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RESUMO 

A questão da mortalidade InfantO continua sendo um dos mais 

graves problemas sociais. A demonstração do Interesse por esse 

tlpo1 de estudo nao se l!m!ta ao amb!to do debele acadêmico, está 

presente no cotidiano daqueles que aluam no Interior das 

lns!Hulções governamentais voHadas para o planejamento e pata a 

avaliação de prioridades no conjunto das por:tlcas públicas. 

Embora os progressos na área de stlúde tenhcm contribuldo 

pera uma redução Importante nos riscos de morte de crianças 

menores de um MO em S~o Peu!o, sua l01cid:::ncia C.:nda continua 

elevada em relcçEo aos pclses que clcançucrn nfv~is mais 

favoráveis. Além d!sso, o processo desigual da reduçtlo da 

morta!!de.de, que dc!ermina um avenço mals répldo em alguns 

setores da sociedade e um maior atraso em outros, reproduz a 

existência de Importantes ~:fiferenclals sóclo-econOmlcos da . 
morte.!idade Infantil. 

A Inclusão de uma h!stórla de · nascimentos na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Dom!c!:!os de 1984 propiciou a análise das 

probabilidades de morte InfantO definidas no tempo e detalhadas 

por Idade, segundo um conjunto de varfãvels s<.'lclo-economlcas e 

demográficas. 

Este trabalho tem por base emp!rica este conjunto de 

Informações e representa um esforço no sentido de analisar e 

dlscu!lr aspectos significativos dos padrOes e diferenciais de 

morta.~dade Infanto, estimados diretamente a partir da história de 

. nascimentos. Com Isto, avençamos na compreensão da lnfiuêncla 

de fatores sócio-econômicos e demográficos nos ntvels e 

tendências da mortalidade InfantO no Estado de São Paulo. 

A análise foi dMdida em três cepHu!os principais: a lnlluêncla 

de fatores sócio-econômicos sobre a mortalidade Infantil, a 



Influencia de fatores demográficos e os efeitos da queda da 

fecundidade sobre a mortalidade infanlil em São Paulo. 

Primeiramente, são analisados os efeitos da Instrução 

materna e da renda familiar. Em seguida, são abordados os efeHos 

do saneamento básico através da análise do tipo de abastecimento 

<1e água, com ou sem cana!lzaçl1o Interna e do tipo de esgotamento 

sanltário controlando-se o uso da Instalação sanMria. A pertir da!, 

desenvolve-se uma análise da innuência simultânea da instrução, 

renda e saneamento. 

A variável cor materna é anclisada indMdualmenle e em 

conjunto com as demais varlâveis sócio-econômicas. Por último, 

exploram-se as Informações sobre aleitamento materno, 

procurendo-se enalisar as mudanças de freqUência e a lnnuência-

sobre a mortalidade lnfanm. 

O tema seguinte aborda a influência das variáveis 

demográficas: idadematerna, ordem de nascimento, intervalo 

in!crgenésico e sexo. As variáveis sll.o analisadas lso!adamen!e e, 

em seguida, reunidas em um' modelo mullivariado para a análise 

simuttanea dos efeitos. 

Finalmente, são analisados os erenos recentes da queda da 

fecundidade sobre a mortalidade Infantil, discullndo-se as 

tendências temporais da estrutura dos nascimentos segundo a 

ordem de nascimento, Idade da mãe e Intervalo lnlergenéslco e 

suas innuêncl~s sobre a mortalidade Infantil. 

Os resu~ados obtidos salíentam os efeHos dfferenclados de 

algumas destas variáveis sobre o fenômeno estudado. 



ABSTRACT 

.lnfant mortality hc.s remclned as one of lhe mos! dramclic 

social problems and, therefore,' has ~merged as a rising point of 

analysis not on!y in lhe ambil of inlrinsec academia inlerest but also 

as a concem for the govemment's future development goa!s. In fact, 

mortcl:ty Gludies have been more cnd more demanded by govem

menlal insmutions which decl wilh planning and evaluation of lhe 

prion1ies in terms of pubfic policies to be put into e!Tect. 

Dcsptle some improvement in hec!lh, whlch has lead to a 

reduction in lhe risk of infcnl de~hs in S!-o Pwlo, lhe levei of inknl -

mortcllty is slill considorab!y hlgher than that ct:limclcd for devcl

oped counlries. Moreover, lhe inequaHiy of lhe process of mortaf.iy 

decline, whrch delcrm!nes a more dram~tic pace of improvament in 

some sectors than in o!hcrs; rcn~cls lhe cxislcnce of importenl 

socioeconomic differenlicls in infant mort~:!ily. 

The inc!usion of a birth hislory in lhe 1984 National Household 

Survey (PNAD-84) gtves rfse to a posslbllity of analyslng probablll

ties of infant dea.,hs defined in a time scale and detclled by age, 

according to a set of socioeconomic snd demographio variables. 

This study is undertaken on lhe basis of these empírica! 

lnformatlon, and reprcsents an effort to dlscuss some slgn!f!cant 

aspects of pcllems and differenlials of infanl mortality direct!y 

eslimated from birth histories. Wrth lhis, we bring forward lhe 

comprehension of lhe influence of socioeconomic and demographic 

factors on lhe leveis and trends of lnfanl morta!ity In lhe State of Sao 

Paulo. 

The analysis of lhe delerminanls of infant mortaltly is dMded 

!."l lhree chaplers. 



The nrst ls concemed wtth soclo-economlc ractors. The efects 

of maternal education and famlly income are studied. Subsequently 

lhe analysls lums lo a discusslon of lhe effec!s of basio sanHalion, 

considering lhe sources of waler supply - houses wilh or without 

plped waler - and the klnd of sewerage d!sposal. Educatlon, lncome 

and sannalion are incorpore!ed next in lhe enelysis, in order to 

oblain a beller underslancf:ng of lheir simul!aneous e!fec!s on infanl 

morlaflly. 

The effect of mother's color studled both In Hseff cnd In 

conjunclion wilh lhe olher socio-cconomic vruiooles. lnformelion on 

breas!feeding ls also lncluded wiih lhe cim of cnw'ycing lhe paliem 

of breaslfeeding beryavior and ils ín~uence on infant mortalíty. 

The second chapter dcals vt.th the fo!iowlng demographlc 

varieblcs: me!cmal age, birth order, birth inlcrvcl and sex of infanl. 

These varicbles are firsl considered sepru-alcly and lhcn inc!udod in 

a mu!tívariale model in order lo undersland lheir simurtaneous 

effects on lnfanl mortêJity. 

Fínally, lhe lhird chapler studies lhe effec!s" of. fertility decline 
. ' 

on infanl mortallty. The trends in birth composiüon accordlng lo 

birth order, molher's age and birth inlerval and lheír influence on 

infant mortality are analysed. 

The resuHs shows lha! some of lhe studied variables have a 

diferenlialed e!fecl on infant mortalily. 
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INTRODUÇÃO 

Mortalidade Infantil: F afores Associados e ModelosAnallllcos 

Existem munas evidências de que a mortalidade lnfantD reduziu-se 

em todos os patses desde o final da2•· Guerra Mundial até os dias atuais. Um 

estudo recente, elaborado pelaequfpetécnlca daDMsão de População das 

Nações Unidas, reuniu estimativas atualizadas e projeções de mortandade 

lnfantn e Jwenn, em escala mundial. A comparação dos resuHados obtidos 

demonstrou que o ritmo da queda da morta!dads lrtentl vEIIou senst.Je!msrte 

entre os palses, sendo que este decfinlo, em média, foi maior nas regiões 

mais desenvoMdas. Em conseqUêncla, ampliaram-se asdrfercnças enlre as 

regiões mais e menos desenvoMdas (ONU, 1988). 

\ Aproporçãodaquedadamortal!dade lnfanl!l entre ospertodos 1950-

1955 e 1980-1985, para o mundo Inteiro, foi estimada em 50%, ou seja, o 

nlvellnlclal que era de 155 óbitos de menores de um ano, por mO nascidos 

vivos, caJu para 78 por mO. As reg!Oes mais desenvoMdas passaram de U!ll 

nlvel de mortandade InfantO de 55 pormo para 15 por mo, no mesmo perfodo, 

representando um decnnto de 71,4%. Já nas regiões menos desenvoMdas, 

esta queda foi de 51,1 %,ou, em termos absolutos,de 180 óbitos de menores 

de um ano, por mO nascidos vivos, para 88 por mn. 

O leste aslállco, entre todas as regiões, foi o que apresentou os 

maiores decréscimos (da ordem de 80,2% no perfodo fã assinalado), 

destacando-se o Japão, cuJo nlvel da mortandade InfantO caiu de 51, por mn, 

para 6, por mn, representando uma proporção de decréscimo de 88,2%. A 

segunda região fl'lelS Importante em termos de decDnlo foi a Europa, cujo 
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nlvel da mortandade lnfaniO passou de 62, por mo, para 15, por mo, o que 

slgnmca uma queda de 75,8%. 

A evolução menos favorável ocorreu naAfrtcacom uma proporção de 

redução da ordem de 41,4% (pass?u de 191, por mil, para 112, por mil), 

seguida do sul da Asla, cu) a mortandade lnfan!ll reduziu-se em 42,8% (de 

1 BO, por mll, para 103, por mil). 

No Inicio da década de 50, as regiões menos desenvoMdas 

apresentavam um nlvel de mortalidade Infantil 3,2 vezes superior àque!e 

registrado nas áreas mais desenvoMdas. Esta relação, no começo da 

décadadeBO, passou para5,5vezes em decorrência de um ritmo mais lento 

de decrésctmodamortalldade lnfantn nos palses menos desenvoMdos. Tal 

tendência, além de ampliar o diferencial constatado entre palses ma!s e 

manos des€11\/oMdos, também fo:t~ceu apo!srizaçé!> de duas cort"~ações 

eptdemtoiOglcas bastante distintas. 

Nos palses mais desenvoMdos, as mortes lnfantts por doenças 

Infecciosas representam uma pequena proporçãO dos Obllos, sendo que as 

causas pertnatals são as responsáveis pela maior parte destas mortes. 

Portanto, nestas regiões, os riscos de morte concentram-se na primeira 

semana de vida, onde predominam amplamente as causas de morte 

enclógenas, que dizem respelo às momalas congên%as e às,jâmencionadas, 

caus<'is perinalais. 

JA nos palses onde persistem os elevados Ind!ces de mortalidade 

iníw110, as doenças Infecciosas e parasllârias, especialmente aquelas 

iocanzadas nos aparell1os digestivo e resp!ra!Orlo, representam a maior 
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causa de mortes lnranlls, podendo atingir 80%. Dessa forma, as causas de 

natureza exógena, delennlnadas pela Influência nociva do melo amblenle, 

são as que prevalecem nestes palses. 

Trata-se, portanlo, de dois padrões de mortalidade lnfan!D baslanle 

diferenciados, que pressupõem, para seu efetivo controle, ações, 

transformações e Intervenções Igualmente dlsllnlas. 

As doenças Infecciosas e parasftárlas que se alastram nos palses 

menos desenvoMdos estão direlamente associadas a fsiores de nsiureza 

ecológica ou ambiental, responsáveis pela prot:reraç!io e transmissão dos · 

agentes patogên!cos que causam estas doenças. 

Oulros fatores reloolonam-se com a capaddade de resistência ll.lmaóa 

às agressões dos agentes Infecciosos, que dependem, principalmente, do 

estado nutrfclonal das crfanças. Por outro lado, fel ores de na!ureza médica . , 
permitem contrabalançar as deficiências lmunllárfas, evitando a morte 

. através de lmulizaçoos artllclals (Va::tnas) ou pelaneutra:Ização de bactérias 

(mliblólloos), ou, anda, oo11r01mdo os efel!os mais perigosos das hfecções, 

como, por exemplo, a reldralação de crianças que sofrem de Infecções 

Intestinais. 

Os processos históricos de transição epidemiológica também 

diferenciam-se multo ao se comparar a evolução ocorr1da entre os parses 

de desenvoMmento Industrial antigo e aqueles de lndustrfa.1zação recente. 

No prfmelro caso, os fatores que ruuaram no decnnlo da morta.lfdade por 

doenças Infecciosas foram, predominantemente, de natureza sóclo

econõm!ca, aSsegurando uma melhoria nas condições nutrtclona!s da 
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população, além da disseminação de medidas higiênicas relacionadas à 

água e aos allmenlos, sobretudo no que diz respello ao lelle. Este processo 

penril!u a erraclcação de doenças rtecdosas mes mesmo do corhecinenlo 

de suas etlotoglas e das medidas terapêuticas adequadas. 

Já nos paises do T ercero Mundo, a red.Jção dos n'Wels de mortaldade 

Infantil está associada à propagação de medidas de natureza médica 

(vec:rte.çl!o, ent'b!ó'.!co-terap!a, reldrd~l'.o oral, etcJ e sanU.rbs, relaclona<bs 

ao saneamento básico. Traia-se, portanto, de um modelo de lranslçllo em 

qu3 o pepellnleiVenclonlsta do Estado é declsfvo. 

Dois tipos de Intervenções são ldenllflcru:los por Pallonl {1985): as 

verticais e as horizontais. O prlmetro tfpo visa a um ntlmero Um~ado de 

doenças e fornece os meios especmcos de erradicação alravésdemétodo's 

preventivos ou curl3flvos. Os exemplos clássicos sllo as campanhas de 

erradicação da malária, a vaclnaçlío de certas doenças Infecciosas como o 
• I 

sarampo, a disseminação de anllblóllcos ou o lralamento da diarréia por 

rek:lralaçllo oral. Os resullados destas Intervenções sllo provlsóriós à 

medida que pode ocorrer um retrocesso caso estas deixem de operar 

(PALLONI, 1985). · 

As lnteiVenções horizontais ob{ellvam atingir, simultaneamente, um 

grande nOmero de doenças, por melo da expansllo do saneamento básico 

(água e esgoto ),do maior acesso aos serviços médlcos,~esubstdlos à dieta 

afmentar e da formação de uma consciência sanllárla através dadlvulgaçllo 

de regras básicas de higiene e de combate às doenças que Incidem com 

maior freqUêncla. Os resullados deste Upo de Intervenção têm um c&ráter 

mais defln!llvo e estão ma!s associados aos resUltados do desenvolv'.mento 
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econOmlco e social, que posslbiD!a o aumento dos recursos dlspon!Vels por 

lndMduo. Os casos de CUba e Costa Rica são exemplo de que a queda da 

mortalidade esta mullo mais associada às Intervenções hor1Zontals e ao · 

desenvoMmento social. 

Constatando a lmportancla das lnteiVençOes horizontais e do 

desenvoMmento social, Pal!onl propõe um modelo de determinantes da 

mortalidade que tem como finalidade a formulação de políllcas san!t~as. 

desenvolvendo-se em três nivels. O primeiro é o das potalcas e trata do 

desenvoMmenlo social e da lnte!Venções horizontais. As por.tlcas de 

desenvoMmento social envolvem, fundamenta!mente, os programas de 

Instrução e a socla.~zação das despesas com a saCide. Esta Ollma contribui 

para atenuar os custos dos serviços médicos entre os lndMduos ouft.mllias . 
e efeta d!retamente, no nivel Inferior, o fator "alençliOàcriença" na categoria 

dos fatores lndMduafs_. 

No plano das lnteiVençOes horizontais, destacam-se os programas · 

de alimentação, a atenção materna, expansão do saneamento ambiental e 

a prevenção e luta contra as doenças. Esta OH!ma objetiva a difusão de 

certos tipos de serviços (curativos e preventivos) no selo das comunidades. 

O segundo nivel é o das caracterfslicas lndMduals, da famllla e da 

comunidade, que Influenciam a morbldade e a mortalidade. 

As caracterfstlcas lndMduals do ponto de vista biológico são a Idade 

da mãe e seu estado de sallde durente a gravidez, parto e no primeiro ano 

de vida da criança, além do peso da criança ao nascer. Estas varláVels 

atuem, principalmente, na mortalidade neonatal. outras caracterfstlcas de· 
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natureza social são a Instrução da mãe e a atenção à crfança, que envolve 

a duração da amamentação e o comportamento com relação à nutrtção, à 

prevenção e ao tratamento de doenças. 

Pallonl considera-a uma variável-chave, à medida que esta Influencia 
' 

todos os comportamentos desde a gravidez até a crfação dos filhos. 

As concepções de Caldwel (1979) também se fazem presentes neste 

modelo ao se reconhecer, na Instrução materna, a orfgem de práticas mais 

sadias e do maior poder de decisão que uma mãe pode exercerno domlcnlo, 

sobretudo com relação à proteção da criança. 

As caractertstlcas da ramma determinam o ambiente mais Imediato, 

no qual vive a criança, seja do ponto de vista dos meios materiais· a renda 

familiar, os bens, a habHação e comodidades de vida, etc.-, seja do ponto 
• 

de vista da hierarquia familiar, que pressupõe um sistema de repartição dos 
' I 

bens e dos recursos disponTveis e a atribuição de responsabilidades com 

relação aos cuidados com as crianças. Jã o ambiente lmedlalo da famma é 

estabelecido pelascaractertstlcas dacomunldade.Aredede água e esgoto 

e a dlspoliblldade de seruços de soode são consideradas, pelo Elllor, como 

os fatores mais Importantes. 

O terceiro nTvel do modelo refere-se às variáveis mais próximas da 

morbldade e mortalidade, ou seja, a exposição aos agentes patogênicos, a 

suscelibilidade do lndMduo e a sua capacidade de resistência às doenças. 

t através da modificação destes f ai ores que o autor propõe a redução da 

mortalidade. 
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O modelo de determinantes damorta.'ldade, proposto por Pallonl,tem 

vários ponlos em comum com aquele apresentado por Mosley (1985), que 

objeUVa definir me!hor os eixos através dos quais se deve orientar os 

progrc.'llns da ctençl!.o primária à saade. Estão lmp!!cnos, neste modelo, 

elementos da estralêgla estabelecida pela Orgcnlzaçl!.o Mundlnl da SaQde 

durcnte a conferência lntemcclonel de Alma-Ata (1 978), que preconiza a 

pertlcfpaçil.o das comun!dades e o emprego de pessoal pcrc.médlco com a 

u'.:1zc.~o de técricas clmp!cs, porem ef:caze3 e bem <tieptadm. A edre!ég!a 

não eng!oba apenas os progrc.me.s de seúde e os cervlços curativos e 

prcven!lvos, mas tc.mMm a educcçt.o, a rede de água e esgotos, a 

agrlcu::ura e ru: aiMdcd~s de desenvoMmcn!o econôm!co relacionadas. 

Para o desenvoMmen!o de seu modelo conceltuel dos fclcres que 

fn!luenclcm a mcrte.!!dcde Lifs.nm, Mosley parte de c!gumas prem!ssas 

rclacfonadas a segu!r: 

a) em um c.mb!en!e pro!eg!do espera-se que me.!s de 98% das crianças 

sobrev:vc.m nos primeiros cnos de vida; 

b) a redução desta probab~!dade de sobrevivência é devida ao efe!!o de 

fatores socrats e econOmlcos que funcionam como causas principais da 

morta!dade; 

c) estes fatores sóclo-econOm!cos agem alravés de dtversos mecanismos 

biológicos fundamenteis ou de outras variâVels Intermediárias, que 

tnfluenclc.m, em primeiro lugar, os riscos de morbldade e, em segundo, 

o resultado do processo mórbido; 
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d) os estados mórbidos (doenças, malnlliifção) observados na população 

sobrevivente não constlluem variAvels Independentes, mas sobretudo 

Indicadores biológicos refletindo os efellos das variáVeis lnlermedlãr1as; 

e) a mortalidade na lnfancla é, geralmente, a conseqüência llnal de uma 

sér1e de episódios momldos <JJe ertrequec:em a cnmça e, rrulo ra-arnerte, 

resuna de um Onlco episódio Isolado. 

Na concepção de Mosley, a chave deste modelo é aldenllficação de 

um con:un!o devarfAvels lntermedltrfas que aluem d:retamen!e sobre o rfsco 

de morbldade e de mortandade, através das quais todos os fatores sóclo

econOmlcos agem. O autor propos qu!nze variáveis agrupadas em cinco 

calegortas: 

a) fatores da feru'ld:darle: Idade ma!ema, parnr1ção e hterva!o lliergenês!cÓ; 

b) ooriemlnaç~ do ambiente por agen!es lnfecdosos: tr, água, e!rnentaçãó, . , 
contatos cutâneos e os Insetos vetores; 

c) de!ld~nc:las em rtJir1enles: hláalos de casbono, prdetlas, mlcronltrien!es; 

d) traumas: acidentais e voluntãr1os: 

e) atl!udes diante da doença: medidas preven!lvas lndMduais e tratamento 

médico. 

O conjunto das variAvels lntermedlárfas "contaminação do melo 

ambiente" refere-se àtransmlss~ de agentes Infecciosos àscrfanças e às 
. 

mães a;ràvés da qw:.!ro ve!cltos pmcip.<>Js: o ar, responsável pela lransmlssllo , 
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de várias doenças wals ou baderlanas; a água e a alimentação, principais 

veJculos das doenças dlarrélcas e outras doenças lnlestlnals; os conlalos 

cutaneos,responsávelspelasdoençasdapele;eoslnsetos,transmlssores 

·de doenças vlrals e parasllárfas. O conJunto dos f a! ores da fecundidade, por 

sua vez, exerce uma Influência sobre a gravidez, o parto e a sobrevivência 

da criança alravés de seus efeitos sobre a saúde mal ema. 

Quanto ao conJunto das deficiências nutrientes, pode-se dizer que 

este relaciona-se com a assim!laçl!o das três princlpa!s classes nu!rlenles: 

h!dre!os cb cabemo; as protclnas; e os mlcroi'YJ!risries (v.1sm.:,es e mhercs). 

Esta questão diz respeito tanto à criança como àmae,umavezque a nutrição 

11\31ema, dum!e a gal.dez, éáa o ~o co rescer e, di.J"a!ta aanélrelt..ação, 

Influencia a quantidade e a qual!dade nutricional do leHe matemo. 

. 
Os traumas são, em geral,denaturezaacldental, exlslindo,enlrelanlo, 

casos lnlenclonels onde o lnfanllcfdlo seria o exemplo exlremo. EmbOC:a os 

acldenles e ferlmenlos sejam menos freqUentes que as lnfecç6es e a 

malnutrlção, eles contnbuem para uma redução da resistência orgânica em 

decorrência de queimaduras, ferimentos que originam Infecções mortais. 

Quanto às alftudes diante da doença, um dos componentes refere-se ' 

à pre.oençl!o, corrpeendendo desde OOfllXX1anerios lraãcionàs sé léaicas 

modernas de imunização. Incluem-se, nestes casos, as práticas de controle 

prê-nalal e cuidados durante o parto. O outro componente diz respefto àS 

medidas tomadas para curar a doença a partir do momento em que esta se 

manifesta. 
I 
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Este modelo', proposto por Mosley, pennle nao apenas compreender 

como os diferentes comportamentos soclals e as Intervenções biomédicas 

aluam sobre a mortalidade lnfan!B, mas também definir Indicadores que 

pennllam avaliar a ação das vartãvels. 

Mosleydeslaca almportêncla dos conceitos de "sinergia biológica" 

e ''sfnerga social''. o prrne!ro pode ser ertencldo através das relações entre 

"malnutr1ção" e Infecção: as Infecções reduzem o apetite, alteram as 

funções fisiológicas e agravam o estado de "malnutriçlio" que, por sua vez, 

reduz a resistência e aumenta o 11sco de desenvolver uma doença mais 

graveemdecorrêncladalnfecção.Oautorchamaalençãoparaofatodeque 

existe uma quantidade crescente de evidências Indicando que o nlvel de 

"malnutnção" entre as crianças depende tanto de fatores de saOde materna 

e Infecções lnfanlls quanto de deficiências nutrtclonals propriamente ditas •. 

Desta forma, parece ser mais apropriado considerar os problemas de 

desenvoMmento fTslco das cnanças como um indicador não-especmco de 

condição de saode (como é o caso do indicador de mortalidade Infantil) do 

que como um Indicador especmco de deflclênclas nutl1clonals. 

Quanto ao conceito de "sinergia social", o autor considera que um 

Onlco determinante social, como a Instrução das mulheres, pode aluar 

através de diversas variáVeis lntennedlár1as slmullaneamente.lsto slgnmca 

que mudmças na nstruçao da mãe podem apreserta-grmdes repercussões 

sobre a mortalidade lnfantH. 

Algumas das preocupações de Mosley ao formular o modelo de 

variáVeis lntermedlár1as Já estavam presentes no modelo anallllco proposto 

por Meegama (1980) para a análise dos fatores que Influenciam, por um 
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lado, a mortalidade neonalal e, por outro, a pós-neonmal. Noprinelro caso, 

Meegama dassHicou os fatores em quatro tipos: 

a) fatores que podem ser eliminados alravês de medidas preventivas como, 

por exemplo, problemas de contamhação da égua, doenças transml!ldas 

porvetores, etc; 

b) fatores relacionados com meclldas curativas, tais como a expansão da 

rede de serviços médicos; 

c) varlãvels demogréílcas: Idade da mãe, ordem de nasdmento e Intervalo 

!rtergenêslco; 

d) causas de morte congênitas. 

Entre os fatores que afetam a mortalidade neonalal destacam-se a 
• I 

saúde mstema, a falta ou lnsullclêncta de cuidados mécllcos durante o 

nascimento e a contaminação do melo ambiente. No caso da mortalidade 

pós-neonafal, o autor dá ênfase à Interação existente entre os fatores s6cto

econOmlcos e a contaminação do meto ambiente. Destaca, também, a 

!mportãncla do tratamento mêcllco na cura de crianças sofrendo de diarréia 

e de doenças do aparelho resplrat6rfo. 

A Idéia de "sinergia bloiOglca" também estava lmpnclta no modelo 

concertual de Meegama. o autor considera que, à medida que as causas 

bás!cas pefll'IMecem lna!emdas, as afanças conthuaín adquktldo lriecçOes 

sucessivas e vão, progressivamente, se enfraquecendo afê o momento em 

que sucumbem por qualquer uma destas Infecções. . . . 
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Todos estes modelos abordados até aqui possuem um aspecto 

metodológico que consiste na busca e Identificação de vár1os mecanismos 

básicos, comuns a todas as doenças, e através dos quais os determinantes 

sódo-econOmlcos devem opera-. Uma outra alemálva metodológica consiste 

em partir das causas de morte conhecidas e, através de aproximações 

sucessivas, fazer Inferências sobre os falores sociais que contribuem para 

a mortalidade. Este procedimento metodológico, adotado por um grupo de 

trabalho lnterdlsclpfinar, na Bélgica, reunindo médicos e demógrafos do 

lnstHuto de Medicina Tropical em Antuérpia e da Universidade Calóllca de 

Louvaln, caracterlza-se,essenclalmente, em partir dos óbitos Infantis e se 

decompor em etapas sucessivas em direção, primeiramente, às causas 

médicas e epidemiológicas e, em seguida, aos determinantes sóclo

econõmlcos. o modelo anantlco descreve a cadela de eventos e de 

circunstâncias que conduziram à morte da criança. 

As pesquisas sobre a mortalidade Infantil são feHas, em geral, no • 
, r 

ãmbHo de três dlsclpnnas: a demografia; a medicina; e a epidemiologia, 

sendo que cada uma aborda o problema de maneira diferente. 

"Entre o n!vel biológico e o fisiológico explorado pela medicina e o 

nlvel coletivo onde se situa a demografia e a epidemiologia, se estende uma 

vasta zona obscura, uma espécie de caixa preta dentro da qual agem 

-dferentes mecmlsmos. Erire eles figura toda uma gema de corrportcmentos 

dos quais sabemos a importância, mas cujo impacto é ainda amplamente 

desconhecido e relativamente pouco estudado" (G.R.I.M.M., 1981). 

Esta mesma preocupação esta lmpHcHa nas proposições dos demais 

autores abordados anteriormente, sobretudo em Mosley (1984), que deixa 

bastante evldenie a Importância do trabalho Interdisciplinar. 
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Tendências da Mortalidade InfantO no Estado de Silo Paulo 

As estallstlcas vitais do Estado de São Paul~ revelam um decnnlo 

acentuado do nf\fel da mortalidade lnfantD do final da primeira metade deste 

século até os dias atuais. Em 1950, os registros revelavam a expressiva taxa 

de 115 óbHos de menores de um ano por mO nascidos vivos. Já em 1988, 

ú:tlmo dado dlsponfvel, esta taxa cal para 34,11 por mn. T ai comportamento 

representa um decréscimo de 70,3% em relação ao nfvellnlclal de 1950. 

