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RESUMO 

Estudou-se a aplica~~o do conceito de "risco" 

na área materno-infantil, partindo da proposta da 

Organizaç:~o Mundial de Saúde relativa ao "enfoque de risco" 

na organizaç:~o dos servi~os de saúde. O estudo concentrou-se 

mais no desenvolvimento de instrumentos de identificaç:~o de 

grupos de alto risco de Obito infantil, seja no periodo 

neonatal, seja no período pOs-neonatal. O trabalho baseou-se 

em um estudo de caso-controle, onde o grupo de casos 

correspondeu a Obitos registrados de menores de um ano de 

idade. ocorridos nos anos de 1984 e 1985, de pais residentes 

nos municipos de Cotia e Vargem Grande Paulista, totalizando 

149 Obitos (casos). O grupo controle foi formado por uma 

amostra probabilistica de 216 crianç:as nascidas em 1984. 

filhas de pais residentes em Cotia e Vargem Grande Paulista 

e Que sobreviveram ao primeiro ano de vida. 

As m~es de ambos os grupos responderam a um 

Questionário, através de entrevistas domiciliárias para a 

identificaç:~o de variáveis independentes associadas ao óbito 

infantil. As variáveis Que mostraram associaç:~o 

estatisticamente significante foram ent~o agrupadas de forma 

a constituirem Quatro escalas de risco: a primeira para uso 

em pré-natal, a segunda para uso por ocasi~o do parto, a 

terceira para uso no período neonatal e a quarta para uso em 

puericultura apOs o periodo neonatal. As variáveis 



partici~aram nas esc.las ponderadas pelos valores das raz~es 

dos produtos cruzados. 

As escalas apresentam diferentes pontos de 

corte e a cada um deles corresponde uma dada sensibilidade, 

especificidade e poder preditivo. 

As caracteristicas especificas do sistema de 

saúde nos municipios estudados e a tendência de alguns 

indicadores de saúde infantil nesta área indicam a 

oportunidade e o potencial da aplica~~o da estratégia de 

enfoque de risco no setor materno-infantil. Os instrumentos 

preditivos propostos neste estudo s~o possivelmente 

adequados a esta estratégia, uma vez que foram desenvolvidos 

a partir dos dados locais. No entanto, a sua efetiva 

utilidade só poderá ser melhor avaliada após sua aplica~~o 

em um programa concreto de aten~~o materno-infantil, baseado 

no enfoque de risco. 



SUMMARY 

It was studied the application of the concept 

of "risk" in maternal and child health, the starting point 

being the World Health Organization proposal of "risk 

approach" in health services. 

lhe study was concerned with the development 

of a scoring system for identification of high risk groups 

of death in the first year of life, whether in the neonatal 

or in the post-neonatal periods, and was based on a case

control study. lhe case group was the registered death of 

children under one year of life, during the years of 1984 

and 1985, whose parents lived in Cotia andVargem Grande 

Paulista. It was studied 149 cases. lhe control group was a 

probabilistic sampIe of 216 children born in 1984, which 

survived the first year of life and whose parents lived in 

the study area (Cotia and Vargem Grande Paulista). 

AlI the mothers were interviewed according to 

a questionnaire for the identification of independent 

variables associated to infant death.The statisticaIIy 

associated variabIes were grouped in four scales; the first 

one to be used in the antenatal period, the second to be 

used before the delivery, the third to be used in the 

neonatal period and the fourth to be used in the post

neonatal period. 



The variables were weighted in the scales by 

the values of the odds ratio. and they have different cut 

points, each one having its own sensibility, specificity and 

predictive value. 

The health system and the trends of the 

infant health indicators of the study area show the 

opportunity and the potencial for the use of the strategy of 

"risk approach" in maternal and child health care. The 

predictive scales of this study are, possibly, appropriated 

to the risk strategy, once they were developed with local 

data. Nevertheless, its efficiency will be better evaluated 

only with its real use in a maternal and child health 

programme, based on the "risk approach". 



1 - INTRODUI;AO 

A epidemiologia traz, talvez, desde sua 

origem um pressuposto de aplica~~o prática do conhecimento 

adquirido. A sua origem, na pratica medica, aparece 

impregnada da própria necessidade desta em dar respostas às 

necessidades de pessoas e de grupos populacionais. Na sua 

origem voltou-se mais para o conhecimento das epidemias, 

prioridade daquele momento, e o faz com um sentido 

marcadamente de controle. Sendo, como é, uma área de 

aplicac;:~o de conhecimentos, principalmente oriundos da 

prática médica, da demografia e da estatistica, ela se 

caracteriza por um forte componente de sintese destes 

conhecimentos em dire~~o à sua prática. A medida Que estes 

conhecimentos básicos avan~am, a eficácia da epidemiologia 

cresce e ela se afirma como uma área de conhecimento 

próprio~c .. Isto ocorre inicialmente com as enfermidades 

transmissiveis. A epidemiologia, tal como se concebe hoje, 

tem como marco inicial, para alguns autores, os trabalhos de 

meados do século dezenove como os de Snow(73), Panum(e7) e 

Semmelweis(7~) 

Estes trabalhos surgem nos paises Que na 

época passavam por fortes mudan~as econOmicas, politicas e 

sociais, processo acelerado de industrializac;:~o e 

urbaniza~~o, Que exigiam uma grande eficácia no controle das 

doen~as infecto-contagiosas. Esta época traz também grandes 

mudan~as na prática médica, esbo~ando-se a partir dai o Que 

viriam a ser os sistemas de saúde Que se consolidam no 
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s~culo vinte e d~o origem a muitas organiza~~es de saúde, 

Que hoje se conhece. Este periodo é também cenário de 

grandes mudan~as demográficas, com Queda acentuada da 

mortalidade, queda da natalidade, resultando em alteraç~o na 

estrutura etária da populaç~o e conseq~ente aumento 

acentuado na esperança de vida. Esta transi~~o demográfica, 

decorrente basicamente de mudanças sócio-politicas e 

econOmicas, aliada aos avanços técnicos na área de saúde, 

principalmente antibióticos, Quimioterápicos e imunizantes, 

faz com Que os paises industrializados passem a apresentar 

um novo padr~o de mortalidade, com diminuiç~o, quando n~o 

controle, de grande parte das doenças transmissiveis, e, 

conseqüentemente, com uma predomin3ncia das doenças 

crOnicas, n~o transmissiveis. 

