
RESULTADOS E ACÓES APONTADAS PELA INVESTIGAQiO 
INTERAMERICANA DE MORTALIDADE NA INFANCIA NO BRASIL ’ 

Dr. Ruy Laurenti 

A importância de urna pesquisa sobre o âmbito da Investiga- 
@ío Interamericana de Mortalidade na Znfância reside princi- 
palmente nos rumos que pode assinalar para a solu@o dos 
problemas encontrados. 0 artigo fornece os dados básicos re- 
ferentes aos três diferentes projetos no Brasil, proporcionando 
assim os fundamentos para novos estudos e a@es no país. 

Estão sendo levadas a efeito no Brasil 
algumas ac;ões baseadas nos resultados obti- 
dos em três projetos da Investiga@0 Intera- 
mericana de Mortalidade na Infância.” Os 
resultados específicos de cada um desses pro- 
jetos serviráo de base para urna futura 
avaliacáo dessas acões. Espera-se que os 
resultados, assim como as acóes que estáo 
sendo iniciadas, sirvam de estímulo para que 
outros estudem seus problemas e procurem 
soluf@es. 

Neste relatório sáo apresentados, vários 
tópicos importantes dando ênfase especial a 
novos estudos feitos no Brasil os quais indi- 
cam o enfoque que devem ter os programas 
de saúde materno-infantil visando a melho- 
ria das condicóes das criancas ao nasci- 
mento. 

Os três projetos 

Os três projetos do Brasil-o de Recife, 
no Estado de Pernambuco, no nordeste, o 

‘Os colaboradores princlpais dos três projetos no Brasil 
foram: em Reclfe. Dr. Fernando Figuelra, Professor de 
Pedlatria nas duas Faculdades de Medxina de Recife e 
Secretário de Saúde do Estado de Pernambuco no período 
de 1970-1974; em Ribeiráo Preto, Dr. José Romero Teruel, 
do Departamento de Medicina Preventiva, Faculdade de 
Medicina de Ribeiráo Preto, Universidade de São Paulo, 
presentemente Oficial Médico da Divisão de Recursos 
Humanos e lnvestiga@io da Organizacáo Pan-Americana da 
Saúde, Washington, D.C. Em Sáo Paulo, Dr. Ruy Laurenti, 
Professor de Estatísticas Vitais, Departamento de Epidemio- 
logia, Faculdade de Higiene e Saúde Pública, Universidade 
de Sáo Paulo. atualmente também Assessor do Secretário 
de Saúde do Estado em Saúde Materno-Infantil. 

2 Estodo cooperativo de pesquisa coordenado pela Orga- 
nizacáo Pan-Americana da Saúde em âmbito continental 
para explorar em profundidade as causas da excessiva 
mortalidade infantil e nas primeiras idades nas Amén- 
cas (1). A realiza$2ío desse projeto foi possibilitada por um 
contrato entre a Agência dos Estados Unidos para o Desen- 
volvimento Internacional e a Organizacáo Pan-Americana 
da Saúde. 

do distrito de Sáo Paulo e o da área de 
Ribeiráo Preto, no Estado de Sáo Paulo- 
têm características distintas. 

0 projeto de Recife foi conduzido em 
três distritos excessivamente populosos- 
Beberibe, Encruzilhada e Casa Amarela- 
cuja populac$o total, estimada em lo de 
julho de 1969, ponto médio dos dois anos 
da Investigacáo, era de 365.680 habitantes. 
Os três distritos foram considerados repre- 
sentativos das condicóes sócio-econômicas e 
culturais do restante da cidade. 

No caso do distrito de Sáo Paulo, com 
urna populacáo de 4.979.740 habitantes em 
1’ de junho de 1969, foram estudados os 
óbitos de menores de 5 anos de urna amostra 
sistemática (1 para 4,25) pela qual se che- 
gou à estimativa populacional de 1.171.700 
habitantes no ponto médio. 

No projeto de Ribeiráo Preto a Investiga- 
cáo foi conduzida nas áreas urbanas das 
cidades de Ribeiráo Preto e Franca, bem 
como em cinco pequenas comunidades: Ba- 
tatais, Brodósqui, Cravinhos, Jardinópolis e 
Sertáozinho. A estimativa populacional no 
ponto médio foi de 331.920 habitantes. 
Embora os dados para Ribeiráo Preto, 
Franca e as cinco comunidades sejam apre- 
sentados em separado na publicacáo (I), 
estáo incorporados neste resumo a “Ribei- 
ráo Preto”, que, no decorrer do texto, se 
refere ao conjunto do projeto. 

Os número de óbitos de menores de 5 
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QUADRO l-óbitos e taxas de mortalidade’ por idade de menores de 5 anos em três projetos 
da Investigqáo Interamericano de Mortalidade na Infância no Brasil. 

Idade 

Recif e 

No. Taxa 

Ribeirão 
Preto 

No. Taxa 

São Paulo 

No. Taxa 

Total, menores de 5 anos 3.635 
Menores de 1 ano 2.773 

Neonatal (-28 dias) 1.073 
Primeira semana (-7 dias) 769 

-1 dia 357 
l-6 dias 412 

7-27 dias 304 
Pós-neonatal (28 dias-l mês) 1.700 

l-4 anos 862 

29,3 1.126 13,6 4.312 17,7 
91,2 9.59 52,6 3.788 65,l 
35,3 515 28,2 1,958 33,7 
25,3 392 21,5 1.183 20,3 
ll,7 209 ll,5 62.5 10,7 
13,6 183 10,o 558 996 
10,o 123 6,7 775 13,3 
55,9 444 24,3 1.830 31,5 

990 167 2,6 524 238 
n Taxas para menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos; outros por 1.000 habi- 

tantes. 

anos de idade incluídos nos projetos foram 
4.312 em Sáo Paulo, 3.635 em Recife, 1.126 
em Ribeiráo Preto, que foi o menor dos três 
projetos. 

Mortalidade em criancas menores de 5 anos 

de idade 

Em Recife a taxa de mortalidade de 
criancas menores de 5 anos de idade, de 
29,3 por 1.000 habitantes, foi maior que o 
dobro da taxa relativamente baixa de 13,6 
em Ribeiráo Preto; a taxa da cidade de Sáo 
Paulo, de 17,7 por 1 .OOO habitantes, foi 
30% maior que a das cidades menores e co- 
munidades, em conjunto, do projeto de Ri- 
beiráo Preto. A taxa de mortalidade por 
idades, no período infantil e no de l-4 anos 

(Quadro 1 e fig. 1 ), mostra várias diferen- 
cas importantes. A taxa de mortalidade in- 
fantil foi mais elevada em Recife (91,2 por 
1.000 nascidos vivos) e mais baixa em Ri- 
beiráo Preto (52,6). Para o grupo etário 
l-4 anos, a taxa de mortalidade em Recife 
foi três vezes mais alta que as dos outros 
dois projetos. 

Nos três projetos, as taxas de mortalidade 
no primeiro dia de vida foram no mínimo de 
10,O por 1.000 nascidos vivos, conforme os 
padrões utilizados para medir a inclusáo de 
todos os óbitos dessa idade, de acorde com 
as definicões de nascido vivo e óbito fetal da 
Organizacáo Mundial da Saúde (2). Nos 
três projetos, foram encontrados e incluídos 
os poucos óbitos ocorridos no primeiro dia 

FIGURA l-Taxas de mortalidade por idode de menores de 5 anoscnos três projetos da Investi- 
gqóo Interamericana de Mortalidade na Infôncia no Brasil. 
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de vida a que náo haviam sido registrados 
( 14 em Recife, 4 em Ribeiráo Preto e 26 em 
Sáo Paulo). É provável que estudos sobre 
os resultados de gestacáo como o realizado 
em Recife venham mostrar a existencia de 
mais óbitos infantis que náo tenham sido 
assim considerados, isto é, de nascidos vivos 
que morreram logo após 0 nascimento e fo- 
ram considerados nascidos mortos. Assim, 
por exemplo, Nunes (3) obteve a elevada 
taxa de mortalidade no primeiro dia de vida 
de 14,3 por 1.000 nascidos vivos. Para o 
melhor conhecimento do sério problema da 
imaturidade e para fins de comparacáo esta- 
tística, é fundamental que sejam observadas 
as definicões dos eventos vitais da OMS. 

