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1 NTRODUCiiO 
As primeiras tentativas de es- 

tudar o comportamento das doencas de 
acorde com variáveis sociais datam de 
meados e fins do século XIX. Por exem- 
plo, no British Registrar General’s Office 
(Cartório Geral da Grã-Bretanha), Fan e 
Ogle (1857 e 1885) demonstraram haver 
sensíveis diferencas na mortalidade entre 
trabalhadores com diferentes ocupacões 
(1). Foi então que os primeiros estudos 
sobre desigualdade na distribuicão da 
mortalidade comecaram a aparecer, em- 
bora nao fossem assim denominados na 
época. 

No início deste século (1901), 
Rowtree (2) conseguiu apurar não só as 
deficiencias sanitárias em áreas da cidade 
de Nova Iorqus mas, também, estudar as 
variasoes nas taxas de mortalidade geral e 
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infantil segundo o peso e a altura das 
crianfas das classes mais pobres, em com- 
para@0 com as de criangas de outras 
classes. 

Em 1911, Stevenson (3) pro- 
curou analisar a mortalidade infantil es- 
tabelecendo oito categorias sociais, sendo 
que as cinco primeiras ainda são usadas 
em países desenvolvidos como a Grá-Bre- 
tanha e os Estados Unidos da América. 
Essas cinco categorias são: 1) profissionais 
liberais (médicos, advogados, etc.); 2) 
profissionais de nível médio (administra- 
dores, professores, enfermeira, etc.); 3) 
operários especializados e trabalhadores 
de escritório; 4) operários semi-especiali- 
zados e 5) operários não especializados. 
Desde então, várias sugestóes têm sido 
feitas para modificar essa classifica@o, 
todas baseadas na idéia de classe social, 
sendo difícil encontrar concordância en- 
tre autores quanto a um indicador de de- 
sigualdade. Além da ocupa@o, outros 
fatores foram usados para determinar as 
classes socias, dentre eles: renda, mora- 
dia, grau de instru@o e padrão de vida. 

Na última década, tomaran-r-se 
populares os estudos sobre o impacto das 
desigualdades socia& sobre a saúde e vá- 
rios autores, principalmente nos Estados 
Unidos da América e na Grã-Bretanha, 



dedicaram-se a esse assunto. Essas desi- 
gualdades foram julgadas em relacão aos 
indicadores de mortalidade (1, 4), alo- 
ca@o de recursos (I, 6) e presta@0 de ser- 
visos, incluindo tratamento, hospitali- 
za@o, etc. (1, 7). 

Na Grã-Bretanha também se 
observaram variasoes regionais da morta- 
lidade (l), sendo as mais altas taxas en- 
contradas no centro-leste e as mais baixas 
no sudeste, circunstancia que, na opinião 
dos autores, sugere a influencia de fa- 
tores ocupacionais e industriais. Porém, 
segundo Wyszewianski e Donabedian, a 
identifica@0 de diferentes coeficientes 
de mortalidade infantil numa mesma re- 
gião nao basta para afirmar que as 
criancas em questão receberam atendi- 
mento médico diferente (7). Em sua opi- 
nião é necessário determinar se as di- 
ferenGas observadas se expressam em 
termos de mortes evitáveis, isto é, nas 
quais a atencao à saúde foi ou poderia ter 
sido um fator decisivo. 

Sao poucos os estudos publi- 
cados no Brasil que procuram investigar 
o efeito das diferencas sociais sobre a 
saúde. Leser (8) examinou o padráo de 
mortalidade infantil em Sao Paulo, vin- 
culando-o ao poder aquisitivo da popula- 
550 vivendo com o salario mínimo; Paim 
(9) comparou indicadores sócio-econômi- 
cos com mortalidade infantil em Salvador 

z e Monteiro (10, 11) analisou a mortali- 
2 dade no primeiro ano de vida em termos 
< de distribui@o de renda e recursos públi- 
2 
2 

cos de saúde. 
b A Secretaria de Saúde do Es- 
E e tado de Sao Paulo realizou um estudo, 
8 ainda nao publicado (12), examinando 
R, 
.N as cond@es de saúde e suas inter-re- 

s lacões com os fatores sócio-economices 

$ 
no municipio de Sao Paulo, usando a 
mortalidade infantil como indicador de 

2 Q saúde, que serviu de base para um tra- 

balho intitulado Cona’$óes de Suelde de 
1971 a 1979 e inter-rehp20 com fatores 
sócio-econômicos. Dentre outras coisas, o 
estudo constatou haver grande dispari- 
dade na taxa de mortalidade infantil em 
diferentes áreas da cidade. Mostrou, por 
exemplo, que conquanto em 1979 a mé- 
dia de mortalidade infantil no município 
de Sao Paulo fora de 60,95 por 1 000, no 
centro da cidade ela foi de 40,14 por 
1 000 indo a 82,26 por 1 000 nos subúr- 
bios. Também verificou haver urna corre- 
lacáo inversa entre a mortalidade infantil 
e a porcentagem da popula@o atendida 
com servigo de água e esgoto. 

Neste estudo, a área abran- 
gida foi o município de Porto Alegre, no 
estado do Rio Grande do Sul. Entre 1970 
e 198 1 houve sensível redu@o na taxa de 
mortalidade infantil tanto no estado, 
como um todo, quanto no município 
(13). Também a parcela da mortalidade 
global derivada da mortalidade neonatal 
e pós-neonatal diminuiu proporcional- 
mente a partir de meados desse período. 

A comparaSao da mortalidade 
infantil em Porto Alegre com a de outras 
capitais estaduais (14) permite inferir 
que as condisóes de saúde das crianfas 
naquela cidade é superior à de criansas 
em outras capitais. Mas esses dados nao 
permitem determinar em que medida 
isso se aplica a todas as camadas sócio- 
econômicas (se, por exemplo, as crianlas 
das famílias mais pobres de Porto Alegre 
estáo em melhor situa@o que as das fa- 
mílias mais pobres de Recife) nem deter- 
minar as diferencas nas causas de mortali- 
dade nas diversas camadas sociais. Além 
do mais, houve, provavelmente, em 
Porto Alegre, variacões acima e abaixo da 
mortalidade infantil média de 36,45 por 
1 0004 registrada em 1980 e, embora essa 

* A Secretada de Saúde e do Meio Ambiente do Estado 
do Rio Grande do Su1 usa um indicador anual de mor- 
talidade infantil baseado no número de óbitos por 
1 000 criaqas com menos de um ano de idade. 20 



taxa seja ratoável para o Brasil, deduz-se 
que, ou nao houve grandes diferenfas no 
estado de saúde infantil entre os segmen- 
tos mais pobres e os mais ricos da popula- 
@o da cidade, ou entáo, apesar da taxa 
relativamente baixa de mortalidade in- 
fantil em Porto Alegre, alguns segmen- 
tos da popula@ tenham padrões de vida 
tao precários para a saúde infantil quanto 
os de pessoas que vivem em regiões 
menos desenvolvidas do país. 

