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Progresso na redução das desigualdades em 
saúde reprodutiva, materna, de  
recém-nascidos e crianças na América 
Latina e no Caribe: uma agenda inacabada*

María Clara Restrepo-Méndez,1 Aluísio J. D. Barros,1 Jennifer Requejo,2 
Pablo Durán,3 Luis Andrés de Francisco Serpa,2 Giovanny V. A. França,1 
Fernando C. Wehrmeister1 e Cesar G. Victora1

Objetivo. Ampliar as análises da “Contagem Regressiva para 2015” das desigualdades em 
saúde para além dos 75 países sendo monitorados em todo o mundo, a fim de incluir todos os 
países da América Latina e do Caribe (ALC) que apresentam dados adequados disponíveis.
Métodos. Levantamentos Demográficos e de Saúde e Inquéritos Agrupados de Indicadores 
Múltiplos foram usados para monitorar o progresso na cobertura de intervenção em saúde e nas 
desigualdades em 13 países da ALC, cinco do quais estão incluídos na Contagem Regressiva 
(Bolívia, Brasil, Guatemala, Haiti e Peru), e oito que não o estão (Belize, Colômbia, Costa Rica, 
República Dominicana, Guiana, Honduras, Nicarágua e Suriname). Os resultados incluíram 
taxas de mortalidade neonatais e de menores 5 anos, a prevalência do nanismo em crianças e o 
índice composto de cobertura—uma média ponderada de oito indicadores de cobertura na saúde 
reprodutiva, materna, de recém-nascidos e crianças. Utilizou-se o coeficiente angular da desi-
gualdade e o índice de concentração para avaliar as desigualdades absolutas e relativas.
Resultados. O índice composto de cobertura indicou padrões monotônicos sobre os quintis de 
riqueza, com os níveis mais baixos no quintil mais pobre. A mortalidade em menores de 5 anos 
e neonatal, e a prevalência do nanismo, foram mais elevadas entre os pobres. Na maioria dos 
países, a cobertura de intervenção aumentou, enquanto que a mortalidade em crianças com 
menos de 5 anos e a prevalência do nanismo descenderam mais rapidamente entre os pobres, de 
maneira que as desigualdades foram reduzidas com o tempo. No entanto, Bolívia, Guatemala, 
Haiti, Nicarágua e Peru ainda mostram desigualdades marcantes. O Brasil eliminou pratica-
mente as desigualdades em nanismo.
Conclusões. Os países da ALC progrediram substancialmente em termos de redução das desi-
gualdades em intervenções na saúde reprodutiva, materna, de recém-nascidos e crianças, na 
mortalidade infantil e na nutrição. No entanto, os 20% mais pobres da população, na maioria 
dos países, ainda estão atrasados, e ações renovadas são necessárias para melhorar a equidade.
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melhores situações. Juntamente com o 
desenvolvimento econômico e as rendas 
ascendentes, a melhora nos sistemas de 
saúde e o progresso em direção à cober-
tura universal contribuíram para melho-
res resultados na saúde para mulheres e 
crianças (1). A mortalidade infantil na 
ALC descendeu pela metade, para 27 por 
1 000 nascidos vivos, desde 1980, e a ex-
pectativa de vida ao nascer aumentou 
para 7 anos, de 69 para 76 anos, em 2010 
(2). No entanto, essas estimativas ocul-
tam as diferenças em curso entre os e 
dentro dos países, e dentre os subgrupos 
de população; por exemplo, a taxa de 
mortalidade infantil varia de 35 por 1 000 
os nascidos vivos, na Guiana, em 2009, 
para 58, na Bolívia, em 2008, para 6,4 no 
Haiti, em 2012 (2, 3).

A iniciativa “Contagem Regressiva 
para 2015” foi concebida em 2003 para 
acompanhar o progresso de país e global 
em direção ao cumprimento dos Objeti-
vos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM) IV (reduzir a mortalidade infan-
til) e V (melhorar a saúde materna) em 75 
países onde ocorrem mais de 95% de to-
das as mortes maternas e infantis. Des-
tes, somente seis estão na ALC: Bolívia, 
Brasil, Guatemala, Haiti, México e Peru. 
Para ser incluído na Contagem Regressi-
va, um país deve apresentar, ou taxas al-
tas de mortalidade nacionais materna ou 
de crianças com menos de 5 anos, ou 
grandes números absolutos de tais 
 mortes (3).