Esta nova situaç~o vai marcar profundamente o 

direcionamento dos estudos epidemiológicos nos paises 

desenvolvidos. Os problemas prioritários de saúde determinam 

novos rumos nos estudos e pesquisas epidemiológicas, Que 

agora se debruçam na compreens~o de uma din3mica de maior 

complexidade que determina o aparecimento e a distribui~~o 

das doen~as n~o transmissiveis na populaç~o. O periodo do 

pós-guerra, inicio dos anos 50 é, talvez, o marco de uma 

nova fase nestes estudos.A partir dai surgem grandes estudos 

epidemiológicos com aplicaç~o de delineamentos e técnicas de 

análises estatisticas mais sofisticadas, como os trabalhos 

de 0011 e Hil12~, Mantel e Haensze14~, Bizzozero et al b • 
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A partir dai, ta literatura Rspecifica de 

epidemiologia vai apresentar uma grande produ~~o, inclusive 

do ponto de vista metodológico, e os avan~os em computa~~o 

eletrOnica e técnicas estatisticas s~o cada vez mais 

incorporados aos estudos epidemiológicos que buscam 

compreender a epidemiologia daquelas doen~as. O acúmulo de 

estudos vai cada vez mais delineando uma nova forma de 

enfocar estes problemas e fala-se mais em fatores de risco e 

menos em agente etiológico. Esta compreens~o da doen~a como 

conseqü@ncia de uma intera~~o multivariada acaba por se 

mostrar mais 

transmissiveis, 

freqüentemente a 

explicativa n~o s6 para as doen~as n~o 

mas também para as transmissiveis onde 

presen~a bem 

definido, embora seja 

de um agente etiológico, 

condi~~o necessária ao seu 

aparecimento, freqüentemente n~o é condi~~o suficiente. 

A partir dai, ganha importancia crescente a 

identifica~~o dos fatores de risco para problemas 

especificos, bem como a identifica~~o dos grupos 

populacionais de maior risco, seja por caracteristicas 

pr6prias, como idade, sexo, predisposi~~o familiar, seja por 

e)(posi~~o a 

poluentes e 

agentes patog@nicos, como fumo, . stress, 

outros. Este novo enfoque e estes novos 

conhecimentos v~o dar base ao desenvolvimento de programas 

de controle de problemas prioritârios22 • ee , como programas 

educativos para controle do fumo, programas de controle de 

diabetes e de hipertens~o. 
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Este processo de evoluç~o do raciocinio 

epidemiológico é também aplicável ao estudo da mortalidade 

infantil. Esta mortalidade é talvez uma das áreas de saúde 

Que sofreu maior impacto nos últimos cem anos. McKeown, 

analisando a tendência da mortalidade infantil na Inglaterra 

e Gales, a partir de meados do século passad044 , mostra uma 

queda acentuada e constante a partir de 1900. Segundo o 

autor, na virada do século o coeficiente para estes paises 

era de 150 óbitos por 1000 nascidos vivos,caindo cincoenta 

anos depois para 30 por 1000 nascidos vivos e para menos 

de 20 por 1000, no inicio da década de setenta. O mesmo 

autor discutindo as possiveis razbes deste comportamento da 

mortalidade infantil diz:" Assessment of reasons for the 

decline of infant mortality during the twentieth century 

(and still more of mortality at ali ages) would require a 

close investigation of different causes qf death. Several 

developments have made this task more complicated than it 

was in the nineteenth century. In the first place there has 

been a great extension of medicaI and related social 

services. The personal medicaI services concerned with 

school health and maternity and child welfare were developed 

progressively from 1906. The relative importance of varied 

measures -cheap and safe infant foods, routine inspection of 

children, advice about health and treatment embraced by 

these services - is still uncertain, but there can be little 

doubt that together they contributed significantly to the 

saving of infant and child life. In the same period the 
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standard of living continued to rise and was supported by 

social services. Further advances were made in the control 

of the physical environment, which had been launched 

effectively in the second half of the nineteenth century. 

And, finally, specific measures for preventing and treating 

disease in the individual began to fulfil the promise of 

clinicaI medicine." 

Esta tendência da mortalidade infantil na 

Inglaterra e Gales deve refletir, de certo modo, 

ocorreu com os atuais paises industrializados, 

o que 

princi-

palmente os europeus, que tiveram uma história de urbani-

zaç:~o, industrializaç:~o e transformaç:e!es econOmicas, 

politicas e sociais muito semelhante. Por outro lado, os 

atuais paises em desenvolvimento apresentam um comportamento 

diverso, desta mortalidade. 

Rico-Velascoó~, analisando a tendencia da 

mortalidade infantil no periodo de 1950-55 a 1975-80, mostra 

que a nivel mundial houve uma queda acentuada, passando de 

um coeficiente de 142 óbitos por 1000 nascidos vivos em 

1950-55 para 87 por 1000 em 1975-80. Esta queda ocorreu de 

forma diferente para os diversos paises. Para os paises 

desenvolvidos, como um todo, esta queda foi de 

aproximadamente 66 1., passando de 56 para 19 óbitos por 1000 

nascidos vivos, neste periodo estudado. Para o grupo de 

paises subdesenvolvidos esta queda foi de 164 para 

aproximadamente 100 óbitos por 1000 nascidos vivos, 

representando uma queda relativa de 40 1.. 
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analisando a mortalidade 

infantil para as Américas, diz que. 

.. El descenso ha sido impressionante en el 

periodo de 25 anos. Todas las regiones de las Américas, y 

aün la gran mayoria de los paises aI interior han reducido 

la tasa de mortalidad en proporciones cercanas aI 50 %. 

Norteamérica pasó de 28,5 a 13,9 (51 % en relación con 1950-

1955) , la América Latina en conjunto presentó una 

dismunición deI 44 % (127,9 em 1950-55 a 71,4 en 1975-80). 

El área deI Caribe descendió en 48 % y el 

regiones en 44% ." 

resto de las 

E ainda, Rico-Velasco·3 , afirma com rela~~o a 

América Latina que: 

.. Los paises que configuran la América Latina 

en su mayoria describen una tendencia decreciente en sus 

tasas de mortalidad infantil. Para la Región como un todo la 

tendencia es constante en los diferentes per iodos 

analizados. Este notable descenso, continuo e permanente se 

observa claramente en 

America Central y el 

la región de la Suramérica tropical, 

área deI Caribe, en donde se percibe 

una pequena aceleración en la proporción de cambio en los 

últimos periodos a la decada deI 70. Suramérica temperada 

muestra un descenso mayor a partir de 1960, y Norteamérica 

ha sostenido la tendencia descendente con acelaración en las 

decadas más recientes." 

Ao que parece, o impacto que o processo de 

desenvolvimento econOmico-social e a tecnologia médica 
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tiveram nos atuais paises desenvolvidos n~o vem se dando, da 

mesma forma, nos paises em desenvolvimento. A este respeito, 

Rico-Velasco·~ comenta: 

"Llama la atenciôn el descenso sostenido de 

las tasas de mortalidad infantil en la gran mayoria de los 

paises deI continente americano, y aún el aumento en la 

rapidez de cambio en las últimas decadas, cuando 

precisamente la situacion social y econômica no fue, ni es 

precisamente lo más halagaenia; todos han conpartido la 

crisis economica mundial, processos de inflaciôn y por 

supuesto de recessión económica. Sin embargo, las tasas de 

mortalidad infantil continúan descendiendo. En este sentido 

se puede afirmar que los cambios en las condiciones de salud 

de la poblaciôn no solamente responden as las modificaciones 

que se presentan en los indicadores socioeconómicos. Es muy 

probable que la aplicación de nuevas tecnológias en el'campo 

de la salud publica, y especialmente las relacionadas con la 

atención primaria, tengan un efecto importante sobre el 

mejoramiento de la salud de las gentes." 