Justifkava-se, portanto, que 
se procurasse um meio de aplicar os da- 
dos disponíveis no exame daquelas duas 
alternativas e, se a segunda prevalecesse, 
determinar onde ocorriam as maiores 
divergencias em relagáo à média, a fim 
de caracterizar e analisar melhor as va- 
riáveis sociais, econômicas, ambientais e 
biológicas influenciando a mortalidade 
entre os grupos afetados. Essa medida 
parecia ainda mais justificada tendo em 
vista o fato de que o planejamento subse- 
qüente das atividades a serem empreen- 
didas e das medidas a serem adotadas e 
executadas, tanto no setor da saúde 
pública quanto em outros setores, teria 
de levar em conta os resultados dessas 
análises . 

M ATERIAIS 
E MÉTODOS 

Fez-ie um esforco para identi- 
ficar as variasoes na mortalidade infantil, 
no município de Porto Alegre, com base 
nos dados disponíveis sobre óbitos fetais 
e de menores de um ano, declarados para 
1980. Escolheu-se o ano de 1980 porque 
o recenseamento realizado nesse ano pro- 
porcionou dados sobre a popula@o total 
de Porto Alegre, distribuída por unida- 
des censitárias, isto é, para fins do censo, 
o município foi dividido em 1 648 mi- 
crossetores (obedecendo a critérios do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Esta- 

tística), de modo a determinar a estru- 
tura demográfica das áreas estudadas. 

Os dados do censo mostram 
que os menores de um ano de idade re- 
presentavam 2,29 % da popula@o total, 
mas náo foi possível conseguir essa por- 
centagem para cada urna das áreas censi- 
tárias, e estes dados tiveram de ser recolhi- 
dos de outros estudos. Dentre os vários 
materiais examinados, selecionou-se um 
publicado pela Secretaria de Planeja- 
mento da Prefeitura de Porto Alegre 
(U), que identificou e anabsou 146 nú- 
cleos de sub-habitasoes dentro dos limi- 
tes da cidade em 1980. Com esse estudo 
e com pesquisas sócio-econômicas reali- 
zadas em favelas pelo Departamento 
Municipal de Habita@0 (1 G), pode-se es- 
timar a popula@o de menores de um ano 
em sub-habitasoes e obter, também, 
urna base para calcular as diferengas de 
mortalidade infantil entre favelados e 
nao favelados. 

De posse dos dados sobre os 
óbitos fetais e de crianSas com menos de 
um ano de idade declarados para 1980 e 
armazenados na Unidade de Processa- E 
mento de Dados da Secretaria de Saúde e 5 
do Meio Ambiente do Estado do Rio 2 
Grande do Sul, localizaram-se, num 
mapa de Porto Alegre, os endereces onde 

$ 

ocorreu cada um dos óbitos, anotando-se 
a causa da morte, a idade da crianya e a 

3 

época do ano em que se deu o fato, con- E 

forme os registros. Verificou-se ser mais 8 
difícil localizar as residencias mais afasta- 

+.+ 

das do centro da cidade porque urna 
. 

mesma rua podia ter nomes diferentes, s 
ou várias ruas terem 0 mesmo nome ou ii! -Q 
porque as casas nao eram numeradas. Por 
esse motivo, a área selecionada para o es- 

..$ 
u 

tudo limitou-se aos quatro quadrados in- 2 
dicados na figura 1. Essa área incorporava 
60,9 % de todas as mortes declaradas em 

‘[ 

8 

21 



FIGURA 1. Mapa do municipio de Porto Alegre mostrando os setores do estudo e os bairros 
mais atastados. Os quadrados correspondentes aos quatro setores do estudo sáo os se- 
guintes: em cima ti esquerda, setor central; em cima à diretta, setor intermediárii norte; em 
baixo 2 esquerda, setor intermediário sul e em baixo à direita, setor periférico. 
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que o enderefo da pessoa falecida estava 
registrado. De acorde com o recen- 
seamento de 1980, essa área incluía 
65,1% da populacão do município. Os 
setores apresentavam as seguintes carac- 
terísticas: 

0 Setor central. Predomínio de 
estabelecimentos comerciais e bairros re- 
sidenciais, tendo urna infra-estrutura 
completa de servisos urbanos (eletrici- 
dade, água, esgotos) e poucas favelas. 

0 Setor intermediário norte. 
Predomínio de estabelecimentos indus- 
triais. A maioria dos bairros residenciais 
tinha boa infra-estrutura urbana e, em- 
bora houvesse um número maior de sub- 
habitasoes que no setor central, este 
ainda era pequeno. 

0 Setor intermediário sul. Con- 
juntos residenciais recentes, do Banco 
Nacional da Habitacao, muitas vezes 
contíguos a palacetes, bem como um 
grande número de favelas. Este foi o se- 
tor que apresentou maior contraste sócio- 
econômico. Havia poucos estabelecimen- 
tos comerciais ou industriais. 

Ll Setor periférico. Bairros resi- 
denciais mistos, limitrofes a amigas áreas 
de sub-habitacões, com pouca infra-es- 
trutura urbana, e estabelecimentos in- 
dustriais e comerciais de pequeno porte. 
Dos quatro setores, este é que tinha a 
maior popula@o de favelados. 

A propor@o de menores de 
um ano nas favelas dos quatro setores foi 
calculada em 3,05 % da popula@o total 
das favelas, porcentagem obtida de 
levantamentos feitos em 1980 pelo De- 
partamento Municipal de Habita@0 
(16). Para calcular o número de menores 
de um ano que nao viviam em sub-habi- 
tasoes (i.e., em favelas), usou-se 0 nú- 
mero total de menores de um ano, indi- 
cado pelo recenseamento de 1980 
(25 783), e subtraiu-se a popula$Xo esti- 
mada das favelas (3,05% dos 171 41.9 
dos favelados de Porto Alegre em 1980, 

ou seja 5 229 menores de um ano) (21, o 
que representa cerca de 2,15 % do total 
da populgáo náo favelada. 