Dado que muitas nações da ALC 
apresentam baixas taxas de mortalidade 
de crianças com menos de 5 anos e ma-
terna, em comparação com outros paí-
ses de baixa e média rendas, a maioria 
não qualifica para a Contagem Regressi-
va. No entanto, existe ampla evidência 
de desigualdades na saúde importantes 
entre subgrupos socioeconômicos em 
muitos países da ALC (3-8, 9). Mesmo 
em países como o Brasil – onde a pobre-
za foi reduzida drasticamente e introdu-
ziu-se um sistema de saúde universal 
livre – as desigualdades no acesso e os 
resultados, conduzidos pelos determi-
nantes sociais, continuam sendo desa-
fios (1, 3, 5).

A finalidade deste estudo foi documen-
tar as desigualdades socioeconômicas na 
ALC ao ampliar a “Contagem Regressiva 
para 2015” para incluir qualquer país da 
ALC com os dados adequados disponí-
veis. Mais especificamente, os objetivos 
foram: primeiramente, descrever as desi-
gualdades socioeconômicas através da 

análise da cobertura de intervenção, da 
mortalidade e do nanismo; segundo, com-
parar padrões nas desigualdades; e tercei-
ro, avaliar as tendências temporais nas 
desigualdades nos e pelos países da ALC.

MATERIAIS E MÉTODOS

Delineamento do estudo 
e fontes de dados

Este foi um estudo ecológico que facili-
tou as comparações entre os países e as 
avaliações de tendências temporais. As 
análises dependeram dos dados dos Le-
vantamentos Demográficas e de Saúde 
(DHS, sigla em inglês; 10) e dos Inquéri-
tos Agrupados de Indicadores Múltiplos 
(MICS, sigla em inglês; 11), ambos dos 
quais utilizam abordagens de medição 
padronizadas para permitir o cálculo de 
indicadores globais de consenso monito-
rados pela Contagem Regressiva para 
2015. Dados foram usados das fases 3 
(2005-2007) e 4 (2009-2011) dos MICS e 
fase 3 e posterior dos DHS (1993 em 
diante). Dos países com os DHS ou 
MICS, Brasil e Guatemala não apresenta-
ram nenhuma pesquisa mais recente que 
2000; portanto, a Pesquisa Nacional de 
Saúde da Criança e da Mulher de 2006 do 
Brasil (12) e a Pesquisa em Saúde Repro-
dutiva de 2008 da Guatemala (RHS, sigla 
em inglês; 13) foram utilizadas. Outros 
países da ALC que apresentaram apenas 
a RHS (Equador, El Salvador, Jamaica e 
Paraguai) não foram incluídos nas 
análises.

Seleção de países

Para este estudo, foram considerados 
os países da ALC que apresentaram pelo 
menos uma pesquisa disponível após 
1990. Vinte e um países atenderam a este 
critério (anexo 1) entretanto, destes, cin-
co apresentaram somente uma única pes-
quisa de MICS recente (Argentina, 
Barbados, Panamá, Santa Lúcia e Uru-
guai), e os dados ainda não estavam dis-
poníveis para a análise. Adicionalmente, 
levantamentos de Cuba e Jamaica não 
coletaram informações sobre riqueza, 
portanto, não puderam ser incluídos. E a 
última pesquisa para Trinidad e Tobago 
(MICS, 2011) ainda não havia sido libera-
da e uma pesquisa anterior (MICS, 2006) 
não forneceu dados sobre medidas an-
tropométricas de crianças, vacinação 
contra tuberculose, ou histórias de nasci-
mentos completas. Ao final, as análises 

de estudo abarcaram 13 países: cinco pa-
íses da Contagem Regressiva (Bolívia, 
Brasil, Guatemala, Haiti e Peru) e mais 
oito países (Belize, Colômbia, Costa Rica, 
República Dominicana, Guiana, Hondu-
ras, Nicarágua e Suriname). Destes, Bra-
sil e Suriname não apresentaram 
informação completa para calcular o ín-
dice de cobertura composto; Belize, Cos-
ta Rica e  Suriname não registraram 
histórias completas de nascimentos para 
estimar a mortalidade infantil; e Costa 
Rica não coletou informações sobre me-
didas antropométricas de crianças.