A mortalidade perinatal é calculada pela 
seguinte relacáo: número de óbitos fetais de 
28 ou mais semanas de gestacáo, somados os 
óbitos ocorridos na primeira semana de vida, 
dividido pelo número de nascidos vivos 
multiplicado por 1.000. A taxa de morta- 
lidade perinatal em Sáo Paulo, para o mesmo 
período da Investigacáo, foi calculada por 
Laurenti e colaboradores (4). Somando-se 
os óbitos ocorridos na primeira semana de 
vida aos óbitos fetais de 28 semanas ou mais 
de gestacáo e calculando-se a taxa de morta- 
lidade perinatal obteve-se o valor de 42,0 
por 1.000 nascidos vivos. Essa taxa, ele- 
vada quando comparada à de alguns países, 
como por exemplo a Suécia, com 18,9, é, 
no entanto, semelhante à de Portugal, com 
43,6 (45) em 1966. A elevada mortalidade 
perinatal observada em Sáo Paulo deveu-se 
em parte ao grande número de óbitos de 
recém-nascidos de l-6 dias de idade (558)) 
quase tanto quanto ao verificado no pri- 
meiro dia de vida (625). No projeto da 
Califórnia, o número de óbitos no primeiro 
dia de vida (327) foi aproximadamente o 
dobro do observado no restante da primeira 
semana (169) .3 

3 Em três hospitais de Recife houve 23.501 nascidos vivos 
e 669 óbitos fetais. Assim, a taxa de óbito fetal seria de 
28.5 por 1.000 nacidos vivos. 

Como os óbios da primeira semana de vida náo foram 
conhecidos depois do primeiro dia de vida, a taxa de 
óbito perinatal náo pode ser calculada. Como 335 ocorre- 
ram no primeiro dia de vida, a taxa de óbito perinatal é 
superior a 42.7 por 1.000 nascidos vivos, utilizando-se so- 
mente os óbitos do primeiro dia de vida e os óbitos fetais. 

0 registro de óbitos fetais e da duracáo 
da gestacáo tem sido considerado incompleto 
em muitas áreas dos países em desenvolvi- 
mento, e assim, para comparabilidade, 
tem-se chamado a atencáo para as taxas de 
mortalidade do primeiro dia, na primeira 
semana e nos primeiros 28 dias de vida 
(período neonatal). 

A mortalidade neonatal nesses três pro- 
jetos foi 35,3, 28,2 e 33,7 por 1.000 nasci- 
dos vivos para Recife, Ribeiráo Preto e Sáo 
Paulo, respectivamente. A mortalidade no 
período de 7-27 dias de idade em Sáo Paulo 
Eoi surpreendentemente elevada, 13,3 por 
1.000 nascidos vivos, o dobro da taxa de 
Ribeiráo Preto. 

Como foi mostrado por Laurenti (6)) em 
Sáo Paulo a mortalidade por diarréia foi alta 
no período neonatal, tendo sido maior do 
que nos outros dois projetos. Aproximada- 
mente metade das criancas falecidas por dia- 
rréia no perído neonatal contraiu a doenca 
em hospitais (174 de 356). Tratava-se de 
nascidos em hospitais que, por qualquer mo- 
tivo, permaneceram nos bercários por perío- 
dos mais longos que o habitual e ali con- 
traíram a doenca diarréica. Verificou-se 
também que, daqueles que contraíram dia- 
rréia em bercário, a maior proporcáo era 
de prematuros. Dos recém-nascidos que 
contraíram diarréia em hospitais, 77,6% 
eram prematuros, ao passo que entre aque- 
les que morreram por diarréia náo adquirida 
em hospital esse valor atingiu somente 
20,9% (6). 

Ve-se, portanto, que a prematuridade, 
condicáo bastante grave que leva o re- 
cém-nascido a permanecer mais tempo no 
bercário, aumentando o risco de adquirir 
doenca diarréica, exige que sejam tomadas 
medidas, pois a mortalidade neonatal por 
diarréia adquirida nessas condicões foi de 
3,0 por 1 .OOO nascidos vivos, representando 
portanto, 8,9% da mortalidade neonatal to- 
tal da área do projeto de Sáo Paulo. A pre- 
vencáo das diarréias adquiridas em bercário 
teria o efeito imediato de reduzir a morta- 
lidade de menores de 28 dias. 
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QUADRO Z-Causccs básicas e asociadas de óbitos ’ infantis nos três projetos da Investiga+ Interamericano 
de Mortalidade no Infincia no Brasil. 

Recife Ribeirão Preto Sáo Paulo 

Causa Causa Causa Causa Causa Causa 
básica associada básica associada básica associada 

Causas No. Taxa No. Taxa No. Taxa No. Taxa No. Taxa No. Taxa 

Total 2.773 91,2 5.084 167,2 959 .52,6 1.726 94,6 3.788 65,l 7.651 131,6 

Doencas infecciosas 1.411 46,4 711 23,4 350 19,2 106 5,8 1.411 24,3 1.067 18,3 
Doencas 

respiratórias 316 10,4 901 29,6 98 5,4 228 12,5 604 10,4 1.045 18,O 
Deficiências 

nutricionais 47 1,5 1.033 34,0 ll 0,6 288 15,8 61 1,0 1.001 17,2 
Imaturidade 59 1,9 675 22,2 5 093 344 18,9 46 0,8 1.178 20,3 
Outras causas 

perinatais 666 21,9 420 13,8 361 19,8 243 13,3 1.102 18,9 1.027 17,7 
Outras 274 9,0 1.344 44,2 134 7,3 517 28,3 564 9,7 2.333 40,l 

n Com taxas por 1.000 nascidos vivos. 

Em Recife, foram muito altas tanto a taxa 
de mortalidade pós-neonatal, de 55,9 por 
1.000 nascidos vivos, como a taxa para 
criancas de l-4 anos de idade. 

Causas básicas e associadas de mortalidade 

A Investigacáo de Mortalidade em Adul- 
tos (7) mostrou que, em vez de se estuda- 
rem as causas de morte como entidades iso- 
ladas, dever-se-iam analisar, para cada óbito, 
combinacóes de causas. Um dos objetivos da 

Investiga@0 na Infância foi analisar tanto as 
causas básicas como as associadas. No qua- 
dro 2, as causas básicas e associadas de mor- 
talidade infantil sáo apresentadas para cinco 
grandes grupos, para os três projetos. Na 
figura 2 as taxas de mortalidade por causas 
básicas sáo vistas à esquerda e as taxas de 
causas associadas à direita. As taxas para 
Recife foram as mais altas (91,2 por 1.000 
nascidos vivos) e estáo em primeiro lugar, se- 
guidas pelas de Sáo Paulo e de Ribeiráo 
Preto. 

FIGURA 2-Causas básicas e associodos de mortalidade em óbitos infantis nos trêr projetos da Investigo+ Intera. 
mericono de Mortalidade na Infância no Brasil. 
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Em Recife mais de metade da mortalidade 
infantil (1.411 de 2.773 óbitos) foi devida 
a doencas infecciosas como causa básica. A 
taxa de mortalidade para esse grupo de cau- 
sas (de 46,4 por 1 .OOO nascidos vivos) foi 
próxima do dobro das taxas para Sáo Paulo 
e Ribeiráo Preto. As taxas de mortalidade 
por deficiência nutricional e imaturidade 
como causa básica foram relativamente bai- 
xas devido ao método de selecáo das causas 
básicas. 