Vale lembrar que, no decorrer deste perfodo analisado, a dim!nulção 

da mortalidade lnranm no Estado nilo apresentou uma tendência constante. 

· Em linhas gerais, é possfvel distinguir três etapas. A primeira vai até 1965, 

quendo os rtseos d~ morte i'ian111 se reduziram consl~mve!mante, chegsndo 

à taxa de 72 por mil. Na segunda etepa, que se Inicia em 1966, registra-se . 

um aumento sistemático dos nfv~ls da mortandade alé 1975, que chegem a 
• 

atingir a cifra de 85 por mil. Em seguida, na terceira etapa, esta tendência • 

novamente se Inverte e os dados Indicam uma diminuição praticamente 

con!lnua alé os dias de hoje. 

Este comportamento está diretamente associado a Importantes 

transformações ocorridas na Incidência de v~ caJsas de morte como, por 

exemplo,asdoenças diarrélcas,as penumonlas, as doençaspertnalals, etc., 

que allngem as crianças menores de um ano deforma bastante diferenciada. 

A evolução da mortdldooe ilfarlf não ocorreu de mmelra homogênea 

para todas as Idades (em dias e meses). Os maJores decréscimos foram 

verlllcados no pertodo pós-neonatal, ou seja, nas crianças com mais de um 

mês de Idade. Naquelas com Idade Inferior a um mês (perfodo neonatal) 
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registrou-se um decréscimo mais lento da mortalidade, sendo que as 

crianças com menos de uma semana de vida (perfodo neonalal precoce) 

mantiveram prallcamenle os mesmos riscos de morte ao longo de lodo este 

pel1odo (Gráfico 1 ).Isto deve-se ao falo da mortalidade InfantO ser resultante 

de fatores endógenos, que são aqueles mais relacionados à gestação e ao 

parto e, por esse motivo, de diflcD prevenção, apresentando, em geral, uma 

evo~ução mais lenta ao longo dos anos. 

Dessa forma, os decréllclmos da mortalidade infantil deverem-se, 

principalmente, ao rápido decnnlo das mortes provocadas por fatores 

exógenos, ou seja, aqueles diretamente relacionados ao melo e.mblenle e às 

concfçOes sóclo-econOmices em Q3ral, quero concertram nes l<hdss &eima 

de um mês de vida. 

Através das estallsticas vitais do Estado de São Paulo é posslvel • 
. . 

construir uma série continua de dados sobre causas especmcas de morte. 

Neste senlldo, o Gráfico 2 apresenta a evolução das principais causas êle 

morte no perto do 19~ 1986, onde verifica-se q.~e a ãmnliçt.:> da morta:ldade 

ilfa"~fl foi ocasionada, funcl<meriamerie, pelo c01il ole das doenças darréicas. 

Isto, provavelmente, por se !ralarem de enfermidades mais senslvels à ação 

· , ·-sobre o meioamblenle.Aevolução das taxas de mortalidade segundo estas · 

doenças apresenta uma tendência decrescente alé 1964, pass~do a 

aumentar, em seguida, até 1975. A partir de 1976, esta sHuação Inverte-se 

e as taxas começam a dlmlnulr slstemallcarnente alê 1984. Considerando 

que estas causas são as de maior peso na mortalidade lnfantn e que as 

demais apresentam uma tendência menos flutuante ao longo do tempo, 



Gráfico 1 
Evolução das Taxas de Mortalidade Infantil 
Estado de São Paulo 
·1960-1986 
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Gráfico 2 
Evolução das Taxas de Mortalidade Infantil, Segundo as Causas de Morte 
Estado de São Paulo 
1950-1986 
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conclui-se que as varfaçOes ocon1das nas mortes por doenças clarrélcas 

foram as prlnclpaJs responsáveis pelo padrão evolutivo da mortalidade 

lnfantB em seu conjunto. 

Estas evidências fiCam ainda maJs n!tldas quando se considera a 

mortaldade pós-neonalaf (Grlllco 3), onde as doenças ãlalfélcas se destacan 

sensivelmente das demais. Entre as mortes de crianças deste grupo etário, 

predominam efetivamente aquelas de origem infecciosa e parasitária, entre 

as quais cerca de 80% correspondem a doenças dlarrélcas. Seguem, em 

ordem decrescel1e, os ób.,os del.dos ts mo!êsUcs do apare!ho respr&órb, 

onda 85% s~ c.::usc:dos palapnamoria e cs doonças endóainas,l'lt.riclona!s 

e melabóficas, das quais 95% correspondem à desnutrição. 

Além das doenças diarrélcas e das pneumonias, o grupo das caus.as 

perinalais também responde por uma grande quantidade de mortes infenlis. 

Almportfulciadastas causas l~ma-se mais evidente ao se ane!isaro perto do 
• 

neonalaf, onde elas são, efetivamente, predominantes e Imprimem o padrão _ 

evolutivo da mortalidade nesta faixa etárla. A permanencla, ao longo do 

tempo, dos elevados nfvels da mortalidade por causas perinalaJs deve-se, 

em grande parte, aos riscos de morte por afecçOes resplralórias do recé~ 

nascido. 

Em stnlese, conclui-se que as grandes conquistas obtidas em lermos 

de redução da mortalidade infanlilforamdelerminadas, principaJmente, pelo 

controle das doenças Infecciosas, sobretudo as dlarrélcas. Nos Oltlmos dez 

anos verifica-se, também, uma redução sensfvel das pneumonias. Por outro 

lado, a pennanêncla dos eleomdos rfvels de mor1aidada por causas perinalais 

deve-se, principalmente, aos riscos de morle por lesões do parto e asfixia, 

que têm uma participação crescente no grupo das causas perinalals. 



Gráfico 3 
Evolução das Taxas de Mortalidade Infantil Pós-neonatal, Segundo as Causas de Morte 
Estado de São Paulo 
1950-1986 
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Estas tendênclás que foram analisadas determinam, além de 

transformaçoes na estrutura por causas de morte, mudanças na estrutura 

por Idade e sexo da mortalidade Infantil, que tende a apresentar uma 

. concentração crescente dos óbftos em Idades próximas ao nascimento e 

uma crescente sobremortalidade masculina 

Além disso, vale ressaltar mais uma vez que esse comportamento 

evolutivo não ocorreu de forma homogênea no espaço. O falo que se 

observa é que várias regiões do Estado, ou mesmo selorés da Região 

Me!ropol~ana de São Paulo, não apresentaram o mesmo ritmo de decrêsdmo 

da mortalidade Infantil, reproduzindo, assim, diferenciais Importantes que 

permanecem até hoje (FERREIRA, 1989). 

Retomando a Idéia das três etapas da tendência da mortalidade 

infantil, vários autores analisaram !3Sta evolução Visando a Identificação de 

f a! ores responsáVeis pela determinação destas tendências. Sawyer (1981) 

procurou relacionar as tendências da mortalidade Infantil em São Paulo com 

o processo de Industrialização do Estado. A conclusão geral foi que·a 

lnduslrlaização e a urbanização não conduzem automallcamente a reduções 

da mortalidade lnfar411. Estas reduÇões, quando ocorrem, podem ser devidas 

ao efefto de falores "ex6genos", que não pertencem ao processo de 

Industrialização ou urbanização. O autor assinala que, para que se possa 

compreender a relação entre mortalidade e a Industrialização/Urbanização, 

deve-se considerar as formas sob as quais esta urbanização e industriafizaçao 

se produzem. 

Outros estudos abordaram a relação entre salãrlo mTnlmo real e 

mortalidade Infantil na cidade de São Paulo. o estudo original de Maciel 
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(1970), que cobre-o per10do 1951-70, deixa evidente a relação Inversa 

extslente entre saláJ1o mtnlmo real e mortalidade lnfantD. Esta Idéia foi 

retomada por Leser (1972) e, postertormente, por Monteiro (1982) que 

Incorpora também, em-sua análise, o abastecimento de água. A análise dos 

dados evidencia que o decnnlo da mortalidade InfantO na década de 50 e o 

seu aumento na década de 60 estiveram slgniflcamente relacionados à 

evolução do saláJ1o mTnlmo real. Entretanto, a retomada da tendência 

decrescente na década dos 70passouase relacionar mais especHicamente 

com a evolução do abastecimento de água. O aumento da morta1dade 

InfantO na Capital, a psrtlr da segunda metade dos anos 60 alé os prtmelros 

anos da década de 70, foi também analisado por Leser (1972), que 

apresentou uma expncação associada com a dlnantlca populacional. A 

Idéia apresentada era de que os fluxos migratórtos determinavam a rápida 

'expansão das periferias da cidade, onde as pessoas passavam a viver em 

áreas não saneadas e sem conhecimentos rudimentares de educação 
; 

sanflárfa. Esses contingentes apresentavam condições de vida que 

aumentavam multo o risco de doença e de morte para as crtança& em geral 

e, mais especificamente, para os menores de 1 ano, em conseqUêncla ~e 

Infecções, principalmente as doenças dlarrélcas. 

Esta situação se agravava pelo falo de que a natalidade era menor 

nas áreas centrais do que na periferia e tal caracterfsticacontrfbUTa também 

·para aumentar progressiVamente o percentual de crianças expostas a maior 

risco, repercutindo diretamente no coeficiente de mortalidade InfantO. 

Mais recentemente, o decnnto continuo da mortalidade lnfan!H tem 

sido atrfbUTdo à expansão do saneamento básico e da assistência médica 

curativa e preventiVa, que representa efetivamente malornamero de centros 
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de saade e maJor cobertura vacina!. Além disso, existem evidências de que 

o aumento na freqUêncfa do alellamento malemo (MONTBRO e BEN(CIO, 

1989) também contribuiu para a redução da mortalidade InfantO. 

A queda rápida da fecundidade provavelmente contribuiu para o 

declínio da mortalidade InfantO, mas não se dispõe, ainda, de uma avaliação 

quantHallva deste Impacto. Esta questão será analisada mais adiante. 
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ObfetiYOs e ApresentaÇilo do Estudo 

Esta tese prooora Maisa- os falares sóclo-econOnicos e demográficos 

associados à mortalidade Infantil no Estado de São Paulo. 

A questão da mortalidade Jnrantn, no Brasn, continua sendo um dos 

mais graves problemas sociais e tem se caracterizado, mais recentemente, 

como um lema emergente e sempre presente na pauta das discussões de 

pesquisadores e planejadores. 

t evidente que o interesse por esse tipo de estudo não se JimHa ao 

âmbHo do debele acadêmico, mas está presente no cotidiano daqueles que 

'a!umt no interior das lnsliluçôes gÕvemamenlals e necess;tem de ebmenlos 

objetivos que sirvam de base para a avaliação, discussão e redeflnlção de 

prioridades a serem Incorporadas no corpo das políllcas pCibficas. 

Embora os investimentos feftos na área de saCrde tenham contributdo 

para uma redução Importante nos riscos de morte das crianças menores de 

um ano, sua incidência ainda continua elevada em relação a vários palses 

que alcançaram nfvels mais favoráveis. 

Por outro lado, o processo desigual da redução da mortalidade, que 

detennlna um avanço mais rápido em alguns setores da sociedade e um 

, maior atraso em outros, reproduz a existência de importantes diferenciais 

sóclo-econOmicos da mortalidade inranm, onde padrões epidemiológicos 

a11!gos cOI"'Vt-Jem çom os novos perfis, den!ro ds uma mesma trea geogrt.:lca. 
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Diante dalmposslbffidade d~ utDização das estatlstlcas de óbitos para 

a análise dos diferenciais, devido a problemas de sub-registro e Insuficiência 

de caractertstlcas sóclo-economlcas (ALTJ'.WJN e FERREIRA, 1982), a 

maior parte dos estudos sobre diferenciais da mortalidade InfantO foi 

desenvoMda com base em estimativas Indiretas realizadas a partir, das 

questões retrospectivas, lnclurdas ~os Censos Demográficos e Pesquisas 

Nacionais por Amostra de Domlcmos (PNADs), sobre filhos nascidos Vivos 

efiihossobrevtventesporldadedas mulheres(método deBrassevartantes) •. 

Estes contr1bulram para a quantificação dos diferenciais e Identificação dos 

fatores sóclo-econOmlcos que mais Influenciam a morta.!Jdade tanto a n~et 

dos Estados brasileiros como a n~el do pais como um todo. A mulo de, . 

exemplo pode-se cHar: Santos (1975), Carvalho e Wood (1977), LeHe 

(1980), IBGE (1981), Fernandes (1984), Saad (1984), Slmoes e Oliveira 

(1986b). 

Os estudos desenvoMdos com base nas estatrstlcas vitais exploram, 

em geral; asvartáVels demográllcas Idade e sexo'e as Informações sobre as· 

causas de morte. Várias anãllses foram desenvoMdas sobre o padrão qa 

mortalidade por Idade, sexo e causa, para os Estados e Capitais que 

apresentavam uma boa cobertura estanstlca, como é o caso de São Paulo,, 

Entre estes estudos pode-se citar: laurentl {1970),Yunes e Ronchesel 

(1974), Yunes, Somensl e Ronchesel (1975), laurentl (1975), Frias e 

Medeiros (1976); Gotneb (1977); Ferreira (1980), Glraldem (1980), Glraldem · 

e Saad (1984), Yazakl e Ortlz {1984), Yazakl {1986). 

· ··Embora a análise dos fatores associados com a mortalidade lnfentn 

através de métodos Indiretos seja o procedimento utilizado com mais 

freqUêncla, apres~nta as seguintes desvantagens: 
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a estimatiVa da·mortandade In! anta (1q.) varta sensiVelmente segundo o 

· modelo de mortalidade adotado e, no caso da análise de diferenciais 

sóclo-econOmlcos, a seleção do modelo constHul um problema ainda 

maior; 

a localização temporal da esUmatiVa não é precisa e reflete uma média 

de um pertodo também estimado; 

nao possibilita a decomposição da mortalidade Infantil em faixas etárias; 

não posslb!!lta a anêl!se de fatores demográflcos, tais como ordem de 

nascimento e Intervalo lntergenéslco. 

A Inclusão de uma hlstórfa de nascimentos na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Oomlcmos de 1984 propiciou a anêllse das probabilidades de . 
morte InfantO, definidas no tempo e detalhadas por Idade, segundo um 

conJunto devartãvels sócio-econômicas e demográficas. 

O presente estudo representa um esforço no sentido de analisar e 

· ~ dsruk' dgtJls aspectos slglllcs.lws dos pactoes e dferenclals da mortliildade 

InfantO, estimados diretamente a partir da PNA0-84, com Vistas a uma 

mel'lorcompreens!OdatruêndadefãoressócJo.econõmcosedemogrtiiCOS 

'· ·· nos niVels e tendências da mortalidade InfantO neste Estado. 

Uma ênfase especial foi dada à análise dos efeHos da queda da 

fecundidade que se observa no Estado de São Paulo e em outros Estados . 

(WONG, 1986, LEVY, 1989) sobre a mortalidade InfantO. Partiu-se da 

hipótese, lã verificada em outros palses, de que o declfnio da fecundidade 
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está associado a mudanças nos padrões das v arfáveis demogréfiC8S, que 

detenninam uma diminuição na proporção de nascimentos de maior risco e 

resuHa em uma redução slgnllicallva da mortalidade lnl'antD. 

A análise dos resuHados deste estudo foi dMdida em três capHulos 

principais: a influência de fatores sóclo-econOmlcos sobre a mortalidade 

Infantil, a Influência de fatores demográficos sobre a mortalidade lnfantn e os 

efeHos da queda da fecundidade sobre a mortalidade Infantil em São Paulo. 

Na análise lntttulada Resuttados e Dfscussao sao analisados os 

efeitos da Instrução materna e da renda familiar sobre a mortalidade infantO. 

As variáveis sa.o discutidas, num primeiro momento, Isoladamente, e, em 

seguida, em conjunto. Também são abordados os efeftos do saneamento 
; 

básico através da análise do Upo de abastecimento de água, com ou sem 

. ' 
canalização Interna e do tipo de esgotamento sanitário controlando-se o uso 

da lnstalaçao sanHárfa. Estas caractertstlcas sao agrupadas em duás 

grandes categorias: saneamento adequado e Inadequado. A partir da!, .. 

desenvolve-se uma análise da Influência slmunanea da lnstruçao, renda e 

saneamento. 

A variável cor materna é analisada indMdualmente e em conjunto 

com as demais variáveis sóclo-econOmicas. Por úHimo, exploram-se as 

hfonn2Ç0eS sobre ae!tamenlo matemo, procll'ando-se analisa- as mudanças 

de freqUêncla e ~ Influência sobre a mortalidade Infantil. 
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O tema segtJinte aborda a Influência das variáveis demográficas: 

Idade materna, ordem de nascimento, Intervalo lntergeneslco e sexo. As 

variáveis são analisadas Isoladamente e, em seguida, reunidas em um 

modelo muHivarlado para a análise slmuHânea dos efeftos. 

Fnamerte, são analsados os e!eaos recenes da queda da fecunddl'de 

sobre a mortalidade Infantil, ·discutindo-se as tendências temporais da 

estrutura dos nascimentos segundo a ordem de nasclmento,ldade da mae 

e Intervalo lntergenéslco e suas Influências sobre a mortalidade Infantil. 
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IVETODOLOGIA 

As Medidas da Mortalidade Infantil 

o coeficiente de mortalidade Infantil é uma das medidas mais 

conhecidas, que expressa o risco de morte de um nascido vivo, antes de 

completar um ano de vida. Esta medida, do tipo lransvers81, relaciona os 

óbHos de menores de 1 ano, ocorridos durante um determinado ano do 

calendário, com os nascidos vivos deste mesmo per1odo. 

Considerando-se o diagrama de Lexls, apresentado a seguir, o 

coeficiente de mortalldade lnfantn seria determinado pela relação: 

Idade 1 

Ano Calendário 

Onde, da, d1, d2 e d3 são os óbitos de menores de 1 ano segundo a 

geração (ou coorte)e Na e N1 os totais de nascimentos correspondentes aos 

anos calendários f\ e~· 
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o éoenctente relaCiona, portanto, óbllos Infantis pertencentes a duas 

gerações distintas com o total de nascimentos que deram ortgem à segunda 

geração. 

!in a outra medda de m()f1aldade lrlmll pode ser obllda relacionando

se os óbitos pertencentes à mesma geração (d1 + d2) com os nascimentos 

que deram ortgem a esta, ou seja: 

Esta medida, que representa uma probabilidade, é conhecida como 

probabilidade da morte infen!il ou probe:biiidada de morte da menores 

de1 ano. 

O coeficiente apresenta a vantagem de ser facilmente calculado, pois 
• r 

não necessita de eslallslica de óbitos com dupla classificação segundo a 

Idade e a geração, caracterizando-se como uma medida anual. Entretanto, 

possui umvlésque pode adqulr1r Importância caso o número de nascimentos

variar bruscamente de um ano para outro. 

A probabilidade constRui uma medida mais precisa, porém apresenta 

o Inconveniente de exigir a dupla classificação dos óbitos, além de se refer1r 

a dois mos calend~os. t possfvel, entretanto, de!eminar uma probablidade 

de morte Infantil anual através de algumas transformações (WUNSCH, 

1978). 
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Em primeiro lugar, determinam-se as seguintes probabffidades de 

sobrevivência: 

P"1 a(N. • d1) • d2 

N.· d1 

Aprobab!Udadede sobrevivênclalolalentre as Idades exalas O e 1 no 

ano A. será: 

P1 a ( N1 • d) ( N. • d1 • d2) 

N1 N.·d1 

; 

Dessa forma, a probabiHdade de morte Infantil será Igual a 1 • P11 ou 

seja: 

1qO .. 1 • ( N1 • d) (N •• d1 • d2) 

N1 N
0
-d1 

Qrlgham-se, desta ú!inarel~o, Várlas outras de caráter apro)dmattJo. 

Entre estas se destaca 1q. ;o- da + ~ , também conhecida como coeficiente 

de mortalidade lnlantft. · N1 

Do ponto de vista das causas demorte,os óbHosdemenoresde 1 ano 

têm duas grandes origens. A primeira, de natureza endógena, está figada 
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à gestação e ao parto e engloba as anomalias congênitas e as causas 

pemetals. A s~rda. de nmeza exõgena, dz respelo às cat IS8S ori(;M:fes 

no melo ambiente como as Infecções, os acidentes, etc. 

As causas endógenas se concentrem nas primeiras semanas após o 

nascimento, enquanto as exógenas distribuem-se ao longo do prtmelro ano 

de v!da.lsto pode ser delerm[ns.do a pcrtlr de uma c!asslficaçl:o adequada 

dos óbllos segundo a c cus a de morte. 

Na ausência das causas de morte, pode-se utr:lzar uma eproxímc.ção 

porlnlermêdlo de um corte etário dos ób!tos, ou seja, amortal!dc.de neonfJcl 

• de crlenças com menos de 28 dias - e a p6s-neonctc.J - de 28 dias a 11 

meses(l). 

Adotou-se o corte etãrio neona!aJ e pós-neonataJ para efe:to de 

ctrcu!o de probabr.ldades de morte lnfcntn, apartlrdah!stórtade na::clmentos , 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Dom!cf:los-PNAD 1984. 

probabilidade de morte L'ifan!H = dn + dP 

No 

ano de calendário 
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probabilidade de morte lnfanll 

probabilidade de morte lnfantB 

pós-neonalal .. d 

No- dn . 

A esllmação da mortalidade infantil, a partir da proporção de crianças 
• 

sobreviventes segundo a Idade da mãe, foi desenvoMda por Brass no Inicio 
• 

dos anos 60. O método deste autor baseia-se em dois dados simples: o 

número de filhos nascidos vivos e o de sobreviventes, sem incluir nenhuma 

localização dos eventos no tempo. Isto elimina, em parte, uma das grandes 

cliflculdadesdaobservaçAodlrela.Brass demonstrou que as proporções de 

filhos mortos, segundo a Idade das mulheres, têm uma grande proximidade 

das probabllldadesdemorte do nasclmenfo ao t.a, 2D, aa; 5°e 10" anlversMo. • 

OrnEilodo de cálcUo é m.ilo ~Ido e oonslste em ~ca-~es. 

especialmente desenvoMdos porBrass, nas proporções de Obftos lnfanlls, 

objetivando a obtenção das probabilidades de morte. Estes mullipficadores 

foram estabelecidos a partir de um único modelo de fecundidade (pofinOmlo 
. 

do 3° grau) e de mortalidade (s/~ geral). 
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Posteriormente, outros autores calcularam várfas sêrfes de 

mlJ!Ipllcooores baseadas em un grande rumero de poorões de recundldooe 

e de mortalidade: Sulllvan (1972) utmzou as tábuas-modelo de mortalidade 

de Prlnceton e distribuições emplrlcas de fecundidade; Trussel (1975) usou 

os mesmos modelos de rnortEdldade e dlstrtbuiÇOes te6rlcas de fecundidade; 

Feeney (1976) examinou os efeitos de uma mortalidade em decnnlo no 

procedimento para esllmar a mortalidade InfantO e desenvolveu um método 

a fim de estabelecer os perfodos de referência temporal das taxas de 

mortalidade Infantil; Coale e Trussel (1977) apresentaram uma versão mais 

satlsfatorta com referência temporal; Pallonl e Hellgman (1985), mais 

recentemente, reesllmaram os parêmetros estruturais com base nas novas 

tábuas-modelo de mortalidade das Nações Unidas e, desse modo, tomaram 

posslvel a obtenção de estimativas mais coerentes com os padrões 

encontrados no Terceiro Mundo. 

As Principais Fontes de Dados Demogrãflcos para a Análise da 

Mortalidade InfantO 

Identificam-se, em geral, três grandes fontes de dados demográllcos: 

o Censo, o registro civil e as pesquisas de campo ( StHVeys'J, que oferecem 

diferentes posslbffidades em matéria de observação da mortalidade InfantO. 

A primeira fonte mencionada, o Censo, propicia a aná!se da mortalidade 

InfantO através de mêtodoslndlretos (Brass e sobrevivência lntercensltárfa) 

e a observação direta por melo de questões retrospectivas sobre os 12 

Oltlmos meses. · 
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JA o registro cMJ pennlle o cálculo direto de coeHclenles anuais de 

mortalidade Infantil e seu detalhamento por causas de morte e Idade, bem 

como a obtenção das probabilidades de morte de crianças por ano e 

ger~ão. 

Quanto às pesquisas de campo do tipo S'l.Q'Mi'you enqr;Ue, podem 

ser dMdldas em três tipos principais: com uma só passagem; com multas 

passagens; e a de dupla colelaPorlntermêd!o daprtmelra,amais drrundlda, 

é posstvelobtero cálculo direto da mortalldade InfantO por melo d~ questões 

d~ curto pertodo de referência (12 ou 24 únlmos meses) e de longo perto do 

(histórias de nascimentos). 

A pesquisa com mú~liplas passagens, que consiste em voltar várias 

vezes na mesma amoslra de domlcffios e observar os eventos ocorridos 

entre uma passagem e a seguinte, posslbffita uma observação mais precisa 

de fenômenos de dillcil constatação, entre estes a mortalidade lnfenm. 
I 

Rnalmenle, a dupla coleta combina duas operações Independentes de 

coleta, com a Hnalldade de melhorar o registro dos eventos, considerando 

que um certo número de eventos não declarado em uma coleta pode estar 

lnclufdo na outra (TABUTIN, 1984; VALUN D'SOUZA E PALLONI, 1988). 

Os problemas encontrados nas medidas damortalldade lnfantn estão 

mUlto associados a omissões e Imprecisões dos dados sobre óbitos de 

menores de um ano. 

No caso das estallstlcas do registro clvft, por exemplo, é mu.1o 

comum, nos parses em desei'J.IOM'nerto, a existênCia de omfssões decorrertes 

do sub-registro de óbitos, sobretudo daqueles de menores de 1 ano. Esta 
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ãdlculdade, prallcamenle, lnvlablllza a utilização desta fonle em várias 

regiões e palses. 

A observação ãtrela da mOrtalidade Infantil, por melo de questões 

retrospectivas com passagem (Jnlca, também apresenta omissões e 

inpreàs6es qoo lêm origem nos erros de memória das pessoas erlrevistadas. 

Nos questionários retrospectivos de longo pertodo, como nas histórias de 

nasclmentos,as omissões se concentram, comfreqUêncla, nas crianças que 

morreram precocemente, naquelas qua vivem fora do dom!c!Tto e entre os 

D~gnlmos. Em alguns lugares mais cspeclilcos como a In dia, por exemplo, 

os óbllos de crianças do sexo fem!n!no sao, às vezes, me!s esquecidos que 

os do sexo mascu:Ono. 

As·o-missOes; em geral, são Involuntárias e devidas, simplesmente, a~ 

esqueclmenlo do evenlo. Podem, também, ser volunlt.rias, à medida que 

existereslstêncladesefalerde'umfcloquecausoulraumas.Nocasode!uma 

''pesquisa·no Zaire (pesqu!sa EDOZA, ver TABUTIN, 1979), observou-se 

que, ao contrário do que era de se esperar, as omlssoes de Obllos lnf~Us 

aumenlavarn conforme se tomava mais próxima a data de entrevista. Este 

o ·tipo de problema em perguntas retrospectivas também ocorre em palscs 

desenvoMdos como, por exemplo, a França, onde, no queslionldo censilário 

sobre famffias, em 1954, verificaram-se omissões de crianças mortas da 

ordem de 20%. 

As omissões também estão associadas a imprecisões nas datas de 

nascimento e de falecimento das crianças, bem como na Idade da mae. 

Potter (197n, estudmdo espedJcamente o caso dafecurdOOje, demonStroU. 

por simulação, que a localização errOnea dos eventos no tempo pode 

Introduzir vfezés lmporfanles nos padrões etários observados. 



36 

tmpreclsOes na d&c. :1e falecimento das cr1anças podem provocar 

omissões de óbftos de menores de 1 ano, superestimando a faixa etária 

seguinte. Além disso, crianças que morreram na prtmelra hora de VIda 

podem ser consideradas, pela mãe, como natimortos e, dessa forma, 

·exclUI dos da observação da mortalidade InfantO. 

A resposta dos pesquisadores a estes problemas de omissão foi, por 

um lado,alntrodução de pesquisas com passagens repelldas,que eHmloam 

sensivelmente grande parte destas omissões e, por outro, a utilização de 

métodos lnd:re!os de obseiVação, que contomam o prob!ema de mem6r1a ao 

perguntar sobre os filhos vivos, sem nenhuma localização temporal dos 

evertos. 

A utilização destas fontes para a análise de diferenciais ou de fatores. 

de risco associados à mortalldad;e encontra maiores obstáculos no caso das 

estatlsticas do registro cMI devido ao nOmero reduzido de Informações • 

coletadas, preVIsto por lei, e, portanto, de di!Tclf modificação. 