D 1scussA0 
E RESULTADOS 

A mortalidade infantil em 
Porto Alegre, desdobrada em neonatal e 
pós-neonatal, mostra tendencias seme- 
lhantes às observadas no Rio Grande do 
Su1 durante o período 1970-1981. Du- 
rante estes anos houve um declínio gra- 
dativo na mortalidade infantil no estado 
e no município, conforme apresentado 
na figura 2 (2a e 2b, respectivamente), 
sendo que a mortalidade pós-neonatal 
declinou mais rapidamente que a neona- 
tal, a ponto de se tornar inferior a esta. 
Essa queda relativamente mais rápida da 
mortalidade pós-neonatal pode ser atri- 
buída a urna reducáo proporcionalmente 
maior de óbitos devidos a fatores am- 
bientais (particularmente, doengas infec- 
ciosas e parasitárias), em compara@0 2 
com óbitos causados por fatores relacio- 2 
nados com gestasao, parto e puerpério. 2 

Deve-se assinalar, porém, que 5 
após 1975 ambas as curvas para Porto 
Alegre, particularmente a de mortali- 

8 

dade neonatal, tendem a estabilizar-se. 
Isso poderia refletir urna situasão em que 

$ 

alguns setores sócio-econômicos regis- 
;d 

traram grandes avagos, a ponto de limi- 
tar o potencial de futuros progressos, en- 

g 
. 

quanto outros setores registram pouco 
progresso nesse período. Há, assim, ra- 
zão para se suspeitar que o desenvolvi- 
mento alcancado pelos setores privile- 
giados da popula@o, durante o chamado 

rz 

“milagre brasileiro” , ficou anulado $ 
devido à deteriora@0 das condicões so- 
ciais de um número cada vez maior nas 

$ 

camadas sociais menos favorecidas. Essas 
3 

23 



FIGURA 2. Coeficiente de mortalidade infantil (neonatal e pós-neonatal) no Rio Grande do Sul(2a) e no municipio de Porto 
Alegre (2b), 1970-1981. (As mortes neonatais sáo aquelas ocorrendo nos primeiros 28 dias de vida e as pós-neonatais sáo 
as que ocorreram depois de 28 dias e durante o primeiro ano de vida.) Os dados apresentados foram fornecidos pela 
Unidade de Processamento de Oados da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul. 
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circunstancias incluem desemprego e 
subemprego, falta de acesso a servicos 
médicos e de saúde, habita@0 insatis- 
fatória, nutrigáo inadequada, ensino 
deficiente e falta de higiene, levando a 
concluir-se que, para manter a atual 
tendencia descendente e continuar a ter 
reducões na mortalidade infantil, é pre- 
ciso que se dê prioridade às necessidades 
dos segmentos menos favorecidos da 
popula@o mediante urna distribui@o 
equitativa dos recuros, i . e . , dando mais a 
quem tem menos. 

DistribuiSão dos favelados 
A porcentagem dos favelados 

na popula@o de Porto Alegre aumentou 
de 8,1%, em 1965, para 9,5%, em 
1973, e 15,2%, em 1980 (2). A tabela 1 
mostra a parcela de menores de um ano e 
da popula@io total vivendo em favelas do 
municipio, em 1980. 0 que se deve des- 
tacar é que 20% de todos os menores de 
um ano do município viviam em sub- 
habitasoes; em outras palavras, em 1980, 
em Porto Alegre, de cada cinco criancas 

Zb 
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menores de um ano, urna vivia em 
favela. 

A tabela 2 mostra a distri- 
bui@o da populaSão de favelados e náo 
favelados, dentro e fora da área do es- 
tudo, e a tabela 3 mostra a distribui@o 
dos menores de um ano, favelados e nao 
favelados, por setores dentro e fora da 
zona do estudo. 

Distribui@o da mortalidade 
infantil 

Dos 940 óbitos de menores de 
um ano, declarados como ocorridos em 
Porto Alegre em 1980, 566 (60,2%) cor- 
responderam a criansas que viviam na 
zona do estudo. A tabela 4 apresenta es- 
ses óbitos por idade em meses e dias. 

Quanto aos menores de um 
ano de idade que viviam fora da zona do 
estudo (nas áreas mais pobres da cidade), 
os dados acima e os apresentados na ta- 
bela 5 demonstram que as proporcões de 
mortes entre o dia 7 e o dia 27 e entre o 
dia 28 e o dia 365 foram bastante eleva- 
das em rela@o aos óbitos antes do nasci- 
mento e na primeira semana de vida. 
Esse resultado náo surpreende, tendo em 
vista as más condi@es habitacionais e hi- 
giênicas existentes nas áreas afastadas e a 



TABELA 1. Menores de um ano e popula@o global vivendo em helas e 
outras ireas de Porto Alegre em 1980. 

Favelados Nãofavelados Total 

Grupo etário No. % No. % No. % 

Menos de um ano 5 229 20,2 20 554 79,8 25 783b100,0 
Todas as idades 171 41ga 15,2 954482 84,8 1 125 901 100,O 

a Secretarra de Planqamento da Prefeitura de Porto Alegre. 
b Instrtuto Braskwo de Geografla e Estatfstica (IBGE). Anuk~o Estatfstlco. 

TABE!A 2. Popula@ total e de menores de um ano vivendo em favelas e outras áreas, 
no municipio de Porto Alegre e na zona de estudo. 

Menores de um ano Popula@ total 

Náo Náo 
Favelados favelados Total Favelados favelados Total 

Zona de estudo 
No. 3 100 13 599 16 699 101 649 631 513 733 162 
% 58-5 66,2 64,8 59,3 66,2 65,l 

Todo o municipio 
No. 5 229 20 554 25 783 171 41ga 954 482 1 125 901b 
% 100 100 100 100 100 100 

a Secretarla de Planejamento da Prefeitura de Porto Alegre. 
o Instituto Braslleiro de Geografla e Estatistlca (IBGE). Anuário Estatistlco, 1980. 

3 
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TABELA 3. Distribui~áo dos menores de um ano vivendo dentro e fora das favelas nos 
setores da zona do estudo e em outras áreas do municipio de Porto Alegre em 1980. 8 

2 
. 

Favelados Não favelados Total 
: 

Área No. % No. % No. % 3 

Setores do estudo: 
Central 
Intermediário norte 
Intermediário sul 
Periférico 

Toda zona de estudo 
Bairros do municipio, 

fora da zona de estudo 
Total, Porto Alegre 

T 
.2 

38 0,9 3 951 99.1 3989 100 e 

743 13,6 4 728 86,4 5471 100 
u 

1 090 27,9 2 816 72,l 3906 100 
2 
'% 

1 229 36,9 2 104 63,l 3333 100 3 100 18,6 13 599 81,4 16 699 100 .g 

6 

2 129 23,4 6 955 76,6 9084 100 
5 229 20,3 20 554 79,7 25 783 100 

25 



TABELA 4. Distribuit$o de mortes fatais e óbitos de menores de um ano dentro e fora da zona de 
estudo, por idade ao marrar, 1980. 