De acorde com as regras para classifica- 
cão das causas de morte da Classifìcacão 
Internacional de Doencas (2), a imaturi- 
dade “não deve ser selecionada como causa 
básica, caso outra qualquer causa de morta- 
lidade perinatal estiver presente”. Também 
a deficiência nutricional foi freqüentemente 
selecionada como causa associada, pois é 
comumente causa contributória de doencas 
infecciosas agudas como sarampo ou dia- 
rréia, que sáo causas básicas. A relacáo si- 
nérgica entre doencas infecciosas e difi- 
ciência nutricional foi bastante comentada 
na publicacão Características de la mortali- 
dad en la niñez (1). Dos óbitos de me- 
nores de 5 anos de idade, devidos a doencas 
infecciosas como causa básica (excluídos os 
óbitos neonatais)4 68,6% em Recife, 76,2% 
em Ribeiráo Preto e 59,6% em Sáo Paulo, 
apresentavam deficiência nutricional como 
causa associada. 

6 Excluíram-se os Bbitos neonatais porque neste período 
da vida a selecáo da causa associada recaiu usuahlente em 
imaturidade, visto que somente era seleccionada urna das 
C3”XiS. imaturidade OU deficihcia nutricional. quando 
ambas estavam presentes. 

Nos três projetos as taxas de mortalidade 
por deficiência nutricional e imaturidade 
como causas associadas foram muito eleva- 
das. Em Recife a taxa de mortalidade por 
deficiência nutricional (34,0 por 1.000 nas- 
cidos vivos) como causa associada foi cerca 
do dobro da observada para Sáo Paulo e 
Ribeiráo Preto. Contudo, as taxas de morta- 
lidade por imaturidade como causa associa- 
da foram próximas: 22,2 por 1.000 nasci- 
dos vivos em Recife, 1 X,9 em Ribeiráo Preto 
e 20,3 em Sáo Paulo. 

A reducáo da mortalidade infantil, nesses 
três projetos, será possível pela redyáo da 
mortalidade por doencas infecciosas e pela 
prevencáo da imaturidade e deficiência nu- 
tricional, importantes causas contributórias. 

No grupo etário de 1-4 anos a mortali- 
dade foi elevada em Recife, e mais da me- 
tade dos óbitos deveram-se a doencas infec- 
ciosas, como causa básica. Dos 862 óbitos 
de criancas nesta faixa etária, a deficiência 
nutricional esteve presente em 599 óbitos 
(69,5% ), quer como causa básica ou 
associada. 

Mortalidade por imaturidade ou por 
deficiência nutricional 

Para esclarecer o papel da imaturidade e 
da deficiencia nutricional na mortalidade in- 
fantil, as taxas por tais causas constam do 
quadro 3 e sáo apresentadas na figura 3. 
Em Recife, de cada 1.000 nascidos vivos, 
60 falecidos no primeiro ano de vida ou 

QUADRO 3-lmaturidade e deficiências nutricionair como causa básica ou associada de óbitos 
de menores de 1 ano nos três projetos do Investigagáo Interamericano de Mortalidade na Infôn- 
cio no Brasil. 

Causa básica ou associada 

Total de 
óbitos de Imaturidade e 

menores de deficiências Deficiências 
1 ano nutricionais Imaturidade nutricionais 

Cidade No. Taxa No. Taxa No. Taxa No. Taxa 

Recife 2.773 91,2 1.814 59,7 734 24,l 1.080 35,5 
Ribeiráo Preto 959 52,6 648 35,5 349 19,l 299 16,4 
Sáo Paulo 3.788 65,l 2.286 39,3 1.224 21,0 1.062 18,3 

Nota: Taxas por 1 .OOO nascidos vivos. 
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FIGURA 3-lmaturidade e deficiências nutricionais 
como causas básicas ou associadas de óbitos de menores 
de 1 ano nos três projetos da Investigarlo Interamericana 
de Mortalidade na Infâncio no Brasil. 
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eram imaturos ao nascer ou apresentavam 
evidencias de deficiência nutricional pre- 
coce, sendo a imaturidade e a deficiência 
nutricional por conseguinte, causas contri- 
buthias da alta taxa de mortalidade. Em 
São Paulo e Ribeirão Preto esses valores 
foram 39 e 36 por 1.000 nascidos vivos. 
Para a reducão da mortalidade infantil, por- 
tanto, seria necessária a prevencáo dessas 
graves condi$es. 

Verificou-se que a mortalidade por defi- 
ciêncía nutricional como causa básica ou 
associada foi muito maior no prímeiro ano 
de vida do que em criancas com 1 ou 2-4 
anos de idade (quadro 4). Em Recife a 
taxa de mortalidade no prímeiro ano de 
vida equivaleu a aproximadamente, três ve- 
zes a taxa observada no segundo ano de vida 
e em Ribeiráo Preto e Sáo Paulo as taxas de 
mortalidade infantil por deficiência nutricío- 
nal equivaleram a seis vezes as do segundo 
ano de vida. 

Essas taxas excessivamente altas de 
mortalidade por deficiencia nutricional no 
primeíro ano de vida foram surpreendentes, 
visto que se acreditava que essa condicáo se 
desenvolvesse principalmente durante o se- 
gundo ano de vida, após o desmame. Essa 
más interpreta@0 do problema deve-se, em 
parte, ao fato de estarem os óbitos devidos 
má interpreta@0 do problema deve-se, em 
duas diferentes secões da Classificacão In- 
ternacional de Doencas, antes de ter sido 
esta atualizada pela Revisáo de 1965. 

Em todos os três projetos, foram observa- 
das taxas altas aos 2 ou 3 meses, com 
acentuado declínio após esta idade (figura 
4). Contudo, a taxa de mortalidade obser- 
vada em Recife foi mais alta no segundo ano 
de vida do que as verificadas em Sáo Paulo 
e Ribeiráo Preto, indicando que os fatores 
responsáveís pela deficíência nutricional 
contínuam agindo por mais tempo. 

As elevadas taxas de imaturidade e de 
deficíência nutricional precoce levam a inda- 
gacões a respeito do peso ao nascer. Qual 
é a distribuicáo de pesos ao nascer nessas 
áreas? Quantas criancas nasceram com peso 
baixo? Quais os métodos de amamentacáo? 
Como podem ser prevenidos esses óbitos 
relacionados com imaturidade e deficiêncía 
nutricional? 

Amamentacão 

Constituíram urna surpresa as diferencas 
marcantes nos padrões de amamentacáo na- 
tural observados nos projetos da America 
Latina (1). Antes dessa observa@0 su- 

QUADRO Ib-Mortalidade’ por deficiências nutricionais como causa básica ou associada, por 
grupo de idade, nos três projetos da Investigqóo Interamericana de Mortalidade na Infôlncia no 
Brasil. 

-5 anos -1 ano 1 ano 2-4 anos 

Cidade No. Taxa No. Taxa No. Taxa No. Taxa 

Recife 1.679 1355,0 1.080 3552,6 354 1319,9 245 355,l 
Ribeiráo Preto 405 490,9 299 1639,3 50 292,9 56 116,7 
São Paulo 1.313 538,8 1.062 1826,0 146 269,7 105 78,2 

’ Taxas por 100.000 nascidos vivos para menores de 1 ano; outros por 100.000 
habitantes. 
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FIGURA 4-Mortalidade par deficiências nutricionais 
por mês de idade nos dois primeiros anos de vida nos 
tr8s projetos da Investiga& Interamericana de Marta- 
lidade na Infância no Brasil. 
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“Taxas para a segundo ano por 100.000 habitantes. 

punha-se que, nas sociedades em desenvolvi- 
mento, a amamentacáo natural era o método 
mais comum de alimentacão no período 
infantil. 