Variáveis dependentes

A Contagem Regressiva está centrada 
na cobertura de intervenção ao longo do 
continuum de atenção, inclusive indica-
dores de saúde Reprodutiva, Materna, de 
Recém-Nascidos e Crianças ( RMNCH, si-
gla em inglês). O índice composto de co-
bertura (CCI, sigla em inglês) é a média 
ponderada de oito intervenções preventi-
vas e curativas (14, 15) que simplifica a 
análise e interpretação de níveis e tendên-
cias temporais através dos 13 países da 
ALC. Vem sendo amplamente utilizado 
em comparações entre os países e em aná-
lises de equidade (16, 17). O CCI fornece 
peso igual a quatro etapas no continuum 
da atenção: planejamento familiar, assis-
tência materna e ao recém-nascido, imu-
nização e administração de casos de 
crianças doentes (14, 15). Pode ser calcula-
do por grupos populacionais, como um 
país ou um quintil de riqueza dentro de 
um país, usando a fórmula seguinte que 
considera necessidades de planejamento 
familiar satisfeitas (FPS, sigla em inglês), 
assistente para parto capacitada (SBA), 
atenção pré-natal com profissional capaci-
tado (ANC, sigla em inglês), três doses da 
vacina difteria-tosse convulsa-tétano 
(DPT3), vacinação contra sarampo (MLS), 
vacinação contra tuberculose (BCG), tera-
pia de reidratação oral a crianças com 
diarreia (ORT) e busca de atendimento 
para pneumonia (CPNM) (14, 15):

1
4

FPS+
SBA+ANCS

2
+

2DPT3+MSL+BCG
4

+
ORT+CPNM

2



















Definições de indicador são aquelas 
adotadas pela Contagem Regressiva 
para 2015 (anexo 2). 
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Este estudo também relata os três indi-
cadores de impacto: mortalidade neona-
tal, mortalidade entre crianças com 
menos de 5 anos e a prevalência do na-
nismo entre crianças com menos de 5 
anos de idade. As taxas de mortalidade 
foram calculadas de 10 bases de dados 
dos DHS, mas não de MICS, porque este 
não registra histórias de nascimento 
completas. Todas as estimativas de mor-
talidade se basearam nas histórias de 
nascimento e incluíram os 10 anos ante-
riores à pesquisa, em vez de somente os 5 
anos usados para as estimativas nacio-
nais; este é um procedimento padrão 
quando estimativas são produzidas para 
grupos subnacionais, para os quais os ta-
manhos das amostras são restritos (18). 
O nanismo foi definido como uma pon-
tuação Z de desvio padrão da altura por 
idade abaixo de 2, segundo o modelo de 
crescimento da Organização Mundial da 
Saúde de 2006 (OMS).

Variável independente

Esses indicadores foram separados por 
quintis de riqueza doméstica, que estão 
disponíveis nos DHS e MICS, e são base-
ados nos índices de ativos. Eles são deri-
vados de bens domésticos, características 
da casa e infraestrutura disponível, atra-
vés de análises de componentes princi-
pais (19). O resultado é uma pontuação 
de riqueza para cada domicílio; depois, 
os indivíduos são classificados segundo 
a pontuação total do domicílio no qual 
residem. A amostra é posteriormente di-
vidida nos quintis de população (cinco 
grupos com o mesmo número de indiví-
duos em cada um). Pela convenção, Q1 
remete aos 20% mais pobres e Q5 aos do-
micílios 20 % mais ricos. Por causa das 
diferenças de fecundidade, o número to-
tal de crianças tende a ser maior nos 
quintis mais pobres de domicílios.

Análises de dados

Medidas de desigualdades. Dois indica-
dores de desigualdade que levam em 
consideração a distribuição inteira da ri-
queza também foram calculados: o coefi-
ciente angular da desigualdade (SII) e o 
índice de concentração (CIX). O SII foi 
calculado através de um modelo logísti-
co de regressão que tira o logaritmo na-
tural das probabilidades da variável 
dependente, a fim de criar um critério 
contínuo sobre o qual é conduzida a re-
gressão linear. Este enfoque permite o 