Óbios menores de um ano Total mortes 
fetais e 

Mortes O-6 7-27 28-365 óbitos de menores 
fetais dias dias dias Total de um ano 

Zona do estudo: 
No. de óbitos 
(% de óbitos) 

Município de Porto Alegre:” 
No. de óbitos 
(% de óbitos) 

274 254 64 248 566 840 
(62,3) (61,3) (57,t) (X49) (60,2) (603 

440 414 112 414 940 1,380 
(100) (100) (100) (100) (100) WV 

a Cifras baseadas em lnformacóes obtidas na Secretarla da Saúde e do Meio Amblente do Estado do Rto Grande do Sul. 

dificuldade de acesso de seus habitantes a 
servisos de saúde. 

Variagóes na mortalidade 
A tabela 6 mostra que a mor- 

talidade infantil tendia a aumentar, pro- 
gressivamente, do centro de Porto Alegre 
para a periferia, sendo a maior de todas 
registrada nos bairros mais remotos. Esses 
resultados se assemelham aos verificados, 
anteriormente, no município de Sao 
Paulo (ll). Houve um aumento acen- 
tuado na mortalidade pós-neonatal que, 
nos bairros mais remotos foi tres vezes 
mais alta que no centro. Deve-se assina- 
lar que a média da mortalidade infantil, 

\3 
3 

em Porto Alegre, em 1980, foi de 36,4 

1 mortes por 1 000 menores de um ano 
-; (33,9 por 1 000 na área do estudo e 41,2 
2 
0 

por 1 000 nos bairros mais afastados, fora 
‘y da área do estudo). A figura 3 ilustra essa 
E 
s 

progressáo do centro para a periferia. 

2 
A tabela 7 mostra as taxas de 

mortalidade infantil nos setores do es- .N 
B tudo, em 1%i0, para favelados e náo 

s 
favelados. Esses dados indicam que a 
mortalidade infantil entre os favelados 

-2 
Q (75,5 óbitos por 1 000 menores de um 

ano) foi o triplo da registrada para os nao 
favelados (24,4 por 1 000). Observa-se, 

26 também, que diferentemente da taxa de 

mortalidade infantil entre os nao favela- 
dos, a mortalidade infantil entre os fave- 
lados nao aumentou acentuadamente 
nas áreas mais afastadas do centro da ci- 
dade. 

A figura 4 ilustra, grafica- 
mente, a mortalidade neonatal, pós-neo- 
natal e infantil, entre favelados e nao 
favelados, em três dos setores do estudo 
(o setor central nao foi incluído devido ao 
número relativamente pequeno de fave- 
lados). Além das taxas acentuadamente 
elevadas entre os menores de um ano 
vivendo em favelas, evidencia-se, tam- 
bém, o papel relativamente maior de- 
sempenhado pela mortalidade pós-neo- 
natal entre essas criansas 0 que contrasta 
com o que se observa entre as criangas 
nao faveladas. Essa inversão (predomi- 
nancia de mortes pós-neonatais sobre as 
neonatais) indica a desigualdade das con- 
dicóes de saúde entre segmentos da po- 
pula@0 vivendo nos mesmos setores do 
estudo, na mesma regiáo e na mesma ci- 
dade. No planejamento de medidas de 
saúde devem-se levar em conta essas desi- 



TABELA 5. Distribui@o de fetos mortos e óbitos de menores de um ano entre favelados e náo favelados em Porto Alegre em 
1980, por setores da zona de estudo e outras áreas do municipio. 

Setores da zona de estudo Toda a Total 
Intermediário Intermediário zona de olltras Porto 

Central norte SUI Periférico estudo áreas Alegre 

No. fetos mortos! 
favelados 
não favelados 
Subtotal 

No. de bbitos de menores de um ano 
O-6 dias 

favelados 
não favelados 

Subtotal 

7-27 dias 
favelados 
não favelados 

Subtotal 

28-365 dias 
favelados 
não favelados 

Subtotal 

Total de óbitos de menores de qm ano 
favelados 
não favelados 

Subtotal 

No. de fetos mortos e de óbitos de 
menores de um ano 

favelados 
não favelados 

Total 

- 26 
39 58 
39 84 

2 13 26 29 70 - - 

47 67 40 30 184 - - 

49 80 66 59 254 160 414 

- 5 13 9 27 - - 

11 6 8 12 37 - - 

11 11 21 21 64 48 112 

1 37 49 50 137 
25 42 23 21 111 
26 79 72 71 248 

3 55 88 88 234 
83 115 71 63 332 
86 170 159 151 566 

3 81 130 139 353 
122 173 106 86 487 
125 254 236 225 840 

42 51 119 - -. 
35 23 155 - - 
77 74 274 166 440 

- 
- 

166 

- 
- 

374 

- 
- 

540 

- 
- 

414 

- 
- 

940 

- 
- 

1,380 

a Morte apos a semana 28 de gestaRo e antes do nasamento 

gualdades, que refletem a extrema 
divergencia das condigões das pessoas em 
questáo, a fim de que atendam às suas 
reais necessidades. 

Causas de mortalidade 
A análise sobre as causas de 

mortalidade infantil em 1980 aqui estu- 
dadas, revelou que, em Porto Alegre, 
dos 42 grupos de causas relacionados na 
Lista Brasileira para Mortalidade (17)) 

cinco foram responsáveis por 87,3 % de 
todos os óbitos de menores de um ano. 
São elas: 1) distúrbios originados durante 
a gesta@0 ou parto, 39,6 % ; 2) pneumo- 
nia e gripe, 20,5%; 3) anomalias con- 
gênitas, ll ,8% ; 4) doencas infecciosas 
intestinais, 9,9% e 5) septicemia, 5,5 % . 
Deve-se notar, no entanto, que a im- 
portância relativa de muitas dessas causas 



TABELA 6. Mortalidade infantil (neonatai e pós-neonatal) e perinatal em Porto Alegre, por área, 
1980. 

Mortalidade infantil 

Área 

NeonataP Pós-neonatalb Total 

Por Por Por Mortalidade 
1000 % 1 000 % 1000 % PerinataF 

Setores de estudo 
Central 
Intermediário norte 
Intermediárrio sul 
Periférico 

Toda zonade estudo 
Bairros do municipio fora 

dazonadeestudo 
Toda Porto Alegre 

15,O 69,8 6,5 30,2 21,5 100 21,6 
16,6 535 14,5 46,5 31,l 100 29,3 
22,3 54,7 IB,4 45,3 40,7 100 35,7 
24,0 53,0 21,3 47,0 45,3 100 38,7 
19,O 56,2 14,8 43,8 33,9 100 34,0 

22.9 55,6 18,3 44,4 41,2 100 35,l 
20,4 56,0 16,O 44.0 36,4 100 32,5 

a Nos pnmelros 27 dias de vida. 
b De 28 a 365 dias. 
c Após a semana 28 de gestado e durante a primeira semana de vida 

FIGURA 3. Coeficientes de mortalidade infantil (neonatal e pós-neonatal) e mortalidade perinatal, em 
Porto Alegre, por setores, mostrando que a mortalidade aumenta progressivamente com o afasta- 
mento do centro da cidade. 

