda inaceitavelmente altos, tendo em vista o potencial econômico do País. Os 

níveis de mortalidade infantis vêm caindo desde os anos 70, mas ainda existe a 

necessidade de maior redução, porque ainda estes níveis são 10 vezes maiores do que 

em países desenvolvidos. Redução subseqüente da mortalidade infantil vai depender, 

em grande parte, da redução das mortes devidas a causas perinatais. 
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Em países desenvolvidos, onde a mortalidade infantil é bem menor, a queda 

da mortalidade ocorre principalmente devido à redução da mortalidade neonatal. Já 

em países em desenvolvimento, a redução da mortalidade infantil se faz 

principalmente às custas da mortalidade pós-neonatal, ou seja, ocorre uma 

diminuição menor da mortalidade neonatal em comparação com a mortalidade pós-

neonatal.(14,44) O aumento ou estabilidade da mortalidade neonatal é uma tendência 

observada nas últimas décadas em paises em desenvolvimento como o Brasil. 

Algumas cidades brasileiras já apresentam um comportamento distinto, em 

que se encontra redução lenta, mas persistente da mortalidade neonatal, mas que 

ainda diferem de países desenvolvidos, que apresentam uma redução mais intensa. 

Este perfil de mortalidade, com predomínio do componente neonatal, 

significativa redução do componente pós-neonatal e redução mais lenta do neonatal, 

para algumas regiões brasileiras, como visto para Franca, exige novas estratégias de 

intervenção e monitoramento.  

Para se solucionar um problema de saúde é necessário que este se constitua 

em prioridade, com alocação de recursos e de vontade política. O enfoque de atenção 

deve ser a mortalidade neonatal, principalmente as neonatais precoces, responsáveis 

pelo maior número de óbitos na infância no município de Franca. 

A mortalidade infantil em 1968/70, já era o componente de maior importância 

e deve ser ainda objeto de maior atenção, porque com todas melhorias, a expressiva 

mortalidade neonatal evidencia falhas na assistência ao pré-natal, parto e ao recém-

nascido.  
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4.3 - Causas de Óbito 

 

 

As 3 principais causas de morte de menores de 5 anos no município de Franca 

em 2002 foram as afecções perinatais, as más-formações congênitas e as doenças do 

aparelho respiratório. Ainda é preocupante a causa não especificada, porque 

responde por 5,26%, ocupando o quarto lugar entre as causas de morte.  

Na análise das causas básicas de mortalidade infantil em 2002, não ocorreu 

nenhum caso de doenças infecciosas, no entanto eram as principais causas em 

1968/70, com uma taxa de 28,29/mil NV, como causa associada de óbito em 1968/70 

ocupavam o quarto lugar, reduzindo de 7,07/mil NV para 0,61/mil NV em 2002, 

passando a ocupar o terceiro lugar, no período neonatal, ocupavam o segundo lugar 

em causa básica com uma taxa de 6,48/mil em 1968/70, não ocorrendo nenhum caso 

em 2002, no período pós-neonatal em 1968/70 foram a principal causa básica de 

óbito com um taxa de 21,81/mil NV representada por um risco de diarréias de 

20,01/mil NV, de sarampo de 0,60/mil NV e outras enfermidades infecciosas por 

1,20/mil NV, no entanto também não ocorreram em 2002, isto pode ser atribuído à 

melhoria das ações básicas de saúde, como saneamento, aleitamento, terapia de 

reidratação oral e imunizações.  

Guimarães, et al (2001)(18), supõe que a expansão relativa dos domicílios 

ligados à rede geral de abastecimento de água, de 18% para 79%, entre 1970 a 1981 

tenha sido um dos fatores que mais influenciaram na redução da mortalidade infantil 
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em Salvador-BA esta redução, que foi ainda mais intensa em 1988, coincidindo com 

lançamento do Programa Nacional do soro caseiro no Brasil em outubro de 1987, 

apóia-se assim a hipótese de que a implantação da Terapia de reidratação oral (TRO) 

deve ter contribuído de modo significativo para a tendência observada de queda a 

mortalidade por diarréia.  

 As afecções perinatais como causa básica ocupavam o segundo lugar, com 

taxa de 23,97/mil NV, em 1968/70, passam a ser a principal causa em 2002, embora 

com um risco bem menor de 8,88/mil NV; como causas associadas de morte de 

menores de 1 ano, continuam ocupando o primeiro lugar, embora com redução 

significativa de sua taxa de 40,28/mil NV para 16,34/mil NV. No período neonatal, 

as afecções perinatais, em 1968/70 foram a segunda causa básica de óbito, com uma 

taxa de 23,9/mil NV, reduzindo para 8,88/mil NV em 2002, mas mesmo assim, 

ocupando o primeiro lugar. Esta redução acentuada se deveu ao desenvolvimento e 

extensão dos cuidados intensivos neonatais, da assistência ventilatória mecânica, 

bem com o emprego do surfactante e corticoesteróides maternos.  

As más formações congênitas, terceira maior causa básica de morte infantil 

em 2002 (2,01/mil NV), ocupavam o quarto lugar (3,93/mil NV) em 1968/70; como 

causas associadas da mortalidade infantil mostram uma pequena redução de 2,95/mil 

NV para 1,01/mil NV, passando do quinto lugar, que ocupavam antes, para o 

segundo lugar, juntamente com as doenças respiratórias. No período neonatal 

ocupavam o terceiro lugar, tendo suas taxas reduzidas de 2,36/mil NV para 1,61/mil 

NV, entretanto passam a ocupar o segundo lugar em 2002. No período pós-neonatal 

apresentam redução de 1,6/mil NV para 0,40/mil NV, no entanto passam de terceiro 
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lugar em1968-70 para segundo lugar em 2002. As más-formações congênitas de 

difícil redução, por estarem mais relacionadas a fatores biológicos. Por outro lado à 

medida que a mortalidade infantil decresce mais e mais, os óbitos por causas não 

evitáveis tendem a aumentar, geralmente como conseqüência de más-formações 

congênitas ou cromossomopatias. 

As doenças do aparelho respiratório apresentaram redução na probabilidade 

de causa de morte de 7,86/mil NV para 1,01/mil NV, de 1968/70 para 2002, porém 

ocupando em ambos os anos o terceiro lugar em causa básica de morte infantil. 

Como causas associadas, embora também tenham reduções, de 13,4/mil NV para 

1,01/mil NV, passa de terceiro lugar que ocupava em 1968/70 para o segundo lugar 

como causa associada de óbitos. No entanto no período neonatal ocupavam o quarto 

lugar como causa básicas em1968/70 com uma taxa de 2,16/mil NV não aparecendo 

em 2002. No período pós-neonatal ocupam em 1968/70 o segundo lugar com em 

causa básica com uma taxa de 5,70/mil NV reduzindo para 1,01/mil NV em 2002, 

porém ocupando o primeiro lugar. As doenças do aparelho respiratório mostram 

comportamento semelhante à maioria dos países em desenvolvimento onde a há 

manutenção ou tendência de aumento de doenças passíveis de redução.  

A notável mudança foi com as deficiências nutricionais, que antes 

responsáveis por 1,8 morte por mil NV de menores de 1 ano como causa básica e por 

21,6 mortes por mil NV como causa associada em 1968/70, ocupando o quinto lugar 

como causa básica e o segundo lugar como causa associada, no entanto ocorrem em 

2002 como somente como causa associada sendo responsável somente por 1 óbito 

(0,20/mil NV) no período pós-neonatal; o caso foi de uma criança de 8 meses de 
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idade, com síndrome de Pierre-Robin que apresentava uma desnutrição protéico-

calórica, cuja causa básica do óbito foi insuficiência respiratória crônica agudizada, 

muito comum de ocorrer nestas crianças. O crescimento e desenvolvimento 

insuficientes das crianças são o reflexo da inter-relação da deficiência nutricional a 

imaturidade. Observou-se que a imaturidade ocorreu somente no período neonatal 

como causa associada, com uma taxa de 6,86/mil NV e como causa básica com uma 

taxa de 0,40/mil NV contribuindo de forma insignificante como de se esperar já que 

as regras de classificação especificam que a prematuridade somente pode ser 

considerada como causa básica do óbito quando não há menção à outra patologia na 

declaração de óbito. No entanto evidencia-se o seu papel de destaque juntamente 

com os transtornos respiratórios e cardiovasculares específicos do período perinatal 

como as mais importantes causas associadas dos óbitos neonatais. Isto evidência a 

importância do crescimento e desenvolvimento insuficiente no período neonatal e 

taxas elevadas advertem claramente a necessidade de se adotar medidas preventivas 

para combater estas graves afecções. 

As causas mal definidas no período neonatal ocupam o terceiro lugar em 

2002 com uma taxa de 0,20/mil NV e não foram relatadas em 1968/70. No período 

pós-neonatal ocupam o segundo lugar juntamente com as más-formações congênitas 

com uma taxa de 0,40/mil NV e como causa associada com uma taxa de 0,60/mil NV 

também não sendo relatadas em 1968/70. As causas mal definidas indicam falhas de 

diagnóstico, não utilização de necropsias e preenchimento inadequado das 

declarações de óbito.  

Outras doenças que não foram especificadas em 1968/70 mostraram, taxa de 

36,35/mil NV, como causas associadas, 5,70/mil NV como causa básica de 
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mortalidade infantil e, 1,77/mil NV como causa básica de mortalidade de crianças de 

1 a 4 anos. 

Na mortalidade de 1 a 4 anos, verificou-se que as causas de óbito foram bem 

adversas nos anos de 1968/70 e 2002. As duas únicas causas de óbito relatadas em 

1968/70 foram as doenças infecciosas e as deficiências nutricionais, sendo que 

44,28% dos óbitos foram relatados como outras causas, ou seja, causas que não 

foram especificadas. As doenças infecciosas mostraram um risco de 1,8/mil NV, 

sendo este maior para as diarréias (0,9/mil NV) do que o sarampo (0,40/mil NV) ou 

outras enfermidades infecciosas (0,5/mil NV). Em 2002 o risco de morte por doenças 

infecciosas foi de apenas 0,09/mil NV ocupando o segundo lugar, juntamente com as 

más-formações congênitas que não apresentou ocorrência em 1968/70. As causas 

externas e as doenças do sistema nervoso aparecem como principais causas básicas 

de mortalidade com uma taxa de 0,14/mil NV, e em terceiro lugar as causas mal 

definidas, as doenças respiratórias, e as neoplasias com uma taxa de 0,05/mil NV 

todas sem nenhuma ocorrência em 1968/70. 

O município deve se preocupar futuramente com as causas externas, 

principalmente com as relacionadas com a violência no trânsito.  