Santos (8) analisou a situacáo em Recife 
segundo urna perspectiva histórica, refe- 
rindo-se aos estudos feítos no Brasil por 
Jelliffe (9) e por Waterlow e colaboradores 
(lo), conforme se indica no quadro 5, em 
Recife apenas 26,X% das criancas que SO- 

breviveram ao período neonatal e faleceram 
com menos de 1 ano de idade foram ama- 

QUADRO 5-Amamentqáo aa seio materno par um 
mês ov mais, em criansas falecidas no primeiro ana de 
vida, excluindo-se a período neonatal, nos três projetos 
da Investigqáo Interamericana de Mortalidade na In- 
fância no Brasil. 

Criancas mortas 
no primeiro ano 

excluído o 
Projetos período neonatal 

Lcife 1.414 
Ribeiráo Preto 383 
São Paulo 1.508 

Amamentacáo 
ao seio por 
um mês ou 

mais 

No. o/c 

379 26,8 
181 47,3 
536 35,5 

mentadas durante um mês ou mais. As 
percentagens para Sáo Paulo (35,5% > e 
Riberáo Preto (47,3% ) também sáo relati- 
vamente baíxas. 

Os colaboradores do projeto de Recife, 
reconhecendo a gravidade da límita@o da 
amamentacáo (3, 8) instituíram num hos- 
pital-maternidade um programa educativo 
cuja base é urna grava@0 em fita contendo 
informac$es às máes sobre o valor da 
amamentacáo natural para a sobreviv&cia 
de seus filhos. Essa fita é ouvida tanto 
pelas gestantes que váo ao pré-natal como 
pelas máes de recém-nascidos. 0 valor 
dessa experiência será analísado e, se satis- 
fatório, o método será empregado para 
máes em outros hospitais. Essa é urna das 
acóes em execu@o em Recife. 

Características da reproducão 

Os colaboradores principais dos três pro- 
jetos brasileiros reconhecem a importância 
das informacões náo apenas sobre o número 
de nascidos vivos e das taxas de natalidade, 
como também da distribuicáo de nasci- 
mentos por idade materna, ordem de nasci- 
mento e peso ao nascer. Assim, no mo- 
mento, estão disponíveis para apresentacáo 
dados sobre os vários aspectos da reprodu- 
cáo nessas três áreas do Brasil. Foi neces- 
sário obter estimativas do número de nas- 
cimentos por residencia da máe porque os 
dados oficiais eram por local da ocorrência 
e essas grandes cidades constituem centros 
médicos. A estimativa anual da taxa de 
natalidade para as áreas dos três projetos, 
durante o período da Investigacáo, foram: 

Recife: 41,6 por 1 .OOO habitantes 
Ribeiráo Preto: 27,5 por 1 .OOO habitantes 
Sáo Paulo: 24,s por 1 .OOO habitantes 

A grande díferenca das taxas de natalí- 
dade entre Recife e os outros dois projetos 
é provavelmente indicadora de diferencas em 
planejamento familiar em algumas camadas 
da populacão. 

Durante o período da Investigacáo os 
colaboradores principais em Ribeiráo Preto 



Laurenti l MORTALIDADE NA INFANCIA NO BRASIL 351 

QUADRO GDistribuiSáo etária de moés de nascidos vivos em dais projetos da Investigqáo 
Interamericana de Mortalidade no Infôncia no Brasil e em tr8s hospitois de Recife, 1974. 

Projeto de Município 
Ribeiráo Preto de Sáo Paulo 

1968-1970 1968-1970 

Idade da máe No. % No. % 

Total 15.192 100,l 245.974 100,o 

Menos de 20 anos 1.794 11,s 19.858 8,l 
20-24 anos 5.000 32,9 78.802 32,0 
25-29 anos 4.125 27,2 75.193 30,6 
3 O-34 anos 2.439 16,l 42.841 17,4 
35 anos e mais 1.834 12,l 29.280 ll,9 

’ Excluidas 59 com idade ignorada e 207 com peso ignorado. 

Tres hospitais 
de Recife 

1974 

No. % 

23.235 ” 100,O 

4.782 20,6 
7.93 1 34,l 
5.254 22,6 
3.021 13,0 
2.247 9,7 

e Sáo Paulo (6, 1 Z ) conseguiram as idades 
das máes por ocasiáo do nascimento do 
produto da concepcáo (quadro 6). A dis- 
tribuicáo das idades foi semelhante; apenas 
o número de máes com menos de 20 anos 
foi menor no município de Sáo Paulo 
(8,1% ) do que no projeto de Ribeiráo 
Preto (ll,8 % ). Os maiores valores foram 
para máes entre 20-24 anos; e cerca de 
12% das máes tinham 35 anos ou mais. 
Conforme relata Nunes (3) em seus estu- 
dos de nascimentos em três hospitais-mater- 
nidades de Recife, em 1974, a proporcáo 
de nascimentos de máes jovens, com menos 
de 20 anos, foi alta (20,6% ). 

Os achados referentes à mortalidade neo- 
natal e infantil, de acorde com grupos de 
idade materna, obtidos e publicados para 
oito projetos (12), indicam a necessidade 
da continuacáo de estudos da relacáo desse 
importante determinante da mortalidade na 
América Latina. Seriam importantes, por 

exemplo, estudos de mortalidade neonatal 
por coartes de nascidos vivos (13, 14) 
mediante o cotejo dos atestados de óbitos 
neonatais com os registros de nascimentos, 
como foi realizado nos Estados Unidos, em 
1950 e 1960, e no estudo de mortalidade 
infantil na Cidade de Nova Iorque (15), 
em 1968. Esse tipo de estudo de mortali- 
dade por coartes de nascidos vivos e os 
projetos de pesquisas para coleta de dados 
dessa natureza náo sáo praticáveis em mui- 
tas áreas da América Latina. Contudo, é 
relativamente fácil a coleta de tais dados 
para estudos de mortalidade no primeiro dia 
de vida, visto que, em muitas áreas, grande 
proporcáo dos nascimentos ocorre em hos- 
pitais-maternidades. 0 estudo levado’ a 
efeito em 1974 em tres hospitais de Recife 
incluiu os nascimentos e provavelmente 
todos ou quase todos os óbitos nas primeiras 
24 horas de vida neles ocorridos antes da 
alta das respectivas máes. No quadro 7 

QUADRO 7-Toxos de mortalidade” em menores de 1 dia e menores de 28 dios, 
segundo CI idade materno, em dais projetos da Investigqáo Interamericana de Mortali- 
dade no Infôncia e no primeiro dh de vida em três hospitais de Recife, 1974. 

Projeto de 
Ribeiráo Preto 

Idade da máe - 1 dia -28 dias 

Total ll,5 28,2 
Menos de 20 anos 18,6 36,2 
20-24 anos 92 23,9 
25-29 anos 939 25,3 
3 O-34 anos 12,2 28,8 
30 anos e mais 12,9 38,0 

’ Taxas por 1 .OOO nascidos vivos. 

Recife 
Projeto de Três hos- 
Sáo Paulo pitais 1974 

- 1 dia -28 dias - 1 dia 

10,7 33,7 14,3 
15,l 52,3 16,l 
9,2 32,l 14,5 
93 28,7 ll,5 

12,o 34,3 14,l 
12,7 37,2 16,3 
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figuram as taxas de mortalidade no primeiro 
dia de vida, de acorde com idade materna 
ao nascer a crianca, nos projetos de Ribeiráo 
Preto e Sáo Paulo e nos tres hospitais de 
Recife, em 1974. A taxa de mortalidade 
encontrada nos tres hospitais, 14,3 por 
1.000 nascidos vivos, foi maior do que as 
taxas de ll,5 e 10,7 dos outros dois proje- 
tos. As taxas de mortalidade para filhos de 
máes jovens foram altas nos tres projetos, 
a saber: 18,6 em Ribeiráo Preto, 15,l em 
Sáo Paulo e 16,l em Recife. As taxas para 
filhos de máes entre 20-24 e 25-29 anos 
foram inferiores a 10 por 1.000 nascidos 
vivos em Ribeiráo Preto e Sáo Paulo. Em 
Recife, a taxa de ll ,5 por 1 .OOO filhos de 
máes de 25-29 anos foi a menor observada 
entre os cinco grupos de idade materna. 
Essas taxas, bem como as de mortalidade 
neonatal para Ribeiráo Preto e Sáo Paulo, 
sáo encontradas na figura 5. É importante 
levar em conta a mortalidade excessiva de 
criancas nascidas de máes jovens, em ativi- 
dades de planejamento familiar pois o que 
se deseja sáo criancas com perspectivas oti- 
mas de sobrevivência. Ressalte-se também 
a importância da utilizacáo de registros hos- 
pitalares em estudos desse tipo sobre nasci- 
mentos (16)) de grande utilidade na coleta 
de dados básicos para planejamento de pro- 

QUADRO 8-DistribuiSáo percentual de nascidos vivos 
por peso ao nacer no projeto de Ribeiráo Preto e em 
três hospitais de Recife, 1974. 