Perlferlco 

MortalIdade Infantil ts MortalIdade neonatal 0 Mortahdade pos-neonatal q Mortahdade perlnatal 



TABELA 7. Mortalidade infantil entre favelados e náo 
favelados na área do estudo, por setor, 1980. 

Setor 

Mortalidade infantil (óbitos por 
1 000 chancas) 

Náo Todas as 
Favelados favelados crianws 

Central 78,9 21,o 21,6 
InterrnediArio norte 74,0 24,3 31,l 
Intermediário sul 80,7 25,2 40,7 
PerifBrico 71,6 30,o 45,3 
Toda zona de estudo 75.5 24,4 33.9 

foi bastante diferente entre os favelados e 
os não favelados; conforme ilustrado na 
tabela 8. Por exemplo, 64,5 % dos óbitos 
de menores de um ano não favelados 
deveram-se a problemas de gestasso, 
parto ou puerpério (distúrbios perinatais 
e anomalias congênitas) e apenas 25,3 % 
a pneumonia, gripe, doencas infecciosas 
intestinais e septicemia. Já, entre os fave- 

lados menores de um ano, 50,8% das 
mortes foram atribuidas a estas últimas 
causas. 0 índice de mortalidade devido à 
maioria dessas causas também foi bem 
maior entre os favelados (por pneumonia 
e gripe, seis vezes maior, e por septice- 
mia, oito vezes) do que entre os náo fave- 
lados. 

Ao considerar essas obser- 
va@es é preciso, sem dúvida, lembrar 
que análises desse tipo estão sujeitas a 
falhas, especialmente quando se procura 
avaliar dados referentes a um único ano. 
Sendo pequeno o número de óbitos em 
questão, é difícil estabelecer associa@es 
estatisticamente significativas, e as con- 
clusões baseadas nesses dados merecem 
reservas que devem ser bem frisadas, em 
se tratando de desigualdades indicadas 
por um número limitado de eventos. 
Conviria, pois, que futuros estudos, re- 

FIGURA 4. Coeficiente de mortalidade infantil (por 1 000 criangs menores de um ano) subdividido E 
em mortalidade neonatal e pós-neonatal, entre favelados e náo favelados, em toda a zona do estudo e 
em três de seus setores, 1980. 

Favelados NáO 
favelados Favelados NáO 

favelados Favelados Ni0 
favelados 

Intermedl8rio suI Perlfhco Todos os setores 
Infantil q Coehclente de mortalldade neonatal Coefwante de mortahdade pos-neonatal 29 



TABELA 8. Cinco principais causas de mortalidade entre menores de um ano favelados e não favelados em Porto Alegre, 
1980. 

Favelados Náo favelados Total 

hitos % de No. de Óbitos % de óbitos % de 
Grupos de causas por 1 000 óbitos Ordem por 1 000 óbitos Ordem por 1 000 óbitos Ordem 

Distúrbios per¡nataV 21,3 24,2 2 11.6 47,6 1 l3,4 39,6 1 
Pneumonia e gripe 21,6 28,6 1 3,6 14,8 3 6.9 20,5 2 
Anomalias congênitas 3,5 4,7 5 4,1 16,9 2 4,0 ll,8 3 
Doencas infecciosas intestinais 10,3 13,7 3 18 7,2 4 3,3 9,9 4 
Septicemia ‘55 8,5 4 0,8 3,3 5 1,8 5,5 5 
Outros de causas grupos 12.3 16,3 2,5 10,2 4,5 12,7 

Total 75,5 100,o 24,4 100,O 33,9 100,o 

a Certos disttirblos orlginados durante a gesta@0 e por ocasláo do nascimento 

trospectivos ou prospectivos, reconheces- 
sem o alcance das questões levantadas 
neste artigo que procura apenas colocá- 
las e sugerir novos meios de utilizar os in- 
dicadores clássicos de saúde para fins epi- 
demiológicos. 

Divergências geográficas 
Ao marcar as residências dos 

óbitos sob estudo numa planta da ci- 
dade, verificou-se que numa parte do se- 
tor periférico as mortes de criagas 
menores de um ano tendiam a ocorrer ao 
longo do Arroio do Moinho (figura 5). 
Observou-se, também, que a parcela de 
mortes atribuidas a doensas infecciosas 
intestinais ao longo desse arroio represen- 
tou 52,9% do total, enquanto que no se- 
tor periférico foi l5,9% e, entre todos os 
favelados de Porto Alegre, 13,~ % (ta- 
bela 9). Esse resultado demonstra a ne- 
cessidade de urna investiga@0 imediata 
para determinar o porque dessa situac$o 
e planejar as medidas que deverão ser to- 
madas a nível local. 

FIGURA 5. Mapa do Arroio do Moinho no setor periférico 
da zona do estudo, mostrando a localiza@o das moradias 
de criancas que morreram de doencas infecciosas intesti- 
nais e de outras causas, em 1980. Esta via fluvial desem- 
boca no Arroio Dili~vio (em cima à esquerda). 

Vila Sio Jose do Munaldo 

Campo da Tuca 

l ’ 



TABELA 9. Dados mostrando a propor@o relativamente 
alta de óbitos de menores de um ano atribuidos a doeqas 
infecciosas intestinais entre residentes ao longo do Arroio 
do Moinho (setor periférico, Porto Alegre, 1980). 

Óbitos causados por óbitos por 
doencas infecciosas todas 

intestinais as causas 

% de 
No. de todos 

Área óbitos os óbitos No. % 

Porto Alegre 32 13,7 234 100,O 
Setor perifkrico 14 15,9 88 100,o 
Arroio do Moinho 9 52,9 17 100,o 

Distribuicão sazona1 
A distribui@o sazona1 da 

mortalidade infantil em cidades como 
Porto Alegre, que apresentam variacões 
acentuadas de clima em diversas épocas 
do ano, tem, obviamente, grande in- 
teresse para os serviSos de saúde. Por essa 
razão ela foi examinada em cada um dos 
quatro setores. A figura 6 demonstra 
que, conforme previsto, em três setores 
(central, intermediário su1 e periférico) a 
propor@ de óbitos por doencas infec- 
ciosas intestinais foi maior durante o ve- 
rão e que a propor@ de óbitos por 
pneumonia e gripe foi maior no inverno. 

FIGURA 6. Propor@es de mortalidade infantil, entre crianw faveladas, por (a) doencas 
infecciosas intestinais e (b) pneumonia e gripe, durante os meses de verão (dezembro a 
marco) e de inverno (junho a setembro), de 1980, em Porto Alegre, nos quatro setores 
estudados. As colunas da esquerda mostram os dados referentes ao setor intermediário 
norte e os da direita mostram os dados consolidados referentes aos outros tr6s setores. Estes 
dados foram fornecidos pela Unidade de Processamento de Dados da Secretaria de Satide e 
do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. 