Farenzena et al (2002)(80),estudando o CMI por causa em Porto Alegre nos 

anos de 1987-1989, verificaram que as afecções do período perinatal (CMI de 8,9 

com queda p/ 7,8/mil NV), os sintomas, sinais e afecções maldefinidas (CMI de 

1,9/mil NV p/ 2,8/mil NV) e as anomalias congênitas(CMI de 2,8/mil NV p/ 1,7/mil 

NV) foram os três principais grupos de causa de óbito infantil, e doenças infecciosas 

e parasitárias e as doenças do aparelho respiratório foram as de menor importância 
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com um CMI de 0,7 e 1,4/mil NV com queda p/ 1,1/mil NV respectivamente em 

1989. 

Duarte (1992)(37), verificou que as principais causas de óbito infantil no Rio 

de Janeiro foram as afecções originadas no período perinatal, as pneumonias e as 

diarréias. Em Maringá-PR, Souza & Gotlieb (1993)(47), verificaram que a 

probabilidade de morrer no primeiro ano de vida era maior por causas perinatais e 

anomalias congênitas. Bercini (1994) (33), relata também que para Maringá -PR as 

causas perinatais e anomalias congênitas são as principais causas de mortalidade 

neonatal. Menezes et al (1996)(64), encontra para Pelotas-RS, um maior risco de 

morte por afecções perinatais, más-formações congênitas, diarréias e infecções 

respiratórias.  

Vandale et al (1997)(74), encontram decréscimos importantes na mortalidade 

infantil do México pelas infecções intestinais, pneumonias e influenza; as afecções 

perinatais mostraram aumento significativo, seguindo as anomalias congênitas e as 

deficiências nutricionais. Já as infecções respiratórias agudas não mostraram 

nenhuma mudança. 

Kaempfer & Medina (2000)(42), verificara no Chile que 2/3 das mortes 

ocorreram por problemas perinatais e anomalias congênitas (33,90% e 31,80%) e 

constituíam os motivos básicos de mortes nas primeiras 4 semanas de vida. As 

enfermidades respiratórias seguem com uma freqüência de 12,30%, os traumatismos 

com 5,5% e os problemas infecciosos transmissíveis causando 3,4% das mortes.  

Costa et al (2001)(79), observaram em Salvador-BA uma redução das doenças 

infecto-parasitárias e doenças do aparelho respiratório de 1991 a 1997, 
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predominando as afecções perinatais e anomalias congênitas, ressaltando que os 

óbitos por causas externas também passam a aumentar entre os anos do estudo.  

Bossio & Arias (2001)(76), assim como Costa et al observaram o mesmo perfil 

de causas de morte para a Argentina entre os 1980 a 1999.  

Em Belo Horizonte, França (2001)(81), verificou que a diarréia, a pneumonia e 

a desnutrição foram as principais causas de morte representando 90% das mortes 

registradas para a população infantil da região.  

Para todo o Brasil as causas perinatais são responsáveis por 57% de todas as 

mortes infantis. Para Franca no ano de 2002 as afecções perinatais foram 

responsáveis por 70% dos óbitos infantis, sendo os transtornos respiratórios a 

principal causa, demonstrando que o esforço para reduzir a mortalidade infantil no 

município, deve priorizar, investimentos para melhorias na cobertura e, 

especialmente na qualidade da atenção ao pré-natal, ao parto e aos cuidados 

intensivos do RN de alto risco. Outras intervenções que podem ter impacto 

importante são os programas de saúde materno-infantil com enfoque no 

planejamento familiar e atenção primária direcionada a saúde e estado nutricional da 

mãe assim prevenindo o baixo peso ao nascer e a implantação de um Serviço de 

Atendimento a Gestante de Alto Risco, com atenção especializada à parturientes com 

doenças de base ou desenvolvidas na gestação deve ser uma medida de caráter 

urgente. As doenças do aparelho respiratório são passíveis de prevenção na sua 

grande maioria, necessitando de políticas mais efetivas com programas que visem 

melhorar a atenção primária e, enfocar sua atenção nas doenças do aparelho 

respiratório e particularmente nas meningites. Para redução das causas mal definidas 
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se deve melhorar o preenchimento do atestado de óbito, ter um Sistema de 

Verificação de óbitos operante e, melhorar os métodos de diagnósticos precoces.  

 

 

 

4.4 - Sexo 

 

Em 2002 nasceram 2611 meninos e 2346 meninas e dos 76 óbitos de menores 

de cinco anos, foram 53,95% de crianças do sexo masculino e 46,05% do sexo 

feminino. Constatou-se que assim como nascem mais meninos do que meninas, o 

risco de morrer também é maior para o sexo masculino (2,98/1000 NV) comparado 

ao sexo feminino (2,66/1000 NV), para menores de 1ano. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Ferreira (1997)(50) que apesar 

de um maior número de nascimentos(51,92%) e risco de óbitos (52,72%) em recém-

nascido do sexo masculino do que no sexo feminino 47,93% e 47,28% 

respectivamente, as diferenças encontradas não foram significativas. Para o Brasil o 

peso das mortes masculinas é cerca de 58% dos óbitos, ocorrendo este predomínio 

em todas regiões brasileiras.(6,50) analisando essa influência do sexo para o Estado de 

São Paulo mostra maior influência do sexo masculino de 30%, diferença esta mais 

marcante no período neonatal (1,36 vez). 

Nos 3 anos de estudo de Farenzena e col. (2002)(80), o coeficiente de 

mortalidade infantil (CMI) sempre foi mais elevado no sexo masculino(17,7/1000 

NV)do que no sexo feminino (15,6/1000 NV). Bercini (1994)(33), verificou que dos 

87 óbitos neonatais de seu estudo, 53% foram de crianças do sexo masculino e 
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43,7% do sexo feminino. Este estudo revelou resultados semelhantes, 68,49% do 

sexo masculino e 41,51% do sexo feminino no período neonatal. 

Menezes et al. (1996)(64), em um estudo de tendência da mortalidade infantil 

em 1982 e 1993, verificou uma redução de mortalidade para meninos de 34% contra 

29% para as meninas, diferença essa observada no período neonatal, pois no período 

pós-neonatal ambos os sexos tiveram redução semelhante e em 1998 (Menezes et al. 

(1998)(15), verificaram que o sexo masculino apresentou risco uma vez e meio maior 

para mortalidade perinatal e quase duas vezes maior para mortalidade neonatal 

precoce (15,1/mil NV), em relação à mortalidade neonatal precoce para o sexo 

feminino (8,2/mil NV) em Pelotas-RS. 

Stevenson, Verter, Fanaroff et al. (2000)(82), relatam que o sexo masculino 

tem maior desvantagem que o sexo feminino ao nascimento devido a sua maior 

fragilidade, quanto mais precoce for a perda ou quanto menor for o peso, maior a 

chance do óbito ser do sexo masculino. Souza & Gotlieb (1993) art 79(47), já haviam 

relatado que a mortalidade por baixo peso, havia sido mais intensa no sexo 

masculino, nas crianças cujo peso era inferior a 2.000g, principalmente nos menores 

de 1.500g. A partir de 2.000g a probabilidade de morte passava a ser maior no sexo 

feminino, atingindo a partir de 3.000g o risco é 100% maior. Para Franca verificou-

se que o risco de morrer no período pós-neonatal foi semelhante para ambos os 4 

anos. 

Paradoxalmente aos resultados citados em vários outros estudos onde há 

sempre sobremortalidade infantil masculina, em Maringá, no ano de 1989 as crianças 

nascidas do sexo feminino apresentaram um risco de morrer 1,4 vez maior que o 
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sexo masculino, sendo a maior probabilidade no período pós-neonatal. A 

sobremortalidade feminina encontrada pode ser apenas casual para o ano de 1989, 

como comenta os autores.(47) 

Barros et al. (2001)(70), referem também, o maior predomínio do sexo 

masculino para mortalidade por causas externas, sendo justificado por maior 

exposição desse sexo a fatores de risco, como um maior consumo de álcool, de fumo 

e/ou outras drogas, maior uso de arma de fogo e maior inserção no mercado informal 

de trabalho em atividades lícitas ou ilícitas. Resultados semelhantes já foram 

mostrados por Singh & Yu (1996).(83)  

Apesar da diferença do coeficiente de mortalidade entre os sexos não ser 

muito grande, podemos observar que realmente nasceram e morreram mais meninos, 

comprovando mais uma vez o que Ruy Laurenti (7) vem observando na população 

brasileira. 

 

 

 

4.5 - Duração da gestação e Nascimentos Múltiplos 

 

De todos os óbitos de menores de 5 anos estudados, 64,48% ocorreram em 

RN com menos de 37 semanas de gestação, 27,63% ocorreram em menores de 27 

semanas e 34,21% foram em crianças entre 37 e 41 semanas. 

Dos 53 óbitos neonatais do estudo, 81,13% foram de crianças que nasceram 

com menos de 37 semanas, sendo que 62,27% tinham de 22 a 31 semanas de idade 
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gestacional, revelando a relação entre mortalidade neonatal e RN pré-termo. Como 

também mostrado no estudo de Bercini (1994)(33), a maioria dos óbitos ocorreu na 

primeira semana de vida (92%), em recém-nascidos com menos de 37 semanas de 

gestação (79,8%) no município de Maringá-PR.  

Na Investigação Interamericana(11), os nascimentos múltiplos entre os óbitos 

neonatais oscilaram entre 7,9% em São Salvador a 15,7% em Ribeirão Preto e no 

município de Franca dos 188 óbitos neonatais 14 (7,4%) foram de nascimentos 

múltiplos. Na investigação Interamericana o projeto da Califórnia revelou que os 

produtos de partos múltiplos mostraram uma elevada mortalidade neonatal devido 

entre outros fatores, o baixo peso ao nascer. Porém não temos dados para Franca no 

que se refere número de gestações múltiplas no ano do estudo e nem a relação de 

nascimentos múltiplos com peso de nascimento dos óbitos neonatais.  

Neste estudo em todos os óbitos neonatais de gestação dupla, 6 casos 

(11,32%), a duração da gestação foi inferior a 37 semanas, mostrando a relação entre 

mortalidade neonatal, gemelaridade e parto prematuro.O mesmo foi encontrado por 

Bercini (1994)(33), dos 12 casos de óbitos neonatais cuja gravidez foi dupla em seu 

estudo, a duração da gestação também foi inferior a 37 semanas.  

Em Franca de 99 gestações múltiplas, apenas 6 casos (6,06%) foram a óbito, 

como dito anteriormente todos eles ocorreram no período neonatal e todos foram de 

extremo baixo peso, mostrando a relação entre mortalidade, gemelaridade e baixo 

peso ao nascer. 

Menezes et al. (1996)(64), em um estudo de tendência da mortalidade infantil 

na cidade de Pelotas-RS, verificaram que tanto em 1982 como em 1993, a 
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mortalidade das crianças pré-termo foi cerca de 2,5 vezes maior do que a das 

crianças com retardo de crescimento. A mortalidade pós-neonatal em crianças pré-

termo apresentou uma queda de cerca de 4 vezes entre os anos, com um risco relativo 

de 1,3 para o ano de 1993. 