Peso ao 
nascer 

Recife 
Três hospi- 

tais 

2500 g ou menos 
2501-3ooog 
3001-35oog 
3501-4ooog 
4001 g e mais 

14,6 
33,0 
35,0 
14,8 
226 

gramas de saúde materno-infantil em muitas 
áreas. 

Peso ao nascer 

A provisáo de informacões relativas aos 
pesos ao nascer é outra contribuicáo ao 
estudo da reproducáo humana. 0 colabo- 
rador principal em Ribeiráo Preto (11) 
forneceu essas informacões sobre nascimen- 
tos em hospitais da área do projeto da 
Investigacáo e Nunes (3) obteve tais dados 
para tres hospitais-maternidades (quadro 8). 
Em Ribeiráo Preto 8,7% dos nascimentos 
acusam peso baixo (2.500 g ou menos) e 
23,4% peso deficiente (2.501-3.000 g),” o 
que indica relativamente alto risco de morte 

5 0 grupo de peso de 2.501-3.000 p foi classificado de 
deficiente por Serrano e Puffer (16) urna vez aue a morta- 
lidade foi duas ou três vezes maior.que a do giupo de peso 

mals favorável. 

FIGURA 5-Mortalidade de menores de um dio e 28 dias por idade do máe em dais projetos 
do Investigar$o Interamericana de Mortalidade no Infôncia e em três hospitais de Recife, 1974. 
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em 32,1% dos nascimentos. A percentagem 
comparativa para o projeto da Califórnia 
foi 7,6 para pesos baixos e 19,l para pesos 
deficientes ao nascer, totalizando 26,7 para 
os dois grupos de peso. Em Recife, 47,6% 
dos nascidos vivos tiveram peso baixo ou 
deficiente; somente 14,8% pesaram ao nas- 
cer 3.501-4.000 g, enquanto que os núme- 
ros comparativos para os projetos de Ri- 
beiráo Preto e Califórnia foram 22,l e 26,0, 
respectivamente. Assim, ve-se claramente 
as diferencas na distribuicáo de pesos ao 
nascer. A tendencia para um baixo peso ao 
nascer em Recife e, em menor extensáo, em 
Ribeiráo Preto evidencia que as condicões 
de muitas criancas náo sáo favoráveis à 
sobrevivência nem, provavelmente, a urna 
infancia saudável. Muito ainda precisa ser 
aprendido relativamente ao efeito do peso 
baixo e deficiente sobre a saúde das criancas 
e, da mesma forma, sobre a saúde das 
futuras máes. 

A vinculacáo do peso ao nascer com a 
idade da máe é indicada pela observacáo 
de que a proporcáo de filhos com pesos 
baixos e deficientes é maior para máes 
jovens, abaixo de 20 anos (quadro 9). Em 
Recife, 58,3% dos nascidos de máes jovens 
tiveram pesos baixos ou deficientes ao nas- 
cer; em Ribeiráo Preto essa taxa foi de 
41,2%. A proporcáo diminui com o au- 
mento da idade, embora as taxas para crian- 
cas cujas máes tinham 35 anos ou mais 
tenham sido ligeiramente mais altas que 

para os nascidos de máes com 30-34 anos 
de idade. 

Nos Estados Unidos (13) a percentagem 
de pesos baixos ao nascer entre criancas 
cujas máes eram jovens (menores de 20 
anos), na coarte de nascimentos de 1960, 
foi muito mais alta para aquelas cuja ordem 
de nascimento foi quarta e quinta (14,0 e 
18,3% ) do que para as nascidas primeiro 
(8,6% ) . Conforme demonstra o quadro 9, 
houve aumento das percentagens de pesos 
favoráveis ao nascer para os grupos de 
idade materna mais altos. 

As taxas de mortalidade no primeiro dia 
de vida segundo o peso ao nascer sáo apre- 
sentadas no quadro 10. Conforme era espe- 
rado, as taxas foram muito elevadas para 
os que pesavam 1.000 g ou menos, tendo 
quase todos morrido no primeiro dia ou nos 
primeiros dias de vida e declinando a mor- 
talidade com o aumento do peso ao nascer. 
A taxa mais baixa em Recife foi observada 
entre criancas pesando 3.501-4.000 g ao 
nascer. Tanto em Recife como em Ribeiráo 
Preto, algumas criancas mortas no primeiro 
dia de vida náo foram pesadas e seus pesos 
foram estimados com base nos daquelas 
cujas pesos eram conhecidos. Como é me- 
nor o número de óbitos de criancas com 
pesos altos ao nascer, a América Latina 
deixa ainda muito a desejar nesse aspecto. 
Contudo, esses achados sáo suficientes para 
demonstrar a necessidade de estudos sobre 
os resultados da gestacáo, e especialmente 
sobre peso ao nascer e outros fatores rela- 

QUADRO 9-Percentogem de nascidos vivos em tres grupos de pesos ao noscer no projeto de 
Ribeiráo Peto e em três hospitais de Recife, 1974. 

Ribeiráo Preto Recife 

Peso Peso Peso Peso 
Peso defi- favo- Peso defi- favo- 

Idade da máe baixo ciente rável baixo ciente rável 

Menosde20anos ll,7 29,s 14,5 19,3 39,0 995 
20-24 anos 798 26,1 21,7 14,6 33,6 14,0 
25-29 anos 891 20,7 23,0 12,6 30,5 17,0 
30-34 anos 92 19,9 25,l ll,9 29,l 18,4 
35 anos e mais 990 21,2 24,2 13,3 29,2 19,l 

Nota: Peso baixo: 2.500 g ou menos; peso deficiente: 2.501-3.000 g; peso favo- 
rável: 3.501-4.000 g. 
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QUADRO lo-Mortalidade neonatal e no prìmeiro dia de vida no projeto de 
Ribeiróo Preto da Investigagáo Interamericana de Mortalidade na Inf8ncia e no pri- 
meiro dio de vida em três hospitais de Recife, 1974. 

Peso ao 
nascer 

Total 
1000 g 0 menos 
lOOl-15oog 
1501-2ooog 
2001-25oog 
2500 g ou menos 

2501-3OOOg 
3001-35oog 
3501-4ooog 
4001 g e mais 

2501 g e mais 

Projeto de 
Ribeirão Preto 

Mortalidade 
neonatal 

28,2 

890,6 
696,3 
391,0 

68,l 
215,7 

16,s 
8,5 
60 
8,7 

10,o 

cionados com a sobrevivência e a saúde da 
crianca. 

Para obter informacões sobre a ordem de 
nascimento, considerando-se todos os pro- 
dutos anteriores, e também sobre a duracão 
da gravidez em semanas ou meses, é preciso 
dar atencáo & cobertura e qualidade dos 
dados e alertar as mães e os funcionários do 
hospital para que prestem tais informacões. 