Contudo, no setor intermediário norte a 
pneumonia e a gripe predominaram 
tanto no verão quanto no inverno. Essa 
verificacao, bastante surpreendente, 
trouxe à baila um fenômeno que nor- 
malmente nao se esperaria, Le., que em 
1980, em certa parte da cidade de Porto 
Alegre, a mortalidade atribuída a pneu- 
monia e gripe predominou, entre as 
criaqas com menos de um ano, mesmo 
nos meses mais quentes do ano. (Um es- 
tudo subseqüente mostrou que esse 
fenômeno ocorreu, também, em 1981.) 
Esse resultado indica a necessidade de 
mais pesquisas por parte dos servicos de 
saúde . 

Distribui@o entre grupos 
privilegiados e náo privilegiados 

A fim de destacar o contraste 
entre grupos altamente privilegiados e os 
menos privilegiados da popula@o de 
Porto Alegre, separaram-se os dados em 
quartis de favelados e de nao favelados, 
fazendo-se a distribui@o da seguinte 
maneira: Cada um dos setores foi divi- 
dido, conforme a composi@o de seus 
moradores, em comunidades de favela- 
dos e de nao favelados. Para cada comu- 
nidade, independentemente do setor em 
que se encontrava, obteve-se um coefi- 
ciente de mortalidade infantil. A seguir, 

‘òo 
comesando com a comunidade com a 

2 
taxa de mortalidade infantil mais baixa e 
indo até a mais alta, selecionaram-se 11 

< 
CL comunidades, compreendendo 25 % da 
õ popula@ de nao favelados sob estudo. r-4 
c Para a comunidade de favelados come- 
s Sou-se com a que apresentava a taxa de 
2 mortalidade infantil mais alta e indo até 
.2 
8 

a mais baixa para formar um grupo de 30 

s 
comunidades, compreendendo 25 % da 
populayão de favelados sob estudo. 0 

8 Q 

processo de sele@o proporcionou um 
meio de se comparar os quartis de comu- 
nidades de favelados e de nao favelados 
com os índices de mortalidade infantil 
mais alto e mais baixo. 

A figura 7 apresenta urna 
compara$o gráfica da mortalidade neo- 
natal, pós-neonatal, infantil e perinatal 
entre o quartil da popula@o favelada 
com o pior índice e o quartil da popula- 
@o nao favelada com o melhor índice. 
Deve-se ter em mente que esses quartis 
não se encontravam geograficamente no 
mesmo lugar, mas foram agrupados 
devido às suas taxas de mortalidade. 
Mas, mesmo assim, a compara@0 serve 
para demonstrar que em urna mesma ci- 
dade podem viver, e vivem, grupos com 
diferenfas pronunciadas no coeficiente 
de mortalidade. 

FIGURA 7. Comparaqáo dos vários coeficientes de morta- 
lidade infantil referentes a ciancas no pior quartil da po- 
pulacão favelada e no melhor quartil da popular$o não fa- 
velada, em Porto Alegre, em 1980. 0 gráfico mostra a 
mortalidade neonatal, pós-neonatal, infantil e perinatal por 
1 000 criancas. 

Mortalldade 
neonatal 

Favelados 32 



C O~CLUS6ES 
E RECOMENDACOES 

Embora se saiba que a re- 
du@o da mortalidade infantil tem re- 
la@o íntima com a melhoria das con- 
digoes sócio-econômicas, também é 
evidente que as medidas sanitárias toma- 
das em nível local podem ajudar a re- 
duzí-la. Contudo, os coeficientes médios 
de mortalidade infantil em Porto Alegre, 
como um todo, mostram apenas sua 
tendencia geral de ano a ano; nao expres- 
sam as circunstancias reais das popula- 
@es em questáo nem proporcionam urna 
base para tomadas de decisáo sobre me- 
didas específicas para sua reducáo. 

Por outro lado, os dados sobre 
mortalidade infantil e seus componentes 
(neonatal e pós-neonatal) podem ser de 
grande utilidade para os servisos de 
saúde, se se referirem a grupos bem de- 
finidos. Assim, para organizar e imple- 
mentar medidas sanitárias no local, é im- 
portante identificarem-se as causas da 
mortalidade infantil em rela@o à distri- 
buicão geográfica e aos grupos específicos 
da popula@o. No caso deste estudo, a as- 
sociaSao entre a mortalidade infantil e a 
variável favelados-nao favelados foi ex- 
tremamente útil para revelar as desi- 
gualdades existentes no campo da saúde. 
Os resultados oferecem aos administra- 
dores de saúde ,e aos níveis de decisão 
política a oportunidade de canalizar re- 
cursos adequados para as áreas mais 
carentes, de modo a reduzir ameasas re- 
lativamente graves à saúde-atendendo, 
assim, ao princípio de que as asóes de 
saúde pública devem servir a todos, mas 
dirigidas, primordialmente, aos mais ne- 
cessitados. 

Tudo isso adquire especial im- 
portancia diante da crescente porcenta- 
gem de favelados na popula@ de Porto 
Alegre (que aumentou de 9,5 % , em 
1973, para 15,2%, em 1980) pois, se este 

crescimento continuar sem urna sólida 
intervenfáo sanitária nas favelas, é pro- 
vável que ocorra um aumento na taxa 
global de mortalidade infantil devido a 
seu crescente aumento nas favelas. 

Com respeito a futuras pes- 
quisas nessa área, sugere-se que, como 
este estudo baseou-se em dados já exis- 
tentes e nao em dados coligidos, esses 
trabalhos utilizem dados fornecidos por 
essas mesmas fontes observando como se 
comportaráo no futuro. Recomenda-se, 
também, que estes resultados sejam dis- 
cutidos com o pessoal de nivel local, nao 
só para familiarizá-los com o estudo 
como para incentivá-los a participar 
ativamente em outras pesquisas-in- 
cluindo a formula@o de novas hipóteses 
e o exame de possíveis associa@es vi- 
sando encontrar solu<;ões através de a@es 
organizadas e executadas a nível local. 
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SUMO 2 . , 
Realizou-se em Porto Alegre, 

Brasil, um estudo sobre a mortalidade $ 
infantil, em diferentes grupos sócio- . 

econômicos, analisando-se dados de vá- 8 
rias fontes, como: o censo de Porto Ale- s 
gre realizado em 1980 e subdividido em 
1 648 “microssetores”; um estudo de 

2 
u 

146 núcleos de sub-habitasoes no muni- 
cípio; levantamentos sócio-econômicos 
realizados pelo Departamento Municipal 
de Habita@0 e dados sobre mortalidade 
infantil registrados pela Unidade de Pro- 
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cessamento de Dados da Secretaria de 
Saúde e do Meio Ambiente do Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Com base nesses dados, esta- 
beleceram-se quatro setores de estudo, a 
diferentes distâncias do centro da cidade, 
e dentro desses fez-se um esforso para 
aval& a mortalidade infantil entre fave- 
lados e não favelados em 1980. Naquele 
ano, em Porto Alegre, urna em cada 
cinco criansas menores de um ano vivia 
em favela. 