O mesmo autor ainda chama a aten~~o para o 

fato de que estas tendências da mortalidade e principalmente 

da mortalidade infantil nos paises n~o desenvolvidos trouxe 

de novo à tona a discuss~o sobre "a contribui~~o do 

conhecimento médico moderno versus o desenvolvimento 

econOmico social na diminui~~o drástica e constante da 

mortalidade e especialmente da mortalidade infantil". 



8. 

Esta quest.o do conhecimento m_dico versus 

desenvolvimento econOmico-social se torna ainda mais 

complexa quando se considera a situa~~o interna de cada 

pais. De fato, além dos grandes diferenciais de saúde entre 

os vários paises, o que se sabe é que os valores dos 

coeficientes analisados s2l0 valores médios e que, 

freq6entemente, encobrem grandes diferen~as entre sub-grupos 

populacionais. Assim, o Black report: Inequalities in 

health7 publicado, em 1982, na Gr~-Bretanha, mostrou entre 

outros fatos, uma grande diferen~a da mortalidade infantil 

entre as diferentes classes sociais e, o que é mais 

importante, uma tendência de manuten~~o deste diferencial de 

mortalidade infantil nas últimas décadas, ainda que os 

coeficientes especificos por classe social tenham diminuido. 

Além, o que é 6bvio, das condi~ees diversas de vida dos 

diferentes grupos sociais, o relat6rio mostra uma diferen~a 

marcante na utiliza~~o de servi~os de saúde por estes grupos 

sociais, com uma sub-utiliza~~o pelos grupos mais 

desfavorecidos, do ponto de vista socio-econOmico,fato este 

que já havia sido descrito por outros autores~b.4e.4b. Esta 

invers~o entre necessidade de cuidados de saúde e acesso aos 

servi~os já havia sido descrita por Tudor Hart~c., em artigo 

publicado em 1971 com o titulo de "The inverse care law". No 

nosso meio, alguns estudos da mortalidade infantil já 

descreveram este diferencial, ainda que trabalhando apenas 

com a distribui~~o espacial da mortalidade. Leser e 

Barbosa~e, em artigo publicado em 1972, mostraram o 
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diferencial da mortalidade infantil por .reas do municipio 

de S~o Paulo. Guimar~es e Fischmannz • mostraram a diferen~a 

da mortalidade infantil entre a popula~~o favelada e nlo 

favelada em Porto Alegre e Paime., os diferenciais, por .rea 

geográfica, da mortalidade proporcional de menores de 1 ano 

em Salvador. E possivel que o padr~o de uso de servi~os 

também seja diferenciado no nosso meio. Vários trabalhos já 

analizaram a concentra~~o geográfica dos servi~os de saúde 

com a conseqüente dificuldade de acesso para a popula~~o 

periférica, mais necessitada. A própria organiza~~o dos 

servi~os de saúde determina um uso diferenciado pela 

o que estes estudos vêm demonstrando é que 

além do diferencial de saúde entre os paises ou grandes 

áreas geográficas, há uma diferen~a marcante do nivel de 

saúde entre diferentes grupos sociais, na maioria dos 

paises, perceptivel quando se analisam alguns indicadores de 

saúde, quer por estrato 

distribui~~o espacial (que 

ou classe) 

geralmente 

social, quer por 

corresponde 

distribui~~o destes grupos sociais). Esta constata~~o indica 

a necessidade de se trabalhar de forma diferenciada com os 

diferentes grupos populacionais. 

Na verdade, o comportamento da mortalidade 

infantil tem sido exaustivamente estudado e há uma quase 

unanimidade entre os autores em reconhecer, por um lado, o 

progresso econOmico e social dos paises desenvolvidos como o 

grande fator determinante dos atuais niveis de saúde 
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infantil destes paises. Por outro lado, tem sido tambêm cada 

vez mais enfatizado o papel dos servi~os de saúde em reduzir 

a mortalidade infantil, Quer através de medidas de largo 

alcance, como imunizaç~o, Quer atravês do uso de tecnologia 

medica a nivel individual, em gestantes ou crianças7 •• Esta 

aparente contradiç~o parece siginificar Que o papel do uso 

da tecnologia medica se deu de forma diferente nos paises 

industrializados e nos paises em desenvolvimento. Estes 

últimos estariam tendo um maior beneficio desta tecnologia, 

permitindo uma melhoria dos niveis de saúde, ainda Que 

grandes contigentes populacionais vivam em condi~~es socio

econOmicas adversas. Esta redu~~o vem se dando de uma forma 

mais rápida com a mortalidade p6s-neonatal, fazendo com Que 

a neonatal ganhe progressivamente um peso maior na 

mortalidade infantil.A medida Que este processo evolui, cai 

a velocidade da Queda para ambos· os componentes da 

mortalidade infantil e há necessidade de uma maior invers~o 

de recursos em servi~os de saúde para se obter ganhos no 

nivel de saúde·. 

Vários estudos têm contribuido para 

identifica~~o dos diversos fatores de risco Que interagem na 

determina~~o da mortalidade infantil. Assim, Alberman 1 

mostrou a importancia do pêso ao nascer para 

natimortalidade e a mortalidade neonatal, 

rela~~o do p~so ao nascer com a morbidade na infancia e com 

a mortalidade infantil e Triana 7 ., a associaç~o da idade 

gestacional e pêso ao nascer com a mortalidade perinatal. 
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Puffer e Serrano·· mostraram a importancia da idade da mle, 

ordem de nascimento e p@so ao nascer na mortalidade 

infantil. McCormick et al. 4z mostraram o alto risco de perda 

de uma crian;a no primeiro ano de vida das mles jovens, 

principalmente se apresentarem outros fatores de risco 

associados. Bross e Shapiro· analisaram a associa;~o da 

ordem de nascimento, p@so ao nascer, história prévia de 

perda fetal, história prévia de óbito menor de 1 ano e idade 

materna com a mortalidade infantil. Monteir04., 

estudaram a associa;~o entre a renda e mortalidade infantil. 

Osofsky e Kendall~~ estudaram a rela;~o entre pobreza e 

óbito infantil. Butler et el.~~ mostraram a associa;~o entre 

fumo durante a gesta~~o e mortalidade perinatal. Leserzó , 

Monteir04 ? estudaram as tendências da mortalidade infantil 

relacionadas ao salário minimo real e à percentagem de 

·domicilios com abastecimento de água. Amigo et al. 4 

analisaram vários fatores socio-econOmicos, ambientais, 

demográficos nutricionais e fatores ligados a servi;os de 

saúde associados à mortalidade de menores de cinco anos. 

Kessner et al.~~, Chase~ó estudaram a rela;~o entre fatores 

de risco, aten~~o médica e mortalidade infantil e Quick et 

al.·= a rela~~o entre aten~~o pré-natal e resultado da 

gesta~~o. A Investiga;~o Interamericana de Mortalidade na 

além de vários destes fatores acima 

citados, a importancia da desnutri;~o na mortalidade no 

primeiro ano de vida. 