Os resultados da Investiga&0 Interame- 
ricana de Mortalidade na Infância nos três 
projetos brasileiros e os fornecidos pelo 
estudo realizado em maternidades de Recife 
vêm chamando a atencáo das autoridades 
de saúde para a necessidade de programas 
visando a melhoria das condicões das crian- 
cas ao nascimento. A solucão do problema 
de provisáo de alimentos suficientes as ges- 
tantes para prevenir imaturidade e deficiên- 
cia nutricional logo após 0 nascimento, pos- 
sibilitando a sobrevivência e a saúde das 
criancas, se afigura como meta importante. 
É igualmente importante o atendimento pré- 
natal para todas as máes. Como base para 
novos programas, apresentam-se adiante 
dados sobre o atendimento pré-natal às 
máes das criancas que faleceram e que 
foram investigadas nos três projetos brasi- 
leiros. 

Mortalidade 
no primeiro 
dia de vida 

ll,5 

671,9 
325,9 
112.2 

19;1 

88,7 

5~3 

3>: 
4:s 

4,o 

Recife 

Mortalidade 
no primeiro 
dia de vida 

14,3 

753,l 
300,8 

76,7 
12,9 

783 

4,7 
22 
193 
8,1 

32 

Cuidado pré-natal 

0 sucesso obtido na coleta de informa- 
Fóes sobre cuidado pré-natal variou entre 
os projetos e dependeu das entrevistas do- 
miciliares. Nos projetos brasileiros, foram 
conseguidas informacões sobre 8 1,6 % das 
criancas falecidas em Recife, X6,3% das 
falecidas em Ribeirão Preto e 82,0% das 
falecidas em São Paulo. Em 24,2% dos 
casos com informacões disponíveis em Ri- 
beiráo Preto e em 25,2% dos casos em 
Sáo Paulo, nenhum cuidado pré-natal foi re- 
latado (quadro ll). A percentagem em 
Recife foi ainda mais elevada (42,6% ) . 

0 ideal seria iniciar o cuidado pré-natal 
no primeiro trimestre da gestacão, o que 
ocorreu em 41,6% dos casos em Ribeiráo 
Preto e 39,6% em Sáo Paulo. 

0 cuidado pré-natal, por si só, náo é 
suficiente para prevenir a imaturidade, prin- 
cipalmente quando é curto o período de ges- 
tacáo. Segundo um recente estudo da mor- 
talidade (17) em Nova Porque, “a análise 
da tábua de vida de nascimentos prematu- 
ros e maturos demonstrou que diferencas 
quanto ao ínicio do cuidado pré-natal podem 
ser responsabilizadas pela maior parte das 
gestacões curtas dos nascimentos prematu- 
ros”. 
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QUADRO ll-Distribui@o percentual de criangas falecidas segundo o mês da 
gravidez em que foi referida a primeira visita pré-natal do máe, nos tr8s projetos da 
Investiga+ Interamericana de Mortalidade na Infância no Brasil. 

Novos enfoques estáo sendo iniciados no 
Brasil para incrementar o atendimento em 
clínicas de pré-natal e aprimorar a saúde 
das mães e de seus filhos. Esses novos pro- 
gramas estão sucintamente descritos a seguir. 

Suplementa~ão alimentar a gestantes e 

nutrizes no Estado de São Paulo 

Tendo em vista a elevada taxa de morta- 
lidade infantil observada no Estado, a Sec- 
retaria da Saúde de São Paulo, a partir de 
marco de 1975, passou a elaborar um pro- 
grama materno-infantil no qual será dada 
importante ênfase aos aspectos nutricionais 
para a gestante, a nutriz e a crianca. 

Os resultados da Investigacão mostraram 
a influencia negativa do baixo peso ao nas- 
cer e também da pequena propor@o de 
criancas amamentadas ao seio materno por 
períodos superiores a um mês de vida. Um 
dos pontos básicos do programa materno- 
infantil, além do incentivo à amamentacáo 
natural, é a melhoria do estado nutricional 
materno como urna das medidas para dimi- 
nuir o indicador de peso baixo ao nasci- 
mento. 

0 fornecimento de suplementacão ali- 
mentar às gestantes estará aliado a um 
intenso trabalho educativo no sentido de as 
máes amamentarem seus filhos, sendo que 
elas também, enquanto nutrizes, receberão 
suplementacáo alimentar. 

Receberáo suplementacáo alimentar todas 
as gestantes inscritas na rede de unidades 
sanitárias da Secretaria da Saúde e que se 
submeterem regularmente às atividades pre- 
vistas no programa materno-infantil, assim 
como as nutrizes cujas criancas estiverem 
inscritas no programa. Náo haverá critério 

sócio-econômico para o recebimento da SU- 

plementacáo, pois a populacáo que freqiienta 
regularmente as unidades sanitárias da Se- 
cretaria da Saúde constitui exatamente a 
parcela de mais baixa renda e, portanto, 
com maior risco de sofrer os agravos nutri- 
cionais. 

Características dos produtos para 

suplementacão alimentar a gestantes 

e nutrizes 

Ainda que se reconheFa que o ideal seria 
fornecer às máes produtos in natura prin- 
cipalmente aqueles usados habitualmente 
nas refeicões diárias, sabe-se que isso seria 
operacionalmente difícil numa rede de uni- 
dades sanitárias. Além do mais, tais pro- 
dutos seriam divididos por toda a família 
ou, mais provavelmente, substituiriam parte 
dos alimentos normalmente adquiridos pela 
família para seu consumo. Dessa maneira, 
ao invés de se fazer urna “suplementa@o 
alimentar”, estar-se-ia simplesmente distri- 
buindo certos gêneros alimentícios a famí- 
lias cujas gestantes estivessem matriculadas 
no programa materno-infantil. 

Um grupo da Secretaria da Saúde do 
Estado de Sáo Paulo, junto com elementos 
do grupo multidisciplinar de nutri@ío do 
Departamento de Medicina Preventiva da 
Escola Paulista de Medicina, definiu as ca- 
racterísticas de um produto a ser utilizado 
na suplementacáo alimentar às gestantes e 
nutrizes. Tal produto deveria apresentar de- 
terminado valor nutritivo em calorias e pro- 
teínas, ser de fácil preparacáo, boa conser- 
vacáo e custo relativamente baixo, e ter 
fácil aceitacáo. Embora náo seja um pro- 
duto habitualmente consumido por essa 
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camada de popula$o, deveria ser seme- 
lhante aos já existentes e consumidos por 
camadas de nível de renda mais alto. 

No que diz respeito ao valor nutritivo o 
grupo encarregado de estudar o produto 
aceitou, com base em experiência de Lechtig 
e colaboradores (18) na Guatemala, que 
urna quantidade de 400 calorias por dia re- 
presentaria um suplemento nutricional ade- 
quado para corrigir a dieta de gestantes de 
grupos de baixa renda. É claro que o valor 
da dieta suplementar está condicionado ao 
padráo de consumo individual e coletivo da 
clientela alvo, mas, em princípio, é razoável 
supor que, em média, as condicões alimen- 
tares das gestantes beneficiárias do pro- 
grama náo sejam inferiores às das gestantes 
guatemaltecas estudadas ( 1.500 calorias) . 
Aceitou-se que o produto a ser empregado 
deverá contar 400 calorias por 100 gramas, 
admitindo-se urna varia&0 de mais ou me- 
nos 10% em torno desse valor. 

Na experiencia da Lechtig, o conteúdo 
protéico náo foi urna variável importante na 
determinacáo do peso do recém-nascido. É 
desejável, porém, que a suplementacáo ofe- 
recida represente urna contribui@o mínima 
no tocante à quota protéica e que seja le- 
vado em conta o valor biológico da proteína. 
0 grupo considerou que as exigências pro- 
téicas poderiam ser fixadas em um N.D.P. 
cal % em torno de 7. 

A quantidade diária necessária de calo- 
rias e proteínas para gestantes estará con- 
tida em 100 gramas do produto. Para a 
suplementacáo de nutrizes recomendou-se 
urna quantidade diária de 600 calorias. 0 
mesmo produto definido para gestantes será 
utilizado para a nutriz na quantidade de 
1.50 gramas diários. 