No caso dos censos demográficos, existe, em geral, uma maior 

vmedade de hformações co!etadas, de natureza sócto-econõmlca e étnlco

culurli, que podem ser relacionadas com as mecidas Indiretas da mollaldade 

Infantil. Esta fonte também apresenta llmllaçoes em função dos elevados 

custos operacionais, por se !ralar de uma pesquisa de cobertura nacional. 

As pesquisas do tpo Sti!W)( Já mendonadas, possblitam, ertrelanto, 

malorllexlbllldade para oestudotem~lcomalsespeclallzado,como é o caso 

da mortalidade InfantO, bem como propiciam uma análise mais detalhada e 

aprofundada dos padrões e diferenciais associados ao fenômeno. 
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A Fonte de Dados l/1/llrada: A Pesquisa Nac/ona/ Por Amostra de 

·oomK:JTos(PNA0-1984) 

As PNADs sr.:> pesq.~lsas amostrais de coberttra na.donal, execl..ft:rlas 

pela Fundação IBGE, com uma só passagem que Inclui, além de um corpo 

bás!co de questoes sobre as ctrooel1s!lcas demogé.'lcas e sodo-econõmlcas 

da popl..fação, questões retrospectlvas q.~e possb!lam a obsesvação l'l<:frela, 

da mortalidade lnfanto-Jwenll e da fecundidade. 

Por exemplo, as PNADs 1972 e 19731nvesllgaram, pela primeira vez, 

quesitos acerca dos filhos tidos por mulheres de 15 anos e mais, de acordo 

com o formalo requerido para a aplicação do método de Brass e suas 

vanantes. 

i 

Posteriormente, em 1976, a Fundação IBGE vonou a Incorporar os 

quesitos básicos de mortalidade e fecundidade. Os resunados obtidos, a

panlr desta experiência, revelaram a Importância da PNAD enqu8f11o 

Instrumento fundamental de pesqulsademogréfica, sobretudo nos pertodos 

· lntercensltários, quando não se dispõe de nenhuma fonte alternativa com .. 

cobertura nacional. Em 1977 e 1978 foram mantidos os quesitos clássicos 

de mortalidade e fecundidade, embora em 1978 nãolenhasldo Incorporada 

·· a questão sobre os filhos nascidos vivos nos ammos 12 meses, que permite .. 

a análise do padrão da fecundidade corrente. 

Durante a década de 80, o corpo básico das PNADs não Incorpora 

questões clássicas sobre mortalidade e fecundidade. Estas Informações 

foram lncluldas somente nos questionários suplementares das PNADs 1984 
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e 1986, que Investigaram a Fecundidade e aAntlconcepção (para maiores 

detalhes sobre a evolução das PNADs, ver OLNEIRA e SIMOES, 1989). 

O questionário sobre Fecundidade da PNAD 841nclulu uma história 

de Nascimentos, o que permite estudar de forma direta a fecundidade e, por 

exfensão,também a mortalidade Infantil. O registro seqllenclal de lodos os 

filhos nascidos vivos de cada mulher e dos filhos que falecerem, com a 

devida locallzaçElo temporal, posslbfHta observar diretamente a mortalidade 

lnfenlfl por Idade da criança e relacioná-la com outras variáveis de natureza 

demográ!ica e sóclo-econôrrlca, que consli!uem Js!ores de risco nos estudos 

da sobrevivência Infantil. 

E: posslvel, portanto, construir Indicadores da mortalidade neonatat e 

pós-neontal e anállsá-los segundo as categorias definidas para as variáveis 

sóclo-econOmlcas e demográficas selecionadas. Os Indicadores assim 

construidos possuem umadellmHaçãolemporal e corte etário bem dellnldo~, 

ao contrário daqueles obtidos por métodos Indiretos que são definidos 

através de modelos teóricos. 

A desvantagem da observação direta da mortalidade lnfan!H através 

de ques!Oes retrospeclM!s em pesqlisas com uma írlca passagem, confonne 

Já mencionado, é a clássica existência de omissões de óbitos. Esta questão 

exige una verfrlcação mais cuidadosa e a corq>a-ação com ot.tres estinalf./es _ -

e fontes de dados. 



39 

A comparação. entre as várias estimalivas disponlveis consta ui uma 

das aHemallvas posslvels de avaliação do nlvel da mortalidade Infantil. 

Deve-se considerar que nenhuma delas é perfefta,lncorrendo em erros que 

podem levar à sub estimação ou superestlmação dos resuHados. 

No caso dos Indicadores calculados com base nas estatfstlcas do 

Registro CMI, os resultados apresentem-se ligeiramente superestimados, à 

medida que o sub-registro de nascimentos provoca um viés que aumenta 

artificialmente o nlvel da mortalidade infantil no Estado de São Paulo. 

Já os indicadores calcul?dos a partir de métodos indiretos variam 

sensivelmente segundo o modeloteóricode mortàlidade utllizado.A Tabela· , 
1, a seguir, apresenta resuftados calculados a partir das equações de 

Palloni-Hellgman para os modelos das NaçOes Unidas e das equações de 

'~ 'Trussel para os modelos de Coale e Demeny. Os indicadores variam entre ~ ~ 

40,5 por mil (Modelo Norte) e 49,5 (Modelo Chileno). O primeiro modelo 

refere-se aos palses escandinavos e o segundo está associado a um dos 

nlvels mais baixos da mortalidade Infantil da América Latina. A média 

aritmética entre estes valores extremos é de 45 por mil nascidos vivos e 

c -- corresponde aproximadamente aos resuHados encontrados parao Modelo 

Oeste, lalino-Americano e o GERAL 



Tabela 1 

Indicadores de Mortandade Infantil Calculados Indiretamente 

por Melo das Equações de P.AI.l..ONI-HEWGMAN e TRUSSEL 

com Base em Dados da PNAD-84 

Estado de São Paulo 

1984 

Idade Data 

da deRefe- Latino 

Mulher rência Ame-

rfcano 

20-24 Maio 1982 44 

25-29 Sei. 1980 44 

Média 44 

cJdade ·····Data· . - -. . 

da de 

Mulher Referência 

20-24 f>br. 1982 

25-29 Jun 1980 

Média·· 

Modelos das Nações Unidas 

Chl-

leno 

49 

50 

49,5 

Sul 

As i-

á!ico 

45 

44 

,44,5 

Extre-

moOrf-

ente 

45 

44 

44,5 

Modelos de Coa!e e Demeny 

Oeste 

45 

44 

44,5 

Norte 

41 

40 

40,5 

Leste 

47 

47 

41 

Geral 

45 

44 

44,5 

Sul 

40 

46 

47 

46,5. 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estallstlca-IBGE. 

Pesq~lsaNacioncl por Amostra de Domicnlos-PNAD 1984. 
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Para o mesmo pertodo de referência (1980-82), o coeficiente de 

mortalidade Infantil calculado a partir das estatlstlcas vHals foi de 47,69. 

Considerando-se Ull!_sub-reglstro de nascimentos da ordem de 5% e 8% o 

cceftdente cal para 45,42 e 44,16, respedwsnerie. Esta ordem de grandeza 

parece bastante coerente com os valores médios encontrados por melo dos 

métodos Indiretos. 

O nfvel da mortandade lnranm observado cl'.reta.-nente por melo da 

história de nascimentos no perto do 1980-82 rol de 39,04 pormO, o que reflete 

uma sub estimação da ordem de 13% relativamente ao nfvel de 45 por mn. 

A maior parte deste erro se deva ao fato de que aproximadamente 9% 

dos 6b!os da menores da 1 ano (esUma!wa reclze.da com base na proporçtío 

de dados Ignorados na datado falecimento elaborada por Oliveira e Simões, 

1989) têm a data do falecimento Ignorada. Os restantes 4% se devem, 

provavelmente, a omissões causadas por erros de memorta e outros. 

De Imediato, a questão que se coloca é se os óbitos Infantis lgnorâdos 

ou omrtldos podem ser considerados como tendo o mesmo padrão ou 

estrutura dos demais. Os pesquisadores Oliveira e Simões (1986), com 

relação a esta questão, ao analisarem a mortalidade InfantO segundo a 

Instrução materna e classes de rendimento mensal ramrnar, com base em 

dados diretos da história de nascimentos da PNAD-84, consideraram 

Inicialmente que "se é verdade que o nrvel dos óbitos obtidos por Intermédio 

do quesito direto estA subestimado, o mesmo não pode ser afirmado 

preUmlnarmente acerca de seu padrão ou estrutura. Assim é que,quando se 

procura estudar as caractertstlcas da mortalidade lnfantn por melo da 

desag~gação dos M'els de mortrudade seglJ'ldo ébb.Jtos sóclo-econOmlcos 
• 
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(randa,lns!rução, ele.) es lnfonnações obUdas mrnvós do quesfto direto se 

tomem exlrememenle valiosas, mesmo que o n:vel da mortandade esteja 

fige!remcnle subestimado. 

N'.3!s clm!e, os mesmos adores condu:::m qU3 "ro n.ve!s en::ortrados 

pcra o lnd!cndor de morte.~dcde lnfcnlil cb!!do pcreccm estar clc::vcmsnle 

c belxo do3 nrvefs espercdos,~os padrões de d!clribu!ção do.morta!!dade 

tnfentrl, segundo cetegor!as sóc!o-econOm!oos, revz.ls..il aspectos bas!e.n!e 

Por ott.ro fedo, n co:njX.r<;ç~o crt:re Pi~'\D-!3<1 c Rsg!ctro ClvJ para 

S!:o Pcu!o, bvcndo-sc em con!a a dis!nbu:çao dos nesc!men!os eóbllos da 

menores de 1 cno, ~egundo a Idade da mf:a, revela um pcdrão mu.1o 

s<;me~1cnle, confonne mos!re."ll os Grtficos f; e 5. 

Estes evld~nclas rerorça.'TI a ld~a de que os óbllos Ignorados ou 

om!!ldos núo pre!ucl!ccrn acntnse d:fcrcnc!cl dnmorta!!dade Infantil por melo 

· da hiclória de nascimentos. 



· Gráfico4 
Proporção dos Nascidos VIVos, Segundo a Idade da Mãe 
Estado de São Paulo 
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Gráfico 6 
Proporção dos Óbitos, Segundo a Idade da Mãe 
Estado de São Paulo 
-1979/1984 
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Vartãvels Analisadas 

1- Ouestlonárfo Básico (mão-de-obra) 

1. Saneamento Básico 

1.1. Abastecimento básico 

1.1.1. Com canalização Interna 

1.1.1.1. Rede geral 

1.1.1.2. Poço ou nascente 

1.1.1.3. Outra forma 

1.1.2. Sem canalização Interna 

1.1 .2. 1. Rede geral 

1.1.2.2. Poço ou nascente 

1.1 .2.3. Outra forma 

1.2. Esgotamento SanHárlo 

1.2.1. Rede geral 

1 .2.2. Fossa sêpllca 

1.2.3. Fossa rudimentar 

1.2.4. Outro 

12.5. Não tem 

1.3. Uso da Instalação SanHárla 

1.3.1. Só do domlcnto 

1.3.2. Comum a mais de um 

1.3.3. Não tem 

2.1nstrução Materna ou Número de Anos de Estudos da Mãe 

3. Renda Familiar Total Expresssa em Salários Mintmos 

45 



B= SuPlemento de Eecundldacfe 

4. Cor Materna 

4.1. Branca 

42. Preta 

4.3. Parda 

4.4. Amarela 

5.Sexo 

5.1. Homem 

5.2. Mulher 

.. 

6.1dade Materna ou Idade da Mãe no Momento do Parto 

Delermlnada a partir da dala de nasc!mento da mãe (questionário 

básico) e da data de nascimento doll!ho (questlonárfofecundldade). · 

7 .Idade do Filho ao Morrer 

Determinada com base na data de nascimento e na data de morte; 

8. Amamentação 

8.1. O filho foi amamentado? 

8.1.1. Sim 

8.12. Não 

8.2. Tempo de amamentação exclusiva (em meses) com leite malemo. 

9. Ordem do Nascimento 

Determinada a partir das datas de nascimento relativas a cada mãe. 
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1 o. Intervalo lntergenêslco 

Determinado a partir da comparação das datas de dois nascimentos 

sucessivos de uma mesma mãe • 

.. Para efefto .de. cálculo. dos Indicadores de mortalidade InfantO, 

considerou-se os nasclmentosdopertodo de setembro de 1979 a agosto de 

1983. Durante o ammo ano (setembro de 1983 a agosto de 1984), roram 

·considerados· apenas os.óbttos de menores de um ano relatiVos aos 

nascimentos de setembro de 1982 a agosto de 1983. 



PARTE 11 

-RESULTADOS E DISCUSSAO 



A INFLU~NCIA DAS VARIAVEIS SÓCiO-ECONOMICAS NA 

MORTALIDADE INFANTIL 

Instrução Materna e Renda Familiar 

A tnstruçdo Afofema 

49 

Vários estudos têm apontado para a lnfiuêncla da educação 

materna sobre o decllnlo da mortalidade infantO em diversos paises 

em desenvolvimento (CALDWELL, 1979, CALDWELL and MAC DONALD 

1981; MOSLEY, 1983; D'SOUZA and BHUIA, 1982; UNDENBAUM et· 

alü, 1989; RODRIGUES, 1989)... Um dos primeiros pesquisadores a 

destacar a lmportãncla deste falor (CALDWELL, 1979) alribul à educação • 
' ' materna um efeito Independente e determinante na sobrevivência 

InfantO. As transformações produzidas pela Instrução malema - que 

envolvem mudanças psicológicas, maior participação do ponto de 

vista econõmlco e um novo "status" com todas as suas Implicações 

(UNDENBAUM et alil, 1989)- são elementos que lnteragem e convergem 

para uma maior atenção à saúde matemo-Infantil. Em suas explorações 

Iniciais Caidwell enumerou três explicações poss!Vels referentes à 

lnfiuêncla da Instrução da mãe sobre a mortalidade Infantil: 

a Instrução enfraquece os hábitos tradicionais e o fatalismo e 

aumenta a utilização de novos métodos de tratamento e cuidado 

com as crianças; 
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a instrução da mãe aumenta a sua capacidade de manipular o 

mundo moderno, resultando em um efeHo posHivo na sobrevivência 

dos filhos; 

a instrução das mulheres transforma o equillbrio tradicional no 

interior do domicilio e da famllia, além de alterar a relação homem· 

mulher e criança-aduHo. Estas transformaçOes se refletem na 

repartição do consumo ou das despesas por sexo e Idade, no 

interior do domicnio, e favorecem as mulheres e as crianças. Com 

isto, os riscos de morte precoce se reduzem. 

Este mesmo autor considera esta última explicação como a 

mais correta para elucidar. as diferenças de mortalidade infantil verificadas 

em uma sociedade heterogênea, segundo a. instrução materna. 
: 

Posteriormente, Mosley (1983) propôs um modelo que Incorpora 

variáveis sociais e biológicas. A educação da mãe aparece como um 

determinante sócio-econômico que influencia o risco de morte das 

crianças através de um éonjunto-de variáveis intermediárias de nalureza 

biológica. 

O objetivo, aqui, é examinar os diferenciais de mortalidade 

Infantil, no Estado de São Paulo, segundo a Instrução materna e, em 

seguida, analisar os resunados através de uma variável controle 

(renda familiar). 
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Os tesu!lados para Sf'o Pau/o 

Pode-se C?bseJVar, pela Tabela2, uma variação Importante no · 

n~l da mortalidade lnranm segundo os anos de estudos da mãe. Os 

nlvels de mortalidade variam entre 67,22 por mn, na população com 

' 
menos Instrução, e 16,63 por mn, nos grupos das mães mais lnstnf.das, 

numa relação de cerca de 4 vezes entre os dois extremos obseJVados. 

Os nlveis de mortalidade infantil diminuem sistemaUcemenle à medida 

qu3 o número da anos de estudos da mãe aum:!nta. Isto ocorre tanto 

para a mortalidade neonatal quanto ·para a pós-neonatal, embora as 

-.: " . . "'d I ''!' vt;;J .aç ... es · seJem · mrus n;,, as -nes a -u. 1ma. , --· 

~ importante destacar que a variável instrução, considerada 

separadamente, reRete também as cond!ções sóc!o-econOm!cas gerais 

que estão estreitamente relacionadas ao número de anos de estudos . , 
da mãe. Desta forma, as diferenças obseJVadas no n!vel da mortalidade 

não resuaam apenas dos efeitos posHivos da ''instrução", mas também 

dos demais falorcs sóclo-econOmlcos associados a esta. A separaçao 

desta Interação só é posslvel por melo de uma análise mullivarlada, 

onde se controlam os demais falores. Este tipo de análise será 

abordado mais adiante. 

De qualquer forma, é Importante destacar que o grupo populacional· 

correspondente às mães com maior grau de instrução revela nlveis de 

mortalidade que não alcançam a metade do nlvel total da população. 



Tabela2 

ProbabWdades de Morte de Menores de 1 fvlo, 
Segundo hlos de Estudo da Mãe 

Estado de São Paulo 
--

1979/1984 
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Por 1.000 Nascidos VIVOs 

hlosde 
Estudo 

Probab!!ldades de Morte de 
Menores de 1 hlo 

daMEie Menores de 
28 Dias 

Tolal •..........•••..........•• 19,SO 

Menos de 1 hlo (1) ...... 25,29 

1 a4Arlos ...................... 21,59 

·. 5 a8 Mos...................... 21.29 

Mais de 9 hlos .............. '~-v~ 9,99 

28Dias a 
11 Meses 

19,92 

43,02 

24,55 

10,59 

., ' 6,71 

Total 

3932 • 

67,22 

45,61. 

31,66 

16,63 -· 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estallsfica • IBGE. 

Pesquisa Nacional por Amostra de Dom! cHios- PNAD 1984. 

(1) Inclusive sem Instrução. 
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A Renda Fmniliar 

Na análise dos diferenciais da mortalidade infantil, a renda é 

uma das variáveis mais utilizadas. Os estudos que focalizam as 

relações entre este fator e a mortalidade das crianças, nos pa!ses em 

desenvoMmenlo, indicam, em geral, uma forte e consistente associação 

negativa· ·(CARVALHO e WOOD, 19(8; SCHULTZ, 1979; SILBEB,. 

1979; BEHM, 1979). É evidente que a renda so pod? afetar a mortalidade 

infanlil através de outros falores mais próximos do fenômeno. 

A renda familiar funciona, por exemplo, ~omo um indicador da 

capacidade de consumo em lermos de bens e serviços que Influenciam 

a saúde das crianças, ou seja, alimentação, habitação, água, instalações· 

sanitárias, roupas, serviços : médicos, supervisão pelos aduHos, 

transporte, informação, etc. Sendo assim, é posslvel afirmar que aos • 
• I 

domtcmos com maior rendimento correspondem menores n!Vels de 

mortalidade infantil, uma vez que as crianças destes domicnios têm 

cum maior acesso··aos serviços de saúde do que aquelas pertencentes 

· às famRias com menor renda .. 

· A incor-Poração· sisfemã!ic~C de todas aquelas variáveis em um 

modelo estallslico mullivariado tenderia a esvaziar o poder explicalivo 

do falor renda. Isto porque, teoricamente, o efeito da renda, no 

extremo, poderia cair a zero. Na prálica, entretanto, não se consegue 

construir indicadores de todas aquelas variáveis e, quase sempre, . 
permanece um importante poder explicativo da renda . . , . . . 
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Tal falo slgniflca que, mesmo controlando o efeito de outras 

vartávels sóclo-econOmlcas, tais como Instrução malema e saneamento 

básico, a renda ~_onllnua Indicando a lnlluêncla de outros fatores não 

lncluldos na análise. Isto revela, multas vezes, Interações entre vartávels 

que ampliam o Impacto sobre a mortalidade Infantil multo além da 

simples soma dos efeitos Isolados de cada variável tomada 

separadamente. Os resultados de um estudo com base em dados para 

a Colômbia (1973) revelam, por exemplo, que, no que diz respeito à 

redução da mortalidade Infantil, o Impacto dos aumentos de renda são 

mais Importantes entre as mães com maior nlvel de Instrução do que 

entre aquelas que possuem um grau menor (SCHUL TZ, 1 979). Isto 

reforça a Idéia de que quanto maior é o ntvel de Instrução da mãe, 

melhor será a eficiência na utilização da renda suplementar em termos 

de saúde Infantil . 

• A análise dos dados para São Paufo 

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domlcmos 

(PNAD 1984) Indicam diferenciais Importantes na mortalidade lnfanlll, 

para o Estado de São Paulo, entre os grupos populacionais de maior 

e menor renda rammar. Para as rammas com renda Inferior a 5 salários 

mlnimos, a mortalidade infantn rol de 48,34 óbitos por mn nascidos 

vtvos, ou seja, 1 ,2 vezes superior à média verificada para o lotai 

populacional (39,32). A menor probabilidade de morte foi observada 

para a população com renda superior a .5 salários mTnlmos (22,58 por 

mn), equivalendo a um pouco mais da metade (0,57) da taxa média 

total. Portanto, a mortalidade Infantil do grupo populacional de menor 

renda familiar' é 2,1 vezes superior à do grupo de maior renda ~ 
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Importante salientar, também, que 65% do total de nascimentos 

observados correspondem ao grupo de menor renda (T abcla 3). 

Em outras palavras, cerca de dois terços das crianças observadas 

estão submetidas, antes de completar um ano de Idade, a um risco de 

morte mais de duas vezes superior ao risco daquelas que vivem em 

fammas com mais de 5 salários mlnlmos de renda fammar. 

Estas cifras tomam-se ainda mais dramáticas quando se considera 

a mortalidade infantil pós-neonalal e seus diferenciais segundo a 

renda familiar. O grupo de menor renda apresenta um lndice de 

mortalidade_ pós-neonalal 3,6 vezes superior ao de maior renda. 

Entretanto, a mortalidade neonatal apresenta, para estes cortes

de renda, uma variação nitidamente menor, cujos valores desviam-se 
• 

de forma menos acentuada da média do que-no_cas_o da mortalidade, 

pós-neonalal. O grupo populacional de menor renda apresenta um 

n!Vel de mortalidade neonatal cerca de 1,5 vezes superior ao de m~or 

renda, o que representa uma diferença entre os grupos extremos bem 

inferior àquela verificada no caso da mortalidade pós-neonalal. 

É posslvel que uma mudança mais sens!vel da mortalidade 

neonatal se verifique, apenas, para os segmentos populacionais com 

melhores faixas de renda, onde o acesso aos serviços e equipamentos 

com maior sofisticação tornam-se mais efetivos. Este é o caso dos 

setores mais prMiegiados da sociedade, que desenvolvem um maior 

controle durante a gestação, melhor assistência durante o parto e 

acesso aos m~lhores recursos de saúde, no caso de enfermidades 

neonatais. 



Tabela3 

Probabllidades de Morte de Menores de 1 hlo, 

SegUndo a Renda Familiar 

Estado de São Paulo 

1979/1984 

56 

Por 1.000 Nascidos Vlvos 

Renda Familiar 

T ota.l •.•••.••••••.••••••.•••••• 

Alé5 

Salárlos Mln!mos ........ .. 

Maisde5 

Salários Mlnimos ......... . 

Probebilidades de Morte de 

Menores de 1 hlo 

Menos de 

28 Dias 

19,80 

22,20 

15,35 

28 Dias Total 
a 11 Meses 

19,92 39,32 

26,14 48,34. 

7,34 22,58 

Fonte: Fundação lns!Huto Brasileiro de Geografia e Eslalis!ica - IBGE. 

Pesquisa Nacional por Amostra da Domlcfllos- PNAD 1984. 
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Do ponto de vista histórico, os progressos observados para a 

morta.~dade pós-neonatal foram mais rapldos do que para a neonatal. 

Isto foi constatado nos palses desenvolvidos e, ainda hoje, ocorre nos . 
. · 

psJses em desenvolv'.mento, como é o caso do BrasU. No Estado de 

São Paulo, como Jã analisado anterfonnente, a queda da mortalidade 

Infan!O se deu, prallcamenle, devido aos progressos obtidos no âmbHo 

da mortalidade pós-neonatal. Estas conquistas estao estre~amente 

relacionadas à reduçllo das causas de nsJureza exógena, que 

representem a agressão do melo embiente e são detcrm!nadas, em 

úllima análise, pelas condiçõos materiais da vida da população. 

Quanto · à mortalidade neonatal, os fatores detennlnantes são 

de ndureza endOgena e cstao mais associados à gestaçao, ao parto 

e a fclores genéticos de mals dlficH prevenção. Desse falo, resu!ta a 
' relativa irredutibilidade ao longo do tempo e, em certo grau, entre 

alguns setores sóclo-econOm!cos da população. 

Já a morta!ldade pós-neonalal, pode-se dizer que está mais 

associada às variações de renda famiüar, à medida que esta variável 

representa condições de vida que detenninam uma maior ou menor 

incidência de causas exógenas. 

Pode-se ainda verificar, pelos dados da !~1ª_4, que o padrão 

da morta!ldade lnfan!H, por causas neonafals ou pós-neonatals, se 

a.~era conforme a faixa de renda considerada, ou seJa, quanto menor 

o nTvel de renda maior a participação percentual das causas pós

neonalals ou quanto maior o nlvel de renda maior a importância das 

causas neonalals no total dos óbaos de menores de um ano. 



Tabela4 

Dislnbuição de Obftos Infantis, Segundo a Renda Famifiar 
Estado de Sao Paulo 

1979/1984 
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Em porcentagem 

Mortalidade de Menores de 1 Ano 
Renda Fem!!lar 

Neonelal Pós-Neonalal Total 

Total ...•......••.•.....••••... 50,4 49,7 100 

Alé5 

Salários Mlnimos ......... . 45,0 55,0 100 

Malsde5 

Salários Mln!mos · ........ .. 68,0 32,0 100 

Fonte: Fundação lnstHuto BrasUelro de Geografia e Eslallstlca - IBGE. 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicnios - PNAD 1984. 
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Na faixa de menor renda, a proporçao de obHos pos-neonatals 

é superior aos neonalais, sendo que nos grupos de renda mais 

elevada esta relação se inverte. Para ci lotai da população, os resuHados 

praticamente se igualam. 

Fica evidente, portanto, que as tendências históricas, assinaladas 

anteriormente para o nlvel da mortandade infantil, e as transformações 

na composição por causas (de nalureza endógena e exógena) também 

se verificam, em um dado momento, entre os setores socio-econOmlcos 

da mesma população. 

/nslmç§o e Renda 

A variável renda familiar, como já foi comentado, é um indicador 

do padrão de vida no sentido mais amplo e que se traduz pelas. 

condições materiais de vida: acesso aos bens de consumo e de 

serviços, tais como, educaça~. serviços médicos, etc. Sua influência 

sobre o nlvel da mortalidade infantil é bastante difusa e ocorre através 

de uma sucessão de outras variáveis que se aproximam do fenômeno. 

Traia-se, portanto, de uma variável "proxy" e renete o padrão geral de 

vida famillar. 

Por sua vez, a variável instrução, além de estar diretamente 

associada à renda e ao padrão de vida em geral, tem um importante 

efeho independente. Como Já foi mencionado, os estudos recentes 

atribuem à educação materna uma importância maior, mesmo 

controlando-se a renda. 

Na Tabela 5, são apresentados os lndices de mortalidade 

infantil para o Estado de São Paulo, alravés de uma tabulação cruzada 

entre Instrução da Mãe e Renda Familiar. 



TabelaS 

Probabilidades de Morte de Menores de 1 Ano, por Nlvel de Instrução Materna, Segundo a Renda Familiar 
Estado de São Paulo 
1979/1984 

Por 1.000 Nascidos VIVos 

Renda Familiar 
Probabilidades de Morte de Menores de 1 Ano, por Mos de Estudo da Mãe 

(Em Salários Até 4 anos Acima de 5 anos Total 
Mlnlmos) 

NeonataJ Pós- NeonataJ Pós- Neonatal Pós-
Total Neonata1 T-otal Neonata1 Total NeonalaJ 

-I-.- ..___ -- -

Total .......................... 49.27 22.22 27,66. 25,07 16,33 8,88 39,32 19,80 19,92 

Até 5 ······························ 54,58 23,41 31,91 32,82 19,17 13,92 48,34 22,20 26,74 

Superior a 5 .................. 29,63 17,79 12,05 18,64 13,99 4,72 22,58 15,35 7,34 

Fonle: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstica-IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Do miemos-PNAD 

1984. 
C> 
o 
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Para evitar caselas vazias, ou muno pequenas, as categorias 

anteriores de Instrução e Renda foram reagrupadas em apenas duas 

para cada variável. 