S~vlco Ó G:b!ia:eca • DoculT!ent;;çato 
F;l.C'iLC':'Oé r~ :.',ODE rUBi ':;A 
UNlvmSlC: :.:.;: DE. ~.,ÃO P.t>.'.l..O 
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Dada a importencia do p.so ao nascer, como 

fator de risco para 6bito no orimeiro ano de vida, vários 

trabalhos se dedicaram a identificar as variáveis 

determinantes do baixo p.so ao nascer2.~~.~~.~ •• 2r.'.~2 •• 2. 

Este conhecimento epidemiolOgico acumulado 

vem sendo progressivamente agregado ás politicas e programas 

de saúde. Mais recentemente, há uma tend@ncia na área 

materno-infantil de incorporar este conhecimento 

epidemiolOgico através da operacionaliza~~o do conceito de 

risco que permita identificar grupos de alto risco. Vários 

trabalhos foram publicados neste sentido~·17.~1.~e.4o.4~. 

~O.~~.7~, sendo boa parte deles relacionados a instrumentos 

que permitam identificar gestantes com alto risco de uma 

perda fetal ou Obito neonatal. Estes modelos foram 

desenvolvidos principalmente em paises onde a mortalidade 

infantil pós-neonatal é baixa e conseq6entemente as 

expectativas de melhoria dos indicadores de saúde infantil 

est~o mais voltadas para os possiveis ganhos a nivel de 

mortalidade perinatal. 

Fortney e Whitehorne2é em artigo publicado 

em 1982 enfatizam a import&ncia do conceito de gesta~~o de 

alto risco e da capacidade de previs~o de um resultado 

indesejado da gesta~~o, para que se possa com anteced@ncia, 

adotar medidas que permitam aumentar as chances de 

resultados favoráveis. Estes autores comentam ainda, a 

demanda crescente por instrumentos que permitam identificar 

os grupos de alto risco e que uma avalia~~o de trabalhos 



publicados mostram alguns problemas metodo16gicos com os 

instrumentos propostos. Estes instrumentos s~o escalas de 

risco, que freqUentemente têm sido desenvolvidas de forma 

arbitrária, com as variáveis selecionadas e ponderadas a 

partir de critérios clinicos, ou ent~o, quando foram 

elaboradas a partir de análises estatisticas apropriadas, 

tendem a ser excessivamente complexas para serem utilizadas 

na prática dos servi~os de saúde. 

Em 1978 a Organiza~~o Mundial de Saúde 

atencion divulgou um trabalho intitulado "Metodo de 

sanitária de la madre y el nino basado en el concepto de 

riesgo"e-4, onde a utiliza~~o do conceito de risco na área 

materno infantil vem melhor sistematizada e intimamente 

articulada com uma estratégia de reorganiza~~o de servi~os. 

A partir desta publica~~o, foram elaborados manuais para 

treinamento de pessoal nesta estratégia de enfoque de risco. 

A Organiza~~o Panamericana de Saúde traduziu este material 

de treinamento inicialmente para o espanholbe- e, posterior-

mente, para o portuguêsb •• A OPAS em conjunto com o 

Ministério da Saúde do Brasil organizaram a partir de 1983 

vários seminários para treinamento de técnicos ligados aos 

programas materno-infantisb •• 7'~. O material editado em 

português, no Brasil, foi posteriormente utilizado em 

seminário realizado em Maputo, Mo~ambique (1984) para os 

palses africanos de 11ngua portuguesa. Mais recentemente a 

Organiza~~o Mundial de Saúde publicou dois novos textos 

sobre o assuntoe • a1 que s~o, por um lado, uma evolu~~o do 
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texto ori9inal de 1978 e, por outro, uma revis~o do material 

desenvolvido nos vários seminários efetuados. 

A ideia central da proposta do enfoque de 

risco na organiza~~o dos servi~os de saúde decorre da 

constata~~o da distribui~~o desigual dos danos" (efeito 

indesejável doen~a, acidente ou morte) entre os diversos 

grupos populacionais. Esta distribui~~o desigual significa 

que os grupos populacionais têm diferentes probabilidades de 

apresentarem estes danos à saúde, ou seja, têm diferentes 

riscos de adoecerem, sofrerem acidentes ou irem a óbito. 

Estas diferen~as nos riscos decorrem do fato de que alguns 

individuos apresentam caracteristicas próprias ou est~o 

sujeitos a circunst3ncias que fazem com que a probabilidade 

de ocorr@ncia de um dano a sua saúde seja maior do que para 

outros individuos ou grupos sem as mesmas caracteristicas, 

ou n~o expostos ás mesmas circunstancias. Estas caracteris

ticas ou circunst3ncias s~o denominadas fatores de risco e 

pela sua própria defini~~o s~o observáveis ou identificáveis 

antes do evento a que est~o associados. Esta associa~~o pode 

ser causal ou n~o, porém a presen~a de fator do risco indica 

uma probabilidade maior de aparecimento do dano à saúde em 

quest~o. 

o fato de que a presen~a de fatores de risco 

possa ser observada anteriormente ao aparecimento do dano, 

abre duas possibilidades do ponto de vista operacional. A 

primeira delas corresponde ao possivel controle ou elimi

na~~o destes fatores, impedindo o aparecimento do dano. 
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Assim, por exemplo, o tratamento de patologias durante a 

gesta~~o pode evitar o aparecimento de danos no recém

nascido. O controle do fumo durante a gesta~~o pode diminuir 

o risco de baixo peso ao nascer. A segunda possibilidade, e 

possivelmente a mais importante,é que os fatores de risco 

permitem que se identifiquem os grupos de alto risco que 

devam ser objeto de aten~~o especial por parte dos servi~os 

de saúde, no sentido de compensar estes riscos através de 

a~~es de saúde. 

A partir destas idéias básicas, a estratégia 

de risco prop~e que se analizem os servi~os de saúde frente 

ás prioridades da sua área de atua~~o, e que eles 

redirecionem suas atividades para que, dispensando uma 

atenç~o básica a todos os individuos, concentrem esfor~os 

naqueles que perten~am aos grupos de alto risco. No dizer 

dos autores do texto- "algo para todos e mais' para os que 

têm necessidade, em propor~~o a eSSa necessidade 11 

Esta estratégia de risco implica em 

desenvolver instrumentos que permitam identificar os grupos 

de acordo com o grau de risco que apresentem. A elabora~~o 

destes instrumentos com conseqtlente discuss~o da sua 

operacionalidade é talvez um dos momentos claros de se 

identificar a importancia da interface da epidemiologia com 

a organizaç~o dos servi~os de saúde. Esta interface, ou 

seja, a articulaç~o da epidemiologia com os servi~os de 

saúde vem sendo discutida por vários autores 2~.2e.~4.74. 

indicando a necessidade de maior utiliza~~o da 
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epidemiologia na definiç~o das políticas de saúde e no 

desenvolvimento dos programas de controle de doen~as. 