Tendo em vista as características previa- 
mente definidas, o Instituto de Tecnologia 
dos Alimentos (ITAL) da Secretaria da 
Agricultura, em colaboracáo com nutricio- 
nistas da Secretaria de Saúde, estabeleceu a 
fórmula do produto, cuja especificacão é a 
seguinte: 

Acúcar 50% 
Farinha de milho pré-gelatinizada 25% 
Leite em pó desnatado 15% 
Concentrado protéico de soja 

(70% de proteinas) 5% 
Amido modificado 5% 
Aromatizante 9s. 

0 produto elaborado pelo ITAL é apre- 
sentado sob a forma de um pó de fácil pre- 
paracão, que se dissolve rapidamente em 
água fria e tem sabor agradável. Foram 
inicialmente preparados aproximadamente 
200 quilos do produto, em quatro sabores 
diferentes, tendo sido testado em 60 ges- 
tantes matriculadas em unidades sanitárias 
da periferia da cidade de Sáo Paulo. Essas 
gestantes receberam e tomaram o produto, 
diariamente, durante um mês, e os resulta- 
dos, quanto à aceitacáo, foram considerados 
altamente satisfatórios. 

A Secretaria da Saúde pretende implantar 
a atividade de suplementacáo alimentar no 
programa materno-infantil ainda no ano de 
1976. 0 produto será fornecido às gestantes 
e nutrizes com instrucões para ser tomado 
no intervalo entre as refeicóes, visando-se 
náo a substituicáo destas, mas sim sua su- 
plementa@o calórica e protéica. As ges- 
tantes tomaráo o produto duas vezes ao 
dia, e as nutrizes, três vezes, na dosagem de 
50 gramas dissolvidas em 250 cm” de água, 
cada vez. 

Quando da entrega, procurar-se-á dar 
ênfase a que se trata de “um produto espe- 
cial para a gestacáo” e náo propriamente 
de um alimento. Com isso se espera dimi- 
nuir a distribui$?ío intra-familiar, urna das 
causas de muitos fracassos em atividades de 
suplementacáo alimentar para grupos espe- 
cíficos de populac$ío. 

Espera-se que a suplementacáo alimentar 
a ser implantada pela Secretaria da Saúde 
do Estado de Sáo Paulo venha contribuir 
para a melhoria do estado nutricional da 
gestante, influindo sobre o peso da crianca 
ao nascer. Reconhece-se que essa medida é 
paliativa, visto que o ideal seria melhorar as 
condicóes sócio-econômicas gerais da popu- 
lacáo; tão grave é, porém, a situacáo da 
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saúde materno-infantil que algumas medidas 
de emergencia devem ser tomadas, enquanto 
nao se atinge o ideal. 

Programa de desenvolvimento em 

saúde materno-infantil no Brasil 

Antes de ter sido completada a Investi- 
gacáo Interamericana de Mortalidade na In- 
fância, a Organizacáo Pan-Americana da 
Saúde iniciou sondagens junto à Fundacáo 
Kellogg para um projeto visando por em 
prática as mudancas recomendadas para os 
programas da América Latina. Foi apro- 
vado um programa regional de cinco anos, 
entre a mencionada Fundacáo e a Organi- 
zacáo. 

0 objetivo geral é o desenvolvimento de 
metodologia assistencial em saúde materno- 
infantil através de estudos operacionais nas 
áreas prioritárias, conforme demonstrado 
pela investigacáo epidemiológica já con- 
cluída, e o desenvolvimento de recursos 
humanos para o trabalho em programas de 
saúde materno-infantil e familiar, inclusive 
atividades em áreas rurais, desde que prati- 
cáveis. Projetos locais foram e estáo sendo 
planejados para o Brasil e a Colombia. 

Os projetos brasileiros de saúde comuni- 
tária com ênfase em saúde materno-infantil 
estáo situados em Fortaleza, no Ceará; Re- 
cife, em Pernambuco; Campos e Niterói, 
no Rio de Janeiro, e Londrina, no Paraná. 
Estáo em adiantada fase de planejamento 
outros projetos para Belém, estado do Par& 
Porto Nacional e Goiânia, em Goiás, e 
Santo André, no estado de Sáo Paulo. Os 
projetos para Fortaleza, Recife, Campos, 
Belém e Porto Nacional incluem as popula- 
@es rurais e urbanas. 

Na Colombia, um programa comunitário 
de saúde familiar está sendo aplicado numa 
área urbana de Bogotá pela Universidade 
Javeriana. Esse grande programa regional 
é descrito noutro trabalho (19). Até fins 
de junho de 1976 o programa brasileiro, 
com de oito a 10 projetos, estará implan- 
tado, e entáo, terá início a nova fase inter- 
nacional conforme os planos originais. 

Urna conferencia de planejamento do 
componente brasileiro, com líderes das 
agencias de saúde e dos projetos, teve lugar 
no Rio de Janeiro durante o período de 1 
a 3 de outubro de 1975. 0 objetivo é for- 
talecer os programas materno-infantis do 
Ministério da Saúde e dos estados, através 
do desenvolvimento de projetos para inte- 
gracáo de treinamento e servico, funcio- 
nando através de um sistema regionalizado 
de atencáo materno-infantil e utilizando as 
estruturas locais, e posteriormente aplicar 
experiencias em outras áreas. Os planos 
têm em vista novos projetos locais, bem 
como diversas outras atividades em marcha 
no Brasil, tais como suplementacáo alimen- 
tar em Recife e Sáo Paulo, as quais sáo, em 
parte, resultantes das descobertas da Inves- 
tigacáo relacionadas com imaturidade e 
deficiencia nutricional. 

Como é grande o interesse do Brasil pelas 
acões resultantes da Investigacáo, encontra- 
se em planejamento urna publicacáo em 
português que reunirá oito documentos, 
cinco dos quais se referem aos tres projetos 
brasileiros: Recife, Ribeiráo Preto e Sáo 
Paulo. 

Outras acões 

Em adicáo as acóes descritas por Nunes 
(3) e Santos (8) em Recife, os resultados 
da Investigacáo mostraram, em cada um 
dos tres projetos brasileiros, aspectos refe- 
rentes à qualidade das estatísticas vitais. 
Chamaram atencáo náo somente o uso in- 
correto das definicóes de óbito fetal e nas- 
cimento vivo e o subregistro de nascimentos, 
mas, principalmente, a qualidade náo satis- 
fatória das informacóes referentes as causas 
de morte registradas nos atestados de óbito. 

A questáo de qualidade do atestado de 
óbito, além da sua cobertura, vem há tem- 
pos chamando a atencáo das autoridades 
sanitárias. 0 Ministério da Saúde elaborou 
um modelo de declaracáo de óbito e de 
óbito fetal, que será uniforme para todo o 
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país e deverá ser implantado no segundo 
semestre de 1976. 

0 novo atestado obedece ao “Modelo In- 
ternacional de Atestado Médico de Causa 
de Morte” adotado pela OMS (2), o qual 
já era utilizado na maioria dos estados do 
Brasil; apresenta, porém, profundas modifi- 
cacóes em relacáo aos modelos que vinham 
sendo utilizados no que diz respeito a algu- 
mas características do falecido. 

Deve ser destacada a introducão, no novo 
modelo, de alguns itens de extrema impor- 
tancia para estudos demográficos assim 
como para o seguimento e avaliacáo ‘de 
programas materno-infantis, Tais itens di- 
zem respeito a número de filhos e idade da 
máe, peso ao nascer e tipo de parto nos 
casos de óbitos de criancas menores de 2X 
dias e nos óbitos fetais. 