cálculo da diferença nos pontos de por-
centagem (ou em mortes por 1 000 nasci-
dos vivos de um indicador de taxas de 
mortalidade) entre os valores ajustados 
do indicador de saúde para a parte supe-
rior e a parte inferior da distribuição de 
riqueza (15, 20). O CIX é baseado no con-
ceito semelhante ao índice de Gini para 
concentração de renda. Expressa o quão 
longe do total da igualdade uma dada 
distribuição está. O CIX é expresso em 
uma escala de -100 a +100, com o zero re-
presentando distribuição igual do atribu-
to através da escala de riqueza. Os 
valores do CIX positivos representam 
uma distribuição pró-ricos, geralmente 
observada para os indicadores de cober-
tura sanitária. Os valores negativos re-
presentam uma distribuição pró-pobres, 
sendo geralmente observado com os re-
sultados, como mortalidade ou nanismo. 
O SII expressa desigualdade absoluta, 
enquanto que o CIX expressa desigual-
dade relativa (20).

Tendências temporais. As análises da 
tendência temporal do CCI, da preva-
lência do nanismo e das taxas de mor-
talidade infantil foram realizadas para 
países com pelo menos duas pesquisas 
espaçadas durante 3 anos-16 anos, de 
1990 em diante. Dado que os intervalos 
entre as pesquisas variaram de um país 
para outro, foram calculadas mudanças 
anuais médias que permitiriam compa-
rações padronizadas. As mudanças 
anuais foram estimadas no âmbito na-
cional e para os quintis mais pobres 
(Q1) e mais ricos (Q5). As mudanças 
absolutas são expressas nos pontos de 
porcentagem por ano. A fim de expres-
sar mudanças relativas ou compostas, a 
razão do valor final sobre o inicial do 
indicador foi estimada, elevada à po-
tência de 1 dividido pelo intervalo de 
tempo em anos.

O desenho das amostras da pesquisa 
foi levado em consideração quando se 
calculou toda a cobertura e os indicado-
res de impacto. Quando o número não 
ponderado de observações em um sub-
grupo específico era menor que 25, os 
resultados foram omitidos. Análises fo-
ram conduzidas em Stata®/MP13 (Stata-
Corp LP, College Station, Texas, Estados 
Unidos).

Ética

Todas as análises foram baseadas nos 
dados publicamente disponíveis de 

pesquisas nacionais. A aprovação ética 
foi de responsabilidade das instituições 
que administraram as pesquisas.

RESULTADOS

A lista completa de países e pesquisas 
que foram considerados para inclusão 
neste estudo está no anexo 1. Dos 21 paí-
ses em potencial, 13 tinham os dados 
adequados disponíveis na época das 
análises e foram incluídos no estudo. Os 
levantamentos foram realizados no perí-
odo 1995–2012.

Desigualdades da riqueza em 
intervenções na saúde

A Figura 1 apresenta um resumo das 
desigualdades da riqueza em interven-
ções na saúde dentre os países da ALC. 
Mostra a cobertura da média não ponde-
rada de 11 intervenções preventivas para 
os 13 países analisados, pelos quintis de 
riqueza. Este gráfico, também conhecido 
como um equiplot, mostra uma sequência 
de pontos para cada intervenção em uma 
linha. Quanto mais extensa para a direita 
a sequência dos pontos está, maior a co-
bertura. Cada ponto representa um quin-
til de riqueza, do mais pobre ou Q1 
(ponto vermelho) ao mais rico ou Q5 
(ponto dourado). Esses dois pontos estão 
conectados por uma linha; as linhas mais 
longas representam as desigualdades ab-
solutas maiores. Na maioria dos casos, os 
cinco quintis estão ordenados da esquer-
da para a direita, já que a cobertura é 
mais baixa em Q1 e aumenta com a ri-
queza. A exceção é o início precoce da 
amamentação, onde as desigualdades 
aparecem invertidas.

As intervenções reprodutivas e mater-
nas são mais desiguais do que aquelas 
providas às crianças. Desigualdades im-
portantes persistem para planejamento 
familiar satisfeito e atenção pré-natal. Os 
assistentes capacitados de partos apre-
sentam a maior desigualdade absoluta 
de todas as intervenções, sendo quase 
universal no quintil mais rico, mas 
 disponível para somente cerca de 60% de 
mulheres, no quintil mais pobre. Algu-
mas intervenções, como as vacinas, 
 apresentam pequenas desigualdades, al-
cançando níveis de cobertura altos para 
todos os quintis. Outros também apre-
sentam pequenas desigualdades — como 
redes tratadas com inseticida (ITN, sigla 
em inglês), vitamina A, terapia de reidra-
tação oral e busca de atendimento para 
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pneumonia—em níveis moderados ou 
baixos de cobertura.