Os dados constantes da tabulação indicam uma redução senslvel 

do nlvel de mortalidade infantil ao se comparar o grupo populacional 

de maior instrução materna com aquele de menor instrução, tanto no 

setor de baixa renda familiar como no de renda superior. Isto reforça 

a idéia de que a variável instrução exerce um efeito independente 

sobre a mortalidade infantil. 

N3 maiores var1açoes de mor1al!dade Infantil sao constatadas 

no âmbito das causas pós-neonatais, que se reduzem, no grupo de 

maior instrução, a menos da metade do valor obtido para o segmento 

populacional de menor instrução. T ai falo verifica-se tanto no grupo de' 
• I 

baixa renda como no de renda mais elevada. 

Da mesma forma como já se linha observado anteriormente, 

aqui as variações na mortalidade neonalal também são menores. 

Sobre este aspecto, vale o mesmo comentarlo, ja efetuado, de que as 

causas pós-neonalais são mais facilmente evitáveis que as neonalais 

e, portanto, mais elásticas segundo as categorias em análise. 

A Tabela 6 mostra a distribuiçao das razOes de decréscimo da 

mortalidade neonalal e pós-neonalal segundo o nlvel de instrução 

materna, dentro de cada faixa de renda familiar considerada. . . 
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Os resuUados obtidos na Tabela 6 evidenciam um nftldo Impacto 

da Instrução materna na mortalidade Infantil tanto no que se refere à 

população de menor renda quanto à de renda mais ana. 

Se, por um lado, era de se esperar um Impacto maior da 

Instrução no grupo populacional de baixa renda, por outro, existe 

também o argumento de que, no grupo de renda mais a'ta, as vantagens 

da Instrução são ampliadas pela maJor quantidade de recursos 

dlspon!vels no domicilio. 

As razões entre mortalidade neonalal e pós-neonalal também 

variam conforme a combfnaç~o entre ntvel de tnstruçll.oce renda. 

Como se pode verlílcer por melo da Tabela 7, as razões aumentam 

sl~temcllcamente à medida que se passa de um n~.tcl mcls baixo de 

Instrução e renda pera um mcls a!lo. 

; 

Em s!ntese, lodos esses elementos fornecidos pela PNAD-84. 

vêm reforçar a Idéia de uma Influência do fe.tor lnstruç1!.o sobre o 

decl!n!o da mortalidade lnfan!R, Independente dos efeHos de ou!ras 

variáveis sócio-econômicas com as quais possivelmente esteJa 

correlaclonada. Evidentemente, o controle realizado através da variáVel 

renda familiar não é absoluto e pode ter deixado escapar outras 

Influências que ainda se confundem com o fator Instrução materna. 

Uma posslvel Interferência, que se destaca das demais pela sua forte 

associação à Instrução e à renda, é o saneamento básico, que será 

analisado a seguir. 

De qualquer forma, e dlanle da Impossibilidade de se esgolar o 

tema neste momento, a forte coerência Interna dos dados anallsados 

fortalece a lmp!lrtâncla da variável Instrução como fator associado aos 

diferenciais de mortandade tnrantn no Estado de São Paulo. 
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TabelaS 

Razões de Decréscimo da Mortalidade Neonatal e Pós-Neonatal ao se 
Passar de um Grupo de Menor Instrução parao de Maior Instrução, Segundo 
Categorias de Renda Familiar 
Estado de São Paulo 
1979/1984 

Categorias de 
Renda Familiar 

Razões de Decréscimo 
da Mortalidade lnfanta 

Neonatal Pós-Neonatal 

Renda Baixa ............................... . 

Renda Alta ........................... u ..... .. 

1,22 

1,27 

2,29 

2,55 

·Fonte:- Fundação Instituto Brasileiro·de·Geografia e Estallstica- IBGE.··· 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios- PNAD 1984. 

Tabela 7 
Variação Ocorrida nas RazOes Entre Mortalidade 
Neonatal e Pós-Neonatal 
Estado de São Paulo 
1979/1984 

Combinações entre Categorias de 
lm;trução Materna e Renda Familiar 

Renda Baixa e Instrução Baixa ................ .. 

Renda Baixa e Instrução Alta ................... . 

Renda Alia e Instrução Baixa ................... . 

Renda Alfa e Instrução Alfa ...................... .. 

Razões: (Mortalidade NeonataV 
Mortalidade Pós-Neonatal) 

0,73 

1,38. 

1,48 

2,96 

Fonte: Fundação lns!Huto Brasileiro de Geografia e Estatlstlca - IBGE. 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios- PNAD 1984. 
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Saneamento Básico 

Entre os fatores associados ao declfnlo da mortalidade InfantO, 

contemplados nos estudos sobre a transição démográllca, deslaca-se 

a Influência do saneamento básico. Me KeO'.'In (1976) mostrou que a 

redução da mortalidade geral e infantil, nos palses europeus, foi 

ocasionada, entre outros fatores, pelas medidas higiênicas de purificação 

da água. 

Este llpo de relação en!re água e saúde já era conhecida desde 

a antigOldade, mas coube a Snow, em meados do século XIX, a sua 

descrição precisa nos estudos sobre a cólera. Posleriormenle, foram 

descobertos os mecenlsmos de disseminação da febre lifólde através 
, r 

da água e das doenças transmitidas pelo mosquito, cuja larva se 

desenvoMa nas superficies da água. 

Em sua classificação das doenças infecciosas relacionadas 

com a água, Bradley (1977) apresenta um novo crilério de agrupamento 

segundo o modo de disseminação das doenças: 

Doenças Infecciosas disseminadas pelas fontes de água ( mde-:

bome dect/on~. como, por exemplo, febre tlfOide, cotera e hepatite 

Infecciosa. 
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Doenças provocadas pela fafta de água para a higiene pessoal 

( lfZ!Ier-wos/Jeo' h'ea1bn ) como, por exemplo, lracoma, dlsenleda 

bacnar e escabloses. 

Doenças transmitidas através de um Invertebrado aquállco ( weler

based h/ec!JaiJS) como, por exemplo, a .esqulslossomlase. 

Doenças transmtlldas através de Insetos que dependem da água 

( wder-re/ded ÚlSed wc/CV$) como a febre amarela e a doença do 

sono. __ 

Ev!denlemenle, não é posslvel separar as doenças relacionadas 
~. 

ao suprimento de água daquelas provocadas pelo sistema Inadequado 

de esgolamenlo senilário._Doenças. ~o t!Po. 11wer-basedresullam tia 

contemlnação recai das fonles de água domésticas e podem ser 

eV:tadas por Intermédio de fossas adequadas e pela proteção dessas 

fontes. 

No caso da mortalidade lnlan!R, uma das principais causas de 

morte de menores de 1 ano é a diarréia, que provoca a desidratação 

e morte em um curto espaço de tempo. As doenças dlarrélcas estão 

multo associadas à qualidade e quanlldade da água, bem como à 

adequação do sistema de esgotemen!o sanllárlo. 
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As doenças diarrélcas têm sido lncluldas no tipo IWI/er~ 

uma vez que as fontes contaminadas da água podem provocar epidemias 

destas doenças. Por outro lado, a diarréia pode ser causada por vários . 

agentes Infecciosos e com diferentes mecanismos de disseminação. 

Pode-se considerar, lambém, que a disponibilidade de água é 

Igualmente um falor Importante. Em geral, onde não se dlspOe de ãgua 

em quantidade sUficiente para a higiene pessoal, é mais elevada a 

Incidência de doenças diarréicas. Tal falo eslá associado à questão 

das doenças do tipo wder-wtJsl!ed. O mecanismo de transmissão de 

. doenças alravés da água ·aambém pode ocorrer de forma mais direta 

para o organismo por Intermédio das mãos ou de comidas contaminadas. 

Nestes casos, é posslvel reduzir-asJnfecçOes alravés do acesso a uma 

maior quantidade de água, q~e possibilitaria uma higiene mais adequada 

no interior do domicUio. 

Esta questão foi analisada, entre outros autores, por Vlctora et 

alil (1988) em uma pesquisa sobre as relações entre suprimenlo de 

água nos domlcUios e morte de crianças por doenças dlarrélcas em 

Porto Alegre e Pelotas. Os resultados da pesquisa revelaram que as 

crianças que viviam em residências com água encanada tinham uma 

taxa de mortalidade por doenças dlarréicas 80% inferior à daquelas 

que viviam em residências sem água encanada e atribulam um grande 

peso ao falor quantidade de água dlsponlvel no domlcmo. 
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o Caso de Séfo Paulo 

As doenças-diarrêicas infanlls representavam, até recentemente, 

a principal causa de morte entre as crianças menores de 1 ano, no 

Estado de São Paulo. De fato, considerando-se o ano de 1970 como 

exemplo, verifica-se que exatamente 27% de todos os óbitos ocorridos 

no Estado, naquele ano, eram de menores de 1 ano. Destes, 26% 

foram ocasionados por doenças dlarrélcas, representando a maior 

causa Isolada de morte no grupo etário lnfanlll. Ao se analisar a 

situação do saneamento bâslco no Estado, em 1970, observa-se que 

apenas 58% dos domlcllios eram servidos pela rede pública de ãgua, 

sendo que os 42% restantes ficavam à margem do sistema. 

Quanto à rede de esgotos, a situação era ainda mais precária, 

uma vez que apenas 23% do~ domicnlos, em 1970, eram servidos pelo 
• 

sistema, sem levar em conta que, desta_ red,e de esgotos, apenas 10%, 

aproximadamente, eram submetidos à depuração adequada antes de 

. serem lançados nos cursos d'água regionais. 

É diante deste quadro sombrio que, em 1971, foi implantado o 

Plano Nacional de Saneamento (P!J\NASA), que previa a rApida 

expansão do saneamento bâslco no Brasil. 

A capacidade de abastecimento de água anterior ao PlANASA 

atingia um máXImo de cobertura de 51% da população urbana da 

Região Sudeste. o menor nlvel de abastecimento encontrava-se na 

Região Nordeste, com uma cobertura de somente 24% da população 

urbana. Em seguida, vinha a Região Centro-Oeste com 30%, o Sul 

com 40% e o Norte com 42%. 
I 
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Estas constatações levaram o Governo a estabelecer melas 

para o PLANASA que visavam a atender, em 1980, através do sistema 

de abastecimento de. água, mais de 80% da população urbana em, 

pelo menos, 80% das cidades e, em 1990, 90% dessa população. 

A panir dos anos 70, o Estado de São Paulo começou a 

experimentar profundas modificações na estrutura e na política de 

abastecimento de água. Em 1973, a Lei n"· 119 constituiu uma sociedade 

por ações sob a denominação de Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo - SABESP, com o objetivo de planejar, 

executar e operar os serviços de saneamento básico em lodo o 

'errit6rlo do Estado, respeitando a autonomia dos municlplos. A 

criação de uma Companhia única e de âmbito estadual vollada à 

política de saneamento integrava, portanto, o Estado ao PLANASA. 

A expansão da rede geral de água (com canalização interna) 

ocorreu rapidamente a partir de 1973, coincidindo com o declínio da 

mortalidade infantil no mesmo per!odo. Esta evolução pode ser observada 

no~áfico_G, que sugere uma relação direta entre qualidade e quantidade 

de água e o nTvel da mortalidade Infantil. 

· Os dados sobre os domicUios ligados à rede geral de água foram 

exlraldos dos Censos Demográficos de 1970 e 1980 e das PNADs 

realizadas em diversos momentos. As informações a respel!o do nTvel 

da mortalidade infantil foram coletadas nas estatísticas do Registro 

Civil, processadas pela Fundação SEADE. 



Gráfico 6 
Evolução da Taxa de Mortalidade Infantil e da Proporção de Domicflios Ugados à Rede Geral de Água com ~anaJizaçAo Interna 
Estado de São Paulo · 
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Entre 1970 e 1973, a proporção de domlcfllos supridos com 

água da rede geral sffuava-se entre 50% e 60%, enquanto os nlveis de 

mortalidade infantn encontravam-se, no mesmo pertodo, entre 80 e 90 

por mil nascidos vivos. Nos anos seguintes observa-se um aumento 

sistemático dos domlcllios abastecidos pela rede geral de água, 

atingindo um patamar próximo a 90% de cobertura depois de 1985. A 

mortalidade infanlil, por sua vez, se apresenta sistematicamente 

decrescente, até atingir nlveis sffuados entre 30 e 40 por mil após este 

mesmo ano. 

M..ravés de estudos realizados anteriormente sobre as tendências 

i 
da mortalidade infantil em São Paulo, pode-se perceber que o· fator 

saneamento básico está associado às variáções dos riscos de morte 

infantil. Lese r (197 4), ao estudar o crescimento da população· da 

cidade de São Paulo entre 1960 e 1970 e seus reflexos sobre as 

condições de saúde pública, destaca a questão do rápido aumento da 

população periférica desprovida das mlnimas condições de saneamento 

básico e as conseqüências imediatas sobre a elevação da mortalidade 

infantil. 

Outros estudiosos também evidenciam o impacto do saneamento 

básico sobre a mortalidade infantil: Yunes e Ronchezel (197 4), Monteiro, 
., . 

Vlctora et alil (1988), Mclean et al11 (19_84), Simões e Vetter {1980). 
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As EvldAnc/os do PNA0-114 poro Silo Paulo 

Para ere!lo de análise sobre a cobertura dos serviços de água . 
e esgoto, através da PNAD, preferlu·se utmzar, como um dado de 

observação, os nascimentos viVos, em vez dos dom!cfllos. Tal 

procedimento objetiva captar uma melhor aproximação da população 

infanli! realmente exposta aos riscos, evitando-se, com isso, o erro de 

se considerar dom!cfllos onde não existem crianças menores de 1 ano. 

Uma primeira le!lura dos dados revela que 87,51% dos 

nascimentos do Estado pertencem a domlcfllos que Já estão Hgados à 

rede geral de água. Ao se considerar somente aqueles com canaHzação 

Interna de água, a proporção de nascimentos diminui para 81,42%. 

Por outro lado, cerca de 1i,01% dos nascimentos ocorreram em -

domlcfiios que ainda utilizam poço ou Qasc,ente· como fonte de água. 

A diferença entre estes valores se refere a outras formas de 

abastecimento. 

Considerando-se agora o tipo de Instalação, observa-se que 

cerca de 86,65% dos nascimentos viVos do Estado . de São Paulo 

ocorreram em domtcmos com canalização interna de água (rede geral 

+ poço/nascente e outras formas), o que slgniflca que a maioria da 

populaçã!) lnfantn pertence a ramrnas que Já dispõem de uma quantidade 

suficiente de água para as necessidades do consumo doméstico. 

Quanto ao acesso à rede geral de esgotos, os dados revelam 

·uma situação menos sa!lsfalória que a da ·água. Somente 48,34% dos 
I 
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nascidos vivos referem-se a residências Dgadas à rede geral de 

esgotos e 16.28% àquelas com rossa sêpllca. totallzando 64,62% de 

nascimentos em ·domlcmos com sistema de esgotamento adequado. 

Existem, ainda, 24,35% de nascimentos em residências que utmzam 

fossa negra e 7,69% naquelas onde não hA nenhuma fonna de 

esgotamento san!lárfo ou outra distinta das crtadas. 

t: Importante ainda destacar que 9,96% dos nascimentos 

ocorreram em residências onde o uso da Instalação san.lfárfa é comu.1'1 

a mais de um dom!cf:lo. Esta proporção e.umen!a para 14,25% ao se 

considerar-spenas os casos relacionados com- ''fossa-negra'!_ e- cal 

para 6,61% naqueles Ugados à rede geral. 

Uma vez dimensionados os efetivos populacionais associados 

a cada categoria de saneamento básico, será rena, a seguir, a análise 

dos rtscos de morte das crtnnças de a!é 1 nno de Idade. . , 

Os riscos de morte entre as crianças menores de 1 ano variam 

sensivelmente segundo a quaDdade do abastecimento de ãgua e do 

sistema de esgotamento ss.nftárfo. 

Por melo dos resultados da 'TabelaS, é posslvel observar que 

a mortandade lnfantH entre crianças que . vivem em domlcmos que 

uli!izem água de poço ou nascente é nilidamenle superior (1 ,8 vezes) 

à daquelas que morem em residências Ugadas à rede geral de água. . , 



TabelaS 

Probabilidades de Morte de Menores de 1 Mo, Segundo o Tipo de Abastecimento de Água 
Estado de Sao Paulo 
1979/1984 

Probabilidades de Morte de Menores de 1 Mo 

Tipo de Menos de 28 Dias 28 Dias a Meses 
Abastecimento 

comca- semca- comca- semca- comca-

Por 1.000 Nascidos VJVos 

Total 

semca-
nalização nalização Total nalização nalização Total nalização nalização Total 
Interna Interna Interna Interna Interna Interna 

-···-- -···--···- -- ···-·- I_ -----

Tolal .....•....•............... 17,28 36,08 19,74 16,03 45,74 19,86 33,03 80,17 39,21 

Rede Geral .................... 17,48 36,35 18,80- 14,85 52,98 17,46 32,07 87,40 35,93 

Poço ou Nascente ........ 14,67 36.70 26,63 35,66 43,32 39,76 49,80 78,43 65,35 

Outra Forma .................. - 30,66 30,66 - 15,76 15,76 - 45,84 45,84 

Fonte: FundaçãolnstilutoBrasileíro de Geografia e Estallstica-IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicnios-PNAD 

1984. 
..... 
(,) 
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Estes resuHados sugerem os efeitos posH!vos da utilização de água 

tratada sobre a saúde das crianças mas, certamente, refletem também 

a Interferência de outros fatores sócio-econômicos estreitamente 

relacionados ao tipo de abastecimento de água. O uso de poço ou 

nascentes é mais freqUente nas periferias urbanas e zonas rurais, 

onde as caracterlsticas sócio-econômicas, em geral, são menos 

favoráveis do que as das zonas urbanas centrais e intermediárias. 

A análise segundo os cortes etários de 2B dias e de 2B dias a 11 

meses também confirma que o maior risco de morte da população 

infantil encontra-se entre o segmento_que se utiliza de poço ou 

nascente. 

No segundo grupo etário (óbitos pós-neonalais), o nlvel de· 

mortalidade das crianças que .não têm acesso à rede de água é 2,2B 

vezes superior ao daquelas que possuem. Já para a primeira faixa· , 
etária, esta relação é de 1.41 vezes. Tal diferença era esperada, uma 

vez que os óbitos por doenças diarréicas, associadas diretamente à 

qualidade da água, são mais freqüentes após o primeiro mês de idade. 

Quanto à "outra forma" de abastecimento de água, a análise é 

· prejudicada pelo fato de não se conhecer, com mais detalhes, o 

conteúdo desta categoria. O número, de casos é pequeno e deve 
' 

Incluir, por exemplo, o abastecimento por carro pipa em domicmos . \ 
· localizados em lugares totalmente sem água e sem acesso à rede 

geral. Os resultados indicam um nlvel de mortalldade relativamente 

mais elevado na ratxa de menores de 28 dias, um n!Vel mais batxo 

entre os de 28 dias e mais e uma posição Intermediária para a 

mortalidáde infantil total. 
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A existência ou não de canalização interna de água constitui um 

outro fator muito relacionado aos riscos de morte de menores de 1 ano, 

pois representa a -·quantidade de água disponlvel na moradia. O nlvel 

da mortalidade infantil de crianças que vivem em domlcUlos sem 

canalização interna é cerca de 2,4 vezes superior ao daquelas que 

moram em residências que possuem este tipo de ligação. Esta diferença 

se eleva para 2,7 vezes ao se considerar apenas os domicflios que têm 

acesso à rede geral. Isto se deve, provavelmente, ao rato de que estes 

domicflios localizam-se em "cortiços" ou mesmo "favelas", onde as 

condições de vida, em geral, propiciam um maior nlvel de contaminação, 

que se repercute de forma mais grave sobre as crianças devido à 

escassez relativa de água para a higiene diária. 

As evidências emplricas sugerem que uma maior-disponibilidade -
• 

de água, proporcionada pelo sistema 'de 'canalização interna, é um 

fator redutor dos riscos de morte Infantil e esse Impacto é tao Importante 

- ou até maior • que aquele determinado pela qualidade da água (tipo 

de abastecimento). ~ óbvio que todos estes tipos de abastecimento e 

canalização de água delimtlam, também, setores sócio-econômicos 

distintos com caractertstlcas diferentes, que podem, Igualmente, 

inr•:~nciar e explicar, portanto, uma parte das variações observadas 

· .. ,,·,., 'o nt -.c:. ~,_._fi rme e. 

Os dados que se referem ao tipo de esgotamento sanitário 

'ú:o:Hbém indicam fortes variações nos nfveis de mortalidade infantil. 
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A Tabela9 contêm as probabilidades de morte de menores de 

1 ano, por faixas etárias, segundo o tipo de esgotamento sanitário. As 

diferenças de risco de morte infantil são de quase 3 vezes entre as 
.· 

categorias Fossa Negra e Rede Geral de Esgotos e de quase 2 vezes 

entre ·Rede Geral e Fossa Séptica. Estas diferenças são ainda maiores 

ao se considerar as mortes pós-neonatais (faixa etária de 28 dias a 11 

meses). Nestes casos, as relações entre as probabilidades de morte 

de crianças que vivem em domicflios com Rede Geral e daquelas que 

moram em residências com Fossa Séptica e Fossa Negra passam a 

ser de 2,1 e 4,3, respectivamente. Para a mortalidade neonatal, estas 

diferenças se reduzem para 1,9 e 2,1 entre as mesmas categorias. 

Comparando-se, agora, somente os riscos de morte entre as 

categorias Fossa Séptica e Fossa Negra, verifica-se que a mortalidade 

pós-neonalal é a responsável pela maior parte da diferença de 

mortalidade infantil: enquanto 'a relação entre os riscos de morte 

neonatal é de apenas 1,1, no caso da mortaPdade pós-neonatal passa 

a ser de 2,0. 

Um outro fator que pode interferir nestes diferenciais de 

mortalidade infantil é a forma de utilização das instalações sanitárias, 

que pode ser de uso exclusivo do domicilio ou comum a mais de um 

domicilio. 

.. 
A T~ei~O apresenta as probabifidades de morte de menores · 

de 1 ano segundo o tipo d~ esgotamento sanitário e o uso da 

instalação. A relação entre as probabilidades de morte do grupo 

populacional residente em domlcnios com instalaçoes "comum a mais 

de um domicmo·" e "exclusivo do domicUio" é de 2,0. 



Tabela9 

Probabilidades de Morte de Menores de 1 Mo, Segundo o 

Tipo de Esgotamento Sanitário 
Estado de São Paulo 

1979/1964 

77 

Por 1.000 Nascidos VIVOs 

Tipo de 
Esgotamento 

Total ......................... . 

Rede Geral ................... . 

Fossa Séptica ............... . 

Fossa Negra ...•••...•.••...•• 

Outra+Nao tem 

+Ignorado ..................... . 

Probabilidades de Morte de 
Menores de 1 Mo 

Menos de 
28 Dias 

19,80 

: 

13,20 

24,76 

27,96 

25,79 

28 Dias a 
11 Meses 

19,92 

9,33 

19,65 

40,06 

28,56 

Total 

39,32 

22,41 

43,92 

66,90 

53,62 

Fonle: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Eslallslica - IBGE. 

Pesquisa Nacional por Amostra de Oomlcmos- PNAD 1984. 
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Tabela 10 

Probabilidades de Morte de Menores de 1 Mo, por Uso da Instalação 

SanHárla, Segundo o Tipo de Esgotamento 

Estado de São Paulo 

1979/1984 

Tipo 
de 

Esgotamento 

Total .......................... . 

Rede Geral+ 

Fossa Séptica .............. .. 

Fossa Negra ................. . 

Outras+Não tem 

+Ignorado ..................... . 

Por 1.000 Nascidos VIVOS 

Probabilidades de Morte de 
Menores de 1 Mo, por Uso 

da Instalação Sanitária 

Exclusivo do Comum a Mais Total 
Domicmo de um Domlcmo 

; 

34,74 70,43 39,32 

26,68 39,19 27,59 

58,95 114,69 66,90 

53.62 

Fonle: Fundãção Instituto Brasileiro de Geografia e Estalls!ica - IBGE. 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclllos- PNAO 1984. 
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Ao se fazer outro cálculo, levando-se em conta o tipo de 

instalação, encontram-se diferenças ainda mais elevadas nos casos 

de Fossa Negra, possivelmente devido aos maiores riscos de 

contaminação ambiental gerados por este tipo de Instalação. 

Em slntese, os dados sugerem uma influência muito forte da 

qualidade do sistema de esgotos e do tipo de uso das instalações 

sanitárias na sobrevivência das crianças menores de 1 ano. 

Aqui também deve-se ler em mente as- possiveis interferências-

de outras variáveis de natureza sócio-econômica associadas ao tipo _ 

de sistema de esgotamento sanitário. 

Saneamento Básico_ /nsfnfçdo llfatema e Modo/idade lnl'antil em 

Silo Paulo 

Os dados anteriores deixaram evidente a influência positiva do 

abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário adequados 

sobre a sobrevivência das crianças menores de 1 ano. Entretanto, 

estas evidências podem se apresentar de formas diferentes segundo 
I 

os setores sócio-econômicos da população analisada, sobretudo com 

relação ao nivel da instrução materna, que tem a capacidade de 

compensar ou ;:~mpliar os efeitos da qualidade do saneamento. Com a 

finalidade de observar estes efeHos combinados, a seguir será feita 
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• uma aná!lse utmzando-se uma combinação de categorias de água e 

esgoto que renetem as condições adequadas e Inadequadas conforme 

dennlção a seguir (SIMOES e VETTER, 1980): 

saneamento adequado: rede geral de água ou poço e nascente 

com canalização Interna e· com rede geral de esgotos ou fossa 

séptica; 

• saneamento Inadequado: todas as demais combinações. 

Alêm disso, foram consideradas as seguintes categorias de Instrução 

da mãe: 

• maior Instrução: 5 anos e ma!s de estudo; 

- menor Instrução: alê 4 anos de estudo, Inclusive sem lnstruçãp. 

Por melo dos resultados da Tabela 11, verlnca-se que a população 

InfantO submetida a condições Inadequadas de saneamento correm 

um risco de morte 2,3 vezes superior ao daquelas que vivem em 

condições adequadas. Este diferencial, como era de se esperar, é 

ainda supertor ao se considerar apenas a mortalidade pós-neonatal 

(3,1 vezes). Jã no caso da neonalal, o diferencial é menor devido ao 

fato dos óbitos de menos de 28 dias estarem mals associados às 

causas pertnatals. 

Ainda nesta Tabela, observa-se que as diferenças de nlvel de 

mortalidade lnfanm entre os sistemas adequados e inadequados de 



Tabela 11 

Probabilidades de Morte de Menores de 1 Ano, por Anos de Estudo da Mãe,Segundo a Qualidade de Serviços de Água e Esgoto 
Estado de São Paulo 
197911984 

Por 1.000 Nascidos VIVO& 

Probabilidades de Morte de Menores de 1 Ano, por Anos de Estudo da Mãe 
Serviço 
de Água Alé4anos Acima de 5 anos Total 
e Esgoto 

Neonatal Pós- Neonalal Pós- Neonatal Pós-
Total Neonalal T.ç:>tal ! 

.. Neonalal Tola! • Neonalal 

Total .......................... 49$ 22,22 27,66 25,07 16,34 8,88 39,32 19,80 19,92 

Inadequado (1) ............ 66,23 28,62 38,82. 53,97 24,46 . 30,25 63,89 27,74 37,18 

Adequado (2) •.•..•.••••...•• 35,83 17,23 18,93 20,02 14,92 5,18 27,68 16,04 11,83 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estallsllca -IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domlcfllos-PNAD 
1984. 

(1) Inadequado: todas as outras combinações menos salisfalórias que envolvem serviços de água sem canalização interna e 
fossas rudimentares. 

(2) Adequado: rede geral de água ou poço nascente, ou outras fontes, com canalização Interna, associada a uma rede geral 
de esgotos ou fossa séptica. · 

(I) -
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água e esgoto· se mantêm Importantes em ambas as categorias de 

lnstruç!o materna. 

Poder-se-la argumentar que os beneficios de um sistema 

adequado de saneamento baslco seriam maiores entre as maes de 

baixo nlvel de Instrução do que entre aquelas com um nlvel maior 
! 

porque entre estas os cuidados com a higiene básica, adquiridos 

através da escola, anulariam parcialmente as deficiências do sistema 

de água e esgoto. 