A introducáo da variável “peso ao nas- 
cer” na declaracáo dos óbitos no período 
neonatal é de grande importancia. Será 
possível, assim, conhecer a distribuicáo dos 
pesos das criancas que morrem nas primei- 
ras semanas de vida. Evidentemente, será 
preciso, em futuro próximo, conhecer tam- 
bém essa distribuicáo entre os nascidos vivos 
e isso será conseguido quando for implan- 
tada urna declaracáo de nascimento que con- 
tenha essa informacáo. 0 próprio Ministério 
da Saúde, através de seus órgáos técnicos, 
vem pensando seriamente nesse aspecto e 
promovendo algumas reunióes para estudar 
o assunto. É de todo desejável que se im- 
plante, em nível nacional, urna declaracáo 
de nascimento semelhante à que já existe 
em muitos países. 

Para a implantacáo da nova declaracáo 
de óbito será feita ampla divulgacáo junto 
à classe médica, aos hospitais, as associa- 
@es médicas, etc; além dessa divulgacáo 
seráo distribuídos “Manuais” sobre o pre- 
enchimento correto do atestado. Espera-se, 

assim, melhorar muito a qualidade das esta- 
tísticas de mortalidade. 

Resumo 

Passam-se em revista os resultados dos 
tres projetos brasileiros da Investigacáo In- 
teramericana de Mortalidade na Infancia: 
em Recife (Pernambuco), Sáo Paulo e Ri- 
beiráo Preto (Estado de Sáo Paulo). 

Observaram-se amplas variacóes nos ín- 
dices de mortalidade e em outras constata- 
@es dos tres projetos. A taxa de mortali- 
dade infantil em Recife era a mais alta: 
91,2 por 1000 nascidos vivos. A mais 
baixa cabia a Ribeiráo Preto: 52,6 por 
1000. A imaturidade e a deficiência nutri- 
cional eram importantes causas associadas 
de morte nas tres áreas, correspondendo os 
índices mais altos a Recife. 

Os tres projetos forneceram valiosas in- 
formacões sobre importantes determinantes 
de mortalidade, a saber: idade materna, 
baixo peso ao nascer e ordem dos nasci- 
mentos. A mortalidade de lilhos de máes 
jovens (menores de 20 anos) era excessiva. 
Dados obtidos em Recife e Ribeiráo Preto 
revelam altas freqükias de peso baixo ou 
deficiente ao nascer, especialmente se as 
máes sáo jovens. Esses dados fornecem as 
bases para estudos do mesmo genero, de 
que necessitam urgentemente outras regióes 
do Brasil e muitos outros países do mundo. 

As acóes empreendidas em decorrência 
da Investigacáo, em especial o programa 
de suplementacáo alimentar de grávidas e 
recém-nascidos em Sao Paulo, e o programa 
de promocáo do aleitamento em Recife, in- 
dicam que a pesquisa é um instrumento de 
valor para programas de saúde. Além disso, 
essas acóes serviráo de estímulo para ou- 
tros programas de saúde no Brasil e nas 
Américas. 0 
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Resultado de la Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez 

y medidas que indican para el Brasil (Resumen) 

Se examinan los resultados obtenidos en los ción sobre determinantes importantes de la 
proyectos de Brasil en la Investigación Intera- mortalidad, a saber: peso al nacer, edad ma- 
mericana de Mortalidad en la Niñez: Recife terna y orden de nacimiento. Los niños na- 
(Pernambuco), São Paulo y Ribeiráo Preto cidos de madres jóvenes (menores de 20 años) 
(Estado de Sáo Paulo). exhibieron una mortalidad excesiva. Los datos 

En las tasas de mortalidad y otros resultados obtenidos en Recife y Ribeiráo Preto indican 
de los tres proyectos se observan variaciones elevadas frecuencias de peso bajo o insuficiente 
considerables. Recife acusó la mortalidad in- al nacer, especialmente en el caso de madres 
fantil más elevada (9 1.2 por 1,000 nacidos jóvenes. Estos datos sirven de base para estu- 
vivos) y Ribeiráo Preto la más baja (52.6). dios similares, tan necesarios en otras partes de 
La inmaturidad y la deficiencia nutricional Brasil, así como en muchos países del mundo. 
constituyeron importantes causas asociadas de Las medidas adoptadas como resultado de la 
defunción en las tres áreas, correspondiendo a Investigación, especialmente el programa de 
Recife las tasas más elevadas. suplementación alimentaria para las embaraza- 

Los tres proyectos aportaron valiosa informa- das y sus hijos en Sáo Paulo y el programa para 
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aumentar la lactancia materna en Recife, mismo, servirán de estímulo para desarrollar 
muestran el valor de la Investigación como un nuevos programas de salud en Brasil y en otros 
instrumento para los programas de salud. Asi- lugares de las Américas. 

The Inter-Ameritan Investigation of Mortality in Brazil: 

Results and actions indicated (Summary) 

The results from the three Brazilian projects 
in the Inter-Ameritan Investigation of Mor- 
tality in Childhood-Recife (Pernambuco), 
Sáo Paulo, and Ribeiráo Preto (Sáo Paulo 
State)-are reviewed. 

Wide variations were observed in death rates 
and in other findings of the three projects. The 
infant death rate in Recife of 91.2 per 1,000 
live births was the highest, and that of 52.6 for 
Ribeiráo Preto the lowest. Immaturity and nu- 
tritional deficiency were important associated 
causes of death in all three areas, with the 
highest rates in Recife. 

Al1 three projects contributed valuable in- 
formation on important determinants of mor- 
tality-namely, birthweight, maternal age, and 
birth order. Mortality was excessive for babies 

of young mothers (under 20 years of age). 
Data obtained in Recife and Ribeiráo Preto 
indicate high frequencies of low and deficient 
weights at birth, especially for young mothers. 
These data provide bases for similar studies so 
urgently needed elsewhere in Brazil, as well as 
in many other countries of the world. 

Actions taken as a result of the Investigation, 
especially the food supplementation program 
for pregnant women and their babies in São 
Paulo, and the program for increasing the pro- 
vision of breast milk in Recife, indicate the 
value of research as a tool for health programs. 
Moreover, they will serve as a stimulus for 
other health programs in Brazil and elsewhere 
in the Americas. 

Résultats et actions de I’Enquête interaméricaine de mortalité infantile 

au Brésil (Résumé) 

L’article analyse les résultats des trois pro- 
jets brésiliens de 1’Enquête interaméricaine sur 
la mortalité infantile à Recife (Pernambuco), 
Sáo Paulo et Ribeiráo Preto (Etat de Sáo 
Paulo). 

L’auteur constate l’existence de fortes varia- 
tions entre les taux de mortalité et autres 
résultats des trois projets susmentionnés. Le 
taux de mortalité infantile à Recife était le 
plus élevé avec 91,2 pour 1.000 naissances vi- 
vantes centre 52,6 pour 1.000 à Ribeiráo Preto 
où il était le plus bas. L’immaturité et la ca- 
rente nutritionnelle étaient d’importantes causes 
connexes de dé& dans les trois régions, les 
taux les plus élevés étant observés à Recife. 

Les trois projets ont permis d’obtenir des 
données tres utiles sur d’importantes causes de 
mortalité, à savoir le poids à la naissance, 
l’âge de la mere et l’ordre des naissances. Le 
taux de mortalité était excessif pour les enfants 

des jeunes meres (moins de 20 ans). Les 
données recueillies à Recife et Ribeiráo Preto 
font état d’une fréquence élevée de poids fai- 
bles et déficients à la naissance, spécialement 
chez les jeunes meres. Ces données fournis- 
sent la base à des études similaires qui doivent 
être entreprises sans tarder dans d’autres par- 
ties du Brésil ainsi que dans de nombreux 
autres pays du monde. 

Les mesures prises 5 la suite de l’Enquête, 
et en particulier le programme de supplémen- 
tation alimentaire pour les femmes enceintes 
et leurs nourrissons à Sáo Paulo, ainsi que le 
programme destiné à accroître l’approvisionne- 
ment en lait maternel à Recife, sont un té- 
moignage de la valeur de la recherche en tant 
qu’instrument. De surcroît, elles serviront de 
stimulant à d’autres programmes de santé au 
Brésil et dans d’autres pays des Amériques. 