O presente trabalho É uma tentativa de 

operacionalizar a proposta de enfoque de risco em uma 

situaç~o concreta. Ele procura se ater mais ao desen

volvimento de instrumentos de identificaç~o de grupos de 

alto risco de Obito infantil, seja no período neonatal, seja 

no pOs-neonatal. A passagem da proposta elaborada a nível 

teOrico com dados fictícios para este trabalho com dados 

reais, em uma dada área geográfica, representa um desafio com 

inúmeras questOes 

desenvolvidas ou 

n~o previstas anteriormente a serem 

contornadas. Os prOprios autores da 

. proposta de enfoque de risco frizam a importancia de se 

aplicar esta metodologia mais amplamente e em diferentes 

circunstancias para que se possa melhor avaliá-la e 

aperfei~oá-Ia. O trabalho que se segue deve ser visto sob 

esta perspectiva, sem ter nenhuma pretens~o de esgotar as 

dificuldades existentes nesta metodologia. Ele pretende, 

também, estimular, nos servi~os de saúde da área geográfica 

estudada, um maior debate sobre as questbes relativas ao 

enfoque de risco na área materno-infantil. 
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2 - A 'AREA DE ESTUDO 

A área onde se desenvolveu este trabalho 

compreende os municipios de Cotia e Vargem Grande Paulista, 

pertencentes à área Metropolitana de S~o Paulo. O municipio 

de Vargem Grande Paulista emancipou-se em 1982, sendo que 

até este ano era parte do municipio de Cotia. 

Cotia é um municipio antig024 , a sua origem 

como núcleo populacional data do inicio do século dezoito e 

este núcleo desenvolveu-se ao lado da estrada de li9a~~0 

en.tre S~o Paulo e Sorocaba. A sua emancipa~~o ocorreu em 

1856. Além de Vargem Grande Paulista, Cotia deu origem a 

dois outros municipios da Grande S~o Paulo, Jandira e 

Itapevi. Atualmente o municipio é composto por dois 

distritos, o distrito sede de Cotia e o de Caucaia do Alto. 

A maioria dos dados expostos a seguir dizem 

respeito a área de estudo como um todo, isto é, analisa 

Cotia e Vargem Grande Paulista em conjunto, pois parte deles 

refere-se ao periodo anterior ao desdobramento destes 

municipios. Esta área geográfica situa-se na regi~o oeste da 

área metropolitana (Mapa 1), fazendo fronteira com os 

municipios de Osasco, Carapicuiba, Jandira, Itapevi, Tabo~o 

da Serra, Embu, Itapecirica da Serra, Ibiúna e S~o Roque 

(Mapa 2). Os dois municipios situam-se ao longo da rodovia 

Raposo Tavares, que liga S~o Paulo a Sorocaba, continuando 

em dire~~o ao sul do pais. A principal atividade econOmica é 

agro-pecuária e a regi~o desenvolveu-se também como área de 
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Mapa 2 

Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) de Itapecerlca da Serra. 
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lazer e moradia, com pequenas chacaras e condominios 

residenciais. 

A popula~~o residente em 1960 foi de 15.688 

habitantes, em 1970 foi de 30.924 e em 1980 de 62.952 

habitantes. A taxa de urbaniza~~o em 1970 foi de 35,8 % e em 

1980 de 95,3% 27 •• 7. As popula~~es estimadas para 1985 

foram, respectivamente, 67.579 habitantes para Cotia e 

12.029 para Vargem Grande Paulista, 

habitantes· 7 • 

totalizando 79.608 

Este crescimento populacional, como acon-

teceu com outras áreas da Grande S~o Paulo, vem se dando 

basicamente às custas de fluxos migratórios. Na popula~~o 

estudada é grande a propor~~o de migrantes vindos da Regi~o 

IV (Minas Gerais e Espirito Santo) e da Regi~o V (Nordeste). 

O fluxo migratório interno do Estado cor respondeu basica

mente à regi~o da Grande S~o Paulo e à regi~o adminis

trativa de Sorocaba (Tabelas 15 e 19, pqs. 71 a 76). 

A distribui~~o dos habitantes por sexo e 

idade em 1980 mostra uma popula~~o jovem com 38,3 % dela em 

idade inferior a 15 anos e somente 4,6 % no grupo etário 60 

anos e mais (Gráfico 1). 

O padr~o de saúde da popula~~o e mais 

especificamente do grupo menor de um ano alterou-se de forma 

significativa nas duas últimas décadas. A mortalidade 

infantil vem apresentando uma tendência constante de queda 

a partir de 1971 (Gráfico 2), que de certa forma é 

semelhante ao que ocorreu para o Estado de S~o Paulo como um 
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Grófico 1- PIRlMIDE ETÁRIA DE COTIA E VARGEM GRANDE PAULISTA, 1980 
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Evoluç40 da mortalidade Infantil no Estado de 540 Paulo, Grande 5ao Paulo 
e munlcfplol de Cotla e Vargem Grande Paulista, 1970-1984. 
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Fonte' Secretaria de Estado da Saúde, São Paulo. Centro de Informações de Saúde(CIS1. 
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todo e também para a área metropolitana. No entanto, para 

Cotia e Vargem Grande Paulista, esta queda foi mais 

acentuada. Em 1971 a mortalidade infantil foi de 148 por mil 

nasidos vivos e em 1984 este valor foi de 35 por mil 

nascidos vivos. A rela~~o entre a mortalidade neonatal e 

infantil tardia mudou ao longo deste periodo e o predominio 

da infantil tardia foi diminuindo gradativamente, sendo Que 

a partir do inicio da década de 80 estes dois componentes da 

mortalidade infantil já passaram a apresentar um peso 

semelhante na sua composi~~o (Gráfico 3). Esta queda 

acentuada da mortalidade infantil refletiu também na 

estrutura da mortalidade proporcional da área, o Que pode 

ser analisado através das curvas de Nelson de Morais 

(Gráfico 4) • Em 1970 a mortalidade de menores de um ano 

representou Quase 30 /. do total de óbitos e, em 1983, foi 

cerca de 18 /. deste total. 

A análise desta mortalidade por causa (Tabela 

1) mostra uma 

representam as 

diminuiç~o grande dos coeficientes Que 

principais causas de óbito no grupo etário 

menor de um ano. Em 1970, as enterites, pneumonias e causas 

perinatais representaram 62,7 /. do total de óbitos, sendo 

que a mortalidade proporcional por causas perinatais foi de 

25,3 /. • Em 1983 estas causas representam 64,2 /. do total de 

óbitos, sendo, no entanto, importante notar que o Quadro da 

mortalidade era completamente diferente. Assim, a impor

tancia das enterites e pneumonias havia diminuido muito. O 

coeficiente de mortalidade por enterites em 1970 foi sete 
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EYoluc~o da mortalidade infantil neonatal e Infantil tardia nos munlclpio de 
Cotia e Vargem Grande Paulista, 1970-1984. 
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Grdflco4 

Evoluçõo do curva de Nelson de Morals em Cotla e Vargem Grande Paullsta,1970-1983. 
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HlBEUl 1 

Mortalidade infantil por causas de óbito. 
Cotia e Vargem Grande Paulista(1970-1983). 