A seguir, estão descritos os resultados 
para a cobertura de intervenção, mortali-
dade e o nanismo nos países da ALC, se-
guindo a ordem dos objetivos de estudo. 
Primeiramente, os níveis das desigualda-
des socioeconômicas são descritos; segun-
do, os padrões nas desigualdades são 
comparados; e terceiro, as tendências tem-
porais nas desigualdades são avaliadas.

Desigualdades de riqueza no CCI

A Figura 2 mostra o CCI pelo quintil 
de riqueza para 11 países para os quais 
poderia ser calculado. As estimativas são 
apresentadas para os levantamentos 
mais recentes e mais antigos para nove 
países onde pelo menos duas pesquisas 
intervaladas, por no mínimo 3 anos, esti-
veram disponíveis. Em todas as pesqui-
sas, os quintis mais pobres apresentaram 
o CCI mais baixo. Costa Rica e Guiana 
foram os únicos dois países onde os mais 
ricos apresentaram cobertura considera-
velmente inferior que Q3 ou Q4. Em to-
dos os países com mais de uma pesquisa, 
houve evidência de um aumento do CCI 
geral com o passar do tempo, enquanto 
que as desigualdades absolutas diminuí-
ram. Tanto o SII como o CIX foram posi-
tivos em todas as pesquisas avaliadas, 
indicando desigualdades pró-ricos no 
CCI (tabela 1 do material suplementar). 
Mudanças anuais na cobertura geral, 

cobertura para os mais pobres (Q1) e 
mais ricos (Q5), e desigualdades absolu-
tas e relativas com o passar do tempo es-
tão ilustradas na tabela 2 do material 
suplementar. Para todos os países, a co-
bertura do CCI aumentou, enquanto que 
as desigualdades absolutas (SII) e relati-
vas (CIX) foram reduzidas devido a 
maiores aumentos no CCI para os indiví-
duos pobres do que para os ricos. O 
 aumento anual da cobertura foi particu-
larmente destacado na Bolívia, na Guia-
na e na Nicarágua, e a redução anual em 
ambas desigualdades absoluta e relativa 
foi maior na Bolívia, na Guatemala, na 
Guiana e em Honduras.

Desigualdades de riqueza na 
mortalidade neonatal e de 
crianças menores de 5 anos

Salvo Guiana, a mortalidade em crian-
ças com menos de 5 anos foi mais elevada 
no quintil mais pobre (figura 3). As maio-
res desigualdades absolutas estavam na 
Bolívia, na Guatemala, no Haiti e na Nica-
rágua. A maioria dos países apresentou 
reduções importantes com o passar do 
tempo em todos os quintis, em particular 
o Brasil, o Haiti e o Peru (figura 3 e tabela 
3 do material suplementar). Em contrapo-
sição a esses três países, na Bolívia e na 
República Dominicana, a redução da 
mortalidade foi principalmente observa-
da entre os mais pobres. Apesar da dimi-
nuição geral nas taxas de mortalidade em 

crianças menores de 5 anos, houve au-
mentos das desigualdades na Guatemala 
e na Nicarágua em razão de maiores re-
duções entre os mais ricos. Padrões seme-
lhantes foram observados para a 
mortalidade neonatal (figura 4 e tabela 4 
do material suplementar). 

Desigualdades de riquezas 
na prevalência do nanismo

O nanismo também mostrou um padrão 
monotônico sobre os quintis de riqueza, 
com a prevalência mais baixa no quintil 
mais rico. Bolívia, Guatemala, Nicarágua e 
Peru mostraram grandes desigualdades 
absolutas no mais recente levantamento. O 
Brasil quase eliminou as desigualdades em 
nanismo, e Suriname, Colômbia e Repúbli-
ca Dominicana apresentam desigualdades 
absolutas pequenas comparadas com ou-
tros países (figura 5). As maiores reduções 
anuais nas desigualdades absolutas e rela-
tivas foram observadas no Brasil e em Suri-
name. Por outro lado, Guiana e Nicarágua 
mostraram os maiores aumentos anuais 
das desigualdades, visto que a redução da 
prevalência do nanismo entre os mais ricos 
não foi seguida por uma redução entre os 
mais pobres (tabela 5 do material 
suplementar). 