Macharelli (1995)(16) observou que o risco de morrer no período neonatal 

precoce e principalmente no período perinatal era bem maior no grupo de pré-termos 

quando comparado ao risco do grupo com as gestações de termo em Botucatu-SP, 

indicando a existência de uma forte associação entre a duração da gravidez e a 

mortalidade perinatal. 

Ferreira (1997)(50) estudando a mortalidade neonatal em uma maternidade em 

Aracaju-SE registrou a importância dos óbitos de gemelares, que em seu estudo 

representou 13,1%, ou seja, 48 recém-nascidos de 1.329 nascimentos ao longo de dez 

meses de estudo, lembrando que esta estimativa tem aumentado devido o uso de 

tratamentos hormonais para estimular a ovulação, no tratamento da infertilidade. Dos 

129 óbitos neonatais, 17 (13,2%), foram de gestações duplas, resultado este 

semelhante ao do presente estudo, mostrando que a gestação dupla esta associada a 

um maior número de óbitos neonatais. 

Shimakura et al (2001)(14), relata que a idade gestacional foi um determinante 

individual da mortalidade neonatal, tal como o peso ao nascer em Porto alegre-RS 

em 1998.  
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Os nascimentos múltiplos influenciam na mortalidade neonatal, e depende da 

qualidade do tratamento médico que recebem os RN de partos múltiplos que 

geralmente mostram um baixo peso ao nascer.(11) 

Podemos dizer que apesar do grave risco da associação de gemelaridade e 

baixo peso ao nascer no período neonatal, Franca tem um baixo índice de 

mortalidade em nascimentos múltiplos. Esses resultados são compatíveis com 

melhora na qualidade no tratamento médico tanto no pré-natal quanto no cuidado ao 

recém-nascido gemelar.  

 

 

 

4.6 - Tipo de Parto 

 

Nesse estudo, 35,53% dos óbitos, ocorreram em crianças que nasceram de 

cesariana e 64,47% dos óbitos foram em crianças que nasceram de parto normal, e 

que 44,45% dos partos por cesárea ocorreram em crianças com extremo baixo peso 

ao nascer e 59,27% com baixo peso.  

O risco de morte por tipo de parto em crianças menores de 5 anos é maior em 

partos cesáreos (11,11/mil partos cesáreos) do que em partos normais (19,39/mil 

partos normais), o mesmo acontecendo na mortalidade infantil, onde o risco de morte 

por tipo de parto foi de 7,82/mil partos cesáreos e 13,45/mil partos normais. 

Souza & Gotlieb (1993)(47), verificaram que a probabilidade de morrer no 

primeiro ano de vida devido às afecções originadas no período perinatal foi superior 

nas crianças nascidas de parto normal (20,3 por mil) em relação à das nascidas por 
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cesárea (9 por mil), entretanto em estudo anterior, foi detectada associação entre ter 

nascido de parto normal e baixo nível sócio-econômico da mãe, revelando que o 

risco de morrer estava mais relacionado com o nível sócio-econômico no Município 

de Maringá-PR, em 1989. 

  Bercini (1994)(33), encontrou valores diferentes em Maringá, aonde 54,2% dos 

óbitos neonatais tinham nascido de cesariana e 42,2% foram de partos normais.  

Valores semelhantes foram encontrados por Macharelli (1995)(16), para óbitos 

perinatais em que 54,2% ocorreram quando os partos foram realizados mediante 

cesárea e 41,7% mediante parto normal.    

  Em Botucatu no mesmo ano do estudo de Macharelli(16), de todos os s 52,8% 

partos foram realizados mediante cesárea, um valor alto como o observado para 

Maringá, no ano do estudo de Bercini(33), que segundo o Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social a cesariana correspondeu a 59,6%, 

mostrando que este valor deve ser ainda mais alto, já que os serviços hospitalares que 

atendem a convênios e particulares não estariam incluídos nessa taxa. Em 31,1% dos 

casos não existia a informação da indicação obstétrica de cesariana, podendo indicar 

excesso na sua realização, resultando em uma situação de risco para mãe e o Recém-

nascido. 

No município de Franca em 2002, o número de partos cirúrgicos, 

correspondeu a 49,02% de todos os nascidos vivo, percentual este, acima do 

recomendado pela OMS, que é uma taxa que não ultrapasse 25% de todos os partos. 

Podendo-se observar ainda, um número bem maior nos dois hospitais que atendem 



                         114 

medicina de grupo e particulares (77,20% e 68,18%) comparados aos 36,6% da Santa 

Casa de Misericórdia.(13) 

Dos 129 óbitos neonatais do estudo de Ferreira (1997)(50), 80.6% foram partos 

normais e apenas 17,8% foram cesarianas, valor baixo entre dados brasileiros, o que 

pode representar a falta de atenção à saúde, que caracteriza a região nordeste do País, 

todavia não representando risco para mortalidade neonatal. 

Shimakura et at (2001)(14), verificou que a variável tipo de parto foi 

significativa, mostrando o efeito protetor do parto vaginal para a mortalidade 

neonatal em Porto Alegre- Rio Grande do Sul. Já Silva et al (1998)(84), relataram 

associação entre cesárea e aumento do baixo peso ao nascer, porém não observaram 

relação entre cesárea e mortalidade no município de Ribeirão Preto-SP. 

Os resultados da análise desta variável para o município de Franca mostram 

que apesar dos números de cesarianas serem ainda altos, não representa situações de 

maior risco. O baixo peso ao nascer também não foi associado relativamente a um 

maior percentual de cesarianas, pelo contrário um maior percentual (73,47%) de 

baixo peso esteve relacionado ao parto normal. 

Como nesse estudo somente foram verificadas as condições sócio-

econômicas dos óbitos de 1 a 4 anos, seria interessante futuramente uma melhor 

investigação desta variável, verificando as condições sócio-econômicas e o tipo de 

parto para os óbitos infantis, já que poderiam estar relacionados com esta variável. 
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4.7 - Peso ao Nascer 

 

 

Um fator determinante de grande importância para a sobrevivência e 

qualidade de vida da criança é seu estado de saúde ao nascer. As crianças de baixo 

peso ao nascer são mais vulneráveis à repercussão dos fatores ambientais e estão em 

grande risco de morbidade e mortalidade durante o primeiro ano de vida e infância 

precoce.(51) Quando o peso é inferior a 1500g, o risco de morrer é 16 vezes maior que 

em crianças de peso normal.(42) Segundo a OMS o baixo peso ao nascer foi definido, 

como o recém-nascido com peso menor que 2.500g. Freqüentemente essas crianças 

apresentam graves problemas de adaptação à vida extra-uterina.(6) 

Um dos resultados surpreendentes da Investigação Interamericana (11) foi a 

proporção extraordinariamente elevada de crianças de baixo peso ao nascer. Foi 

acentuadamente mais elevado o percentual de óbitos neonatais, em crianças com 

menos de 2.500g, do que os que pesavam mais de 2.500g nos 15 projetos da 

Investigação Interamericana.(11) Constataram que 45,0% das mortes infantis 

ocorriam durante o período neonatal e 73,0% destas mortes ocorriam entre crianças 

de baixo peso ao nascer. A deficiência de registro dos óbitos de crianças de baixo 

peso ao nascer influenciou muito na obtenção e análise dos dados da Investigação 

Interamericana.(11) Não se obteve este dado para o município de Franca em 1968/70, 

porém se conheceu o peso de todos os óbitos em 2002. 

Os resultados deste estudo mostraram que o baixo peso ao nascer 

correspondeu a 77,7% e o extremo baixo peso a 51,7% na mortalidade infantil. O 
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baixo peso ao nascer e o extremo baixo peso foram maiores no período neonatal 

(84,91% e 66,04%) quando comparado ao período pós-neonatal (40% e 10%).  

A probabilidade de morrer no primeiro ano de vida em Franca foi de 600/mil 

NV entre os nascidos com extremo baixo peso e 109,87/mil NV entre os nascidos 

com baixo peso, ou seja, com peso inferior a 2.500g. 

A relação entre mortalidade neonatal precoce e baixo peso ao nascer pode ser 

observada em Franca, visto que, os óbitos de menores de 28 dias concentraram-se 

principalmente no grupo de peso inferior a 2500g (baixo peso ao nascer), 

representando 84,91% e os outros 15,09% são de peso maior de 2.500g, confirmando 

a conhecida relação do baixo peso ao nascer e mortalidade neonatal.  

Detalhadamente ainda podemos verificar que dos óbitos neonatais 79,2% 

ocorreram no período neonatal precoce (0-6 dias) e, 59,52% destes foram de extremo 

baixo peso e 83,33% de baixo peso. Já no período neonatal tardio (7-27 dias) 20,8% 

dos óbitos neonatais, as mortes de RN com extremo baixo peso representaram 

90,91% dos óbitos neste período. No período neonatal precoce o baixo peso ao 

nascer e o extremo baixo peso foram semelhantes em crianças menores de 1 dia 

(60% e 86,67%) e crianças de 1 a 6 dias de vida (59,26% e 81,48%), valores um 

pouco mais alto de óbitos de baixo peso ocorridos na primeira semana de vida 

(74,7%), são apontados por Bercini.(33) 

Das crianças menores de 5 anos que nasceram com peso maior que 2.500g, 

37,50% pesavam entre 2.500 e 3000g e, 62,50% pesavam mais de 3.000g. Apenas 

uma criança apresentou peso excessivo (4.800g). Somando-se as crianças de baixo 

peso ao nascer com aquelas de peso deficiente (2.500g├ 3.000g), assim considerado 
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por Puffer & Serrano (1973)(11), obteve-se 80,26 % de óbitos, considerando-se 

somente os óbitos neonatais tem-se  que 94,34% dos óbitos foram de menores de 

3.000g. Resultados um pouco maiores dos encontrados por Bercini (1994)(33), onde o 

baixo peso na mortalidade infantil foi 74,1% e 85,2% para os óbitos neonatais de 

peso menor de 3.000g. Para Puffer & Serrano (1988)(51) as crianças de peso inferior 

de 3.000g apresentam maior risco de morrer principalmente por enfermidades 

infecciosas (diarréicas), infecções respiratórias agudas e atraso no crescimento e 

desenvolvimento. 

Sarasqueta (1990)(77), mostrou uma importante mortalidade pós-neonatal na 

República Argentina em 1997 para todos os intervalos de pesos selecionados, 

revelando um comportamento não usual de maior decréscimo da mortalidade 

neonatal em comparação com a pós-neonatal. Ele discute que o baixo peso ao nascer 

dos sobreviventes neonatais (aproximadamente 4-5%) ocasiona quase um quinto da 

mortalidade pós-neonatal. Acreditando sem dúvida que a extensão dos cuidados 

intensivos neonatais e as ações fundamentais como os corticoesteróides, o emprego 

do surfactante, a assistência respiratória mecânica e a monitorização do neonato 

grave foram os principais responsáveis pela redução da mortalidade neonatal. 