----------------------------------t-----------------------t-----------------------t-----------------------t-----------------------
1970 1975 1980 1983 

CRUSRS DE óBITO t-------t-------t-------t-------t-------t-------t-------t-------+-------+-------+-------+-------
Nº " I COEF ( 1) I Nº " I COE F ( 1 ) I Nº " I COE F (1)J Ng " ICOEF(11 

----------------------------------t-------t-------t-------t-------t-------t-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Enterites e outras doen~as diar- 18 18.2 23.3 50 34.3 36 20 16.5 9 9 9.5 3.3 

r6icas (008-009) 

Pneumonia (480-486) 19 19.2 24.6 33 22.6 23.7 28 23.1 12.6 13 13.7 ".8 

Causas Perinatais 25 25.3 32.3 23 15.8 16.5 37 30.6 16.6 39 .. 1 H." 
(760-779)(2) 

Causas mal definidas 15 15.1 19.4 10 6.8 7.2 3(3) 2.5 1.1 
(780-796) 

.. 
Todas as outrls causas nlo 22 22.2 28.5 30 20.5 21. S. 33 27.3 12.3 3 .. 35.8 12.5 

relacionldas acima 
----------------------------------t--------~--------------+-----------------------+-----------------------+----------------------. 

TOTRL 99 100 128.1 I 146 100 105 I 121 100 54.4 I 95 100 35 
----------------------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+---------------------_. 

(1) Coeficiente por 1000 nascidos vivos. 
(2) Lesões ao nascer, partos distóxicos e outras afec~ões anóxical e lipóxicas perinatais(764-768,772,776J. 

Outras causas de mortalidade perinatal(760-763,769-771,773-775,777-779J. 
(3) (780-799). . 
Fonte:Funda~ío Sistema Estadull de Dados Estatlsticos(FSERDE). 

N 
0\ 
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vezes o valor apresentado em 1983 e o por pneumonia foi 

cerca de cinco vezes. 

A importSncia relativa destas duas causas 

também diminuiu neste periodo estudado, em 1970 elas 

representaram 37,4 % dos 6bitos infantis e em 1983, 23,4 % • 

O grupo de causas perinatais foi responsável em 1983 por 41% 

dos Obitos, embora o seu coeficiente de 14,4 por mil 

nascidos vivos tenha sido neste ano menos da metade do seu 

valor em 1970 (32,3 por mil nascidos vivos). Deve ser 

ressaltado ainda que no periodo de 1970 a 1983 houve uma 

redu~~o significativa dos Obitos por causas mal definidas, 

passando de 15,1%, em 1970, para nenhum 6bito em 1983. 

Os municipios estudados apresentam algumas 

peculiaridades no que diz respeito ao sistema de saúde. Em 

meados da década de 70 foi criada, através de uma associa~~o 

filantrOpica (Associa~~o Hospital de Cotia), uma unidade 

mista, Hospital-Centro de Saúde, em conv@nio com a 

Secretaria de Estado da Saúde, Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de S~o Paulo e Funda~~o Kelloggs. Esta unidade 

mista posteriormente integrou-se à rede de Centros de Saúde 

dos dois municipios, formando um sistema hierarquizado de 

aten~~o médica, um fato inovador no nosso meio e que 

subsidiou as discuss~es para implanta~~o do Projeto 

Metropolitano de Saúde68 • Este sistema consolidou-se como um 

projeto docente-assistencial, desenvolvendo inclusive um 

programa de residência médica. 
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Este projeto docente assistencial ampliou-se 

no inicio da decada de 80, para outros cinco municipios 

(Tabo~o da Serra, Embu, Itapecirica da Serra, Embu-Gua~u e 

Juquitiba) cobrindo no seu conjunto a Area que corresponde 

ao atual SUDS (Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde) 

de Itapecirica da Serra12 • Além disto, Cotia e Vargem 

Grande Paulista cor respondem a uma das Areas de implanta~~o 

do Programa Metropolitano de Saúde, na sua primeira fase, o 

que implicou em reforma e amplia~~o do Hospital de Cotia, 

nos últimos anos. 

Estas caracteristicas acima descritas, de 

inova~~es no sistema de saúde, de Area docente -assistencial 

com programa de residencia médica e evolu~~o nos padrOes de 

saúde infantil, foram importantes na dos 

municipios de Cotia e Vargem Grande Paulista como área para 

desenvolvimento do presente trabalho. 
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3 - OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver instrumentos de identifica~~o de 

m~es com alto risco de perda por morte de crian~a no 

primeiro ano de vida, que sejam aplicáveis durante o pré

natal, por ocasi~o do parto, no periodo neonatal e no 

periodo pós-neonatal, para serem utilizados nos municipios 

de Cotia e Vargem Grande Paulista. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar as variáveis independentes 

(fatores de risco), associadas á mortalidade infantil 

(variável dependente) nos municipios de Cotia e Vargem 

Grande Paulista. 

Selecionar as variáveis independentes, 

estatisticamente associadas á variavel dependente, passiveis 

de serem analisadas durante o pré-natal, por ocasi~o do 

parto, nos periodos neonatal e pós-neonatal. 

Elaborar, a partir das variáveis selecionadas 

no item anterior, escalas de risco que discriminem as m~es 

de alto risco para óbito infantil. 

Analisar o comportamento das escalas de risco 

elaboradas, frente a dados epidemiolOgicos e aos recursos de 

saúde dos municipios de Cotia e Vargem Grande Paulista. 
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4 - METbOOLOGIA 

Conforme e~posto nos objetivos, este trabalho 

visa primordialmente o desenvolvimento de um instrumento de 

identifica~~o de grupos de m~es com alto risco de perda por 

morte de crian~a no primeiro ano de vida. A elabora~~o deste 

instrumento pressup~e a identifica~~o de fatores de risco 

que atuando isoladamente ou associados fariam com que 

determinados grupos tivessem uma maior probabilidade de um 

desfecho desfavorável. No presente trabalho, ele foi 

desenvolvido a partir dos dados reais de uma área geográfica 

concreta, isto é, de óbitos de menores de um ano e de 

sobreviventes ao primeiro ano de vida, filhos de pais 

residentes nos municipios de Cotia e Vargem Grande Paulista. 

Para a identifica~~o dos fatores de risco 

(variáveis independentes) asspciados á mortalidade infantil 

(variável dependente) utilizou-se um estudo tipo caso

controle. O grupo dos casos é formado pelo total de óbitos 

registrados de crian~as menores de 1 ano, ocorridos em 1984 

e 1985, filhos de pais residentes em Cotia e Vargem Grande 

Paulista. O grupo dos controles é formado por uma amostra de 

sobreviventes ao primeiro ano de vida, 

residentes nas áreas acima definidas. 

filhos de pais 

As informa~Oes analisadas para 

identifica~~o dos fatores de risco foram obtidas através de 

entrevistas com as m~es. O estudo n~o incorporou variáveis 

clinico-laboratoriais constantes dos registros dos servi~os 



31. 

de saúde. Isto deveu-se n~o só • dificuldade de se 

identificar e ter acesso aos arquivos dos diferentes 

servi.os utilizados pela popula.~o (situados em diferentes 

municipios) como também pela sua finalidade de elaborar 

instrumentos simples que possam ser utilizados por pessoal 

paramédico, a partir de uma entrevista com a m~e ou 

responsável pela crian.a. 