Este tipo de interação entre Instrução e saneamento foi 

evidenciado em alguns patses como, por exemplo, Gana e Sudão 

(ONU,::: 1985).- Porém, em vários outros_ palses estudados, tal- fato· nao:-: 

ocorreu. 

Existem também evidências de uma outra interação entre estas 

varfavels que se manifestd de forma Inversa da anterior, ou seja, o 
impacto do sistema adequado de s~ea!Jlenlo aumenta à medida que 

o nlvel de Instrução materna cresce. Na Costa Rica, por exemplo, este 

fenômeno foi detectado por Behm (1987) em um estudo sotire os 

grupos sociais de risco para a sobrevtvencla lnfantU. 

Para o Brasn, os dados do Censo Demográfico de 1970 mostram 

que os diferenciais de mortalidade segundo o tipo de abastecimento 

de água crescem conforme se eleva o nlvel de instrução da mãe 

(MERRICK, 1981 ). 

Retomando o caso de São Paulo, os dados da PNAD-84 indicam 

que o niVel de mortalidade pos-neonalat se reduz de 30,25 por mU 

para 5,18, ao se passar da categoria Inadequada de saneamento para 

a adequada, no grupo populacional de maior instrução materna. Isto 
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representa uma razao de 5,8 entre os dois nJvels de mortalidade. No 

grupo de menor Instrução materna, o nlvel da mortalidade passa de 

38,83 por mil para 18,93, o que representa uma razão de 2,1, bem 

inferior à do grupo de maior instrução. Este padrão de diferenciais, 

observado em Sao Paulo, sugere, assim, que os efe"os posRivos do 

saneamento aumentam juntamente com o nlvel da instrução materna. 

Este lipo de comportamento também se reflete sobra o padrão 

da mortalfdada (neonatcJ e pós-neonatal). As quatro comb!naçoes 

posslveis entre as categorias de menor e maior instrução e seneamento 

adequado e inadequado Indicam uma transformação senslvel do 

padrão quando se reúne saneamento adequado com maior instrução · 

da mãe (T abe!a 12 ). 

Vcla ressanar, também, que não so pode descartar a hipólos~ 

de outras associações, ou seja, o setor populacional referente à maior 

lnstruçao materna e à dfsponÍbllldadi3 de sistemas adequados de água 

e esgoto estaria, também, associado . a çutras caractertsticas sócio~ 
econômicas posHivas que lnteragem e favorecem, ainda mais, a 

sobrevivência das crianças. 

O grupo social caracterizado pela maior Instrução materna e 

saneamento inadequado, com um número relativamente pequeno de 

casos, pode estar associado a uma localização espacial mais distante 

da rede de serviços de saúde e, portanto, acumulando mais elementos 

desfavoráveis à sobrevivência das crianças. 

Por outro lado, no grupo social de menor instrução, o impacto 

das condfçOes Inadequadas de saneamento pode se diluir no conJunto 

das demds condições sócio-econômicas adversas que defineiam um 

quadro. de elevada mortalidade lnfantn. 



Tabela 12 

Variação no Padrão da Distribuição dos Óbitos Infantis, Segundo as Categorias de Instrução Materna e Saneamento 
Estado de São Paulo 
1979/1984 

Em porcentagem 

Óbitos Infantis 
Combinações entre Categorias 

Neonatal Pós-Neonatat Total 

1f()f€11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 50,4 49,6 100 

Menor Instrução/Saneamento Inadequado ................ 43,1 56,9 100 

Menor Instrução/Saneamento Adequado .................... 45,3 54,8 100 

MaJor Instrução/Saneamento Inadequado .................. 48,1 51,9 100 

Maior Instrução/Saneamento Adequado ...................... 74,5 25,5 100 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e EslaUslica -IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de DomicDios-PNAD 
198~ . 

co 
~ 
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A Influência Simultânea da Renda Familiar, Instrução Materna e 

Saneamento sobre a Mortalidade lnfanlll 

F.oram analisadas, até aqui, as relações entre as variáveis 

sóclo-econõmlcas e a mortalidade Infantil separadamente. A observação 

das três variáveis de forma slmullênea permite detectar as Interações 

entre as mesmas, que ampnam ou Inibem seus efeitos sobre a 

mortalidade das crianças. 

Com esta finalidade e visando uma melhor operacionalização 

dos dados, as variáveis renda e instrução da mãe foram simplificadas 

e agrupada~ em duas categorias, representando um maior e menor 

nlvel de renda familiar e instrução materna. Para o saneamento, foram 

mantidas as categorias Intel ais, ou seja, saneamento adequado e· 

inadequado. 

Sendo assim, o n!vel mais elevado de mortalidade infantil 

corresponde à combinação das categorias de menor renda familiar, 

menor Instrução malema e saneamento Inadequado. Por outro lado, 

o nlvel de mortalidade mais baixo refere-se ao setor populacional 

definido pelas categorias de maior renda, maior Instrução e saneamento 

adequado. Todas as demais combinações posslvels apresentaram 

n!vels de mortalidade lntermedlârlos com relação aos dois extremos 

citados. 

Estes resultados podem ser observados na Tabela 13 ~ onde _, 
figuram todas as combinações entre as categorias das variáveis em 

questão e seus respectivos resu:tados em lermos de mortalidade. 



Tabela 13 

Varlaçaõ-da Mortalidade Pós·neonatal Segundo as Diversas Comb!naçoes de Categorias de Renda, rnstruçao e 
Saneamento Básico 
Estado de São Paulo 
1975/1984 

Combinações Entre Categorias (1) Morlalldade Pós-Neonatal Razões de Decréscimo 

Menor Instrução 

Menor Renda 

Maior Instrução 

Menor Instrução 

Maior Renda 

Maior Instrução 

Saneamento Inadequado 

Saneamento Adequado 

Saneamento Inadequado •. 

Saneamento Adequado 
' 

Saneamento Inadequado 

Saneamento Adequªdo 

Saneamento lnadequaqo 

Saneamento Adequado 

. fonte: fundaçao lnstltuto Brasnelro de Geograna e Estalls~ca • IBGE. 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicllios • PNAD 1984. 

( 1 ) MaJor Renda: superior a 5 salários mlnlmos; 
Menor Renda: até 5 salários minimos; 
Maior Instrução: 5 anos e mais de Instrução; • 
Menor Instrução: atê 4 anos de instrução (111Ciusive sem instrução); 

39,97 

22,72 

33,21 
' 

7,37 
' 

22,31 

8,05 

18,97 

3,56 

( 

! 

l 

1,8] 
1,2 

4,5 

2~ ]1.2 
5,30 

3,1 

2,3 

Saneamento Adequado: rede Geral de égua ou poço ou 
nascente com canalização interna 
mais rede geral de esgotos ou 
fossa séptica; 

Saneamento Inadequado: todas as demais combtnaçOes. co 
c:o 
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Considerou-se apenas a mortalidade pós-neonatal para efeHo de 

simplificação e por ser esla mais sens!Vel às mudanças nas vartávels 

s6clo-economlcas. 

f'.s razões de decréscimo podem ser oblidas ãiVIdindo-se o n!Vel 

Inicial da mortalidade pelo novo n!Vel captado ao se allerar uma das 

categorias. 

As razões de decréscimo reglslradas ao se allerar a categoria 

de uma variável, dado que as demais permanecem lmutãvels, são, em 

média, as menores observadas: 

AO e rações 

IMO -- IM1 
N:.O -- AE1 
RFO -- RF1 

Razões de Decréscimo 

1,2 
1,8 
1,8 

Entretanto, ao se allerar uma das variáveis, dado que já se 

. a!!erou uma das outras, verifica-se que as razões de decréscimo 

aumentam: 

AHerações 

AEO •• AE1 dado JM1 e RFO 

IMO •• IM1 dado AE1 e RFO 

RFO •• RF1 dado AE1 e IMO 

AEO •• AE1 dado RF1 e IMO 

RFO •• RF1 dado JM1 e AEO 

IMO •• IM1 dado RF1 e AEO 

Razões de Decréscimo 

4,5 

3,1 

2,8 

2,8 

1,8 

1,2 
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Desse mõdo, observa-se que o Impacto se amplia sensivelmente 

quando se associam duas allerações. Os maiores Impactos ocorrem 

nas combinações que envolvem o Saneamento e a Instrução, deixando 

transparecer uma· Interação posftlva entre eslas duas variáveis. 

Por llltlmo, o Impacto da alteração de uma varfáVel, dado que as 

duas oulras Já foram alleradas, são: · 

AfteraçOes 

AEO ~- AE1 dado IM1 e RF1 

IMO -· IM1 dado AE1 e RF1 

RFO -~ RF1 dado AE1 e IM1-~-

RazOes de Decréscimo 

5,3 
2,3 

2,1 

Como se pode observar, o maior Impacto ocorreu para a alteração 

do tipo de saneamento na presença de maior Instrução materna _e 

renda familiar mais elevada. 
; 

Não se deve perder de vista, en)ret~lo, os efeilos da ampliação 

do nomero de cruzamentos entre as variáVeis e a conseqOente redução 

do número de casos para cada uma das combinações envoMdas. O 

grupo social defmldo pela maior faixa de renda famifiar, maior ntvel de 

Instrução materna, e saneamento Inadequado, por exemplo, apresenta 

uma rreqOêncla reduzida de casos, tomando os Indicadores calculados 

para esle grupo mais vulneráveis a fluluações. 

Esta exploração lnluHiva dos dados deixa transparecer o forte 

Impacto sobre a mortalidade determinado pelo fator saneamento 

adequado. 

A Importância da varfáVel saneamento básico se destaca nos 

resuftados da.anállse mu!Uvarfada de um modelo de regressão múlllpl& 
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Resu/!odos do Ap//cop§o de um Modelo de Regress§o Mtll!(olo 

o modelo de regressão adotado foi o seguinte: 

onde: 

Y = nlvel da mortalidade InfantO, neonalal ou pós-neontal. 

RF, IM, flE. e ID = são as variáveis renda familiar, instrução materna, 

saneamento básicO e idade da mae. Esta ú~ima foi Introduzida no 

modelo com a finalidade de controlar as possiveis interferências · 

do fator. idade nos efeitos das variáveis sócio-econômicas. 

b0 • nivel de V correspondente à combinação mais desfavorável 

entre as variáveis categóricas consideradas. 

b1 = o efeito de um maior nlvel de renda fámiliar sobre a mortalidade 

In f anti! (Y). 

b2 = o efeHo de um maior nlvel de Instrução materna sobre a mortalidade 

infantil (Y). 

b3 = o efeito do saneamento adequado sobre a mortalidade irifantil 

(V). 

b4 - o efeito da Idade materna inferior a 35 anos sobre a mortalidade 

in f anUI (Y). 

As variáveis independentes do modelo de regressão múltipla 

foram categorlzadas e convertidas em variáveis dvmmy. As , 



90 

transformaçoes foram realizadas atribuindo-se os valores O e 1 segundo 

as seguintes categorias: 

a) Renda Familiar (RF) 

RF = O: renda inferior ou Igual a 5 salários m!nimos; . 
RF = 1: renda superior a 5 salários minimos. 

b) Instrução Malema (IM) 

IM = O: até 4 anos de estudos (Inclusive sem lnstruçao); 

IM = 1: 5 anos e mais de instrução. 

c) Saneamento Básico (AE) 

AE = O: saneamento inadequado (todos os casos diferentes daqueles

considerados adequados); 

AE = 1: saneamento adequado (rede geral de água, poço ou 
; 

nascente com canallzaçao Interna e rede. geral de esgotos 

ou fossa séptica). ·· 

d) Idade Matema (ID) 

ID = O: igual ou superior a 35 anos; 

ID = 1: inferior a 35 anos. 

A seguir, relacionam-se os resultados obtidos: 

1 . Mortalidade Infantil 

Y = 76,73776 - 12,52368RF - 10,670991M - 28,64S3AE -

11,8501410 

R2 
... 81090 

• 



2. Mortalidade lnfantn Neonatat 

Y .. 36,4847 - 2,310976RF - 1,3891591M - 10,00891AE 

11,0022410 

R"=.53649 

3. Mortalidade Infantil Pós-neonatat 

Y = 40,25224 - 10,21062RF - 9,2842221M - 18,63717AE • 

0,845707510 

R
2 = .90724 
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Os resullados encontrados demonstram que as variáveis 

estudadas explicam a maior parte da variância observada na mortalidade 

infanlil, sobretudo quando se considera a pós-neonatal separadamente. 

No caso especifico da mortalidade neonalal, as variáveis sócio

econômicas reduzem sensiVelmente seu poder de explicação. 

Entre as variáveis sócfo-econOmfcas aqui conslderada,s, o 

Saneamento Básico (AE) é, sem dCrvida, aquela que exerce a maior 

influência sobre a mortandade infan!il, tanto neonalal como pós

neonalal. 

Mesmo no caso da mortalidade neonalal, onde a idade materna 

é predominante, a variável saneamento se destaca nitidamente da 

· ,enda e da instrução, pelo seu maior impacto sobre as variações de 

·mortalidade. 
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A Varfâvel Cor Materna 

Mais recentemente, a cor passou a ser um Indicador de maior 

interesse entre os pesquisadores, apesar do subjetMsmo desta definição, 

por acrescentar mais elementos explicatiVos no estudo da evolução de 

alguns fenômenos demográficos. Trabalhos desenvolvidos para o 

Pais como um todo e para o Estado de São Paulo em particular 

revelam, a partir desta variável, diferenciais Importantes para a análise 

da mortalidade, nupclalldade e fecundidade (BERQUÓ, 1988; 

BERCOVICH, 1988; MORELL e SILVA, 1982). Desta forma, elementos 
' étnlcos-curturais vêm à superficle e ganham representatividade através --

da- cor, mesmo quando se controlam as demais vartávels sócio

econômicas dominantes. 

No caso especffico da, mortalidade infantil, também existem 

fortes evidências da influência do fator cor (CUNHA, 1990). -

As estimatiVas realizadas com base nos dados da PNAD-?4 

indicam diferenciais importantes de mortalidade infanlii entre os setores 

populacionais definidos pela cor. Conforme se verifica na Tabela 1~ 

a mortalidade lnfMIII entre mães negras é 1,77 vezes superior à das 

mães brancas. 

Tais resultados também Indicam uma elevada mortalidade Infantil 

para as mães de cor parda e outras. Cabe ainda destacar que os riscos 

de morte no perlodo neonalal para a população negra são maiores do 

que o esperado, reproduzindo um padrão singular, onde a mortalidade 

neonatat é superior à pós-neonatal em um patamar multo elevado da 

mortalidade infàntil: 57,38 por mH. Provavelmente, este fenômeno 



Tabela 14 

Probabilidades de Morte de Menores de 1 Ano, 

Segundo a Cor da Mãe 

Eslado de São Paulo 

1979/1984 
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Por 1.000 Nascidos VJVos 

Corda Mãe 

T olal .......................... . 

Negra ............................. . 

Branca ............................ . 

Parda e Outras ............. . 

Probabilidades de Morte de 

Menores de 1 Mo 

Menos de 

28 Dias 

19,80 

31,j7 

17,52 

22,91 

28 Dias a 

11 Meses 

19,92 

27,05 

15,23 

30,64 

O a 
11 Meses 

. 

39,32 

57,38 

32,48 

52,84 

Fonle: Fundação lnsmuto Brasileiro de Geografia e Eslallslica - IBGE. 

Pesquisa Nacional por Amoslra de Domicnios- PNAD 1984. 
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está associado com o padrão da fecundidade entre as mulheres 

negras, que determina uma maJor freqUêncla de casos de riscos 

(gravidez de risco, compncaçoes ao nascer, etc.). 

Esta hipótese é reforçada pelos indicadores de alguns fatores 

de risco associados à fecundidade e relacionados na T ab7la_1S. 

Os dados anteriores Indicam que a maJor freqUência de fatores 

de risco ocorre entre as mães de cor negra seguida das mães de cor 

parda e de cor branca. Embora estes elementos não sejam suficientes 

para uma comprovação definitiva da hipótese levantada, são bastante 

sugestivos. 

Um fenômeno semelhante ocorreu nos Estados l .Jos, na 

década de 40, quando a mortaftdade lo!anl!l apresentava nivels próximos 

aos analisados aqui. Em 1945, por exemplo, a taxa de mortalidade· . , 
Infantil da população negra era de 57,0 por m!l, enquanto que as 

·,;,n:;cnatal e pós-neonatat eram de 32,0 e 25,0, respectivamente. Verl!lca

S0, ,1sslm, que também nos Estados Unidos a mortandade neonatat 

era ·relativamente mais elevada em uma situação de alta mortandade 

lnfanm. Naquele momento, a razão diferencial da mortalidade infantn 

segundo a cor (não-branca/branca) era de 1 ,7 e as da mortalidade 

fetal e mortalidade materna eram de 2 a 2,6, respectivamente. 

Uma questão que se coloca de Imediato na análise do Indicador 

cor·~ até que ponto os dlrerenclals demonstrados na Tabela 15 · não 
-- ---·· I 

estariam simplesmente refletindo uma ana correlação com outros 

fatores sóclo-econõmlcos, como a renda rammar e a InstruçãO materna. 



Tabela 15 

Fatores de Risco Associados à Fecundidade das Mulheres, Segundo a Cor 
Estado de São Paulo 
_1979/1984 

Proporção de 
Proporção de Nascimentos nas 

CorMalema Nascimentos Idades 
de Ordem 
4e Mais Menosde19 35Anos 

Anos. e+ 

Negra ............................................................ 13,42 14,71 13,74 

-
Branca .......................................................... 6,21 13,98 9,53 

Parda e Outras ......................... -.............. 9,80 12,94 10,27 

Em porcentagem 

Proporção de Nasci-
mento com lnlerva-

lo lntergenésico 
Inferior a 24 Meses 

28,57 

20,49 

24,53 

Fonte: Fundaçâolnslilu1oBrasDelrodeGeograflaeEslallslica-IBGE.PesquisaNaclonalporAmoslradeDomlcOios-PNAD : c:> 

100~ ~ 
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Isto leva a supor que se fossem controladas as outras variáveis 

sócio-econômicas ocorreria um esvaziamenlo do poder de explicação 

da variável cor. Caso contrário, confirmar-se-la a hipótese de que o 

Indicador cor refletiria a aluação de outros elementos mullo 

provavelmente de nalureza é!nlco-cullural, e pouco explicado pelas 

demais variáveis sOclo-economtcas. 

Para verificar esta problemática vple lançar mão da análise 

multívariada através de um modelo de regressão múHipla, considerando

se as seguintes variáveis sócio-econômicas: renda familiar, Instrução 

materna, saneamento básico e a cor. 

O modelo de regressão adotado foi o seguinte: 

onde: 

Y • Probabilidade de morte infantil, neonatal ou pós-neonalal 

b.= N'IVel de (Y) correspondente à combinação mais desfavo~ável 

entre as variáveis calegórlcas consideradas. 

b1 == O efeito de um maior nível de renda familiar sobre a mortalidade 

infantil (Y). 

b2 .. O efeito de um maior nível de instrução malema sobre a mortalidade 

infantil (Y). 

b3 = O efeílo do saneamento adequado sobre a mortalidade infantil 

(Y). 

b4 .. O efeito da cor branca sobre a mortalidade infantil (Y) . 
• f • 
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As variáveis· independentes do modelo de regressão múltipla 

foram categorizadas e convertidas em variáveis dummy. As 

transformações foram realizadas a!nbuindo-se os valores O ou 1 

segundo as seguintes categorias: 

a) Renda Famifiar (Variável = RF) 

RF =O: renda inferior ou igual a 5 salários mlnimos; 

RF = 1: renda familiar superior a 5 salários mtnlmos. 

b) Instrução Materna (Variável = IM) 

IM= O: 

IM= 1: 

até 4 anos de estudos (inclusive sem instrução); 

5 anos e mais de instrução. 

c) Saneamento Básico (Variávei=AE) 

. . , 
AE = 0: saneamento Inadequado (todos os casos diferentes do 

saneamento adequado); 

AE = 1: saneamento adequado, ou seja, rede geral de água (ou 

poço e nascente) com canalização interna e rede geral de 

esgotos ou fossa séptica 

d) Cor Materna (Variável - Cor) 

Cor = O: mãe não-branca 

Cor = 1: mãe branca 



Os resuHados obtidos encontram-se assim relacionados: 

1. Mortalidade Infantil 

Y = 75,25301 - 13,02449 RF - 9,669366 IM - 27,08393 N:. 

- 13,16605 Cor 

Coeficiente de determinação: R2 = .8328093 

2. Mortalidade POs-neonatal 

Y = 44,04286 - 9,922034 RF - 8,475152 IM - 17,4414 N:. 

- 8,372109 Cor 

Coeficiente de determinação: R2 = . 8785625 

3. Mortalidade Neonatal 

Y = 31,20486 - 3,097221 RF - 1,19632 IM - 9,640001 N:.1 . ' 

- 4,795649 COR 

Coeficiente de determinação: R2 = . 5584825 
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Estes resuHados revelam que as variáveis estudadas explicam 

a maior parie da variâncla observada na mortalidade infantil. A influência. 

das varlavels toma-se ainda maior quando se considera a mortalidade 

pós-neonatal separadamente. 

No caso da mortalidade neonatal, o grau de explicação das 

variaveis se reduz sensivelmente. A variável Saneamento Basico (PJ:.) 



99 

. é, sem dúvida, a que causa maior impacto tanto na mortalidade pós

neonatal como na neonatal e, evidentemente, na mortalidade InfantO 

total. 

A variável cor destaca-se em segundo lugar pelo poder explicativo 

tanto na mortalidade Infantil total como na mortalidade neonatal. No 

caso da mortalidade pó~-neonatal, o segundo lugar cabe à renda 

familiar, embora os valores dos coeficientes encontrados para a 

renda, instrução e cor sejam muito próximos entre si, sugerindo uma 

certa Igualdade entre elas na Influência causada· sobre a mortalidade

pós-neonalal. 

Embora posslveis desvios ou viezes possam ler origem nos 

critérios de categorização das variáve,is ~ na transformação em 

variáveis dvmm.x fica muito nilida a importância_ da influência ~a 

vartável cor, mesmo competindo com as demais vartáVels sócio

econômicas em lermos de explicação da mortalidade infantil. 
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Aleitamento Matemo e Sobrevivência lnfantn 

Entre os falores associados à sobrevivência de crianças menores 

de 1 eno, a amamentação destaca-se por sua influência direta sobre 

o desenvoMmento e saúde das crianças, tanto pela qualidade nutricional 

do leite matemo, quanto pelas suas propriedades lmunoiOglcas. Esta 

associação tem sido evidenciada em vários estudos que confirmam a 

superioridade do aleilamenlo malemo e sua inOuência positiva na 

sobrevivência infantil (DA VPNZO et alii, 1983; GOLDBERG et ali!, 

1984; PLANK,1973; PAI..LONI e TIENDA, 1986; HABICHTeta!H,J986;~

HOFFtMN e L.AMPHERE, 1984; VICTORA el alil, 1987). 

Os mecanismos por melo dos quals a amamentação influencia 

a sobrevivência das crlanças podem ser diretos ou Indiretos; A lnlluêncla- -
• • 

direta da amamentação se realiza por melo de nutrientes contidos no 

leite melemo que contribuem para o crescimento e desenvoMmento 

da criança. As vantagens destes nutrientes se destacam tanto do 

ponto de vista quantHa!lvo como qualitativo. 

Um segundo mecanismo dlrelo diz respeito às propriedades 

Imunológicas do leHe malemo, que previne as infecções, sobretudo 

aquelas que têm origem no sistema Intestinal. Além disso, o consumo 

exclusivo de leHe matemo, no lugar de outros alimentos que podem 

estar contaminados, reduz o risco de Ingestão de agentes infecciosos. 
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A contribuição Indireta se reanza através dos beneficios de um 

maior Intervalo lntergenêslco associado à amamentação. o pertodo 

de amenorrêla pós-parto pode colaborar para um maior espaço de 

. tempo entre nascimentos que, por sua vez, contribui para a sobrevivência · 

da criança. 

FreqUdnclo e Dure~ o do Am::menlc~o no Eslodo 

doSéoP.t:u/o 

. M.r<Nés do Gráfico : 7, . pode-se · observar a freqüência da 

amamentação (aleaemento matemo exclusivo) no Estado de São 

Paulo pru-a o pertodo 1979-1983. Esta curva indica que, muito embora 

a maioria das crianças seja amamentada logo após o nascimento . 
(78,76%), menos da metade recebeu amamentaçao durante 3 meses. 

A elevada rreqOência do desmame fica evldenle na acentuada incfinaçao 

da curva nos primeiros meses de amamentação, que se atenua em 

seguida até os doze meses, quando somente 1 ,5% das crianças 

observadas desfruta de aleitamento exclusivo. A duração mediana da 

amamentação (perfodo em que a metade das crianças ainda está com 

aleaamento exclusivo) estimada para o perfodo 1979-1983 foi de 

65,66 dias. 

Os dados da PNAD-84 permitem também a análise ano a ano e 

portanto a observação da tendência de 1979 a 1983. Com base nestas 

lnformaçoes, foram construTdas as curvas de freqUências que estao 

rP.presentadas no Grállco 8. 



Gráfico 1 · . - .. 

Evolução da Proporção de Crianças Amamentadas Exclusivamente com Leite Materno 
Estado de São· Paulo 
1979/1983 
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Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografaae Estatrstica ·IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicrlios:. PNAD ! c; 
1984. . . IN 



Gráfico 8 
Evolução da Proporção de Crianças Amamentadas Exclusivamente com LeHe Matemo 
Estado de São Paulo · 
~1979-1983 
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1984. ~ 
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Os gráficos revelam um aumento na freqUêncla de amamentação 

no pertodo 1979-1983, também vislvel nos Indicadores que constam 

na Tabela 16. 

~ muito provável que este aumento na duração do aleüamenlo 

matemo exclusivo tenha determinado uma · diminuição nos riscos de 
\ 

morte das crianças menores de 1 ano, através dos mecanismos já 

mencionados anteriormente. Por outro lado, deve ler havido, também, 

uma innucncla positiva da queda da mortalidade infantn sobre a 

amamentaçao. 

Um oulro aspecto que caracteriza a amamentação, no Estudo 

de Süo Paulo, é o comportamento diferenciado segundo os diversos 

cxlralos sócio-econômicos, já apontado em outros estudos (MONTEIRO, 

1988 e BERQUÓ, et alii 1984). 

Os dados da PNA0-84 revelam . que o comportamento da 

amamentação ocorre de forma diferenciada, segundo o nlvel de 

instrução da mãe (Tabela 17). 

Os resuHados mostram uma maior proporção de crianças 

amamentadas ·logo após o nascimento entre as mulheres com maior 

nlvel de instrução e, portanto, uma menor proporção de crianças 

nunca amamentadas. Por outro lado, os dados sugerem que a interrupção 

da amamentação é mais rápida entre as mães com maior instrução. 

Evidentemente, nao se pode esquecer que a PNAD-84 não foi 

elaborada, exclusivamente, para a pesquisa da amamentação e, 

portento, deve-sé considerar o caréler aproximativo de seus resuHados. 



Tabela 16 

Indicadores da Freqüência e da Duração da Amamentação 
Estado de São Paulo 
1979-1983 

Proporção de 
Anos Crianças Ama-

mentadas (%) 

... 
1979 ............................................................ 74.72 

1980 .................................... : ....................... 76,60 

1981 ............................................................ 78,91 

1982 ............................................................ 80,80 

1983 ............................................................ 82,74 

1979-83 ............... ~ ..................................... . 78,76 

Proporção de Crianças com 
Duração Mediana Aleitamento Exclusivo(%) 

de Aleitamento 
(em dias) Alé2 Alé3 

Meses Meses 

59,01 49,57 32,93 

63,14 51,37 38,27 

62,98 51,45 36,87 

70,50 55,16 40,42 

72,57 56,63 40,81 

65,66 52,83 37,84 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia eEstatlslfca -IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Oomlcnlos-PNAO 

1984. 

...... 
o 
CJ1 



Tabela 17 

Proporção de Crianças Amamentadas Exclusivamente com Leite Matemo, por Grau de Instrução da Mãe, . 
Segundo a Duração da Amamentação 
Estado de São Paulo 
1979/1984 

Duração da Amamentação 
(emmeses completos) 

Dois ........................................................................................... . 

Quatro ................................................................................... ., .. . 

Seis .................................... _,, ................................................... . 

Total Amamentadas ............................................................... . 

Nunca Amamentadas ............................................................. . 

Em porcentagem. 