Menezes (1996)(64), verificou que em Pelotas-RS no ano de 1993, as crianças 

com baixo peso (<2.500g) ao nascer, apresentam um risco relativo 23 vezes maior 

para a mortalidade neonatal do que crianças nascidas com peso adequado (>= 

2.500g) e 12 vezes maior do que crianças com peso adequado, ao passo que este 

risco foi de 3 vezes no componente pós-neonatal. 
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A taxa de mortalidade neonatal também se correlacionou significativamente 

com o baixo peso ao nascer nos trabalhos de Donoso Siña (2000)(85), Monckeberg 

Barros (2000)(86), Donoso Siña & Villarroel Del Pino (1999)(87) e Ferreira (1997)(50). 

Bercini (1994)(33), verificou que a totalidade dos óbitos neonatais de gestações 

duplas (12 casos), foi de RN de baixo peso, mostrando a relação entre mortalidade 

neonatal, gemelaridade e baixo peso ao nascer.  

Souza & Gotlieb (1993)(47), verificaram que todos os óbitos de crianças 

nascidas com peso inferior a 1.500g ocorreram no período neonatal, período bastante 

crítico no qual a sobrevivência depende da capacidade do recém-nascido superar, 

principalmente, os problemas decorrentes da imaturidade pulmonar. A probabilidade 

de morrer no primeiro ano de vida foi de 19,9 por mil, com risco de morrer maior nas 

crianças nascidas com peso inferior a 2.500g.  

Macharelli (1995)(16), também observou um alto coeficiente de mortalidade 

perinatal (103,6/mil Nascimentos) e de seus componentes, a natimortalidade (54,1 

óbitos fetais/mil Nascimentos) e a mortalidade neonatal precoce (51,6 óbitos/mil 

NV) entre os nascidos de baixo peso.   

O peso ao nascer constituiu um elemento chave para avaliar o estado de saúde 

do recém-nascido. Tem sido reconhecido como um indicador essencial para a 

vigilância e avaliação da saúde da mãe e da criança, assim como para avaliar o êxito 

de programas de saúde materna.(6,51,11) 

Apesar de grandes melhoras na atenção materno-infantil, ainda nos dias atuais 

persistem problemas como apontado por Puffer & Serrano (1988)(51), os quais 

relacionados, com uma maior atenção, ao tratamento de crianças com baixo peso do 
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que propriamente com a prevenção. O tratamento dessas crianças é altamente 

custoso exigindo tecnologia para obter resultados ainda pequenos para proporcionar 

um desenvolvimento mais adequado com menores seqüelas neurológicas; enquanto 

que para a prevenção os custos são menores e os resultados seriam muito mais 

satisfatórios.  A mortalidade neonatal precoce é elevada no grupo de crianças de 

baixo peso ao nascer, que é um componente de difícil redução. Para diminuir a 

mortalidade por esta causa dever-se-á enfocar a atenção primária direcionada à saúde 

e estado nutricional da mãe durante o período gestacional assim como o aumento da 

cobertura e qualidade da atenção pré-natal e do parto e no cuidado da criança, visto 

que diminuindo a incidência de baixo peso ao nascer, a mortalidade infantil poderá 

ser reduzida. 

 

 

 

4.8 - Idade Materna    

 

O percentual de gestantes adolescentes com idade igual ou menor que 19 anos 

foi de 16,09%, no outro extremo a proporção de nascidos vivos de mães com mais de 

35 anos, corresponde a 10,99%. Para o Brasil a proporção de nascidos vivos de mães 

na faixa etária de mais de 35 anos correspondia a 8,1% em 1998, com tendência a 

aumentar.(13) Como pode ser visto Franca já apresenta uma proporção acima da 

média, mostrando que o município vem entrando em um processo que já ocorre na 

maioria dos Países industrializados; o que pode ser explicado pelas características do 

município com alta urbanização e participação feminina no mercado de trabalho e 
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assim adiamento na decisão de ter filhos. O maior número de gestações está entre as 

mulheres de 20-34 anos (72,89%), seguindo em ordem decrescente 15-19 anos 

(16,65%), 35 anos e mais (11,0%) e por último menores de 14 anos (0,44%).(13) 

Em 64,48% dos óbitos de menores de cinco anos as mães tinham menos de 30 

anos de idade, 31,58% eram menores de 21 anos de idade. A mãe mais jovem tinha 

15 anos e a mais idosa 40 anos, 13,16% das mães tinham mais que 35 anos e foram 

as mais idosas do estudo. As mães que tinham entre 26 e 30 anos obtiveram o menor 

índice percentual de mortalidade neonatal (5,66%), porém as mães com menos de 

21anos apresentaram um índice percentual de mortalidade neonatal mais elevada 

(37,74%).  O risco de morte de crianças filhas de mães com idade inferior a 25 anos 

(62,27%) é quase o dobro do risco de mães com idade superior a 30 anos no período 

neonatal. No período pós-neonatal este risco é equivalente nestas duas faixas de 

idade; e o risco aumenta significativamente com a idade materna de 26 a 30 anos 

quando comparado ao período neonatal assim como podemos observar um aumento 

no risco de morrer com idade materna acima de 35 anos. Já o óbito na faixa de 1 a 4 

anos, mostra uma equivalência de mortes com idade de 21 a 40 anos. 

A Investigação Interamericana(11) mostrou que em Recife-BR ocorreu a taxa 

mais alta de natalidade, e que 16,7% das mães eram menores de 20 anos, 27,0% 

tinham de 20-24 anos e 25,2% de 25-29 anos, 15,7% com idade entre 30-34 anos e 

15,5% com  35 anos ou mais. Em El Salvador e Kingston-St. Andrew que também 

apresentavam alta taxa de natalidade foi encontrado uma grande proporção de mães 

jovens na faixa de 20-24 anos, já no projeto de Bolívia a maior proporção de mães 

foi na faixa de 20-24 anos. Foram observadas maiores taxas entre 20 e 24 anos de 
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idade em 3 áreas, que mostraram taxas mais baixas de natalidade (São Paulo, 

Califórnia e Sherbrooke). A província de Chaco com as taxas mais baixas de 

natalidade foi excepcionalmente a que mais revelou maior percentual de mães com 

idade menor de 20 anos. Assim como pode ser visto, as características das 

distribuições diferiram notavelmente nos 15 projetos. Foi verificado que a maior 

mortalidade neonatal ocorreu em filhos de mulheres com menos de 20 anos e os mais 

protegidos eram os que tinham mães entre 20-24 anos e que a taxa de mortalidade 

infantil aumentava após 35 anos de idade.  

No estudo de Souza & Gotlieb (1993)(47) a probabilidade de a criança falecer 

no primeiro ano de vida foi de 71,4/mil NV, quando suas mães tinham menos de 15 

anos, probabilidade que tendeu a ser bem menor, na faixa imediatamente posterior 

entre 15-19 anos menor (25,4/mil NV), atingindo melhores possibilidades de 

sobrevivência entre 20-24 anos (risco de 15,9/mil NV). O risco foi maior na faixa de 

35 a 39 anos, com um coeficiente de 28,6/mil NV.  

Dos óbitos neonatais estudados por Bercini (1994)(33) em 77,4% as mães, 

tinham menos de 30 anos de idade. Do total, 22,6% eram menores de 20 anos de 

idade. A mãe mais jovem tinha 13 anos e teve gêmeos que foram a óbito. Duas mães 

tinham 40 anos e foram as mais idosas do estudo. No estudo de Menezes et al. 

(1998)(15) para mortalidade perinatal, não foi encontrado maior risco para mães 

jovens, ou seja, abaixo de 20 anos.        

Os maiores percentuais de óbitos neonatais encontrados no estudo de Ferreira 

(1997)(50), foram de filhos de mulheres abaixo de 15 anos e maiores de 30 anos, 

destacando-se a mortalidade acima dos 40 anos.  
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Heady & Daly (1995)(88), descrevendo o significado da variação da taxa de 

mortalidade no período perinatal, neonatal e pós-neonatal, através de dois fatores 

biológicos: a idade da mãe no nascimento dos filhos e o número de filhos tidos, na 

Inglaterra e Wales no ano de 1949, verificaram que o risco de morte do primeiro 

filho no período perinatal é sempre maior independentemente da idade da mãe e do 

número de filhos tidos; há uma diminuição da mortalidade no segundo e terceiro 

filho e aumenta para os demais e, a taxa de mortalidade sempre aumentava com o 

aumento da idade da mãe independente do número de filhos tidos. Por outro lado, no 

período pós-neonatal, quanto mais idade tinha a mãe, menor era o risco de morte, 

considerando-se até os 35 anos, não importando o número de filhos que tivesse neste 

período, o índice aumenta com o número de filhos tidos após os 35 anos. No período 

neonatal, a variação foi menor do que nos outros dois períodos, no entanto ocorreu 

uma pequena diminuição de mortalidade nas mães entre 16 e 20 anos, e depois um 

aumento não muito acentuado para mães com mais de 20 anos e, para mães com 

mais de 25 anos o índice de mortalidade foi maior no primeiro filho, já nas mães 

mais jovens o índice foi maior do quarto filho em diante. 

Para Menezes e col. (1998)(15) o peso inicial da mãe, altura materna e 

paridade não mostrou associação estatística significativa, porém houve forte 

associação entre idade materna igual ou superior a 35 anos e mortalidade, isto é, 

essas mães apresentaram um risco cerca de 2,5 vezes para mortalidade fetal, neonatal 

precoce e conseqüentemente perinatal em Pelotas-RS. Macharelli (1995) (16) também 

verificou que o coeficiente de natimortalidade e perinatalidade era alto para crianças 

filhas de mãe com idade inferior a 35anos com um coeficiente de (29,4/mil NV) e 
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para a mortalidade neonatal em filhos de mães com menos de 20 anos de idade, com 

um coeficiente de 20,1 óbitos /mil NV em Botucatu-SP. 

Não foi possível relacionar a paridade nesse estudo, devido à inconsistência 

desse dado no atestado de óbito, assim como erros no processamento desta 

informação no SIM. 

Quanto à história reprodutiva prévia das mulheres multíparas Menezes et al. 

(1998)(15), observaram que o risco era 2,5 vezes maior para a mortalidade perinatal, 

às custas da mortalidade fetal, para as mulheres que relatavam história de baixo peso 

prévio. História de natimorto prévio também se mostrou como fator de risco para 

mortalidade fetal. 