4.1 - DETERMINAÇAO DO TAMANHO DA AMOSTRA 

A determina.~o do tamanho da amostra levou 

em conta, basicamente, a magnitude do valor da raz~o dos 

produtos cruzados das variáveis em estudo (RPC) e a 

preval@ncia destas variáveis na popula.~o (po). 

Considerou-se que valores muito baixos da 

raz~o dos produtos cruzados ou fatores de risco de 

frequ@ncia muito baixa na popula.~o n~o deveriam ser 

incluidos no estudo. Além disto, optou-se por um nivel de 

signific3ncia de 5 I. (alfa = 0,05) e um beta = 0,10 • 

Inicialmente, levando-se em conta a necessidade de um 

tamanho de amostra viável do ponto de vista operacional, 

definiram-se o valor minimo do risco relativo em 2,5 e a 

preval@ncia minima do tator em 10 I. (0,10). Para estes 

valores, o tamanho da amostra foi calculado através da 

fOrmula descrita por Schlesselmanôô , conforme pode ser visto 

a seguir 

n = 21 P 9 
(p~ -Pc)2 
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onde I 

Po = preval@ncia minima dos fatores de risco - 0,10 

R = valor minimo da RPC = 2,5 

p~ = De R = (0,10 X 2,5) - 0,22 
(1+ Po(R-l» 1+0,10 (2,5 - 1» 

p = 1/2 (p~ + Po) = 1/2 (0,22 + 0,10) = 0,16 

q = 1 -. P = 1 - 0,16 = 0,84 

portanto: 

n = ~21 x 0.16 x O.84} = 2.8224 = 196 
( 0,22 - 0,10 )2 0,0144 

Assim, o tamanho da amostra estabelecido foi 

de aproximadamente 200 casos e 200 controles. Considerou-se 

ainda que valores um pouco menores do risco relativo para 

fatores com prevalência acima de 10 %, bem como, preva-

lências um pouco menores do que a definida, para valores do 

risco relativo acima de 2,5, estariam incluidos neste 

tamanho de amostra. Desta maneira estar-se-iam privilegiando 

os fatores de risco fortemente associados à mortalidade 

infantil '(alto valor do risco relativo), ainda que de baixa 

prevalência na popula~~o e os fatores de risco que, embora 

n~o apresentem uma associa~~o t~o forte com a mortalidade 

infantil ( valor do risco relativo menor), sejam de alta 

prevalência na popula~~o. 
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4.2 - POPULAÇAO EM ESTUDO 

4.2.1 - GRUPO DOS CASOS (OBlTOS) 

A análise de uma série hist6rica (1978-1983) 

do número de 6bitos registrados de menores de um ano, em 

Cotia e Vargem Grande Paulista (Tabela 2), mostrou que o 

número médio de 6bitos por ano, para o periodo, era um valor 

aproximado de 126 6bitos. Levando-se em conta a necessidade 

calculada de 200 6bitos e 200 controles, optou-se por 

trabalhar com o universo de óbitos infantis correspondentes 

aos anos de 1984 e 1985. Definiu-se assim, o grupo caso como 

o total de óbitos registrados de crian~as menores de 1 ano, 

ocorridos em 1984 e 1985, filhos de pais residentes em Cotia 

e Vargem Grande Paulista. 

Dado o fato de alguns destes óbitos ocorrerem 

e serem registrados fora desta área, houve necessidade, 

inicialmente, de identificarem-se os locais onde estes 

acontecem e os cart6rios onde s~o registrados. Para tal 

finalidade utilizaram-se as listagens da Companhia de 

Processamento de Dados do Estado de S~o Paulo (PRODESP), 

referentes ao ano de 1982. Tais listagens permitiram a 

descri~~o da distribui~~o espacial dos óbitos por local de 

ocorr@ncia (Cartório de Registro). Tal distribui~~o deve ser 

determinada, em grande parte, pela estrutura e funcionamento 

dos serviços de saúde, ou seja, pela disponibilidade e. 

caracteristicas da rede básica de servi~os e de hospitais, 

assim como dos processos de encaminhamento de um servi~o a 

outro e da procura direta de servi~os pelos pr6prios 

Serviço dI! Biblioteca e Documentação 
FACUL[MDE lJE $lIÚOE PU3L1CA 



TRBELR 2 

Nómero de óbitos registrados de menores de um ano e 
nómero de nascidos vivos, filhos de pais residentes 

Cotia e Vargem Grande Paulista, 1978-1985. 

RNO 

1.978(1) 
1.979(1) 
1.980(1) 
1.981(1) 
1.982(1) 
1.983(1) 
1.984(2) 
1.985(2) 

NóMERO DE 
NRSCIDOS VIVOS 

1.871 
2.152 
2.067 
2.412 
2.473 
2.555 
2.559 

(1) Dados computados pela FSERDE 

NóMERO DE 
óBITOS 

117 
144 
121 
163 
119 

95 
94 
85 

(2) Dados obtidos através de levantamento na FSERDE, 
Cartórios e Prefeituras 

34. 
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pacientes. Considerando-se que as alteraç~es em todos estes 

fatores que determinam o padrlo de uso de servi~os de saúde 

se d~o, em geral, de forma lenta e gradativa, adotaram-se as 

informaç~es referentes ao ano de 1982 para a identifica~~o 

espacial dos 6bitos ocorridos nos anos de 1984 e 1985. 

Assim, com os dados de 1982, foi feita uma listagem dos 

cart6rios onde os 6bitos de residentes em Cotia e Vargem 

Grande Paulista foram registrados. 

Para a identificaç~o dos 6bitos ocorridos em 

1984 e 1985, coletou-se na Funda~~o Sistema Estadual de 

Análise de Dados Estatisticos (FSEADE) o conjunto de todos 

os atestados de 6bitos, referentes a estes dois anos, nos 

cart6rios listados. Em seguida levantou-se também o total de 

informa~~es dos 6bitos de menores de 1 ano nos registros dos 

cemitérios de Cotia e Vargem Grande Paulista. Para todos os 

6bitos de menores de um ano, ocorridos em 1984 e 1985 e 

filhos de pais residentes em Cotia e Vargem Grande Paulista, 

foram feitas c6pias dos atestados de 6bito, que foram o 

ponto de refer~ncia para a 10ca1iza~~0 da resid@ncia das 

familias (m~es) do grupo de casos. 

A Tabela 2 apresenta o número de 6bitos por 

cart6rio de registro, obtidos a partir da lista da PRODESP e 

a mesma distribui~~o para os anos de 1984 e 1985, obtidos a 

partir das diversas fontes utilizadas na pesquisa. 

Foram identificados 94 6bitos correspondentes 

a 1984 e 85 a 1985. Pela tabela 1, que mostra o número de 

6bitos registrados de 1978 a 1985, pode-se ver uma queda do 
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TRBELR 3 

Distribui~10 dos 6bitos de menores de um ano de idade segundo cart6rios 
de Registro. Cotia e Vargem Grande Paulista, 1982, 1984 e 1985. 