DISCUSSÃO

Apesar dos avanços no crescimento 
econômico, a ALC é ainda considerada 

FIGURA 1. Níveis de cobertura médios de diversas intervenções na saúde  reprodutiva, 
materna, neonatal e de crianças, segundo quintis de riqueza, em levantamentos recentes 
com 11 países na América Latina e no Caribe, 2001–2012
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uma das áreas mais iníquas do mundo, 
com 29% da população vivendo abaixo 
do limite de pobreza e 40% dos mais po-
bres recebendo menos de 15% da renda 
total (2). No entanto, houve um aumento 
substancial do financiamento público 
para os programas sociais e a adoção de 
importantes políticas e iniciativas estra-
tégicas relacionadas com a saúde duran-
te as últimas décadas (1, 5). Os países da 
ALC desenvolveram um enfoque dife-
renciado para as reformas do sistema de 
saúde, combinando estratégias de redu-
ção da pobreza com a ampliação de ser-
viços abrangentes de atenção primária à 
saúde. Essas reformas visam à promoção 
da equidade em saúde através de maior 
inclusão, autonomia para os cidadãos, 
estabelecimento de direitos legais à 
 saúde e proteção sanitária, e o avanço 
progressivo da cobertura universal de 
saúde (1, 5).

Nossos resultados demonstram que, 
apesar de progresso com respeito à co-
bertura nacional, mediante intervenções 
na saúde reprodutiva, materna, de re-
cém-nascidos e crianças (RMNCH), desi-
gualdades consideráveis entre ricos e 
pobres persistem na maioria de países da 
ALC. Os 20% mais pobres de mulheres e 
crianças estão atrasados em vários países 
e requererão atenção especial para que 
mais ganhos sejam obtidos. Um resulta-
do interessante foi em relação à cobertu-
ra da amamentação precoce: foi a única 
intervenção positiva em saúde menos 
frequente entre os ricos. Esta descoberta 
foi anteriormente descrita em um estudo 
que utilizou dados de 127 pesquisas em 
países de baixa a média rendas (21).

Em termos de saúde e resultados nu-
tricionais, a prevalência do nanismo e a 
mortalidade neonatal e em crianças com 
menos de 5 anos estão em descenso na 
maioria dos países. No entanto, encon-
tramos correlações baixas entre as taxas 
de diminuição da mortalidade ou do na-
nismo, e melhoria na equidade. Quando 
as taxas ou a prevalência decaem com o 
passar do tempo, um resultado comum é 
que as desigualdades absolutas tendem a 
cair mais rápido que as desigualdades 
relativas. A melhor combinação possível 
ocorre quando ambos os tipos de medi-
das de desigualdade demonstram me-
lhoras, o que foi notavelmente o caso 
para o Brasil com relação ao nanismo. 
Em menor grau, melhoras tanto na desi-
gualdade relativa como na absoluta, nes-
te contexto de queda das taxas de 
mortalidade entre crianças com menos 

FIGURA 2. Índice composto de cobertura nacional, estratificado por quintis de 
riqueza, para 11 países na América Latina e no Caribe, até anos indicadosa

a  As linhas horizontais conectam os mais pobres (círculos vermelhos) aos mais ricos (círculos dourados). Quanto mais extensa 
a linha entre os dois grupos, maior a desigualdade absoluta. Para os quintis com os tamanhos de amostra pequenos, as 
estimativas não aparecem nos gráficos.
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mativas não aparecem nos gráficos.

FIGURA 3. Mortalidade nacional entre crianças com menos de 5 anos de idade, 
estratificada segundo quintis de riqueza para 10 países na América Latina e no 
Caribe, até anos indicados a 
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de 5 anos, foram observadas na Colôm-
bia, na República Dominicana, no Haiti, 
em Honduras e no Peru. Por contraste, 
embora a Nicarágua tenha apresentado 
melhorias na cobertura de RMNCH, as 
desigualdades absolutas e relativas do 
país para mortalidade e nanismo piora-
ram. Talvez, isto se deva a um ritmo mais 
lento da redução da mortalidade e do na-
nismo entre os mais pobres.