Analisando a mortalidade por idade segundo peso ao nascer, verificou-se que 

dos óbitos neonatais 47,6% foram de crianças com peso inferior a 1000g, filhos de 

mães menores de 21 anos de idade, mostrando a relação entre óbitos neonatais com 

baixo peso e mães jovens. Uma única mãe tinha 40 anos, sendo a mais idosa do 

estudo e duas de 15 anos que foram as mais jovens, todas tiveram recém-nascidos de 

baixo peso, que morreram na primeira hora de vida. 

No município de Franca a mortalidade por complicações de gravidez, parto e 

puerpério, representou um pequeno número de óbitos, quando avaliado no contexto 

geral da mortalidade no ano de 2002. A taxa de mortalidade materna para o ano de 

2000 foi de 115,62 óbitos/100.000 NV, apresentando uma extraordinária queda para 

60,52 óbitos /100.000 NV em 2002. (13) Isto demonstra melhoria na atenção à 

gestação, parto e puerpério, melhora esta relacionada ao excelente trabalho realizado 

pelo Comitê de Mortalidade Materno Infantil que tem investigado 100% dos óbitos 
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ocorridos em mulheres na idade fértil e em crianças menores de 1 ano de idade, com 

objetivo fundamental de obter informações sobre mortes materno-infantis para 

identificação de prioridades e definição de medidas a serem tomadas.  

  

 

 

4.9 - Fatores Socioeconômicos 

 

Para este estudo foram utilizadas três medidas das condições sócio-

econômicas, a escolaridade materna, ocupação materna e renda familiar. A 

Investigação Interamericana utilizou a ocupação do pai e a educação da mãe, sendo 

que a educação da mãe resultou muito mais útil e válida. 

 

Escolaridade materna 

 Segundo a OPAS (1990)(44), a escolaridade materna, tem sido considerada em 

muitos estudos de mortalidade infantil. É uma variável associada à estrutura social e 

as condições materiais de vida do lugar, que por sua vez, influi diretamente na 

sobrevivência da criança. Desta forma, o analfabetismo ou a baixa educação materna 

é um indicador importante das famílias cujas crianças estão submetidas a maiores 

riscos relativos à saúde.    

Em 1968/70 (11), a mortalidade na infância no município de Franca, segundo 

escolaridade materna, guardava uma relação de um maior número de óbitos em 

crianças cujas mães não possuíam nenhuma instrução (26,1%), e mães que não 

possuíam o ensino fundamental completo (65,4%). Em 2002 houve redução nos 
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percentuais de óbitos nesses dois grupos para 3,95% e 47,37% respectivamente, e um 

aumento no percentual de óbitos de crianças cujas mães possuíam mais de 8 anos de 

estudo (44,73%). Quando analisamos estas mortes por idade, observamos que o 

número de óbitos foi maior em crianças de 1 a 4 anos, cujas mães não possuíam 

ensino fundamental completo (69,23%).(4) Entretanto, isto pode apenas ter ocorrido 

ocasionalmente para o ano do estudo, devido ao pequeno número de mortes 

observado apenas no período de 1 ano. 

Na Investigação Interamericana(11), em várias áreas investigadas, os filhos de 

mães com educação secundária ou universitária apresentavam proporções elevadas 

de óbitos no período neonatal. Em contrapartida as mães com nenhuma instrução, 

apresentavam uma maior proporção de óbitos no período de 1-4 anos e no pós-

neonatal. Fato não observado neste estudo, até mesmo porque ocorreu um número 

muito pequeno de óbitos cujas mães não tinha nenhuma instrução. No entanto, pôde-

se observar esta mesma relação ao se relacionar não possuir instrução ou ter menos 

de 7 anos de estudo.  

Shimakura et al (2001)(14), estudando a mortalidade em Porto Alegre-RS, 

relataram que a baixa escolaridade da mãe representou para a criança, um excesso de 

risco para a mortalidade no período pós-neonatal.       

No estudo de Farenzena (2002)(80), apesar do subregistro da variável, 

constatou-se que a maior freqüência dos óbitos infantis correspondeu a crianças cuja 

mãe (81,1%) e pai (75,5%) possuíam apenas o nível fundamental de escolaridade 

quando comparados a crianças cujas mães possuíam o segundo grau (9,1%) ou nas 

crianças cuja escolaridade paterna era de nível superior (11,3%). Segundo Abeya  
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Gilardon (1995)(89), essa relação inversa da mortalidade infantil com o nível de 

instrução materna, tem uma tendência ainda maior, quando se considera 

simultaneamente o peso ao nascer e a instrução materna, apresentando assim um 

efeito somatório.     

França et al. (2001)(81), relata que em Belo Horizonte a escolaridade da mãe 

esteve significativamente associada ao óbito infantil, mantendo-se significativa, 

mesmo após inclusão no modelo das variáveis, renda, escolaridade do chefe da 

família e existência de bens de consumo duráveis na moradia em população de baixa 

renda. 

Silva & Duran (1990)(63), destacam em particular a intensidade do 

analfabetismo feminino, na região das Américas. Este resultado vem corroborar com 

a importância do nível de instrução da mãe, principalmente porque nesse estudo foi 

substancialmente maior que o masculino. A associação de maior risco de morrer de 

crianças, filhos de mães analfabetas também foi observado por Malta et al (2001)(78) 

Menezes et al. (1998)(15), também verificou que a variável socioeconômica 

escolaridade mostrava uma razão de “odds” bruta significativa para a mortalidade 

fetal, neonatal, precoce e perinatal. Os coeficientes de mortalidade também 

mostraram a mesma associação, sendo que o coeficiente de mortalidade perinatal foi 

cerca de 2,5 vezes maior para as crianças de famílias de pouca escolaridade. 

Resultado semelhante foi obtido por Macharelli (1995)(16), sendo o coeficiente de 

mortalidade perinatal também o mais relevante. 

Segundo Puffer & Serrano (1973)(11), as diferenças significativas na 

distribuição dos óbitos por educação das mães indicam que os fatores causantes da  
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mortalidade nos períodos neonatal, pós-neonatal e de 1-4 anos de idade também 

devem ser distintos. As mães de crianças falecidas no período neonatal são mais 

representativas da população geral, entretanto as mães das crianças falecidas com 

idade de 1-4 anos são mais afetadas por condições sócio-econômicas e ambientais 

desfavoráveis. 

Nos 13 projetos latino-americanos da Investigação Interamericana(11) pôde-se 

observar claramente que os percentuais de crianças afetadas pela deficiência 

nutricional, falecidos no período pós-neonatal e na idade de 1-4 anos foram muito 

mais elevados no caso de mães sem nenhuma instrução que nos das mães que 

cursaram escola secundária ou a universidade. Em geral as proporções de óbitos por 

enfermidades infecciosas foram menores nos filhos de mães com nível de educação 

secundária ou universitária, quando comparado com os das mães sem nenhuma 

instrução. Os casos de óbitos no período neonatal por enfermidades infecciosas 

foram mais freqüentes no caso de mães sem nenhuma instrução, mostrando que o 

grau de educação constitui um índice útil ainda no grupo de mães de crianças que 

faleceram no período neonatal. Essas diferenças mostraram que a educação era uma 

valiosa medida para empregar-se na diferenciação de grupos no que se referia à 

deficiência nutricional e enfermidades infecciosas. 

A análise dos dados do estudo de Kaempffer & Medina (2000)(42), mostrou 

que no Chile, apesar do baixo índice de analfabetismo e de um bom nível de 

escolaridade materna, ou seja, a escolaridade média supera 9 anos de estudo, a 

condição de analfabetismo e muito baixa escolaridade é um dos fatores associados 

significativamente com a mortalidade infantil. 
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Interessante comentar o estudo de Goldani et al (2002)(73), sobre a 

mortalidade por áreas segundo a escolaridade materna em Porto Alegre de 1995-

1999, onde foi verificado que a redução da taxa de mortalidade infantil foi mais 

acentuada em áreas menos privilegiadas, especialmente no período pós-neonatal, 

apesar de uma maior prevalência de baixo nível de escolaridade materna, fato este 

atribuído à melhora do padrão de vida, especialmente pelo incremento do nível da 

educação materna e parcialmente por melhoras nas condições ambientais entre os 

anos do estudo. 

A condição de baixa escolaridade mostra, significante fator condicionante de 

mortalidade infantil. As possibilidades de redução das mortes se vêem favorecidas 

por níveis educacionais que, vão melhorando com idades reprodutivas das mães, 

concentradas entre 20 e 30 anos e, ampla cobertura das áreas preventivas, melhoras 

no saneamento básico, que é necessário complementar com progressos significativos 

na qualidade das moradias e do ambiente.(42)  

    O nível de educação das mães reflete a capacidade que a mãe tem de adquirir 

conhecimentos sanitários elementares, noções básicas de higiene e as necessidades 

nutricionais, principalmente da importância do aleitamento materno; para que assim 

possa realizar com maior responsabilidade suas funções maternas. 

 

Renda familiar 

A renda tem sido considerada como um importante determinante da 

mortalidade infantil. Permite determinada classe social consumir produtos de bens e  
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serviços, como poderíamos citar: escola, alimentos, água, roupas e a própria 

assistência à saúde entre outros.  

Neste estudo a renda foi investigada nas famílias com óbitos de 1 a 4 anos, 

verificando-se que 53,85% dos óbitos ocorreram em famílias que possuíam renda 

entre 1 e 2 salários mínimos, 23,07% nas que apresentavam entre 2 e 4 salários 

mínimos e 23,08% nas que tinham renda inferior a 1 salário mínimo, ou seja, a 

mortalidade no período de 1 a 4 anos foi maior nas crianças de famílias com renda 

inferior a 2 salários mínimos (76,93%). 

Menezes et al (1996)(64), relatam que crianças de famílias com renda baixa (1 

salário mínimo) apresentaram mortalidade seis vezes maior que crianças de famílias 

de renda alta (10 salários mínimos). Podemos assim dizer que apesar de uma redução 

geral nos níveis de mortalidade, como a observada em Pelotas-RS e Franca-SP, as 

desigualdades sociais permanecem.  

Paim & Costa (1993)(17), constatou valores estatisticamente significativos na 

análise da distribuição desigual da mortalidade infantil, no espaço urbano de 

salvador, verificando que nos locais onde se registrou baixa mortalidade, as famílias 

dispunham de melhor nível de renda, apenas 23% das famílias recebiam menos de 5 

salários mínimos e somente 2% residiam em habitações subnormais (barracos); as 

famílias consumiam 110 litros de água por dia, contavam com 6 médicos para cada 

100.0000 habitantes nos centros e postos de saúde e dispunham de 4 leitos 

hospitalares para cada 1.000 habitantes, em contrapartida nos locais onde a 

mortalidade infantil proporcional (MIP) era muito elevada, 98% das famílias 

recebiam menos de 5 salários mínimos, 43% residiam em barracos, consumiam  
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apenas uma média de 64 l/dia, dispunha de dois médicos para cada 100.0000 

habitantes nos centros e postos de saúde e não contavam com leitos hospitalares. 