Crianças Amamentadas Exclusivamente com 
Leite Matemo, por Grau de Instrução da Mãe 

Menos de 4 Anos 4Anos e Mais 

51,39 55,80 

19,91 19,47 

9,52 8,41 

77,02 82,12 

22,98 17,88 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Eslallstica-IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicnios-PNAO 

1984. 
-o 
Cl) 
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Problemas Melodo/tfgicos para Ouanblicar os ETetlos da 

Amamentaç§o Sobre a /lfolfa!idade tnranhl 

Um grave obstáculo para a análise da Influência da amamentação 

sobre a mortalidade InfantO reside na existência de uma relação 

causal Inversa, ou seja, a morbldade e a mortalidade Interferem 

também na amamentação. Isto decorre da própria nalureza desta 

variável, que se interrompe com a morte da criança, ou seja: 

amamentação i====t morbidade e mortalidade infantil 

Esta caraclertsllca da variável produz um viés que exagera de 

forma espúria as estimativas dos efeitos da amamentação sobre a 

mortalidade. A ocorrência de uma doença grave ou a morte da criança, 

• 
por outras razões, provocam a suspensão imediata da amamentação 

0/er DAVANZO, 1986 e PALLONI, 1986). 

A Tabela 18 apresenta as probabilidades de morte infantil 

(neonatal e pós-neonalal) segundo a amamentação. Os resunados 

indicam que a mortalidade de crianças nunca amamentadas é 5,7 

vezes superior à daquelas amamentadas alguma vez. Já a mortalidade 

neonatal apresenta uma relação de mais de 17 vezes superior e a pós

neonalal de 2,3 vezes. 

O viés é mais forfe no primeiro mês de vida à medida que a 

elevada morbldade e mortalidade perinatal Interfere sobre a 



Tabela 18 

Probabilidades de Morte de Menores de 1 Mo, 

Segundo a Amamentação 

Estado de São Paulo 

1979/1984 
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Por 1.000 Nascidos Vrvos 

Amamentação 

Total ......................... . 

Não Amamentou .......... 

Amamentou ................. . 

Ignorado ...................... .. 

Probabilidades de Morte de 
Menores de 1 Mo 

Menos de 

28 Dias 

19,80 

77,61 

4,52 

84,39 

De 28 dias 

a 11 Meses 

19,92 

38,21 

15,33 

89,79 

De O a 

11 Meses 

39,32 

112,85 

19,79 

166,60 

Fonte: Fundação Instituto Brasileif9 de Geografia e Estallslica - IBGE. 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicllios- PNAD 1984. 
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amamentação de · crtanças que, normalmente, sertam amamentadas. 

No caso das crianças com mals de I mês de Idade, este falo é menos 

Importante. 

O efeito no sentido Inverso da morbldade e mortalidade sobre a 

amamentação toma necessária a utmzação de algum procedimento 

de controle deste viés. 

Em geral, pode-se obter o controle do efeito Inverso da mortalidade, 

como é o caso da PNAD-84. Porém, a Influência da morbidade só é 

posslvel em pesquisas especiais, que envolvam também· este lema. c. 

O procedimento mais comum é o controle do pertodo de exposição 

a risco de morte, que começa a partir do momento em que se· 

Interrompe a amamentação, OlJ seja, comparam-se os riscos de morte 

das crianças sobreviventes a partir da Idade em que tiveram a • 
. , 

amamentação interrompida com os riscos daquelas que nunca foram 

amamentadas, na mesma idade. 

Os R/scos de /Jfolfe em Cdanças Amamentadas e 

NA'o Amamentadas 

Com a finalidade de controlar o efeito inverso da mortalidade 

sobre a amamentação, como Jâ foi mencionado anteriormente, e 

estimar um indicador mais consistente, considerou-se como pertodo 

de risco aquele iniciado a partir do momento em que se interrompe o 

ale~amenlo matemo exclusivo. 



110 

Existem outros procedimentos metodol6glcos mais adequados, 

porém exigem um questionário adaptado às necessidades especificas 

do método como, por exemplo, as pesquisas do tipo caso-controle . 

. Este não é o caso da pesquisa aqui utilizada e o procedimento 

adotado compara os riscos de morte de dois grupos de crianças: 

aquelas que foram amamentadas exclusivamente com teae matemo e 

as que nunca foram amamentadas, controlando-se a duração da 

amamentaçao (1). Os resuHados constantes na Tabela 19' revelam . 
' 

que os riscos de morte das crianças que nunca foram amamentadas 

são, sistematicamente, superiores ao daquelas amamentadas 

exclusivamente com leite matemo, em todas as durações -de

amamentação consideradas. 

~ necessário considerar que, mesmo com este procedimento de 

controle adotado, permanece ainda o viés causado pelo efetlo da 
• 

morbldade sobre a amamentação, pois o estado doentio da criança 

pode ler sido duplamente responsável: pelaonão-amamentação e pela 

morte, posteriormente. Desta forma, os indicadores de mortalidade 

para crianças nunca amamentadas podem ainda estar sobreeslimados. 

A maior sobrevivência das crianças com aleitamento exclusivo 

também se confirma quando se comparam os riscos de morte destas 

crianças com aqueles da população infantil total. 

É importante ressallar, ainda, que os riscos de morte foram 

estimados para o perlodo Jogo após a interrupção do aleitamento 

(1) A diminuição progressiva das probabilidades de morte que se observa 
nas três últi~as colunas da Tabela 16 se deve, em parte, à redução 
também oroaressiva do oeriodo de exposição ao risco de morte. 



Tabela 19 

Probabilidades de Morte das Crianças Amamentadas Exclusivamente com Lei! e Matemo e das Crianças Nunca Amamentadas, 
Segundo a Duração da Amamentação 
Estado de São Paulo 
1979/1984 

Perfodode Probabilidade de Morte (por 1.000 NV) 
Duração da Amamentação Exposição ao 

(Meses Completos) Risco de Morte Aleitamento Nunca Total 
(Meses Complei.Qs) Exclusivo . Amamentada População 

Um ............................................................. . 2a6 8,20 28,87 10,80 

Dois ........................................................... . 3a6 3,23 20,42 6,25 

Três ........................................................... . 4a6 1,27 11,87 3,05 

Fonte: Fundaçãolnstnuto Brasileiro de Geografi~e Estallslica -IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Oomicnios • PNAD 
1984. 

---
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exclusivo, sem lndlcaçao do tipo de alfmentaçao adotada em seguida. 

Nesta comparação, pressupõe-se que os efeitos positivos do aleitamento 

matemo exclusivo continuam existindo algum tempo após sua 

interrupção. 

Uma questão que se coloca de imediato, em decorrência dos 

resultados anteriores, é se o mesmo impacto se observa em grupos 

sócio-econômicos dislíntos. t posslvel que os efeilos posHivos da 

amamentaçao sejam maiores entre as maes com menor ntvel de 

instrução e diminuam nos grupos de maior instrução. 

Os resultados constantes na Tabela 20 sugerem que os efeHos 

posHivos da amamentaçao têm um mafor impacto sobre as crianças 

que pertencem a mães com menor nlvel de instrução. 

Supõe-se que entre as mães com mafor nivel de instrução exista . 
um maior nfVel de discernimento quanto aos cuidados necessários em 

caso de doenças, inclusive da necessidade de assistência médica ou 

internação hospitalar. O maior nivel de instrução está também associado 

ao maior nlvel de renda e, portanto, a um melhor padrão de consumo 

no que se refere à saúde. Estes elementos reunidos neutralizam, em 

parte, os efeitos da amamentação nos setores sócio-econômicos mais 

privilegiados. 

Em slntese, lodos estes . indicadores analisados convergem 

para uma confirmação dos efeitos positivos da amamentação na 

sobrevivência das crianças menores de um ano, sobretudo nos setores 

populacionais de baixa lnstruçao materna. Embora estes dados sejam 

mais indicativos que conclusivos, em decorrência da complexidade 

metodológica ~a questão, servirão de base para investigações mais 

aprofundpdas no futuro. 
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Tabela 20 

Probabilidades de Mor1e Infantil no Perfodo de 3 a 12 Meses Completos de 

Idade, por N!vel de Instrução da Mãe, Segundo o Tipo de Alenamento 

Estado de São Paulo 

1979/1984 

Tipo de 

Alenamento 

Aletlamenlo Matemo 

Exclusivo (A) ................. . 

Nunca 

Amamentada (B) .......... 

Razão: (B)/(A) ............... . 

Probabilidades de Mor1e Infantil, 

por N!vel de Instrução da Mãe 

Alé 4Anos 

(Inclusive sem 

Instrução) 

14,91 
• 

31,61 

2,12 

5Anos 

e 

Mais 

9,18 

10,95 

1,19 

Total 

12,32 

24,22 

1,97 

Fonte: Fundação lnslilulo Brasileiro de Geografia e Eslalls!lca - IBGE. 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicflios- PNAD 1984. 
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A Idade da mãe situa-se entre os fatores da mortalidade· infantil 

mais freqUentemente mencionados, pois, hã multo tempo, as estatlsllcas 

v~m revelando que os nascimentos com riscos mais elevados de 

morte estão diretamente associados às mães muito jovens ou com 

Idades mais avançadas. 

De um modo geral, os menores riscos de morte são registrados 

pelos grupos etários de 25 a 29 anos, sendo que entre as mães com· 

Idades anteriores e posteriores a mortalidade é mais elevada, embora 

também existam registros de nlvels relativamente lnferlores.nas.ldades • 

de 20 a 24 anos (ONU, 1978). Estas eVIdências Indicam que a Idade 

da mãe ao nascer o filho constilul Importante fator associado à taxa ê1e 

mortalidade infantO, cujos mecanismos de atuação relacionam-se a 

condicionamentos de natureza fisiológica, durante a gestação e o 

parto, que se transferem à criança através das enfermidades perinatals. 

Além disso, as Idades maternas também se associam a momentos 

distintos do ciclo vital (ou famlnar), que se refletem nos cuidados e 

atenção ao recém-nascido. Os resultados da Investigação 

lnteramerlcana de Mortalidade na Infância (PUFFER e SERRANO, 

1975) revelaram para todas as áreas pesqulsadas um padrão da 

mortalidade infan!O com nlvels mais baixos nas Idades de 25 a 29 

anos. 
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Os indicadores calculados para o Estado de São Paulo (Tabela 

21), a partir do questionário da PNAD-84, revelam um padrão previsto 

pelas evidências lntemaclonals, observado tanto para a mortalidade 

lnfaniH, em seu conjunto, como para os cortes etários de menores de 

28 dias e seu complemento pos-neonatal. 

Evidentemente, tals resultados estão estreitamente relacionados 

com a ordem de nascimento, que também consll!ul um outro fator 

muito importante de interferência na mortalidade Infantil. 

Várias outras evidências empTricas . Indicam que, em geral, o 

segundo filho registra os menores riscos de morte lnfanlll (FEDERECI, . · 

N. e TERRENA TO, L. 1980), embora em alguns palses o primeiro filho 

pode apresentar o menor risco de morte; mas, normalmente, o risco é 

superior ao segundo. A partir d.o terceiro filho, os n!Veis de mortalidade 

aumentam sistematicamente. Como se pode observar no Gráfico 9, os 

Indicadores estimados para São Paulo, através da PNAD-84, também 

revelam um padrão semelhante. 

o cruzamento das vartâVels Idade materna e ordem de nascimento 

também evidencia que o . mesmo padrao observado antertormente 

para cada um dos fatores, isoladamente, permanece vis!Vel na análise 

bivariada. 

Os resultados constantes na Tabela 22 'mostram que a tendência 

dos riscos de morte segundo a ordem de nascimento, dentro de cada 

faixa etária da· mãe, mantém um padrão muito pró~mo daquele 



Tabela21 

Probabilidades de Morte de Menores de 1 Ano, 

Segundo a Idade da Mãe 

Estado de São Paulo 

1979(1984 
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Por 1.000 Nascidos VIVos 

Idade da Mãe 

(Em Anos) 

T olal ............................ 

Menosde20 .................. 

20- 24 ............................ 

25 ... 29 ............................ 

30-34 ............................ 

35- 39 ............................ 

40 e+ ... .,. ......................... 

Probabilidades de Morte de 

Menores de 1 Ano 

Menores de 

28 Dias 

19,80 

24;79 

17,89 

14,19 

18,90 

31,34 

38,99 

23 Dias a 

11 Meses 

19,52 

22,16 

• 
24,95 

13,Q4 

17,35 

18,59 

36,34 

Total 

39,32 

46,40 

42,40 

27,83 

35,92 

49,35 

73,91 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatrstica - IBGE. 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios- PNAO 1984. 



Grállco9 
Probabilidade de Morte de Menores de 1 Mo, Segundo a Ordem de Nascimento 
Estado de São Paulo 
-1979/1984 
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Tabela22 

Probabilidades de Morte de Menores de 1 Ano, por Ordem de Nascimento, 

Segundo a Idade da Mãe 

Estado de São Paulo 

1979/1984 

Por 1.000 Nascidos Vivos 

Probabilidades de Morte de Menores de 

Idade da Mãe 1 Ano, por Ordem de Nascimento 

(Em Anos) 
1 o. 2o. ao. 4°.e+ 

Menosde20 .......... 39,34 34,96 73,79 (1) (1) 

20. 24 .................... 38,04 29,13 68,72 80,58 

25-29 .•...•.•.•...•....•• 15,41 11,75 28,77 . 65,12 

r-· 
30- 34 .................... m 14,01 25,92 69,10 

35-39 .........•....•..••. (1) 13,82 30,78 72,61 

40 e+ ...................... (1) 35,18 39,79 80,87 

Fonte: Fundação lnslaulo Brasileiro de Geografia e Eslal!slica • IBGE. 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios- PNAD 1984. 

· (1) Número muito pequeno de casos observados. 
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observado para o renOmeno isolado. Da mesma forma, o padrão dos 

riscos de morte, segundo a Idade materna, se mantém para cada 

ordem de nascimento. 

Deste modo, o menor risco de morte é observado para o 2A filho 

de mães cuja idade, no momento do parto, situa-se entre 25 e 29 anos; 

e o maior risco é identificado nas ordens de nascimento 4o. e mais, em 

Idades de 42 anos e mais. 

Estes resu!lados confirmam, portanto, a importância dos fatores 

idade materna e ordem de nascimento sobre a mortalidade infantil no 

Estado de São Paulo. Durante a transição da fecundidade para n!veis 

mais baixos, ocorrem transformações na distribuição dos nascimentos. 

segundo estes fatores, .• acarrelando uma redução na proporção dos 
• 

nascimentos de risco e uma menor mortalidade infantil. 

A análise dos riscos de morte infantil segundo a ordem de 

nascimento, ao se controlar as variáveis instrução materna, renda 

familiar e cor materna, sugere que o padrão de aumento progressivó 

do risco, à medida que aumenta a ordem, se mantém nos diVersos 

setores sociais definidos por estas variáveis. 

Os Gráficos 1 O, 11 e 12 .ilustram estas relaçoes e indicam, também, 

que o risco do segundo filho é Inferior ao do primeiro em todas as 

curvas, exceto naquela que representa o padrão da populaÇão infantil 

com instrução materna de 5 a 8 anos de estudos. 
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Esse comportamento parece mais uma Inconsistência dos dados 

do que um falo real, à medida que as curvas das calegorias extremas 

alé 4 anos e 9 anos e mais - acompanham o padrão geral. 

· Os gráficos também sugerem uma certa amenização dos 

diferenciais ao se passar de uma categoria menos favorecida para 

outra mais favorecida. 

A análise do padrão em setores sociais da população ainda 

mais prMieglados encontra limites no pequeno nllmero de casos com 

nascimentos e óbnos d6 ordem quatro e mais. 

A idade materna e a ordem de nascimento também se relacionam 

com o intervalo entre nascimentos, outro Importante fator de risco a 

ser analisado em seguida. 



Gréllco 10 
Probabitidades de Morte de Menores de 1 Ano, por Ordem de Nascimento, Segundo a Instrução da Mãe 
Estado de São Paulo 
j979/1984 
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Gráfico 11 
Probabilidades de Morte de Menores de 1 Ano, por Ordem de Nascimento, Segundo a Renda Familiar 
Estado de São Paulo 
1979/1984 
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Grélico12 
Probabilidades de Morte de Menores de 1 Ano, por Ordem de Nascimento, Segundo a Cor Ma! ema 
Estado de São Paulo 
-197911984 
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Intervalo lntergenêslco 

A literatura clentmca vem apresentando, há décadas, evidências 

dos efeitos do espaçamento entre os nascimentos sobre a saúde da 

criança e sua sobrevivência. Este lema ganhou, no passado, um maior 

destaque com as pesquisas sobre o planejamento famlliar e, unimamente, 

vem ressurgindo no âmbito dos estudos das variáveis próximas da 

mortalidade Infantil. Vários trabalhos recentes têm apontado para a 

importância dos efenos do intervalo lntergenésico e as dificuldades 

metodológicas de análise. dos dados estalistlcos. (BALDION, 1981; 

RUTSTEIN,- 1983; MARTIN et ali!, 1983; TRUSSELL and 

1-WY!MERSLOUGH, 1983; SWEEI\1ER, 1984; PALLONI, 1984; MC 

CRACKEN, 1990). 

o termo "intervalo lntergenésico" é utmzado com maJor freqUêncla 
• • 

; ; é; literatura demográflca e refere-se ao pertodo de tempo que separam 

.· ~::c:is nascimentos vivos sucessivos de uma mãe. 

Nas pesquisas do tipo "histórias de nascimentos", esse Intervalo 

pode ser facnmente calculado através da diferença entre duas datas 

de nascimentos vivos sucessivos de uma mãe. Os efeitos sobre a 

sobrevivência do filho são determinados tanto pelo Intervalo anterior 

como pelo posterior. 

os estudos mostram que os riscos de morte dos filhos lndlces 

com Intervalos (anterior ou posterior) mais curtos são superiores aos 

daqueles com Intervalos mais longos. 



Diagrama 
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Nascimento 
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A ml!udncla da Ourap!o do úT!erva/o Antedor 
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A innuência desfavorável referente ao reduzido Intervalo 

intergenésico anterior se realiza: em geral, por melo de três mecanismos 

(SWEEMER, 1984; PALLONI, 1984; CANT.RELLE e H. LERIDON, 

1970). 

O primeiro atua através da deterioração da capacidade da mãe 

de desenvolver uma gravidez normal, em decorrência de um perfodo 

de tempo Insuficiente para uma adequada recuperação fisiológica e 

reposição das reservas nutricionais maternas. Este mecanismo pode 

causar uma menor duração da gravidez - filhos prematuros - e a 

ocorrência de baixo peso ao nascer. Estes dois últimos fenômenos 

estão associados diretamente a maiores riscos de morte infantil, 

sobretudo no perfodo neonatal. O esgotamento das reservas maternas 

pode, ainda, lnn~enclar a produção do leHe (quantidade e qualidade) 

e prejudlcpr a adequada amamentação do recém-nascido. 
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O segundo· mecanismo dlz respeito à compellçAo por alenção e 

cuidados malemals, no caso de dois e mais filhos com Idades multo 

próximas. As conseqUênclas da dMsâo dos cuidados entre as crianças 

no lar se agravam ainda mais nos casos de nascimentos multo 

próximos e diante da escassez de recursos ma!er1als. 

+ 

Esgotamento 
recuperaçllo 
da mãe 

Prejudica 
Produção do 
Leite materno 
(Quantidade e 
Qualidade) 

Intervalo anterior reduzido 

ou Inadequada 
fislol6glca 

+ 
tempo de 
gestação -----, 
reduzido 

MaJor competição dos 
filhos por recursos. 
cuidados e atenção da -. 
mãe 

l ' -.,,.,. 
Prematuridade --~11> ao nascer 

~ ~ 
'--------+I Malor Risco de Morte lnfanti I 

Analmente, o terceiro mecanismo relaciona-se às posslvels 

Influências negativas de lraumas ou "stress" da mãe, causados pela 

morte do filho anter1or. A aluação deste falor sobre o filhO lndlee é mais 

questionáVel e mais dificO de ser Identificada, à medida que pode se 

confundir com as mesmas causas (padrões elevados de mortalidade) 

associadas à morte do filho anterior. 
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A lnllutJncla da Ourap§o do /nlerva/o Posterior 

Quanto aos eleitos da duração do Intervalo posterior, vãrios 

estudos Já evidenciaram a influência negativa na sobrevivência do 

filho Tndlce quando uma nova gravidez ocorre logo após o seu nascimento 

(PALLONI, 1984; SWEEMER, 1984; WOLFERS e SCRIMSHAW, 1975; 

HOBCREFT el alll, 1983 e outros). 

A atuação se faz, principalmente, através da supressão abrupta 

da amamentação do mho lndice, decorrente de uma nova concepção, 

e dos preju!zos em atenção e cuidados maternais durante a gravidez. 

Um outro fator causal seria a maior compellção por recursos, alenção 

e cuidados, entre as crianças, após o nascimento do filho subseqUente. 

Em síntese, os eleitos de um curto intervalo intergenéslco 

. (anterior e. posterior) ocorrem através dos prejulzos sobre a 

amamentação, do aumento da freqUêncla de crianças prematuras e de 

baixo peso ao nascer (intervalo anterior) e de uma maior competição 

por recursos, eventualmente escassos, e por cuidados e alenção da 

mãe. O impacto destes elellos podem variar segundo as condições 

s·~do-econOmlcas, que determinam uma maior ou menor disponibilidade 

ct::~;: recursos e acesso aos serviços médicos. Além disso, as 

, I:r,r:l ~1qUênclas ampliam-se no caso de mães com Idades acima dos 35 

:<:;;:r:n:;;, e com grande parturição (FEDERECI e TERRENA TO, 1980). 

c;',~J;·;l~Lém é prevlslvel que um Intervalo anterior reduzido associado a 

'_,::~J;:;:·tllervalo posterior Igualmente pequeno potenclalize os riscos de 

"lll';;;.·a do filho tndice. 
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A /nUutJncla da Ourap§o do /nte/Va/o /ntergentJs/co no Caso do 

Estado de S§o Paulo 

lnfe!Vàlo onlelior 

Na Tabela 23, apresenta-se a análise da influência do intervalo 

intergenésico anterior sobre a mortalidade infantil, por grupos de 

idade do filho lndice e duração do intervalo. Cada dado representa o 

nlvel da mortalidade relativo a um determinado intervalo e uma 

determinada faixa etária. As linhas permitem, portanto, a composição 

das probabilida~es de morte,· por grupos de idade, das crianças 

nascidas após diferente~Jnterva!os entre a data de seu nascimento e 

a do filho anterior. 

Os intervalos menores de 12 meses são raros (3,78%) e os de 

12 a 18 e 19 a 23 meses já se apresentam mais freqUentes (17,34% 

e 11,32%, respectivamente). Isto significa que 21,12% e 32,44% dos 

nascimentos ocorrem com intervalos inferiores a 18 e 24 meses, 

respectivamente. 

Ainda alravés da Tabela23, pode-se observar que a mortalidade 
' 

Infantil varia gradualmente de 96,70 por mil (intevalo O - 11) a 33,84 

. (Intervalo superior a 24 meses), com uma razão entre os valores 

extremos de 2,86. Comportamento semelhante também se verifica 

para os menores de 28 dias (mortalidade neonatal) e para os de' 28 

dias a 11 me~es (mortalidade pós-neonala!) .. As razões entre os 



Tabela 23 

Probabilidades de Morte de Menores de 1 Ano, por Duração do lnteJValo lntergenésico Anterior, 
Segundo a Faixa Etária do Filho lndice 
Estado de São Paulo 
!979/1984 

Por 1.000 Nascidos Vtvos 

Probabilidade de Morte de Menores de 1 Ano, 
Faixa Etária do por Duração do lnteJValo Anterior 

Filho lndice 
0-11 Meses 12-1SMeses 19-23Meses 24Mesese+ Total 

-····--- ····--····-- ---····----

Total ................................................... . SS,70 63,31 4U,55 33,64 42,99 

Menos de 28 Dias ................................... . 30,19 ~ 26,49 20,15 17,22 19,65 

28 Dias a 11 Meses ............................... . 68,59 37,83 28,98 16,91 23,81 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estalistica -IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicnios- PNAD 
1934. 

..... 
N 
<D 



Gráfico 13 i 
Probabilidades de Morte de Menores de 1 Ano, Segundo a Duração do Intervalo lntergenésico Anterior 
f;stado de São Paulo 
.1979/1984 
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valores extremos da mortalidade variam, entretanto, segundo a faixa 

etária considerada. No grupo neonatal, esta é de 1 ,75 e no pos

neona!al é de 4,06. Tal desempenho sugere uma maior sensibilidade 

da mortalidade pós-neonatal às variaçOes do intervalo intergenésico 

anterior. Observa-se, também, que o nlvel da mortalidade pós-neonatal 

é sempre superior ao da neonatal nos Intervalos Inferiores a 24 meses. 

Já naquele superior a 24 meses, a relação praticamente se equilibra, 

sendo a mortalidade neonatal Ugelramente maior. 

Estes resuHados fortalecem a hipótese da lmportancla dos 

efellos do intervalo intergenésico anterior sobre a mortalidade infaniH 

em sao Paulo. 

E: importante considerar, ainda, que a alta correlação existente · 

entre a duração do intervalo anterior e a sobrevivência do filho lnd!ce 

nem sempre é determinada por uma relaçao causal direta. Há também 

a possibilidade de fatores causais comuns como, por exemplo, fatores 

sócio-econOmicos, ecológicos, comportamentais e biológicos, que 

podem influenciar tanto o intervalo anterior como a sobrevivência do 

filho lndice. A ocorrência da morte do filho anterior pode acionar a 

estratégia de substituição da criança perdida (PRESTON, 1978), 

provocando um Intervalo lntergenésico mais curto, e pode, ainda, 

refletir condições precárias de saúde do domicUio, que também 

influenciam na sobrevivência do filho lndice. 



Estratégia de 

Morte do 

Filho anterior 

Condições Sanitárias 

do Domicüio 

substituição -----~Nova Concepção 

I 
lntNvalo 

... 
Moite do 

Mais Cwto Filho lndice 
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Neste esquema, apresenta-se a associação entre intervalo 

mais curto e mortalidade do filho Indice com a Interferência de um 

outro componente (condições sanitárias do domicUlo), que atua COI'(IO 

causa original ou comum. 

A questão metodológica da! decorrente pode ser superada 

através do controle dos filhos anteriores que morreram antes da dala 

da concepção do filho lnclice. Esta data não foi coletada pelo questionário 

da PNAD-84, mas pode ser estimada, de forma aproximada, considerando 

um tempo médio de gestação de 8,5 ou 9 meses. 

A Tabela 24, semelhante à anterior, apresenta os novos resunados 

após eliminação .dos nascidos VIvos que morreram antes da concepção 

t.1o filho subseqUente. 
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Tabela24 

Probabilidades de Morte de Menores de 1 Ano, por Duração do Intervalo lntergenésico Anterior, 
Segundo a Faixa Etária do Rlho lndice (1) 
Estado de São Paulo 
1979/1984 

Por 1.000 Nascidos Vtvos. 

Probabilidade de Morte de Menores de 1 Ano, 
Faixa Etária do por Duração do Intervalo Anterior 

Filho lndice 
0-11 Meses . 12-18Meses 19-23Meses 24Mesese + Total 

--

Total ................................................... 90,02 56.24 47.27 31,69 39,72 

Menos de 28 Dias .................................... 32,12. 23,18 19,28 16,16 18,28 

28 Dias a 11 Meses ................................ 59,82 33,85 28,54 15,79 21,84 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estalfslica-IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domlcllios • PNAD 
1984. 

(1) Considerou-se apenas os casos em que o filho anterior estava vivo no momento da concepção do filho tndice. 

..... 
cu 
cu 
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~ probabiíidades de morte calculadas para esta nova situação 

apresentam um comportamento muHo semelhante ao da Tal)ela_2~. 

porém com ntvels ligeiramente menores do que os anteriores. Estes 

resullados Indicam, portanto, que o Intervalo lntergenéslco anterior 

continua tnnuenclando o ntvel da mortalidade do lllho lndlce, mesmo 

ao se effmlnar os casos em que o lilho precedente morreu antes da 

concepção do filho lndice. 

ATabela25 apresenta as probabilidades de morte segundo a 

duração do intervalo e a ordem do nascimento. Os resultados indicam 

uma forte inOuêncla da duração do Intervalo sobre a mortalidade 

lnfanm tanto . para os primeiros filhos quanto para os úl!!mos. Nos 

casos de 5° !iiho e mais, os níveis de mortalidade neonatal são 

sensivelmente superiores aos demais, sendo mais acentuados no 

grupo com intervalo lntergenésico anterior menor que 24 meses. 