Os dados mostram que a mor- 
talidade infantil em Porto Alegre au- 
mentava, progressivamente, do centro 
para a periferia da cidade, resultado simi- 
lar aos registrados anteriormente em São 
Paulo. No todo, a taxa média de mortali- 
dade infantil foi de 33,9 óbitos por 1 000 
menores de um ano na área do estudo 
(abrangendo a regiáo mais central de 
Porto Alegre), de 36,4 por 1 000 em 
todo o município e de 41,2 por 1 000 nos 
bairros mais afastados, fora da área do 
estudo . 

0 estudo também detectou 
níveis extraordinariamente elevados de 
mortalidade infantil ao longo do Arroio 
do Moinho, devido a doencas infecciosas 
intestinais, demonstrando a necessidade 
de urna investiga@0 imediata para deter- 
minar a causa dessa mortalidade e para 
servir de base para a adoc$o de medidas 
corretivas. 

Quanto à distribuisáo sazona1 
da mortalidade infantil, em um dos se- 
tores houve predominância de pneumo- 
nia e gripe sobre as doensas infecciosas 
intestinais, náo só nos meses de inverno 
mas durante todo o ano. Esse resultado, 
que representa um desvio do padrão es- 
perado, indica a necessidade de mais pes- 

quisas. Também descobriu-se que em to- 
dos os setores da área do estudo, a 
mortalidade infantil era muito maior en- 
tre favelados do que entre não favela- 
dos-devido, provavelmente, a estarem 
mais expostos a doen(;as transmissíveis e 
às más condi@es de vida. 

Em suma, os resultados indi- 
cam padrões bem diferentes de mortali- 
dade infantil entre residentes dos mesmos 
setores da área do estudo, resultados esses 
que adquirem importância especiai em 
vista do número crescente de favelados 
na popula@o de Porto Alegre (de 9,5 % , 
em 1973, para 15,2%, em 1980) pois in- 
dicam que, sem um forte incremento de 
medidas sanitárias nas favelas, a recente 
tendência descendente da mortalidade 
infantil, em Porto Alegre, poderia ser 
destruída por um aumento da mortali- 
dade infantil em decorrência do número 
elevado de óbitos nas favelas. q 
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Rx SUMEN 

DESIGUALDAD EN LA 
MORTALIDAD INFANTIL EN 
RESIDENTES DE BARRIOS 
MARGINADOS Y NO 
MARGINADOS, MUNICIPIO 
DE PORTO ALEGRE, RI0 
GRANDE DO SUL, 1980 

En Porto Alegre, Brasil, se realizó 
un estudio sobre la mortalidad infantil en di- 
ferentes grupos socioeconómicos, analitán- 
dose datos de varias fuentes, tales como: el 
censo de Porto Alegre realizado en 1980, sub- 
dividido en I 648 “microsectores”; un estu- 
dio de 146 núcleos de casas por debajo de los 
estándares del municipio; encuestas econó- 
micas realizadas por el Departamento Muni- 
cipal de Viviendas y datos sobre la mortalidad 

infantil registrados por la unidad de procesa- 
miento de datos de la Secretaría de Salud y 
Medio Ambiente del Estado de Rio Grande 
do Sul. 

Sobre la base de esos datos se es- 
tablecieron cuatro sectores de estudio, clasifi- 
cados de acuerdo con la distancia del centro 
de la ciudad, y dentro de ellos se trató de eva- 
luar la mortalidad infantil entre habitantes 
de barrios marginados y no marginados en 
1980. En ese año en Porto Alegre, uno de 
cada cinco niños menores de un año vivía en 
un barrio marginado. 

Los datos muestran que la morta- 
lidad infantil en Porto Alegre aumentaba 



progresivamente del centro a la perisferia de 
la ciudad, resultado similar a los registrados 
anteriormente en Sáo Paulo. En general, la 
tasa media de mortalidad infantil fue de 33,9 
muertes por 1 000 niños menores de un año 
en la zona de estudio (que abarcaba el área 
más central de Porto Alegre), de 36,4 por 
1 000 de todo el municipio y de 4 1,2 en los 
barrios más apartados, fuera de la zona de es- 
tudio. 

Se detectaron también niveles 
extraordinariamente elevados de mortalidad 
infantil en las márgenes del arroyo do 
Moinho, causados por las enfermedades in- 
testinales infecciosas, lo cual demuestra la ne- 
cesidad de una investigación inmediata para 
determinar la causa de esa mortalidad y para 
servir de base de la adopción de medidas co- 
rrectivas. 

Con respecto a la distribución de 
la mortalidad infantil por estación del año, 
en uno de los sectores predominó la neumo- 
nia o gripe sobre las enfermedades intes- 
tinales infecciosas, no solo durante los meses 
de invierno sino durante todo el año. Ese re- 
sultado, que representa una desviación de la 
pauta expresada, indica la necesidad de más 
investigación. También se descubrió que en 
todos los sectores de la zona de estudio la 
mortalidad infantil era mucho mayor entre 
los niños de los barrios marginados que entre 
los niños de otros barrios, a causa, probable- 
mente, de estar más expuestos a las enferme- 
dades transmisibles y a las malas condiciones 
de vida. 

En resumen, los resultados indi- 
can pautas bien diferentes de mortalidad in- 
fantil entre habitantes de los mismos sectores 
de la zona de estudio; estos resultados ad- 
quieren importancia especial en vista del nú- 
mero creciente de población marginada en 
Porto Alegre (de 9,5% en 1973 a 15,2% en 
1980) pues indican que sin un aumento nota- 

ble de medidas sanitarias en los barrios 
marginados una reciente tendencia descen- 
dente de la mortalidad infantil, en Porto Ale- 
gre, podría ser anulada por el aumento de la 
mortalidad infantil a causa de las tasas de 
mortalidad alta en los barrios marginados. 

S UMMARY 

INEQUALITIES IN 1980 
INFANT MORTALITY 
AMONG SHANTYTOWN 
RESIDENTS AND 
NONSHANTYTOWN 
RESIDENTS IN THE 
MUNICIPALITY OF PORTO 
ALEGRE, RI0 GRANDE DO 
SUL, BRAZIL 

A study was made of infant mor- 
tality in Porto Alegre, Brazil, in different so- 
cioeconomic groups by analyzing data from 
severa1 sources. These included the 1980 cen- 
sus of Porto Alegre subdivided into 1 648 
“microsectors”, a study of 146 “pockets” of 
substandard housing in the municipality; so- 
cioeconomic surveys made by the Municipal 
Housing Department; and infant mortality 
data recorded by the Data Processing Unit of 
the Rio Grande do Su1 State Secretariat of 
Health and Environmental Affairs. 