Souza & Gotlieb (1993)(47), também verificaram que a probabilidade de morrer no 

primeiro ano de vida estava relacionada, com o nível sócio-econômico e o 

atendimento materno-infantil, na área urbana de Maringá-PR, em 1989. Segundo 

(Menezes et al , 1996- art 23)(64), Crianças de famílias com renda baixa (1 salário 

mínimo) apresentam mortalidade sete vezes superior àquelas com renda alta (10 

salários mínimos).  

Almeida et al. (1992)(90)  relacionando o peso ao nascer  com a classe social 

na mortalidade infantil verificaram que o baixo peso ao nascer relacionou-se mais 

com a mortalidade neonatal precoce e tardia em todas as classes sociais consideradas. 

Notaram que conforme o peso ia aumentando, todos os coeficientes diminuíam em 

todas as classes sociais, entretanto, a redução era bem menor na classe proletariado, 

quando comparado às classes sociais de pequena burguesia e burguesia.  

França et al. (2001)(81) relata que sabidamente a renda é uma variável cuja 

coleta de informação é mais complexa e sujeita a viés de aferição, devendo ser 

cuidadosamente controlada. Em seu estudo afirma que a condição de baixa renda 

percapta mostrou significante fator condicionante de mortalidade infantil, 

evidenciando a importância do nível sócio-econômico na determinação dos óbitos 

infantis por causas evitáveis, mesmo em subgrupos populacionais de baixa renda. Foi 

verificado que o número de eletrodomésticos na moradia mostrou-se 

significativamente associado ao risco de óbito infantil, com OR de 3,38 (IC a 95% de 

2,11-5,41) para as famílias que não tinham eletrodoméstico em relação àquelas com  
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rádio, televisão e geladeira. A presença de somente um ou dois eletrodomésticos no 

domicílio, geralmente a posse de rádio ou televisão representou um maior risco 

significativo para o óbito.    

No estudo ecológico de Farenzena et al. (2002)(80), por comparação de 

múltiplos grupos verificou-se que os agregados que possuíam alta renda, assim 

considerado um ganho de 6 ou mais salários mínimos compuseram a zona de baixa 

mortalidade infantil em concordância com a relação inversa da mortalidade infantil 

com o nível de renda tal e qual ocorre para o nível de instrução materna. A baixa 

renda também está associada com maior mortalidade perinatal como referido nos 

estudos de Macharelli (1995)(16) em Botucatu-SP e Victora et al (1989)(91) em 

Pelotas-RS.    

Costa et al. (2001)(79), analisando a relação existente entre a distribuição 

espacial e as condições de vida da população do município de Salvador –BA, 

constataram que apesar da redução da mortalidade infantil, mantêm-se acentuados 

diferenciais entre os diversos segmentos populacionais, sugestivos de que os 

processos sociais que comprometem as condições de vida desempenham um papel 

decisivo na determinação da mortalidade. A correlação positiva, entre mortalidade 

infantil e população de famílias de baixa renda é algo marcante em nosso País. 

Os estudos mostram a importância da educação materna e a renda na 

determinação da mortalidade infantil, por indicarem a disponibilidade de recursos e 

conhecimentos básicos em relação à saúde das crianças.(64) 
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As classes sociais mais desfavorecidas relacionam-se com maiores 

coeficientes de mortalidade. (90) Observamos que a mortalidade de 1 a 4 anos esteve 

associada com baixa renda e escolaridade no município de Franca em 2002. 

Apesar da redução da mortalidade infantil, as iniqüidades sociais e 

desigualdades nas condições de vida em regiões e entre setores sociais de uma 

mesma região, sugerem que os processos sociais desempenham um papel decisivo na 

mortalidade. 

 

Ocupação materna e dos pais 

 

A Investigação Interamericana estudou somente a ocupação dos pais e, esta 

não resultou satisfatória, devido à integridade e a qualidade dos dados sobre a 

ocupação que variavam muito entre os projetos, resultando em difícil classificação, 

devido à terminologia local empregada. Mesmo após agrupar segundo a 

Classificação Internacional de Ocupação, reduziu-se ao mínimo as dificuldades e a 

persistência de más interpretações. A educação da mãe foi então explorada como um 

índice mais satisfatório do estado sócio-econômico.        

A ocupação materna foi uma variável que esteve nas declarações de óbito 

(DO) 22,37% sem preenchimento, e em 6,58% havia erros. As DO foram corrigidas 

e completadas pela Declaração de Nascido Vivo ou por entrevista familiar no caso 

das crianças maiores de 1 ano.  

Dos óbitos estudados 63,15% das mães eram do Lar, 11,85% trabalhavam em 

fábricas de calçados, apenas 5,26% eram estudante e os 28,95% restante eram 

ocupações variadas. A ocupação do pai, apenas foi obtida nos 13 óbitos de 1 a 4 
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anos, sendo que 30,77% trabalhavam em fábrica de sapatos (23,07% estavam 

desempregados), 30,77% trabalhavam em outras fábricas, 30,77% em serviços gerais 

e apenas um (7,69%) tinha seu próprio negócio. 

É importante relatar que das 63,15% ocupações consideradas do lar, 11 

(14,47%) havia sido preenchida na DO como doméstica e 24 (31,58 %) como do lar, 

o Sistema de Informação de mortalidade (SIM) considerou todos como doméstica. 

No caso dos 13 óbitos de 1 a 4 anos que não apresentavam o preenchimento da 

ocupação, o SIM considerou como ignorado, porém estes óbitos foram entrevistados 

pela pesquisadora para que todos os dados maternos deste estudo e outros mais 

fossem conhecidos. Verificamos que ao investigar estes óbitos que 50% das mães 

tinham como ocupação o trabalho no domicílio para pequenas fábricas de sapato. 

Com isso podemos supor que no momento de se declarar a ocupação: do lar ou 

doméstica possa ser omitido um trabalho de sapateira domiciliar, muito comum neste 

município, ou, por exemplo, o trabalho de faxineira ou propriamente de empregada 

doméstica.  

França (2001)(81), relata que o risco de óbito infantil mostrou-se 

estatisticamente significativo com o trabalho da mãe fora de casa, com OR de 1,71 

(IC a 95% de 1,15–2,51), observou também que o maior poder de decisão da mãe na 

unidade familiar é importante para a sobrevivência da criança. 

Neste estudo observamos que o maior número de óbitos não estavam 

relacionados com o trabalho da mãe fora de casa, visto que 63,16% dos óbitos de 

menores de 5 anos ocorreram em crianças cujas mães eram do lar. De fato, se uma 

mãe não se ausenta de casa, isto não quer dizer que esteja cuidando com mais 
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atenção de seu filho, porque ela pode estar ocupada o tempo todo com o trabalho no 

domicílio; outra observação que podemos fazer é que se a mãe não trabalha, menores 

serão as possibilidades de renda da família, já que somente o pai estará no mercado 

de trabalho. 

Os cuidados que a mãe tem que ter com os seus filhos depende muito mais do 

que tempo; depende do grau de instrução materna e da própria renda familiar. 

Exclusivamente nos óbitos de 1 a 4 anos, a escolaridade materna foi muito baixa com 

69,23% dos casos com menos de 7 anos de estudo e, a renda familiar também muito 

baixa, 76,93% com renda inferior a 2 salários mínimos. 

Condições sócio-econômicas desfavoráveis se relacionam com piora das 

condições biológicas da mãe e do concepto e são favorecedoras de maiores 

incidências de perdas fetais e de todos os outros componentes da mortalidade 

infantil. (90) 

Este estudo assim como outros mostram que mesmo com a queda da 

mortalidade na infância, verifica-se que desigualdades sócio-econômicas respondem 

por desigualdades de saúde.(79,81,78,19,64,17,80) Entretanto valores de mortalidade de um 

país ou de determinada região não estão ligados somente a fatores do tipo 

econômico-social, mas também aos Serviços de Atenção à Saúde.  
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4.10 - Condições ambientais  

 

 

A mortalidade infantil pós-neonatal tem sido atribuída a causas ligadas a 

fatores ambientais, tais como: doenças infectocontagiosas e desnutrição. Têm-se 

observado, que a melhoria das condições ambientais promovem a redução da 

mortalidade infantil, as custas da mortalidade pós-neonatal. 

Nos óbitos de maiores de 1 ano foi realizado entrevista familiar onde se 

obteve a informações sobre o tipo de abastecimento de água, instalações sanitárias, 

tipo de construção, condições de higiene, condições de ocupação, característica da 

ocupação, número de cômodos e o número de pessoas por moradia. 

Verificou-se que a mortalidade de 1 a 4 anos não esteve relacionada com o 

saneamento básico, visto 100% dos óbitos desse período possuírem água encanada e 

instalações sanitárias em seus domicílios. Porém as condições higiênicas encontradas 

não eram adequadas na maioria dos domicílios, ou seja, 46,15% eram regulares e 

23,08% eram péssimas.  

Na Investigação Interamericana(11), dos óbitos ocorridos em Franca no 

período neonatal, 45,7%, tinham domicílio com água encanada e no período pós-

neonatal apenas 30,1%. Quando mais de 90% das famílias do grupo neonatal 

possuíam água encanada, a diferença era mínima ou nem existia, entre os dois 

períodos. Entretanto, quanto mais baixa, a proporção de domicílios com água 

encanada, maior a diferença na mortalidade entre os grupos neonatal e pós-neonatal. 
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No período neonatal 27,8% das famílias possuíam instalações sanitárias (vaso 

sanitário com descarga) e no período pós-neonatal apenas 14,7%. Não há dúvida de 

que uma elevada proporção de famílias de crianças pertencentes ao grupo pós-

neonatal vivia em condições ambientais deficientes. Observou-se que a falta de 

serviço de água e esgoto guardava relação direta com excessiva mortalidade pós-

neonatal, constituindo-se em uma importante medida das condições ambientais 

desfavoráveis. 

Farenzena et al (2002)(80), também mostraram uma importante associação 

entre variáveis socioeconômicas e sobrevivência infantil e apontaram indícios de 

piora nas condições gerais de saúde no município de Santa Maria- RS no período de 

1987-1989. Verificaram que a mortalidade infantil se distribuía de forma desigual 

entre os agregados geográficos do município e que o risco de morte se encontrava, da 

mesma forma, desigualmente distribuída, ou seja, a mortalidade aumentava à medida 

que os grupos populacionais eram privados de saneamento adequado. 

Costa et al. (2001)(79), relataram que a mortalidade por afecções originadas no 

período perinatal passaram a predominar a partir de 1981, possivelmente em 

decorrência da redução dos óbitos por doenças infecciosas e parasitárias (DIP). 