• !rJ!tNVa/o poslelfor 

Quanto à influência do intervalo posterior, a Tabela26 contém 

as probabilidades de morte de menores de 1 ano, segundo a duração 

do intervalo posterior e controlando-se, também, a duração do anterior, 

permH!ndo, dessa forma, avaliar a lnOuêncla dos dois intervalos 

combinados. Os resullados indicam que o intervalo posterior influi nos 

riscos de morte do filho lndice qualquer que seja o intervalo anterior. 

Entretanto, deve-se considerar a inOuência do viés provocado 

pela morte do filho !ndice antes de nova concepção. A efiminação 



Tabela25 

Probabi&dades de Morte de Menores de 1 Ano, por Duração do Intervalo lntergenésico Anterior, Segundo a Ordem do Nascimen!o 
Estado de São Paulo 
1979/1984 

Por 1.000 Nascidos Vrvos 

Probabilidades de Morte de Menores de 1 Ano, por Duração do Intervalo Anterior 

Ordem de Nascimento Menos de 24 Meses Mais de 24 Meses 

Neonatal Pós-Neonatal Total Neonatal Pós-Neonalal Total --

2o. ao 4o. Filho .............. .. 18,20 25,37 43,21 12,90 11,38 24,13 

5o. Filho e+ ..................... . 61,03 57,95 115,55 30,87 36,08 65,84 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geograliae Estalislica-IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicnios- PNAD 
1984. 

_._ 
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Tabela 26 

Probabilidades de Morte de Menores de 1 Ano, Segundo a Duração do Intervalo lntergenésico Posterior 
Controlando-se a Duração do lntervalalo Anterior 
Estado de São Paulo · 
1979/1984 

Por 1.000 Nascidos Vrvos 

Intervalo Anterior 
(em meses) 

Inferior a 20 ...................................... í ...... . 

20 e MaJs ................................................. . 

Intervalo Posterior 
(em meses) 

Alê 15 

16-19 

20e Mais 

Alê 15 

16-19 

20e Mais 

Menos de 
28 Dias 

77,59 

65,45 

12,88 
' i 

49,81 

34,86 

17,66, 
' 

28Dias a 
11 Meses 

91,99 

56,55 - -

56,05 

39,83 

32,73 

15,00 

-

Menores 
de1 Ano 

163,44 

118,30 

68,15 

87,65 

66,45 

32,40 

Fonte: _ Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica-IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicllios-PNAD 
. 1984.. . -(o) 

. O) 
-~~ 
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deste ereao per1úbador somente seria posslvel através do controle do 

tempo de exposição ao risco, que lem inicio a par1ir do momento da 

nova concepção, e do controle da idade da criança. 

A aplicação destes procedimentos é complexa e ultrapassa os 

limites dos objetivos aqui propostos. Assim, embora os indicadores 

sugiram a influência do inte!Valo posterior através dos mecanismos já 

mencionados anteriormente, fica ainda em aberto o efeno da morte do 

filho indice, por outras razões, antes da nova concepção, antecipando

a eventualmente. 

A tHulo de conclusão, pode-se considerar que os resultados 

para o Estado de São Paulo estão coerentes com as hipóteses· 

verificadas por vários pesquisadores em áreas e palses disllntos, 

sobre a influência do inle!Valo intergenésico anterior e, possivelmente,· , 
do posterior, na sobrevivência do filho lndice. Esta influência parece 

transcender os fimiles das cfNersldades geográficas já analisadas. 



As Variáveis Associadas à Fecundidade e a Influência 

Biológica do Sexo da Criança na Mortalidade Infantil 
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Entre os . fatores associados aos diferenciais de mortalidade 

lnfanlll, o sexo destaca-se pela sua tnnuêncla universal. Na grande 

maioria dos palses que dispõem de e~tallsllcas de mortalidade lnfanlll, 

o sexo feminino aparece como o mais favorecido em termos de 

sobrevivência até 1 ano de Idade. Já os casos em que os recém

nascidos do sexo masculino apresentam menor risco de morte são 

raro~. 

É importante lembrar que existem vários palses que ainda não 

produzem dados estatísticos suficientemente confiáveis para uma 

confirmação do significado destes diferenciais. Entretanto, estallsllcas 

organizadas pelas Nações Unidas sobre a população de 40 palses 

localizados na Arrlca, América do Norte, América do Sul, Asla, Europa • · . ' 
·e Oceanta mostram que, destes, apenas quatro apresentam mortalidade 

de crianças do sexo feminino superior à do sexo masculino: Po'rto 

Rico, com uma razão entre as taxas masculina e feminina de mortalidade 

neonatal tardia da ordem de 92,6%; o Paquistão, a IugosláVia e a 

A!bãnla, com razões de 92,8%, 98,1% e 95,7%, respectivamente, para 

a mortalidade pós-neonatal. Este ú~imo pais é o único a apresentar 

um n!Vel de mortalidade lnfantn. feminina total superior à masculina. 

Um outro estudo divulgado pelas Nações Unidas sobre a 

mortalidade perinatal (ONU, 1978), realizado em sele pa!ses 

selecionados, revela que mesmo controlando-se o peso ao nascer e o 

tempo df1 gestação, a mortalidade perinatal masculina é superior à 



139 

remmlna em todos os palses, exceto na Suécia quando se controla o 

tempo de gestação. Neste pais, a razão entre as taxas de mortalidade 

. perinatal masculina e feminina passa de 1,14 (sem nenhum controle) 

para 0,96 (padronizando-se o tempo de gestação). 

Outros estudos também confirmam o maior risco de morte para 

as crianças menores de 1 ano do sexo mascufino em diferentes 

patses e em vários per1odos históricos (PRESTON, 1976; VAUJN, 

1976; WALDRON, 1982 e 1983). 

A superioridade dos riscos de morte para as crianças do sexo 

masculino toma-se mais consistente nas idades mais próximas ao 

nascimento e reflete uma determinação biológica universal e ainda 

pouco compreendida. 

Alguns fatores associados a este fenomeno têm sido apontad?s 

em outros estudos. Um destes fatores de origem biológica, que 

conlribuempara estes diferenciais, pode ser o falo de que o processo 

de maturação dos pulmões das crianças do sexo masculino é mais 

lento durante o desenvoMmento fetal, contribuindo, dessa forma, 

para uma maior vulnerabilidade a problemas respiratórios após o 

nascimento (WALDRON, 1982, 1983). 

Existem também evidências empíricas de que as crianças do 

sexo masculino fendem a nascer com menores idades gestaclonais 

(HALL e CARR~HILL, 1982). Mesmo controlando-se o tempo de 
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gestação, os pulmões dos recém-nascidos do sexo masculino 

apresentam-se menos desenvolvidos que os dos bebês femjninos. 

Isto contribui para uma maior vulnerabilidade dos meninos aos problemas 

resplra!Orfos {TORDAY et alll, 1981; WALDRON, 1983). Estes diferenciais 
' 

de maturidade, segundo o sexo, têm maior impacto sobre a mortalidade 

das primeiras idades e explica porque os diferenciais por sexo da 

mortalidade neonatal é, em geral, maior do que da pós-neonatal. 

Por outro lado, a oéorrência de uma maior mortalidade infantil 

feminina está mais associada a questões sócio-culturais de discriminação 

ao sexo feminino, que resultam em prejulzos nos-cuidados e atenção 

às crianças deste sexo, aumentando, portanto, os riscos de morte 

destas crianças (D'SOUZA e CHEN, 1980). 

Os Resullados para São Paulo 

Os dados da PNAD-84 para São Paulo indicam, para o per!odo 

1979-1984, que a mortalidade infantil masculina é superior à feminina 

1.30 vezes. Este diferencial é maior no per!odo neonalal (1,36 vezes). 

diminuindo no pós-neonalal (1,25). 

Este comportamento reflete o fato de que quanto mais próximo 

ao nascimento ocorrer a morte da criança maior se toma o diferencial 

da mortalidade infantil segundo o sexo (Tabela27). 



Tabela 27 

Razão Diferencial por Sexo da Mortalidade lnfan!il 

Estado de São Paulo 

1979/1984 

Mortalidade 

Neonatal Pós-Neonalal 

1,36 1,24 

141 

Total 

1,30 

. Fonte: Fundação lnsliluto Brasileiro de Geografia e Estatística -

IBGE. · Pesquisa Nacional por Amostra··· de- Domic!fios ·- -·

PNAD 1984. 

Como pode-se observar na r a!Jela 28 I as estatísticas do Registro. 

CMI confirmam este comportamento diferencial para a série histórica 

1940-1985. Estes resultados demonstram a tendência crescente da ' . , 
sobremortalldade masculina desde 1940, no Estado de SM Pauto. 

Tal tendência decorre, em grande parte, da crescente 

concentração dos óbitos de menores de 1 ano nas Idades próximas ao 

nascimento, considerando-se que, nestas Idades (perlodo neonalal 

precoce), a sobremortalldade mascunna é sempre mais Intensa. 

A mortalidade Infantil pode ser dMdida em dois componentes: 

um endógeno de origem biológica (B), com maJor incidência nos 

primeiros dias de vida e nitidamente diferenciado segundo o sexo 

devido à maJor vulnerabilidade dos meninos aos problemas 

perlnalals, conforme mencionou-se an!erlormen!e; 



· Tabela 28 
- - -
T endêncla da Mortalidade lnfanlil, por Sexo 
Estado de São Paulo 
j -940-1985 

Taxa de Mortalidade Infantil (Por 1.000 NV) lndice de Sobremortalidade 
MO - Masculina (lndice de 

Masculina Feminina Mortalidade Feminina -1 00) 

1940 ............................. 185,88 170,14 109 

1945 ............................ 139,41 125,42 111 

1950 ............................ 121,60 109,76 111 

1955 .............. ; ............. 109,91 94,03 - '117 

1960 ............................ 83,47 70,56 118 

1965 ............................ 79,09 65,76 120 

1970 ............................ 91,76 74,17 124 

1980 ............................ 66.48 43,90 : : .- 126 

1985 ···························· 40,08 31,42 128 

. -
Fonte: Fundaçao Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE. FERREIRA,C.E.C. e ORTIZ, L.P. As dlmensoes da 

mortalidade Infantil em sao Paulo. Revista Brasileira de Estudos Populacionais. CaJ1.1P.Inas, v.4, n~ 1, JanJ)ul1987, p. · .... · .. _, -...: . ~ 

107-136. N 
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um exógeno de origem ambiental (A), que aumenta sua Incidência 

após os primeiros dias de vida e que atinge Igualmente ambos os 

sexos, embora eventualmente possam eXlsllr fatores de natureza 

sócio-cultural que discriminem os sexos. 

Isto explica porque os diferenciais de morlalldde neonatal são, 

em geral, superiores aos pós-neonatals. Portanto, considerando Ml = 
B + A, a razão entre os sexos da mortalidade Infantil será: 

Razão = B(m) + A 

B(l) +A 

onde B(m) e B(l) são os componentes biológicos para o sexo masculino 

e feminino, respectivamente, sendo B(m) maior que B(l). o "A" 

representa o componente ambiental que Incide Igualmente sobre 

ambos os sexos (também se verifica, embora ·Inferior; uma· . , 
sobremortalldade mascunna entre as causas exógenas). 

De acordo com o modelo anterior, o aumento do componente 

ambiental (A) dilui a Influência do diferenciai biológico segundo o 

sexo. Isto expllca porque nos palses em desenvoMmento, com maior 

mortalidade de natureza exógena, a razão da mortalidade infantil, 

segundo o sexo, é, em geral, Inferior à das sociedades mais 

desenvoMdas, onde o componente biológico é predominante. Este 

mecanismo explica também a tendência histórica de aumento da 

razão da mortalidade Infantil masculina no Estado de São Paulo, 

diretamente associada ao decréscimo da mortalidade Infantil por 

causas ~xógenas nas últimas décadas. 
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A /Í7//llé.7c/a s/muJdnea das vâdáve/s associadas éJ /eCliiJdidade e o 

Set'O da cdâ17Ç8 

Para uma análise mullivarlada destas variáveis, foi utilizado o 

modelo de regressão múltipla, Já caracterizado anteriormente, 

considerando-se agora as seguintes varlãvels: Idade Materna, Ordem 

de Nascimento, Intervalo lntergenésico e Sexo. 

onde: 

O modelo de regressão tem a seguinte configuração: 

y = b0 + b11D + b20RD + b3SEX + b41NT 

y = probabilidade de morte Infantil, neonalat ou pós-neonatat; 

b0 = nível de (y) correspondente à combinação mais desfavorãvel • , 
entre as variáveis categóricas consideradas; 

b1 = o efeito de uma idade materna menor que 35 anos sobre a 

mortalidade Infantil (y); 

b2 = o efeilo da ordem de nascimento Inferior a 4 sobre a mortalidade 

Infantil (y}; 

bl''"' . o efeito do sexo feminino sobre a mortalidade infantil (y); 

u.1;n;:so efeito do Intervalo !ntergenéslco anterior superior a 24 meses 

. sobre a mortalidade Infantil (y). 
'I 
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Da mesma fonna que anterlonnente, as variáveis Independentes 

do modelo de regressão múl!lpla foram categorlzadas e convertidas 

em varlavels o2/m/17)( As transfonnaçoes foram realizadas atribuindo

se os valores O e 1 segundo as seguintes categorias: 

a) Idade Materna (Variável = ID) 

ID = O: Idade materna superior ou Igual a 35 anos; 

ID = 1: Idade materna Inferior a 35 anos; 

b) Ordem de Nascimento (Variável = ORO) 

ORO = O: ordem de nascimento 4 ou mais; 

ORO = 1: ordem de nascimento Inferior a 4; 

c) Sexo (Variável = SEX) 

SEX = O: sexo da criança masculino; 

SEX = 1: sexo da criança feminino; 

d) Intervalo lntergenéslco Anterior (Variável = IA) 

IA = O: intervalo inferior a 24 meses 

IA = 1: Intervalo de 24 meses e mais; 

Os resultados obtidos foram os seguintes: 

1 . Mortalidade Infantil 

y a 57,56268 • 4,89979310 • 38,191220RO • 10,79943SEX 

• 27,512591A 

R2 = .86466 
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2. Mortalidade lnfanlll Neonalal 

y • 25,23584 - 9,38792610 - 15,159950RD - 6,231783SEX 

- 8,3758131A 

R2 a .5434585 

3. Mortalidade lnfanlll Pós·neonalal 

y = 32,31829 + 4,49199310 - 23,030770RD - 4,565707SEX 

- 19,129961A 

R2 = .82051 

Estes resultados demonstram que, entre as variáveis 

consideradas, a ordem de nascimento é· a que causa maior impacto 

sobre as mudanças de nlvel da mortalidade infantil, neonatal e p6s

neonatal. 

• 
O intervalo intergenésico é a segunda variável mais importante 

nos casos da mortalidade Infantil pOs-neonatal e na total. Quanto à 

mortalidade neonatal, o segundo lugar pertence à idade materna. 

Nesta avaliação em conjunto dos efeitos destas variáveis, o 

sexo da criança representa um fator importante de variação da 

mortalidade infantil e até supera a influência da idade materna, exceto 

no caso da mortalidade neonatal. 

A análise muHivariada destaca, portanto, a influência da ordem 

de nascimento sobre as variações da mortalidade Infantil e deixa 

evidente, também, os efeitos biológicos do sexo da criança. 



OS EFEITOS DA·QUEDA DA FECUNDIDADE SOBRE A 

MORTAUDADE INFANTIL EM SÃO PAULO 
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As principais fontes de dados demogréflcos Indicam que, a 

partir da segunda metade da década de 70, começou a ocorrer um 

decnnio rápido e slstemálico dos níveis de mortalidade infantil no 

Estado de São Paulo. Esta tendência vem sendo analisada por vários 

pesquisadores e alguns . elementos expficallvos ganham destaque 

pela sua contribuição para a queda da mortalidade. Entre estes, vale 

ressallar os ereltos da expansão da rede de água e esgoto em todo o 

Estado, responsável pela redução da Incidência de doenças infecciosas 

e parasitárias. de veiculação hldrica, sobretudo as doenças díarrélcas 

que, no passado recente, foram consideradas como a principal causa 

de morte. O Gráfico 6 ilustra a coerência temporal existente entre a 

expansão do saneamento e a evolução da mortalidade !nranm em São 

Paulo. 

Outro Importante elemento a ser eVIdenciado diz respeito às 

mudanças de comportamento em relação ao aleitamento malemo, 

que resultaram no aumento do tempo médio de amamentação. Pesquisas 

realizadas sobre a questão nutricional das crianças em São Paulo 

revelam uma senslvel melhoria nos padrões de amamentação 

(MONTEIRO, 1988 e ZUNIGA, 1989). Os dados da PNAD-84, analisados 

anteriormente, também rerorçam a Idéia de aumento na duração 

média do aleitamento materno ao revelarem que a proporção de 

crianças amamentadas elevou de 74,72% para 82,74% entre 1979 e 
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1983 e a duração mediana do a!enamento exclusivo passou de 59,01 

dias em 1979 para 72,57 dias em 1983. 

A partir da década de 80, o atendimento à saúde começa a dar 

mostras concretas de melhoria, gerando, assim, novos elementos 

determinantes para a reduçãO dos nlvels de mortalidade. As atividades 

pedlálrlcas dos serviços primários, por exemplo, passaram a contribuir 

de forma ma!s efetiva no tratamento de doenças, como a diarréia, e no 

combate à letalldade provocada pelas doenças lnrecclosas em gera!. 

Estas alfvldades ampliaram-se com o aumento do namero de postos 

de assistência médica e ganharam em qualidade com o surgimento de 

programas específicos de assistência à criança. Todos estes elementos, 

associados às campanhas de vacinação, representam um importante 

avanço no campo da saúde tnfantn. 

; 

No plano das condições sóclo-econõmlcas, não há evidências • 
f 

d-1 alterações suficientemente Importantes para explicar uma melhoria 

m(~ condições gerais de saúde da população Infantil, uma vez que 

.I.m~lo a variável renda como a educação não mostraram, ainda, 

'TI'!!.' danças capazes de reverter o quadro desfavoráVel há tanto conhecido. 

~. entretanto, no plano das variáveis demográficas, que aparecem 

·;.:;r·~mentos com Influências mais consistentes sobre as tendências da 

mortalidade tnranm em São Paulo. A dinâmica demográfica recente do 

Estado de São Paulo vem apresentando mudanças importantes, 

decorrentes da queda rápida da fecundidade e de alterações na 

Intensidade, composição e direcionamento dos nuxos migratórios no 

Estado. 
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Leser (1972), ao estudar as Implicações dos Intensos . nuxos 

migratórios na mortalidade lnfantn, mostrou que a migração e o râpldo 

crescimento populacional das zonas periféricas da cidade de São 

Paulo, na década de 60, foram os principais elementos responsáveis 

pelos elevados nlvels de mortalidade InfantO na Capital. As dificuldades 

de compallblllzar a expansão da Infra-estrutura urbana, sobretudo a 

do saneamento básico, ao mesmo ritmo da chegada dos mlgrantes e 

do crescimento populacional, acabaram provocando râplda deterioração 

das condições de vida, sendo que as crianças, mais senslvels às 

agressões do melo ambiente, tornaram-se vilimas das doenças 

Infecciosas e parasitárias.- Existem evidências- de que este mesmo · 

fenõmeno ocorreu também .em outras cidades do Estado, com forte 

atração migratória. 

Na segunda metade dos anos 70 e Inicio da década de 80, 

houve· uma retomada dos investimentos para a expansão da rede de • 
o I 

água e esgoto e também dos serviços de assistência médica, o que 

propiciou paulatina reversão da tendência e o consequente decnnlo da 
·, mortalidade Infantil. Os dados do Censo Demográfico de 1980 já 

c::nC'Ucavam sinais de mudanças na Intensidade, composição e 

}\:\!ireclonamento dos nuxos migratórios. 

Nesse perlodo, algumas áreas do Interior do Estado deixaram 

'~.t:0 expulsar população e passaram a atrair mlgrantes (Ribeirão Preto 

:·-'8'·"8auru) e outras aumentaram sensivelmente a atração (Campinas, 

· Sorocaba e São José dos Campos). Pesquisas mais recentes mostram 

que as áreas do oeste paulista, que tradicionalmente expulsavam . 
população, reduziram a Intensidade das sardas. A Grande São Paulo, 

• I • 
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por sua vez, passou a atrair relallvamente menos mlgrantes em 

beneficio de novos pólos de atração no Interior do Estado. 

O Estado do Paraná, neste mesmo pertodo, passou a expulsar 

população e tomou-se a maior fonte de mlgrantes para São Paulo, com 

caractertsllcas sócio-econômicas e história migratória distintas dos 

mlgrantes tradicionais. 

Todos estes aspectos do movimento espacial ·podem reduzir a 

pressão sobre as áreas mais cril!cas, que passam a ler maior fôlego 

para reagir favoravelmente no plano da saúde pública. Infelizmente,

as Informações sobre fluxos migratórios no Brasil somente são produzidas 

a cada 10 anos, com o Censo Demográfico, o que impede uma anâllse 

mais profunda, neste momento, da questão das implicações desta 

variável sobre a mortalidade fnfanl!l. Cabe ressaltar também que a 

PNAD-84 não Incorporou, em seu queslionru:io, nenhum item sobre a • 

condição de mlgrante. 

Quanto às lmpficações da redução da fecundidade sobre a 

mortandade infanlil em São Paulo, existem fortes evidências de que a 

queda da proporção de nascimentos em categorias de alto risco - com 

relação a variáveis associadas com os nlvels de fecundidade Qdade da 

mãe, ordem de nascimento e lnleNalo intergenéslco) - tem contrlbuTdo 

efetivamente para o decnnlo da mortalidade lnfantll obseNada nestes 

Ol!lmos 15 anos. 

Os efeitos positivos da queda da fecundidade sobre a mortalidade 

Infantil já foram obseNados em vários palses e em épocas distintas. 
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Exemplificando, a análise de Woods (1988 e 1989) sobre as causas do 

rápido decDnlo da mortalidade Infanto na Inglaterra e Gales, entre 

1861 e 1921, conclui que a redução da fecundidade contnbulu para 

ól!lllnulr o nlvel da mortalidade lnfan!R através de uma menor parturição 

e mator Intervalo lntergenéslco. 

Este mesmo mecanismo também já foi observado, em vários 

patses latino-americanos, vartando, entretanto, a tmportãncla do decllnlo 

da mortalidade. Infantil atribu!Vel à redução da fecundidade (TAUCHER, 

1990). 
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Tendências Recentes dos Fatores de Risco Associados à 

Fecundidade no Estado de São Paulo 

Há várias décadas, a fecundidade vem diminuindo no Pals e 

também no Estado de Sao Pauto e, mals recentemente, esta tendencla 

tem se intensificado, o que se reflete diretamente no número de 

nascimentos, que não só reduziram o ritmo de crescimento anual, 

como também passaram a apresentar decréscimos absolutos. 

Até 1960, os declínios da fecundidade no Estado foram lentos, 

mas a partir da década de 70 começou um processo de queda mais 

pronunciada, que persiste durante a década de 80. Conforme se pode . 

observar na_!abela 29 , as estatrstlcas do registro eM! de São Paulo 

indicam uma queda da ordem de 37% entre 1970 e 1985. 

Tabela 29 

Evolução das Taxas de Fecundidade Total 
Estado de São Pauto 
1970-1985 

Ano 

1970 .............................. u .............. .. 

1975 ............................................... . 
19 ao ............................................... . 
1 983 .............................................. .. 
1985 ............................................... . 

TFT 

4,20 
3,37 
3,40 

3,03 

2,63 

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE. 

WONG, L.R. Tendência recente da fecundidade em São 

Paulo. Revista Brasileira de Estudos Populacionais, v.2, n. 

·1, jan/jun 1985. 
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A análise das variáveis Intermediárias ou determinantes próximas 

da fecundidade (BERQUÓ, 1985) revelou que o uso de meios 

anllconcepclonals é o fator que terla causado maJor Impacto na 

redução da fecundidade. A inferlilidade pós-parto, definida a partir de 

Informações sobre o aleitamento matemo em 1978, indica um peso 

pequeno para este falor em São Paulo. 

Existem também multas evidências de que a esterilização feminina 

tem um grande peso entre os meios anllconcepcionais utilizados 

(BERQUÓ, 1987). Isto significa que para um amplo setor da população-

feminina, o número de filhos lidos tem um caráter lrreverslvel. 

Estas tendências verificadas na fecundidade em São Paulo 
I 

trazem em seu bojo alterações em algumas variáveis associadas ao. 
. , 

nlvel de fecundidade: a ordem de nascimento, a idade da mãe e o 

Intervalo lntergenêslco. 

Os dados da PNAD-84 permitem a observação das alterações 

mencionadas num periodo passado próximo (1970-1983). A Tabela 30 

rf;;;slra a tendência recente dos fatores de risco associados à 

.:"rc:.:undidade, definidos pelas proporções de nascimentos da ordem 4 

.·.ou mals, de nascimentos com Intervalo inlergenéslco inferior a 24 

meses e de nascimenlos de mães com idades inferiores a 20 anos e 

superiores a 35. 



Tabela 30 

T endêncla dos Fatores de Risco Associados à Fecundidade 
Estado de São Paulo 
1970-1983 

FaloresdeRiscoAssociadosàFecundidade 1970-71 1972-75 1976-79 1980·83 

Proporção de Nascimentos de Ordem 4 ou Mais 

Proporção de Nascimentos com Intervalo 

lntergenéslco Anterior Menor que 24 Meses ...... 

Proporção de Nascimentos de Mães com Idades: 

Inferior a 20 a11os ............................................. . 

Superior a 35 anos ........................................... . 

36,19 

31,82 

12,86 

10,72 

30,94 24,78 20,07 

29,33 24,48 22,18 

12,65 14,31 13,89 

11,57 10,88 9,58 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Eslallslica -IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicnios-PNAD 

1984. 

_. 
UI 

"" 
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A varfável· ordem de nascimento apresenta, no perfodo 

considerado, uma evolução favorável à redução dos riscos, à medida 

que a ·proporção de nasclmenlos de ordem 4 e superior diminuiu 

praticamente à metade. Assim, a proporção de 36,19 em 1970-71 caiu 

para .18,53 em 1982-83 (Gráfico14). 

Do mesmo modo, a variável inlervalo inlergenésico apresenla 

uma evolução favorável à redução dos riscos: a proporção de 31,82% 

de nascimentos com Intervalo intergenéslco Inferior a 24 meses caiu 

para 22,18% em 1980-83. 

Quanto à idade materna, não ocorre uma tendência muito nítida 

nas proporções de nascimentos de mães com menos de 20 anos e 

acima de 35. Na primeira categoria, parece haver uma ligeira tendencla 

de aumento, ao conlrário da segunda, que sugere um pequeno 

decréscimo. Não fica claro, por1anto, se a resul!ante destas tendências 

contrárias dos dois grupos etários extremos significa uma redução ou 

um aumento geral dos riscos. 

Se, por um lado, a queda da fecundidade é sempre acompanhada 

de uma diminuição da proporção de filhos de ordens mais altas, por 

outro, observa-se também uma redução da proporção de nascimentos 

nas idades mais avançadas. Nas idades mais jovens esta queda não 

ocorre necessariamenle com a diminuição da fecundidade. Em um 

primeiro momento, pode até haver um aumento da proporção de 

nascimentos nestas Idades mais jovens em decorrência da redução 

verificada nas Idades Intermediárias e avançadas. Este mecanismo 

. provavelrpenle contribuiu, no caso de São Paulo, para o pequeno 

aumento na proporção de nascimentos em mães com menos de 20 

anos de idade. Não se pode também perder de vista as evidências de 

aumento da fecundidade de adolescenles no Estado (MADEIRA e 

WONG, 1988). 



Gráfico 14_ 
Proporção de Nascidos VIVOs, Segundo a Ordem de Parturição 
Estado de São Paulo 
1970-83 

40 Em% 

30 --------~;;,;.;;.;;: ... --........................................... - ••• - ............ - ....... .. 

20 

10 

o Aoos 
10rn 7? m 7417:'. 7Rm · 7RI7fl M/111 11? 111.' · 

- 11 Filho 

-21 Filho. 

-31 Filho 

-· Demais Filho•. 

Fonte: FundaçãolnslltutoBrasllelro de Geografi~eEslatlslica-IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de DomicOios-PNAD <n 
1984. . C) 
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O Efeito das Mudanças na Estrutura dos Nascimentos Sobre a 

Mortalidade Infantil em São Paulo 

As mudanças na estrutura dos nascimentos, mencionadas 

anteriormente, resultam na. redução da proporção de nascimentos de 

alto risco e contribuem assim para a queda da mortalidade lnfanlll. 