Guided by these data, four study 
sectors at varying distances from the city cen- 
ter were established, and within these an ef- 
fort was made to assess 1980 infant mortality 
among shantytown residents as compared to 
residents living outside the shantytowns. As 
of 1980, about one Porto Alegre infant in 
five was a shantytown resident. 

The data showed that infant 
mortality in Porto Alegre increased progres- 
sively from the center of the city outward, a 
finding similar to res& previously reponed 
for Sao Paulo. Overall, average infant mortal- 
ity was 33,9 deaths per thousand infants in 
the study area (encompassing the more cen- 
tral portions of Porto Alegre), 36,4 per thou- 



sand in the whole municipality, and 41,2 in 
the outlying districts beyond the study area. 

In addition, the study detected 
unusually high levels of infant mortality 
along a watercourse known as the Moinho 
Arroyo that were caused by infectious intesti- 
nal diseases. This demonstrated a need for 
on-the-spot investigation to determine the 
cause of this mortality and to provide a basis 
for local countermeasures. 

Regarding the seasonal distribu- 
tion of infant mortality, in one sector pneu- 
monia and influenza deaths were found to 
predominate over infectious intestinal dis- 
ease deaths-not only in the winter months 
but year-round. This tinding, which repre- 
sents a departure from the expected pattern, 
indicates a need for more research. 

The study also found that mor- 
tality among shantytown infants was several 
times higher than that among nonshanty- 
town infants in al1 of the study sectors. In this 
same vein, it was found that postneonatal 
mortality played a relatively greater role 
among shantytown infants-presumably be- 
cause of their relatively greater exposure to 
communicable diseases and adverse living 
conditions. In sum, the findings indicated 
markedly different patterns of infant mortal- 
ity prevailing among residents of the same 
study sectors. 

These findings assume particular 
importance in view of the growing percent- 
age of shantytown residents in Porto Alegre’s 
population-a percentage that rose from 
9,5% in 1973 to 15,2% in 1980. For theyim- 
ply that without substantially increased 
health activity in shantytowns, the recent 
downward trend in Porto Alegre’s infant 
mortality could be overwhelmed by increased 
infant mortality arising from high death rates 
in the shantytown areas. 

RiE %UMÉ 

DIFFÉRENCES DE 
MORTALITÉ INFANTILE, EN 
1980, ENTRE LES 
HABITANTS DES 
BIDONVILLES ET LE RESTE 
DE LA POPULATION, DANS 
LA MUNICIPALITÉ DE 
PORTO ALEGRE, RI0 
GRANDE DO SUL, BRÉSIL 

Une enquête sur la mortalité in- 
fantile a été réalisée à Porto Alegre (Brésil) 
dans différents groupes socio-économiques, 
en analysant des données de sources diverses. 
Parmi celles-ci figuraient le recensement de 
1980, aux fins duque1 Porto Alegre avait été 
subdivisé en 1 648 “microsecteurs”, une 
étude de 146 “poches” de logements de 
qualité inférieure réparties dans la municipa- 
lité, des études socio-économiques effectuées 
par le Département Municipal du Logement, 
et des données sur la mortalité infantile re- 
cueillies par le Service Informatique du Secré- 
tariat de la Santé et de 1’Environnement de 
I’État de Rio Grande do Sul. 

A partir de ces données, on a 
établi quatre secteurs d’étude dans un rayon 
plus ou moins grand autour du centre de la 
ville, à l’intérieur desquels on s’est efforcé 
d’évaluer la mortalité infantile en 1980 dans 
les quartiers misérables, en comparaison du 
reste de la ville. Cette année-la, a Porto Ale- 
gre, un enfant en ba.s âge sur cinq a peu pres 
vivait dans un bidonville. 

Les données ont indiqué que la 
mortalité infantile à Porto Alegre augmentait 
progressivement du centre de la ville vers la 
périphérie, ainsi que concluait une étude an- 
térieure de même nature portant sur Sao 
Paulo. Dans l’ensemble, les taux moyens de 
mortalité infantile étaient de 33,9 dé& pour 
1 000 nourrissons dans la tone étudiée 
(couvrant les quartiers les plus centraux de 
Porto Alegre), de 36,4 pour 1 000 pour la 
municipalité tout entière, et de 41,2 pour 
1 000 dans les alentours de la ville au-dela de 
la tone étudiée. 



En outre, l’étude a mis en évi- 
dente des taux de mortalité tres élevés le long 
d’un cours d’eau appelé Arroio do Moinho, 
qui sont dus à des infections intestinales. 
Ceci a prouvé la nécessité d’une enquête sur- 
le-champ afin de déterminer la cause de cette 
mortalité et de permettre la formulation 
d’un programme ponctuel de mesures correc- 
tives. 

Quant 2 la répartition saisonnière 
de la mortalité infantile, on a trouvé que 
dans un secteur les déces dus 2 la pneumonie 
et à la grippe l’emportaient sur les dé& 
causés par les maladies intestinales infec- 
tieuses-non seulement pendant les mois 
d’hiver, mais tout au long de l’année. Cette 
conclusion, qui s’écarte de celle à laquelle 
l’on s’attendait, montre la nécessité d’une re- 
cherche supplémentaire. 

L’étude a également révélé que 
dans les bidonvilles la mortalité infantile 
était beaucoup plus forte que chez les nour- 
rissons en dehors des bidonvilles, que1 que 
soit le secteur urbain étudié. De même. on a 

constaté que la mortaliré postnéonatale était 
relativement plus prononcée parmi les nour- 
rissons des bidonvilles, sans doute parce 
qu’ils sont davantage exposés 2 des maladies 
transmissibles et à des conditions de vie dé- 
favorables. En somme, l’étude met en relief 
des différences marquées de mortalité infan- 
tile parmi la population d’un même secteur 
urbain. 

Ces résultats revêtent une impor- 
tance particuliere du fait de l’augmentation 
croissante de la population des quartiers mi- 
serables de Porto Alegre, dont le pourcentage 
est passé de 9,5% en 1973 à 15,2% en 1980. 
En effet , à moins d’une augmentation sensi- 
ble des actions sanitaires dans les bidonvilles, 
la tendance récente à la baisse de la mortalité 
infantile à Porto Alegre pourrait être renver- 
sée par une recrudescente de mortaliré infan- 
tile due aux taux élevés de dé& dans les bi- 
donvilles. 