Análises de fatores associados ao pro-
gresso observados entre os e dentro dos 
diferentes países estão fora do alcance 
deste artigo. No entanto, estamos cons-
cientes das avaliações detalhadas que 
tentaram explicar o progresso substan-
cial de alguns países. No Brasil, vários 
fatores parecem ter influenciado na redu-
ção da mortalidade infantil e do nanis-
mo, principalmente entre os grupos mais 
pobres: progresso geral socioeconômico, 
aprimoramentos na educação feminina, 
fecundidade mais baixa, urbanização, in-
trodução dos programas de transferência 
de dinheiro em espécie condicional, co-
bertura de assistência de saúde universal 
e intervenções na saúde, isto é, o Progra-
ma Saúde da Família (22). No Peru, 
 foram observadas diminuições na morta-
lidade por duas décadas, mas a preva-
lência do nanismo diminuiu só 
recentemente. Os avanços foram atribuí-
dos à forte vontade política em todos os 
níveis, conduzindo a medidas antipobre-
za transetoriais com metas geográficas, 
assim como programas específicos do 
setor da saúde (1, 5, 23).

Por outro lado, as crescentes desigual-
dades observadas em alguns países po-
dem estar relacionadas com uma 
“hipótese inversa de equidade”. Esta 
hipótese declara que as desigualdades 
em saúde se tornam piores com o tem-
po, porque intervenções/programas no-
vos em saúde pública atingem, 
inicialmente, apenas o mais alto estrato 
socioeconômico, e posteriormente, os 
pobres. Somente quando os ricos tive-
rem atingido os níveis mínimos de mor-
bidade e mortalidade, é que os pobres 
ganham maior acesso às intervenções 
(22, 24, 25).

Limitações

Uma limitação do estudo foi que a co-
bertura de intervenção e os dados de mor-
talidade foram baseados exclusivamente 
em informações da pesquisa. Para cober-
tura de imunizações, vitamina A e pre-
venção e tratamento do HIV, as estimativas 

a  As linhas horizontais conectam os quintis mais pobres (círculos vermelhos) e os mais ricos (círculos dourados). Quanto mais extensa 
a linha entre os dois grupos, maior a desigualdade absoluta. Para os quintis com tamanhos de amostra pequenos, as estimativas não 
aparecem nos gráficos.

FIGURE 4. Mortalidade nacional neonatal, e estratificada segundo quintis de riqueza 
em 10 países na América Latina e no Caribe, até anos indicadosa
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FIGURE 5. Prevalência do nanismo em crianças com menos de 5 anos de idade, e 
estratificada segundo quintis de riqueza em 12 países na América Latina e no Caribe, 
até anos indicadosa 
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produzidas por organismos internacio-
nais são geradas por uma combinação de 
dados de pesquisas e sistemas de infor-
mação em saúde. Consequentemente, os 
níveis de cobertura relatados aqui para 
esses indicadores, talvez, necessariamen-
te, não estejam compatíveis com aqueles 
disponíveis em documentos oficiais das 
Nações Unidas. No entanto, essas estima-
tivas oficiais não podem ser separadas 
por posição socioeconômica, o que requer 
dados de pesquisa que permitam a classi-
ficação de famílias segundo a riqueza. As 
estimativas de mortalidade interagências, 
as quais se baseiam em uma combinação 
de fontes de dados e estratégias de mode-
lagem, também não podem ser desagre-
gadas por quintil de riqueza e, por isso, 
não foram utilizadas nesta análise.

Muitos países da ALC não tiveram os 
dados baseados na pesquisa para calcular 
os indicadores usados nesta análise. Ou-
tros apresentaram pesquisas recentes, 
mas os dados não estavam publicamente 
disponíveis na época das análises. Os le-
vantamentos mais recentes disponíveis 
de alguns países, por exemplo, Brasil e 
México, não conseguiram aplicar questio-
nários internacionalmente padronizados, 
de maneira que não foi possível calcular 
os indicadores importantes ou fazer com-
parações entre países. É preciso destacar 
também que o último levantamento no 
Brasil foi em 2006, portanto, para os últi-
mos 9 anos, não estavam disponíveis da-
dos confiáveis baseados na população 
sobre saúde e nutrição da criança ou sobre 
a cobertura de intervenção. Finalmente, 
países como Cuba e Jamaica não adota-
ram métodos de pesquisa padronizados, 
mas informações sobre ativos domésticos 

não foram coletadas, tornando impossível 
estratificar a população por riqueza. As 
pesquisas padronizadas, realizadas a 
cada 3-5 anos, são essenciais para o moni-
toramento do progresso e a identificação 
das tendências para as desigualdades.