Uma das formas de se estimar os erenos destas mudanças é a 

utilização das técnicas de padronização, ou seja, uma vez conhecidas 

as taxas especmcas de mortalidade segundo a ordem de nascimento, 

o Intervalo lntergenéslco e a Idade da mãe, trata-se de recalcular a 

mortalidade Infantil no final do perlodo, utilizando a mesma estrutura 

dos nascimentos do Inicio do periodo. A diferença entre as taxas de 

mortalidade Infantil "real" e "padronizada", do final do per!odo, é a 

componente do decréscimo atrlbuTvel às mudanças de estrutura. Os 

cálculos realizados para São Pauto com base nos dados da PNAD-84 

encontrarn-se na Tabela31 . 

Pode-se Inferir, com base nos resuHados anteriores, que as 

mudanças na estrutura da ordem de nascimento foram os elementos 

que, isoladamente, mais contribufram para o decréscimo da mortalidade. 

Se o nlvel de fecundidade de 1970-71 tivesse permanecido constante, 

a mortalidade Infantil do pertodo 1980-83 deveria ser 17,82% superior 

à observada com a queda da fecundidade. Segundo o mesmo racioclnio, 

destaca-se o intervalo intergenésico com um percentual de 8,94%. 

As mudanças na estrutura da idade materna praticamente nao 

contribufram para o decréscimo da mortalidade infantil, conforme 

evidenciam as diferenças percentuais encontradas, que foram de 

apenas Q,33%. 
. ' 



Tabela 31 

Resultados da Padronização da Taxa de Mortalidade Infantil do Periodo 1980-83, 
Utilizando-se a Estrutura de Nascimentos de 1970·71 
Estado de São Paulo 

lndicesPadronizados 
lndice Observado ! 

em 1980-83 Ordem do Intervalo 
1 

Idade 
Nascimento -. lntergenésico Mal ema 

- -

100 ............................................................. . 117,82 108,94 100,33 

Ordem+ 
Intervalo 

132,45 

Fonte: Fundaçaolnstl!uto Brasileiro de Geografia e Estallstlca -IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Do miemos- PNAD 

1984. 

Nota: Os lndlces utilizados nesta Tabela foram calculados com base na conversao para 100 da taxa de mortalidade Infantil 

observada em 1980-83. 

-<.71 . o:l 
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I: lmportanie lembrar que a soma desses efeitos Isolados não é 

exatamente Igual ao resuitado obtido quando se tomam as variáveis 

· em conjunto. Geralmente, existem Interações entre as variáveis que 

podem ampliar ou reduzir o resuitado da simples soma dos efeHos 

Isolados. Isto aconteceu com os efeitos da variável ordem de nascimento 

e Intervalo lntergenêslco considerados em conjunto. A mortalidade 

infantil deveria ser 32,45% mais elevada caso permanecesse a mesma 

estrutura de nascimentos segundo a ordem e Intervalo de 1970-71. No 

entanto, a soma dos efeitos Isolados atingiu somente 26,76%. 

Ao final- desta análise,- cabe ainda um- comentãrlo- sobre -a .. 

influência de mudanças estruturais na distribuição dos nascimentos · -

segundo os falores sóclo-econõmlcos de risco. 

É posslvei que a queda da fecundidade ocorra com maJor 

intensidade nos grupos sócio-econõmlcos mais privl1egiados. Se isto • 
o I 

for verdade, a proporção de crianças com maJores chances de 

sobrevivência deverá diminuir e ocorrerá, portanto, um aumento geral 

da mortalidade Infantil. Contrariamente, se a queda da fecundidade 

ocorresse com mais intensidade nos grupos menos privilegiados, a 

tendencla geral da mortalidade Infantil seria, entao, Inversa. 

A análise destes efeitos, a partir dos dados da PNAD-84, nao é 

metodologicamente possivel, à medida que as caracterlslicas sócio

econOmlcas referem-se ao momento da pesquisa. Nao se pode, 

portanlo, compará-las ao longo do tempo sem o risco de cometer 

graves erros. A variável cor é a única com forte expressao social que 
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pode ser comparada ao longo das histórias de nascimentos. A análise 

dos nascimentos classificados segundo esta variável nao indica nenhuma 

mudança de estrutura entre 1970 e 1983. 

A distribuição dos nascimentos segundo a cor materna • branca 

e não-branca · permanece praticamente constante ao longo do perlodo. 

Isto, possivelmente, associa-se ao falo de que a fecundidade deve ler 

caldo com a mesma Intensidade nos dois setores populacionais. 

A tendência de decllnlo da proporçao de· nascidos vivos de 

ordem igual ou superior a quatro, observada tanto para as mães 

brancas como para as nao-brancas (Gráfico 15), reforça a Idéia de 

uma generalização da queda: da fecundidade. 

A tílulo de conclusão, as evidências aqui mostradas convergem 

para a idéia de que a queda da mortalidade infantil que vem se 

·t)bservando no Estado de São Paulo resulta, em parte, do declínio da 

fecundidade. 

As transformações ocorridas na estrutura dos nascimentos, 

relacionadas às variáveis associadas com a fecundidade, geraram 

;.uma queda da proporção de nascimentos em categorias de alto risco. 

Este mecanismo foi observado com mais nitidez nos casos das 

variáveis ordem de nascimento e intervalo intergenésico e, sobretudo, 

na interação entre estas quando analisadas em conjunto. 



Gráfico15 . 
Proporção de Nascidos VNOs de Ordem Igual a Quatro ou Superior, Segundo a Cor da Mãe 
Estado de São Paulo 
1"970-83 
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· Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografi11e Estallstica -IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de DomicRios-PNAD ; 
1~~ -
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

Um estudo sobre a mortalidade InfantO em São Paulo, realizado 

ainda no Inicio deste século e apresentado como tese na Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro em 28 de outubro de 1909 (GRAZIANO, 

1909), utilizava como principal fonte de dados a Seção de Demografia 

Sanitária de São Paulo, responsável, na época, pela elaboração das 

es!allsllcas de mortalidade deste Estado, onde analisavam-se as principais 

causas e os Calores mais Importantes associados à mortalidade InfantO. 

Os dados . para o -ano de . 1908 Indicavam . um -coeficiente de 

mortalidade Infantil de 290 por mil, na· cldade-·de~São Paulo, cuJas 

principais causas de morte registradas eram as doenças diarrélcas, as · 

doenças do aparelho respiratório (bronco-pneumonia) e as causas 

perlnalals. 

As resoluções sobre mortalidade Infantil, a nlvel mundial, do 13". 

Congresso Internacional de Higiene e Demografia ocorrido em BruxelaS, 

de 2 a 8 de outubro de 1903, serviram de referencial para o cftado estudo. 

Devido à sua relevância, ainda atual, estas serão transcritas conforme 

resumo e tradução do autor: 

11l) "A mortalidade dos lactantes é muno elevada e passa bastante a de 

todas as outras edades; 

2ll) A mortalidade das creanças de menos de um anno é mais elevada 

durante o mez da vida; passado esse termo ella diminue, rapidamente 

a principio, depois lentamente. 
• I • 
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3-2) Essa mortalidade elevada é sobretudo causada pelas mo!esllas do 

tubo digestivo; também os estalfsticos se preocupam principalmente 

dellas. 

42)A ·mortalidade dos lactantes é sujena a variações consideráveis 

segundo os pertodos do anno. Ella se eleva rapidamente em julho e 

atlinge seu máximo em Agosto e em Setembro, para diminuir em 

seguida rapidamente (1). 

5Q) A observação estabelece que as crianças creadas ao seio são menos 

expostas que as outras creanças. Entre estas, aquellas que são 

nutridas por melo de preparações artificiais apresentam, em geral, 

uma mortalidade mutto superior a das creanças alimentadas por leHe : 

de vacca. 

62) A fortuna dos paes influerycia, numa proporção considerável, a 

mortalidade dos !actantes. Esta, no que conceme à morte devida àS 

affecções grastro-intestinaes, é muno ·elevada nas classes pobres, 

menos elevada nas classes medias, muito fraca nas classes ricas,. 

7Q) A alimentação defeituosa, o alojamento insullclente, a falia de cuidados, 

são os factores que acarretam essa mortalidade considerável. Não é 

· poss!vel resolver qual destes faclores occupa o papel mais importante. 

82) Para esclarecer estas questões seria preciso proceder de diversos 

modos ao levantar a estatlsllca: à morte de cada lactante notar-se-lam 

(1) Estes meses correspondem ao pertodo mais quente nos palses da 

Europa. 
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as condiÇOes de alimentação ou de alojamento em que se o encontrou, 

assim como os cuidados que lhe foram prestados. Estes materfals 

permlttlrfam o estabelecimento de estallstlcas lnteressantesiU" 

(GRAZIANO, 1909), 

Passaram-se quase 90 anos e estes fatores de rfsco mencionados 

continuam atuantes em muHas regiões, Incluindo-se, entre estas, o 

Estado de São Paulo. Aspectos como a elevada Incidência de doenças 

dlarrélcas, a sazonalldade do fenômeno, a lmportãncla da pobreza que 

se reflete nos diferenciais por setores sociais da população, as condições 

nutricionais e de moradia e a Slenção matemo-infanlB ainda estão 

presentes nas discussões sobre a mortalidade lnfan!U nos palses do 

Terceiro Mundo. Por outro lado, nos palses de desenvoMmento Industrial 

antigo, a queda da mortalidade InfantO atingiu ntvels mfnlmos e associa

se às mudanças em suas Cty"actertstlcas, ou seJa. de uma situação, no 

passado, de mortalidade lnfanlll essencialmente p6s-neonalal e lnfecclos~. 
' I 

passou à condição de total predominância perinatal, relacionada à 

prematurtdade e às malformações congênHas. 

O decllnlo da mortalidade Infanto nestes paises, como jâ foi 

mencionado anteriormente, deveu-se a uma melhoria progressTVa das 

condiÇOes alimentares, da Instrução, das condições gerais de vida da 

ramma, que são da socialização dos efeitos do desenvoMmento econômico 

e social. Ao mesmo tempo, e também associado ao processo de 

desenvoMmento, ocorreu uma generalização progressiVa das técnicas 

de prevenção, desde as regras e conselhos da puertcuHura (final do séc. 

XIX e lnTclo do séc. XX), até a sofisticada vlgllãncla médico-social da 

gravidez, do parto e do recém-nascido nos tempos atuais. 
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Nos paJses de Jnduslrlanzaçao recente, o creclmento economrco 

não foi acompanhado de uma resposta Imediata em termos de redução 

da mortalidade lnfanll. Na Amerlca Lallna, esta dissociação fica evidente 

ao se comparar Indicadores economtcos com os de mortalidade JnfantR 

(PALLONI, 1985). Tal falo pode ser observado, mais especificamente, 

em algumas regiões do Brasil, lnclu!ndo-se o Estado de São Paulo, onde 

esta questão é constatadaaJrav~s da tendência de aumento da mortalidade 

InfantO durante o pertodo do "m!lagre econOmlco". 

Embora em um passado recente o Brasil tenha assegurado taxas 

elevadas de crescimento do seu produto Interno bruto, chegando a uma . 

média de 11,2% durante o pertodo 1967-73, ("mRagre brasRelro"), do 

ponto de vista socl61, o modelo econOmlco adotado caracteriza-se como 

excludente e concentrador.lstoresunou na persistência das desigualdades 

sociais e na manutenção de um profundo dualismo na sociedade brasHelra: 
; 

"De um lado, como o revelam os Indicadores econOm!cos, encontra-s~ 

uma moderna sociedade Industrial, que Jâ é 'a o!lava economia do mundo 

ocidental e acusa um extraordinário dinamismo, no curso dos últimos 

quarenta anos, embora seu crescimento econOm!co tenha fortemente 

decnnado a partir da década de 80. De outro lado, como o revelam os 

Indicadores sociais, encontra-se uma sociedade primitivas, vivendo em 

nlvel de subsistência, no mundo rural, ou em condições de miseráVel 

marginalidade urbana, ostentando padrões de pobreza e Ignorância 

comparáVeis aos das mais atrasadas sociedade eJro-aslállcas". 

(JAGUARIBE el alll, 1989). 

As desigualdades sociais manifestam-se, nitidamente, através 

dos dlferenclaJs de mortalidade InfantO, que podem ser observados tanto 
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entre setores da pôpulaçao definidos por categortas das vartãvels sOclo

economlcas como entre regiOes e áreas geográficas onde o espaço 

define as concentrações populacionais com maior ou menor risco de 

morte lnf an!D. 

No Estado de São Paulo, os diferenciais de mortalidade InfantO 

manifestam-se com clareza tanto no plano espacial (FERREIRA e SAflúJ, 

1988; FERREIRA, 1989; BERQUÓ, 1989), como naquele dos setores 

sociais da população definidos pelas categorlals de renda, Instrução, 

saneamento, ele. (SAflúJ, 1984; SIMOES, 1986; FERREIRA e SAflúJ, 

1988). 

Os dados da PNAD-84 revelam, para o Estado de São Paulo, uma 

vartaçao Importante no ntvel da mortalidade lnfantn segundo os anos de 

estudo da mãe, vartando entre 6! ,22 por mil, na população com menos 
• 

Instrução, e 16,63 por mil, nos grupos das mães mais lnstruldas, numa 

relação de cerca de 4 vezes entre os dois ex'! remos observados. Os ntvels 

de mortalidade Infantil diminuem, sistematicamente, à meclída que o 

nomero de anos de estudos da mãe aumenta. Isto ocorre tanto para a 

mortalidade neonalaf quanto para a pós-neonalaf, embora as vartaçOes 

sejam mais nntdas nesta Olt!ma. 

Ao se considerar o corte da população segundo a renda famlllar, 

observa-se que, para as fammas com renda de até 5 salários m!nlmos, a 

mortalidade lnfanlll é de 48,34 ObHos por mil nascidos VIvos enquanto 

para a população com renda famlllar superior a 5 salários mlnimos esta 

é de 22,58 por mil. Portanto, a mortalidade lnfantn do grupo populacional 

de menor renda famlfiar é 2,1 vezes superior à do grupo de renda mais 
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elevada. Estas cifras tomam-se ainda mais dramállcas quando se considera 

a mortalidade InfantO pós-neonalal: o grupo de menor renda apresenta 

um Indlce 3,6 vezes superior ao de maior renda fammar. A tabulação 

cruzada entre Instrução materna e renda familiar permitiu observar 

variações nnldas de mortalidade InfantO entre os grupos de maior e menor 

Instrução tanto no setor de baixa renda familiar como no de renda 

supertor.lsto reforça a Idéia de que a varfáVellnstrução exerce um efello 

Independente sobre a mortalidade Infantil. 

O saneamento básico, outro fator freqUentemente mencionado 

nos estudos sobre a transição da mortalidade lnfantn, é considerado, 

diretamente, responsáVel pelo decnnlo desta mortalidade. A mortalidade 

entre crlanças que vivem em domlcllios que utitizam água de poço ou 

nascente é nltldamente superlor (1,8 vezes) à daquelas que moram em· 

residências ligadas à rede geral de água. No grupo etálio das crianças 

com mais de 28 dias, o nlvel da mortalidade das que não têm acesso à · 
• I 

• rede de água é 2,28 vezes superior ao daquelas que o possuem. 

A_ existência ou não de canalização Interna de água constitui um 
. . 

outro fator muito relacionado aos riscos de morte de menores de 1 ano, 

pois representa a quantidade de água dlsponlvel na moradia. O nlvel da 

mortalidade Infantil de crianças que vivem em dom!cnlos sem canalização 

Interna é cerca de 2,4 vezes superlor ao daquelas que moram em 

residências que possuem este tipo de Dgação. As evidências émplrtcas 

sugerem que, em termos de redução da mortalidade lnfantn, uma maior 

· guan!!dade de água é tão Importante quanto a Ql taDdade. Os dados 

referentes ao llpo de esgotamento sanitálio também Indicam fortes 

vRiiações nos nlvels de mortalidade lnfanm. As diferenças de risco de 



168 

morte Infantil são de quase 3 vezes entre as categorias fossa negra e rede 

geral de esgotos e de quase 2 vezes entre rede geral e fossa sêpllca, 

aumentando, ainda mais, quando consideradas as mortes pos-neonatals. 

Um outro fator que pode Interferir nestes diferenciais é a forma de 

utmzação das Instalações sannárfas. As probablfidades de morte do 

grupo populacional residente em moradias com Instalação de uso comum 

a mais de um domtcrno é o dobro das probabllldades daquele que reside 

'l!m domlcmos que possuem Instalações sanitárias de uso exclusivo. 

Em stntese, os dados sugerem uma Influência multo forte da 

qualidade do sistema de esgotos e do Upo de uso -das Instalações-

sanitárias na sobrevivência das crianças menores de um ano. 

A análise multlvarfada da !nnuêncla dos fatores Instrução materna,· 

renda familiar e_ saneamento básico (adequado e Inadequado), através 

de um modelo de regressão múttipla, demonstrou que entre estas • 
• 

vartãvels o saneamento é, sem dllVIda, aquela que exerce a maior 

Influência sobre a mortalidade lnfanlll (tanto neonalal como pOs-neonataJ). 

Mais recentemente, a varfãvel cor passou a ser um Indicador de 

maJor Interesse entre os pesquisadores por acrescentar mais elementos 

expncatlvos no estudo da evolução dos fenômenos demográficos. As 

estimativas realizadas com base nos dados daPNAD-84lndlcamdíferencials 

Importantes de mortalidade lnranm entre os nascimentos classlllcados 

segundo a cor materna. Os Indicadores encontrados revelam que a 

mortalidade Infantil entre mães negras é 1,77 vezes superior àquela entre 

as mães brancas. Uma questão metodológica que se coloca de lmedlato 

é até que pontó estes diferenciais não estariam simplesmente renellndo 
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uma alta correlação com outros fatores sóclo-econOmlcos, como a renda 

familiar a Instrução materna e o saneamento básico. 

Para veriflcar esta questão, utilizou-se a análise multlvarlada 

através de um modelo de regressão mOI!Ipla. os resultados demonstraram 

que a variáVel cor materna manteve um grande poder "explicativo" nas 

variações de mortalidade Infantil, mesmo na presença das demais variáVeis 

sóclo-econOmlcas. 

Entre os fatores associados à sobrevivência de crianças menores 

de 1 ano, a~ amamentação destacou-se também por sua lnlluêncla direta 

sobre o desenvoMmento e· saOde das crianças, tanto pela qualidade 

·nutricional do leite matemo, quanto pelas suas propriedades Imunológicas. 

APNAD-84, embora não sendo uma pesquisa especializada em aleitamento · 

matemo, contemplou algumas :questões que permitiram a estimativa 

aproximada dos efeitos desta variãvel sobre a mortalidade infantil. Todos • 
• I 

os Indicadores analisados convergem para a confirmação dos efeitos 

positivos da amamentação na sobrevivência das ciianças menores de 1 

ano, sobretudo nos setores populacionais de baixa Instrução materna. 

Embora os dados obtidos sejam mais Indicativos que conclusivos, em 

decorrência da complexidade metodológica da questão, podem servir de 

base para as Investigações mais aprofundadas no futuro. 

Entre as variáVeis demogrãflcas associadas à fecundidade, a 

Idade materna e a ordem de nascimento representam fatores de risco 

Importantes com relação à sobrevivência Infantil. A análise conjunta 

destas variáVeis mostrou que a tendência dos riscos de morte segundo 

a ordem de nascimento, dentro de cada faixa etãria da mãe, mantém um 
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padrão mufto próXImo daquele observado para o fenomeno Isolado, ou 

seja, o aumento sistemático dos riscos com a ordem de nascimento. Da 

mesma forma, o padrão dos riscos de morte, segundo a Idade materna, 

se mantém mesmo controlando-se a variáVel ordem de nascimento. 

Os efeitos da ordem de nascimento permanecem válidos mesmo 

controlando-se as variáVeis renda famffiar, Instrução materna e cor. 

Estas conclusões confirmam, portanto, a Importância dos fatores 

Idade materna e ordem de nascimento sobre a mortalidade lnfantn no 

Estado de São Paulo. 

Outra variáVel analisada, associada à fecundidade, foi o Intervalo 

lntergenéslco. Os resultados encontrados para o Intervalo anterior · 

demonstraram que o rncllce de: mortalidade lnfantll varia, gradualmente, 

de 96,70 por mil Qntervalo Inferior a 1 1 meses) a 33,84 Qntervalo superior • , 
a 24 meses), com uma razão entre os valores extremos de 2,86. No grupo 

neonata!, esta razão é de 1,75 e, no pós-neonatal, de 4,06. tal 

comportamento sugere uma maior sensibffidade da mortalidade pos

neonata! às variações do Intervalo !ntergenéslco anterior. 

Quanto ao Intervalo posterior, os resultados Indicam uma Influência 

senslvel nos riscos de morte do filho rncllce, qualquer que seja o Intervalo 

anterior. Estes dados, entretanto, devem ser utrnzados com uma certa 

cautela, à medida que podem estar Influenciados pelo efeito da morte do 

filho (por outras razOes) antes da nova concepção. Pode-se considerar, 

a tltu!o de conclusão, que os resultados para o Estado de São Paulo estão 

coerentes com as hipóteses verificadas por vários pesquisadores em 
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áreas e palses d!::t!~os, sobre a Influência do Intervalo lntergenéslco 

antertor e, possivelmente, do postertor, na sobrevivência do filho Indlce. 

Entre os falores demográficos associados aos diferenciais de 

mortalidade InfantO, o sexo da crtança destaca-se pela sua Influência 

universal. Na grande maioria dos palses que dispõem de estatlsllcas de 

mortalidade lnfan!H, o sexo feminino aparece como o mais favorecido em 

lermos de sobrevivência alé 1 ano de Idade. Já os dados da PNAD-84, 

para São Paulo no pertodo 1979-1984, Indicam que a mortalidade InfantO 

masculina é 1,30 vezes superior à feminina. 

Este diferencial é maior no pertodo neonalal (1,36 vezes), dlmlnuldo 

no pós-neonatal (1,25). Este comportamento reflete o rato de que, quanto 

mais próximo ao nascimento ocorrer a morte da crtança, maJor se toma 

o tndlce de sobremortalidade masculina. 

A análise da Influência simultânea das variáVeis demográficas 

sobre a mortalidade lnfantn, através de um modelo de regressão mOillpiS, 

demonstrou que, entre as variáVeis consideradas, a ordem de nascimento 

. . é a que causa maJor Impacto sobre as mudanças de nlvel da mortalidade 

~ .. < lnfan'Q - neonatal e pós-neonatat. o Intervalo lntergenéslco é a segunda 

,:;r vaifr,,.:el mais Importante nos casos da mortalidade pós-neonatal e na 

:i !.i.h:l!ll. Quanto à mortalidade neonatal, o segundo lugar em Importância 

·· "JX;tcr~ce à Idade malema • • 
( 

.. ·'v 

. ' Portanto, na análise muHivarlada, é destacada a Influência da 

•lr<i.:m de nascimento sobre as variações da mortalidade InfantO, deixando 

e\:1dente, também, os efeitos biológicos do sexo da criança. 
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A queda da tecunõ.'Clade verificada em São Paulo vem Introduzindo 

alterações nas variáveis demográficas que lhes são asssociadas. Os 

dados utilizados permftem a obseJVação das alterações num pertodo 

passado prOxlmo (1970-1983). A var1ave1 ordem do nascimento apresenta, 

no perfodo considerado, uma evolução favorável à redução dos riscos, à 

medida que a proporção de nascimentos de ordem 4 e superior diminuiu 

pral!camenlo à metade. Assim, a proporção de 36,19, em 1970-71, caiu 

para 18,53, em 1982-83. Do mesmo modo, a variável intcJVa!o inlergenésico 

apresenta uma evolução favorável à redução dos riscos: a proporção de 

31,82% de nascimentos, em 1970-71, com inleJValo inlerg:mécico inferior 

a 24 meses caiu pll!'a 22,18%, em 1980-63. Quanto à Idade materna, não 

ocorrerem modilicações signific&tivas. 

As mudanças na estru:ura dos nuscimen!os, mencionadas acima, 
resullcrcm na reduçllo da proporç~o de ne.scimenlos de clto risco e 

contribu!rrun, as:1!m, para a queda da morta!idade !nfcnUl. 

A tccn!ca de padron!z~ção pcrmHiu lnfer1r que a mortalidade 

infen!il deveria ser 32,45% mais E)levada caso permmecesse, em 1980-

83, a mesma estrutura de nascimentos segundo a ordem e Interveio 

lnlergenéslco de 1970-71. 

As evidências encontradas converge -n para a idéia de que pane da 

queda da mortalidade lnfantn, que vem se; do observada no Estado de 
São Paulo, resulta de efeitos indiretos do decl!nio da fecundidade, que 

nao estão vinculados às melhorias nas condlçOes de vida da população, 

derivando, tão somente, de modificações na composição dos nascimentos. 

Ao se reduzirem as proporções de nascimentos de maior riscos, reduz

se, aulomalicamente o coeficiente da mortalidade inranm. 

Embora estas questões tenham sido mencionadas na IHeralura 

sobre o tema, ainda são raros os estudos reelizados para o Brasn e para 
o Estado de São Paulo. Neste sentido estes resultados representam um 

avanço na compreensao da Influência de fatores sóclo-economlcos e 
demográficos sobre os nlvels a tendências da morfalldade lnfantn no 

Estado de -?i:l.o Paulo. 
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Ao final deste balanço dos resunados encontrados coloca-se, 

lnevllavelmente, a questão sobre os posstvels rumos da mortandade 

lnfantn em um futuro próximo. Parece razoável supor que não serão 

alcançadas modificações substanciais no ntvel da renda ramrnar e Instrução 

malema (entendida como Instrução formal) capazes de Interferir de 

forma slgnlflcaltva sobre os ntvels da mortalidade nos próximos anos. O 

Investimento de expansão da rede de água Já não conseguirá os mesmos 

Impactos obtidos anteriormente sobre a mortalidade InfantO, uma vez que 

a maior parte dos domlcffios Já está figadas à rede geral de água Embora 

os efeilos no Estado como um todo, devam ser pequenos, a ntvel regional 

poderão ter uma repercussão ainda slgnlficallva. Por outro lado, a 

sttuação da rede geral de esgotos ainda exige uma Intervenção mais 

eficaz para sua amp!fação em todo o Estado, embora o crescimento da 

demanda por saneamento Já não apresente os ritmos elevados do 

passado, uma vez que as press~es da migração concentrada sobre as 
• 

áreas mais crtUcas vêm se amenizando ao longo do tempo. 

A transição da mortandade Infantil em São Paulo começa a Indicar 

mudanças no padrão das causas de morte: aquelas de nalureza neonalal 

Já começam a superar as de natureza pós-neonalal. 

Isto significa que a próxima grande balalha deverá ocorrer no 

campo das doenças perfnalals, de mais dlflciT prevenção e, por Isso, de 

redução mais lenta Por outro lado, a persistência das desigualdades 

sociais reanmenta padrões epidemiológicos do passado, espacialmente 

localizados em bolsões de pobreza, onde as causas de morte, plenamente 

evitáveis, conllnuam se alastrando. 



N'lEXO 

• Queslionério de PNAD (84) 

• Distribuição dos nascimentos sc~undo cs variáveis estrutureis 
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Distribuição dos Nà.scimentos Segundo as Variáveis Estruturais: Renda 

(RF), Instrução Materna (IM) e Saneamento Básico (AE). 

CorrblnaçOes Mortalidade 
ertre Nascimentos % Infantil 

Categorias (por1000) 

RFO IMO N3.0 642.600 22,70 69,38 

RFO IMO N3.1 669.533 23,65 40,38 

RFO IM1 />E O 128.262 4,53 56,26 

RFO IM1 N3.1 399.467 14,11 25,30 

RF1 IMO />E. O 94.227 3,33 44,74 

RF1 IMO AE1 260.963 9,22 24,17 

RF1 IM1 />E. O 45.016 1,59 47,45 

RF1 IM1 AE1 590.689 20,87 16,45 

2.830.757 100,00 39,32 

HFO-MenorRenda 

(Aié 5 sal.min.) 1.839.862 65,00 48,34 

P.F1- Maior Renda 

(Mais de 5 sal.min.) 990.895 35,00 22,58 

Soma 2.830.757 100,00 39,32 

IMO- Menor Instrução 

(Aié 4 anos) 1.667.323 58,90 49,27 

IM1- Maior Instrução 

(5 anos e mais) 1.163.434 41,10 25,07 

Soma 2.830.757 100,00 39,32 

AEO- Saneamento 

lm;dequado 910.105 32,15 63,89 

AE1- Saneamento 

Adequado 1.920.652 67.85 27,68 

Soma 2.830.757 100,00 39,32 
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