Entretanto, a mortalidade por DIP era ainda alta em Salvador-Bahia, mesmo em 

1997, quando o nível da mortalidade infantil já era o mais baixo desta década e 

constataram que além dos óbitos por DIP, a maioria daqueles por doenças do 

aparelho respiratório tinha origem infecciosa. O maior risco de doenças infecciosas e 

parasitárias foi encontrado nos estratos de muito baixa condição de vida, analisado 

por alguns indicadores incluindo o saneamento e formação de favelas.  
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Duarte (1992)(37), estudou as influências das condições ambientais na 

mortalidade infantil no Estado do Rio de Janeiro e verificou que apesar da expansão 

da rede geral de água e esgotamento sanitário em todo o Estado a partir dos anos 70, 

os dados para 1980 revelavam uma situação precária em determinadas regiões, como 

é o caso do Norte Fluminense, onde menos da metade dos domicílios era abastecida 

por rede geral de água, enquanto na capital mais de 90% dispunha desse serviço. A 

desigualdade era ainda maior quanto ao esgotamento sanitário, apenas a capital e a 

região do Vale do Paraíba apresentavam cobertura maior que 70%, tendo o Grande 

Rio a menor cobertura, no qual aproximadamente ¾ dos domicílios não possuíam 

sistema de drenagem de esgotos. Os coeficientes de mortalidade apresentaram 

tendência geral de queda, porém com níveis bastante distinto entre as regiões. 

Tomando como base o ano de 1980, pôde-se perceber que os coeficientes 

encontrados obedeciam ao padrão de comportamento observado em relação aos 

indicadores sociais estudados como abastecimento de água e rede de esgotos. Deste 

modo relatou a possibilidade de que a expansão da cobertura da rede de saneamento 

básico teria influenciado na diminuição do número de mortes, principalmente as 

causadas por diarréias. 

Em relação às condições de moradia, foi visto que, o número de cômodos e o 

número de habitantes das moradias variaram consideravelmente em todos os projetos 

da Investigação Interamericana(11) As crianças falecidas no período neonatal 

ocupavam casas de mais cômodos que as das crianças que faleceram no período pós-

neonatal. Em Ribeirão Preto e Franca mais de 30% das famílias incluídas no grupo 

neonatal, ocupavam residências de 4 cômodos ou mais. Franca foi uma das áreas que 
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apresentou as mais baixas porcentagens de moradias com 4 ou mais pessoas por 

habitação, nas famílias do grupo de crianças falecidas no período pós-neonatal. 

Nesse estudo foi verificado que o maior número de óbitos de 1 a 4 anos 

esteve relacionado com famílias que residiam em casa com somente 4 cômodos 

(61,54%) e com um número de pessoas por habitação de 5 pessoas ou mais 

(69,23%). 

Os resultados mostram a melhora dos níveis das condições ambientais, 

medidos pela disponibilidade dos serviços de saneamento básico no município de 

Franca. A redução dos coeficientes de mortalidade na infância pode ser atribuída à 

melhora das condições de saneamento básico nos domicílios. Em 1968/70 observou-

se que a falta de serviço de água e esgoto guardava relação direta com excessiva 

mortalidade pós-neonatal, constituindo-se em uma importante medida das condições 

ambientais desfavoráveis. Em 2002, a mortalidade de crianças de 1 a 4 anos não 

esteve relacionada com as condições sanitárias, visto 100% dos óbitos terem ocorrido 

em crianças residentes em domicílios com rede de água e esgoto. A redução da 

mortalidade, sem que haja uma melhoria das condições de vida da população, pode 

sofrer uma reversão toda vez que o sistema de saúde não atender adequadamente às 

necessidades e/ou deteriorarem-se ainda mais as condições de vida.  
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4.11 - Atenção Médica 

 

Local de nascimento e Local de ocorrência do óbito 

 

A distribuição de nascidos vivos por estabelecimento apresentou uma quase 

totalidade de nascimentos hospitalares, 4.951 (99,88%), apenas 0,12 % ocorreram em 

domicílios. A maioria dos nascimentos hospitalares do Município de Franca 

(64,19%), ocorreu na Santa Casa de Misericórdia de Franca, principal hospital de 

atendimento pelo SUS. 

Nesse estudo a grande maioria dos óbitos (90,8 %) ocorreu em hospitais, 

considerando-se apenas os óbitos neonatais foram 98,1%, destes 28,3% ocorreram na 

primeira semana de vida, estes resultados são semelhantes aos da Investigação 

Interamericana de Mortalidade na Infância(11) para a investigação da América do 

Norte, onde 97,5% dos óbitos neonatais ocorreram no hospital. Em comparação com 

o projeto dos países Latino-americanos, este resultado é um pouco superior, já que na 

investigação 81,1% dos óbitos de menores de 28 dias ocorreram no hospital.  

Bercini (1994)(33), também encontrou que em Maringá 50% dos óbitos 

neonatais ocorreram no primeiro dia de vida e cerca de 90%, na primeira semana de 

vida, sendo que 96,6% ocorreram no hospital. De todos os óbitos estudados 90,90% 

ocorreram em hospitais de Maringá, 5,7% em hospitais de outros municípios e 3,4% 

no domicílio.   
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Em Franca como quase 100% dos nascimentos e óbitos ocorreram em 

hospitais, acreditamos que não tenha faltado assistência médica. Entretanto, 10,52% 

dos óbitos foram declarados como causa indeterminada, caindo para 5,26%, após ter 

sido realizado a investigação de óbitos de causa mal definida (denominada R99), 

realizada pela Vigilância Epidemiológica. Isto aponta como já dito, a necessidade de 

se implantar efetivamente o Serviço de Verificação de Óbitos, além deste mecanismo 

alternativo e se realizar treinamento para o adequado preenchimento das DO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         142 

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

  A mortalidade na infância vem mostrando redução e uma sustentada 

tendência decrescente em todos os países das Américas. Apesar da considerável 

redução da mortalidade registrada nos últimos 35 anos, ainda persistem em muitos 

setores da população, taxas elevadas de mortalidade. 

 O desgaste econômico e social, o modelo curativo predominante em nosso 

meio, falhas na atenção primária, má qualidade de atenção curativa das afecções 

respiratórias e das diarréias, determina uma lenta redução ou mesmo estabilização da 

mortalidade de mais fácil redução, a mortalidade pós-neonatal, fazendo-se necessário 

um novo enfoque epidemiológico, que fortaleça as ações de atenção primária e 

curativa das causas reduzíveis pós-neonatal principalmente da população que 

depende do Sistema Único de Saúde.  

 A ocorrência de uma maior sobrevida de RN de baixo peso, tem gerado um 

aumento da morbidade crônica como a retinopatia da prematuridade, a doença 

pulmonar crônica entre outras condições. Isto envolve ter que melhorar a atenção 

perinatal e da gestação, melhorar os cuidados de atenção neonatal, diminuir a 

morbidade dos cuidados intensivos e criar programas de atenção dos sobreviventes 

com problemas crônicos.  

Este estudo não pretendeu isolar o efeito das diferentes variáveis e o seu 

comportamento na redução da mortalidade de menores de 5 anos, mas conseguir 
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visualizar a redução da mortalidade e os seus fatores determinantes. Mesmo diante de 

suas limitações, o estudo possibilita sugerir a necessidade de se avaliar a qualidade, 

eficácia e eficiência da assistência à saúde hoje prestada no município.    

   A redução da mortalidade na infância foi expressiva dos anos 70 para os dias 

atuais no município de Franca e, pode ser atribuída sem dúvida à melhora 

significativa da qualidade de vida no município, obtida através de melhoras na 

urbanização, saneamento e escolaridade, assim como de melhorias na atuação dos 

serviços de saúde (número de médicos, número de leitos hospitalares, qualidade do 

atendimento), das iniciativas e vigilância à mortalidade infantil com a Terapia de 

Reidratação Oral e, especialmente a atenção à mortalidade neonatal, principalmente 

na neonatal precoce, com o desenvolvimento e extensão dos cuidados intensivos 

neonatais, terapia com corticoesteróides materno, emprego de surfactante, assistência 

respiratória mecânica e monitorização do neonato grave, o aumento das equipes de 

enfermagem e desenvolvimento de habilidades no cuidado intensivo neonatal, assim 

como, o desenvolvimento de equipamentos de reanimação neonatal e conhecimentos 

e habilidades técnico-científicas, desenvolvidas por toda a equipe de profissionais 

intensivistas. Podemos ainda destacar a melhora da atenção à gestação, ao parto e 

puerpério que permitiu redução significativa da mortalidade materna no município. 

 Além dos avanços nas atividades de promoção e proteção da saúde, o 

coeficiente de natalidade é significativamente baixo (16,57/1000 hab.), e a proporção 

de partos hospitalares supera 99%, com somente 0,12% de nascimentos em 

domicílios. Entretanto, os resultados encontrados apontam para um número ainda 

significativo de óbitos neonatais, principalmente no período neonatal precoce, assim 
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como um grande número de mortes com baixo peso, baixa idade gestacional, um 

significativo número de partos cesáreos, mostrando que ainda existem falhas na 

assistência obstétrica e neonatal. Também verificamos que as mortes no município se 

vêem favorecidas pela idade materna inferior a 21 anos de idade e renda familiar 

abaixo de 2 salários mínimo. Podemos ainda ressaltar o pequeno número de causas 

por doenças infecciosas e parasitárias e destacar o maior número de afecções 

perinatais, má formações e doenças do aparelho respiratório, assim como nenhum 

caso de mortes por enfermidades diarréicas. 

 O coeficiente de mortalidade infantil no município vem apresentando 

tendência de queda, tendo-se observado um decréscimo importante no componente 

pós-neonatal. Em 2002 o CMI foi de 12,71/mil NV, valor este significativamente 

menor que o de muitas outras regiões brasileiras. As principais causas de óbito, 

foram as afecções perinatais e as anomalias congênitas. A mortalidade neonatal 

tardia correspondeu a 17,46% e a pós-neonatal a 15,87% dos óbitos infantis, sendo a 

principal causa as doenças do aparelho respiratório. A mortalidade neonatal precoce 

foi responsável por 66,67% dos óbitos infantis, tendo como causas as anoxias, 

hipóxias, síndrome da aspiração neonatal, síndrome do desconforto respiratório 

agudo e hemorragia pulmonar. 

 O perfil de mortalidade encontrado para o município de Franca ressalta os 

problemas que atualmente necessitam ser priorizados, como a melhora no 

desempenho e eficiência dos serviços e equipes de saúde com elaboração de 

programas que visem uma melhor atenção primária, principalmente para os grupos 

que mais necessitam e, políticas sociais que mantenham a melhora dos níveis de 
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renda e escolaridade da população com mais igualdade e eqüidade. As possibilidades 

de redução das mortes também serão favorecidas com o aumento de idades 

reprodutivas das mães em uma faixa entre 25-30 anos e melhor indicação dos partos 

cesárea e acompanhamento de gestantes de alto risco.  