Vale a pena observar que há outras di-
mensões de desigualdades que são rele-
vantes à cobertura das intervenções de 
RMNCH, por exemplo, a escolaridade 
das mães, o grupo étnico, o gênero, e 
mais, que não foram abordadas nestas 
análises. A interpretação dessas dimen-
sões é relativa ao contexto de cada país; 
assim, decidimos usar o “índice de 
 riqueza” para permitir uma comparação 
geral entre os mais pobres e mais ricos de 
cada país. Adicionalmente, decidimos 
usar “índice de riqueza”, já que aborda 
outras dimensões das desigualdades, 
tais como educação e grupo étnico, ante-
riormente relatadas em outros estudos 
(26,27).

CONCLUSÕES

Na maioria dos países, a cobertura de 
intervenção aumentou enquanto que a 
mortalidade entre crianças com menos 
de 5 anos de idade e a prevalência do na-
nismo descenderam mais rapidamente 
dentre os pobres, reduzindo as desigual-
dades com o passar do tempo. No entan-
to, Bolívia, Guatemala, Haiti, Nicarágua 
e Peru ainda apresentavam desigualda-
des marcantes. Esses resultados sugerem 
que diversos países da ALC conseguiram 
aprimorar a saúde materno-infantil no 
âmbito nacional, assim como reduzir a 
distância entre o rico e o pobre na cober-
tura de intervenção e em medidas de 

impacto importantes, mas outros não. Os 
países que obtiveram destacados avan-
ços podem servir como exemplos para 
outros países da ALC, porém mais pes-
quisas são necessárias para compreender 
por que as desigualdades socioeconômi-
cas persistem em alguns países enquanto 
que são substancialmente reduzidas em 
outros. O próximo passo seria conduzir 
estudos que examinem quais fatores po-
líticos, sociais, econômicos e relaciona-
dos com a saúde são responsáveis pelas 
constantes desigualdades. Esperamos 
que essas descobertas enriqueçam os de-
bates de política sobre as estratégias para 
reduzir as desigualdades na saúde e ex-
ponham a importância de monitorar o 
progresso pela coleta regular de dados.
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ABSTRACT

Progress in reducing 
 inequalities 

in  reproductive, maternal, 
newborn, and child health 

in Latin America and 
the Caribbean: an 

 unfinished agenda 

Key words Maternal and child health; health inequalities; socioeconomic factors; Millennium 
Development Goals; Latin America; Caribbean Region.

Objective. To expand the “Countdown to 2015” analyses of health inequalities 
beyond the 75 countries being monitored worldwide to include all countries in Latin 
America and the Caribbean (LAC) that have adequate data available.
Methods. Demographic and Health Surveys and Multiple Indicator Cluster Surveys 
were used to monitor progress in health intervention coverage and inequalities in 13 
LAC countries, five of which are included in the Countdown (Bolivia, Brazil, 
Guatemala, Haiti, and Peru) and eight that are not (Belize, Colombia, Costa Rica, 
Dominican Republic, Guyana, Honduras, Nicaragua, and Suriname). The outcomes 
included neonatal and under-5 year mortality rates, child stunting prevalence, and the 
composite coverage index—a weighted average of eight indicators of coverage in 
reproductive, maternal, newborn, and child health. The slope index of inequality and 
concentration index were used to assess absolute and relative inequalities.
Results. The composite coverage index showed monotonic patterns over wealth 
quintiles, with lowest levels in the poorest quintile. Under-5 and neonatal mortality 
as well as stunting prevalence were highest among the poor. In most countries, inter-
vention coverage increased, while under-5 mortality and stunting prevalence fell 
most rapidly among the poor, so that inequalities were reduced over time. However, 
Bolivia, Guatemala, Haiti, Nicaragua, and Peru still show marked inequalities. Brazil 
has  practically eliminated inequalities in stunting.
Conclusions. LAC countries presented substantial progress in terms of reducing 
inequalities in reproductive, maternal, newborn, and child health interventions, child 
mortality, and nutrition. However, the poorest 20% of the population in most countries is 
still lagging behind, and renewed actions are needed to improve equity.
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