 Se na década de 80 a redução da mortalidade na infância foi decorrente de 

melhorias na infra-estrutura urbana e serviços de atenção primária e de baixo custo. 

Na década de 90 já se fazia sentir a necessidade de uma nova estratégia, com especial 

destaque para a melhora da qualidade da assistência à gestante e ao recém-nascido, 

como elementos essenciais à continuidade do processo de redução da mortalidade.(92) 

 Um número significativo de mortes poderá ser evitado, com um melhor 

controle da gestação, melhor assistência ao parto, melhoras tecnológicas realizando 

diagnóstico e tratamento mais precoce, uma melhora da atenção as infecções 

respiratórias, assim como campanhas de impacto à violência no trânsito assim 

evitando algumas mortes por causas externas. Já os casos de tumores, anomalias 

congênitas entre outras, dificilmente serão evitáveis.  

Os resultados também mostram a necessidade da implantação de um Sistema 

de verificação de óbitos, devido ao pequeno número de necropsia realizado, e ao 

número considerável de óbitos de causas mal definidas.  

 Seria interessante, futuramente investigar como a ampliação das imunizações, 

o controle das diarréias através da terapia de reidratação oral, o estímulo ao 

aleitamento materno e o controle das infecções respiratórias agudas, contribuíram 

para a redução da mortalidade infantil, principalmente a pós-neonatal no município 

de Franca. 
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Apesar de encontrarmos algumas dificuldades, como o preenchimento 

inadequado das declarações de óbito, a localização das famílias para a investigação 

familiar, devido a mudança de endereço ou ausência no momento da visita, além das 

limitações de épocas tão diferentes para uma comparação da mortalidade entre 

1968/70 e 2002. Este estudo demonstrou que a queda da mortalidade na infância se 

fez às custas da redução da mortalidade pós-neonatal, sendo possível evidenciar que 

a mortalidade neonatal, principalmente a neonatal precoce foi a maior expressão da 

mortalidade na infância no município de Franca. 

 Permanece um desafio aos serviços de saúde um programa de melhoria da 

qualidade da assistência ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido, incluindo-se a 

preocupação de se reduzir o número de cesarianas e readequar o número de leitos de 

unidades intermediárias e de alto risco no município de Franca.  

Os resultados reforçam a importância dos estudos de mortalidade, chamando 

a atenção para uma visão mais contextualizada da mortalidade infantil, vendo-a 

como um evento evitável e norteador da qualidade dos serviços de saúde, que 

evidencia as situações sócio-econômicas injustas, as iniqüidades das políticas sociais 

e principalmente reflete a maneira como uma comunidade cuida da saúde de sua 

infância.  
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INQUÉRITO FAMILIAR -DADOS COMPLEMENTARES PARA 

ÓBITO DE MAIORES DE 1 ANO 
Investigação de Mortalidade na Infância no município de Franca-SP 

 
Nome criança:________________________________________________________ 
 
Data Nascimento: ___/___/____ Data. Óbito: ___/___/____Sexo: [  ] M[  ] F 
 
Idade Óbito: _____ anos _____meses _____ dias ______ horas. 
 
Dados da Mãe:  
   Idade : ___________   
   Escolaridade : ______________________________________________________ 
   Ocupação: ________________________________________________________ 
   No. Filhos tidos: vivos: ______________ mortos: _________________________ 
   Duração Gestação: __________________________________________________ 
   Tipo de gravidez: ___________________________________________________ 
   Tipo de Parto: ______________________________________________________ 
   Estado civil:________________________________________________________ 
   Morte em relação ao parto: [  ]Antes  
    [  ]Durante  
    [  ]Depois  
    [  ]Ignorado 
Outros: 
Peso ao nascer: ____________________________ 
Peso ao morrer: ____________________________ 
Renda Familiar: ____________________________         
Ocupação do pai:___________________________ 
 
 
Aleitamento:  [  ] Materno   Tempo: _______ Vezes/dia: ___________ 
  [  ] Vaca   Tempo: _______ Vezes/dia: ___________ 
  [  ] Leite+Água Tempo: _______ Vezes/dia: ___________ 
  [  ] Outros  Tempo: _______ Vezes/dia: ___________ 
 
Moradia: Tipo casa:_________________________________________ 
  Cômodos: _________________________________________ 
   Número de pessoas:__________________________________ 
  Água/esgoto:  [  ] Sim [  ] Não  
  Luz Elétrica:  [  ] Sim [  ] Não 
  Condições de Higiêne:  [  ] Ótima   
        [  ] Boa     
                   [  ] Regular 
        [  ] Péssima 
 
Confirmação da causa do óbito:_______________________________________ 
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FICHA DE INVESTIGAÇÃO PARA ÓBITOS DE CAUSA MAL 

DEFINIDA-R99 
Investigação de Mortalidade na Infância no município de Franca-SP 

 
Causa:_______________________________________________________________ 
Data do óbito:___________________ Horário:__________________ 
 
Dados de identificação 
 
Nome:_______________________________________________________________  
Idade:_______________        Cor:____________ 
Endereço:____________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Estado Marital:________________________ 
Escolaridade:___________________________ 
Ocupação:___________________________________________________________ 
 
Quantas pessoas moram na casa:__________________________________________ 
1. Aonde ocorreu a Morte? 

( ) Casa 
( ) Hospital 
( ) Trânsito 
( ) Via Pública 
( ) Pronto Socorro 
( ) __________________________ 
 

2. Como foi o transporte p/ o primeiro atendimento? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. Foi transferida de outro(s) hospital(s) p/ o local onde ocorreu a morte ? 
_________________________________________________________________ 
 

     Se sim, para que hospitais, em que horários, datas e c/ que meio de transporte? 
     _________________________________________________________________ 
 
4. Em que serviço médico fazia acompanhamento? 

( ) UBS _________________________________________ 
( ) Hospital_______________________________________ 
( ) Pronto Socorro _________________________________ 

5. Onde ocorreu o último atendimento médico(local) e em que data? 
_________________________________________________________________ 
 

6. Qual era o médico responsável pelo paciente? 
_________________________________________________________________ 
 

7. Quais eram as doenças ou agravos no qual fazia tratamentos? 
_________________________________________________________________ 
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8. Usava regularmente algum remédio ? Qual? 

_________________________________________________________________ 
 

9. Realizou recentemente algum exame complementar? Qual? 
_________________________________________________________________ 
 

10. Tinha feito alguma viagem recente? Onde? Quando? 
_________________________________________________________________ 
 

11. Tinha feito alguma cirurgia recente? Qual? 
_________________________________________________________________ 
 

12. Era fumante?  
_________________________________________________________________ 

 
13. Fazia uso de bebidas alcoólicas?_______________________________________ 
14. Fazia uso de drogas?________________________________________________ 
15. Tinha algum antecedente psiquiátrico? Se sim 

Qual?______________________________ 
Fazia tratamento?Se sim ,Qual?________________________________________ 
 

16. Gostaria de relatar algo sobre os fatos que levaram à morte? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

17. OBS.do Entrevistador:_______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
18. Entrevistador:______________________________________________________ 

Função:___________________________________________________________ 
Data:____________________ 
Unidade responsável pela visita:_______________________________________ 
Nome e grau de parentesco do entrevistado:______________________________ 
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QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO DE DADOS COM 

INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
Investigação de Mortalidade na Infância no município de Franca-SP 

 
Nome criança:______________________________________________________  
 

Data Nascimento: ___/___/____ Data. Óbito: 
___/___/____ Sexo: [  ] M [  ] F 

Idade Óbito: _____ anos _____meses _____ dias ______ horas. 
 
Eventos que conduziram à morte da criança: 
 
Data início da enfermidade: ____/_____/______ 
Como começou:______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Principais sintomas: __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Descrição da enfermidade: _____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________ 
 
Exame Clínico (ingresso hospital ou 1ª consulta externa/domicílio) 
 
Data: ____/____/_____ Peso: __________ Alt. : __________  
Estado nutricional: ___________________________________________________ 
Achados pertinentes: _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________ 
Evolução e tratamento: ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________ 
Exames complementares:________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
Fonte Informação: 
     [  ] Hospital [  ] Médico privado [  ] Clínica [  ] Outra 
Autópsia:       [  ] Sim   [  ] Não  _________________________________________  
____________________________________________________________________ 
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PARECER MÉDICO 

Investigação de Mortalidade na infância na Cidade de Franca 
 
Diagnóstico(s):  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Exame clínico:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Evolução e tratamento: 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
O que levou ao óbito : 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Médico : ____________________________________________________________ 
Data : _______/___________/_________ 
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COEFICIENTES UTILIZADOS 
 
 
 

COEFICIENTE:                 No de vezes que um fato ocorreu                       x Base 
           No de vezes que esse mesmo fato poderia ter ocorrido 
                                      em dado local e em um determinado tempo 

 
    
1. COEFICIENTE GERAL DE NATALIDADE (ou bruto) 

C.G.N:                 No de nascidos vivos                       x 1000 
          População estimada para 1/7 (1o de julho) (local, tempo) 

 

2. COEFICIENTE DE MORTALIDADE ESPECÍFICO POR IDADE 

                      No de óbitos em um dado grupo etário             x 1000 
         População estimada para 1/7 do mesmo grupo etário (local, tempo) 

       

3. COEFICIENTE DE MORTALIDADE ESPECÍFICO PARA SEXO MASCULINO 
 

                                       No de óbitos do sexo masculino                              x 1000 
                População do sexo masculino esimada para 1/7 7 (1o  de julho) (local, tempo) 
 

4. COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL 

                  No de óbitos de crianças de 0|-- 1ano            x 1000 
                                  No nascidos vivos (local, tempo) 
 

5. COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL PRECOCE OU COEFICIENTE DE 
MORTALIDADE NEONATAL 
 

                   No de óbitos de crianças de 0|-- 28 dias            x 1000      
                        No nascidos vivos (local, tempo) 

 

5.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE  

                   No de óbitos de crianças na 1a semana de vida      x 1000 
                                  No nascidos vivos (local, tempo) 
 

 

 

5.2 COEFICIENTE DE MORTALIDADE NEONATAL TARDIA  

                   No de óbitos de crianças na 2a, 3a, 4a, semanas de vida      x 1000 
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                                     No nascidos vivos (local, tempo) 
 

6. COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL TARDIA  

                   No de óbitos de crianças de 28 dias a 1 ano      x 1000 
                                     No nascidos vivos (local, tempo) 
 

7. COEFICIENTE DE MORTALIDADE PERINATAL  

      No de óbitos de crianças de 0|-- 7 dias + óbitos fetais com 22 ou + semanas de gestação    x 1000 
                                     No nascidos vivos + No natimortos (local, tempo) 
 

8. COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSA  

       No de óbitos por determinada causa  (ou grupo de causas) no período    x 100.000 
                          População estimada em 1/7 do período    
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