RNOS 
CRRT6RIOS 

1.982(1) 1.984(1) 1.985(2) 

Cot i a 58 57 50 
SIO Roque 18 13 12 
Jardim Rmthica 6 1 4 
Vargem Grande Paulista 4 7 2 
Ce r que i r a C é s a r 3 1 
Carapic:uiba 3 
Consola~ao 2 1 
Vila Mariana 2 
8e l a Vi s t a 2 1 
Dusc:o 2 1 5 
Santa Cec:ilia 2 
Jabaquara 2 
Cauc:aia do Ruto 1 3 
8utant a 1 3 
Libe rd ade 1 
Sa6de 1 1 1 
lapa 1 
Santana 1 1 
Soroc:aba 3 
Ipiranga 1 
Alto da Mo6c:a 1 
Clmbuc:i 1 
Aclima~ao 1 
Ibirapuera 1 
Vila Madalena 1 
It apev i 1 
Barueri 1 
8ranco 4 2 2 
-----------------------------------------------------------------------

TOTRL 114 94 85 
----,------------------------------------------------------------------
FONTE:(1) Dados c:omputados pela FSERDE. 

(2) Dados obtidos através de levantamento na FSERDE, 
Cart6rios e Prefeituras. 
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número de óbitos nos últimos anos. Assim, em 1982 ocorreram 

119 e em 1983 o número foi de 95. Em ambos os casos a fonte 

foi a FSEADE, sendo ent~o dados corrigidos por local de 

resid~ncia habitual dos pais. Parece assim que os dados 

encontrados para os anos de 1984 e 1985 s~o compativeis com 

a tend~ncia existente, ou pelo menos, 

n~o deve ter sido significativa. 

se houve perda, ela 

O grupo original dos casos corresponde ent~o 

ao total de óbitos registrados de menores de um ano 

ocorridos em 1984 e 1985, e foi de 179 (94 + 85) óbitos. 

Deste total, foram entrevistadas 149 m~es, tendo ocorrido 30 

perdas (16,71.). Esta perda foi maior, como era de se 

esperar, para o ano de 1984, pois do total de 94 foram 

entrevistadas 73 m~es, sendo a perda para este ano de 22,31.. 

Para 1985, ela foi menor, cor respondeu a 10,61. (9 perdas em 

85 casos). 

Do total de Obitos identificados para o 

período (179), 92 corresponderam a óbitos neonatais, sendo 

que 81 foram entrevistados, tendo ocorrido uma perda de 11 

óbitos (11,951.). Dos 87 ocorridos no periodo pOs-neonatal, 

foram entrevistados 68, significando uma perda de 19 óbitos 

(21,841.), mostrando assim que entre as perdas houve uma 

concentra~~o maior dos óbitos deste periodo (Tabela 4). 

As perdas ocorridas, tanto dos Obitos como 

dos controles, parecem nao ter alterado substancialmente os 

grupos de estudo. Assim, a mortalidade infantil calculada a 

partir da amostra de nascidos vivos em 1984 foi de 31,41.. 



T~BEL~ 4 

N6mero e porcentagem de óbitos registra
dos de menores de um ano segundo idade 

( em dias ) 
Cotia e Vargem Grande Paulista, 1984-1985 

----------------------+------------------
ID~DE DO óBITO 

(Dlf:.lS) 

óBiTOS 
+------------------
1 NQ " 

----------------------+------------------
OI - 28 1 92 51 .4 

1 
281-365 1 87 48.6 

----------------------+------------------
TOT~L 179 100 

----------------------+------------------

38. 
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nascidos vivos, muito prOxima portanto do valor fornecido 

pela FSEADE para o mesmo ano (34 %.). No grupo de 6bitos 

estudados as propor~ees referentes à mortalidade neonatal e 

a infantil tardia foram de 54,4% e 45,6%,respectivamente, 

enquanto que para o total dos óbitos (179) estas rela~ees 

foram de 51,4% e 48,6%. 

4.2.2 - GRUPO DOS CONTROLES (SOBREVIVENTES) 

o grupo controle é formado por crian~as com 

mais de doze meses, nascidas no ano de 1984, registradas em 

cartório e filhas de pais residentes nos municipios de Cotia 

e Vargem Grande Paulista. 

A sistemática de identifica~~o do grupo 

controle partiu também de uma listagem da PRODESP indicando 

os cart6rios de registro dos nascimentos de crianças de pais 

residentes em Cotia e Vargem Grande Paulista ocorridos em 

1983 e registrados no mesmo ano ou até 31 de mar~o de 1984. 

Foram incluidos na listagem os cartórios que apresentaram em 

1983 cinco ou mais registros de nascimentos de crian~as de 

pais residentes na área em estudo. 

A seguir foram revistos todos os mapas de 

nascimento (Anexo 1) dos CartÓrios listados, anotando-se 

para cada cartório o número de registro, a data do registro, 

a data de nascimento, o sexo da crian~a e a resid@ncia 

habitual dos pais (Cotia ou Vargem Grande Paulista). Estes 

dados formaram uma listagem do universo de nascidos vivos, 

em 1984, de pais residentes na área de estudo, e dela foi 
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retirada uma amostra Que correspondeu ao grupo 

(Tabel a 5). 

controle 

Para cada controle incluido na amostra foram 

levantados no Cartório correspondente, após autoriza~~o 

judicial, o nome da crian~a e o nome e endere~o dos pais, 

informa~ees estas Que permitiram a entrevista domiciliar dos 

controles. 

A tabela 1 mostra uma série histórica para o 

período de 1978 a 1984, do número de nascidos vivos 

registrados. As informa~ees referentes ao período 1978-1983 

foram computadas pela FSEADE e o dado de 1984 obtido através 

da metodologia anteriormente descrita. o número 

correspondente a este ano 2559, é também compatível com a 

série histórica dos dados fornecidos pela FSEADE. Destes 

2559 foram ent~o sorteados 284 nascidos vivos dos Quais 

foram excluídos, por ocasi~o do levantamento nos cartórios, 

tr@s n~o residentes na área e um registro cancelado. Após as 

entrevistas foram excluidas uma crian~a nascida em 1983 e 

nove Que foram a óbito dos Quais sete est~o incluidos no 

grupo dos casos e dois s~o perdas. 

Assim, das 284 sorteadas, foram excluidas 

como n~o pertencentes ao grupo controle 14 crian~as. Das 270 

crian~as do grupo controle, 216 foram efetivamente 

entrevistadas, correspondendo a uma perda de 20,41.. 
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TRBELR 5 

Nascidos vivos no ano de 1984 e registrados no periodo de 
de janeiro de 1984 a março de 1985, filhos de pais resi
dentes em Cotia e Vargem Grande Paulista, distribuldos 

por Cartório de Registro. 

----------------------+----------------------------------
I 

CRRTóRIOS I REGISTROS SORTERDO PRRR 
I R RMOSTRR 

----------------------+----------------------------------
Coti a 
Vargem Grande Paulista 
Caucaia 
São Roque 
Cerqueira César 
ButanUi 
Bela Vista 
Vila Madalena 
Osasco 
Jardim Paulista 
Ibirapuera 
Jardim Rmérica 
Perdizes 
Vila Mariana 
Lapa 
Indianópolis 
Consolação 
Carapicuiba 

1304 
504 
240 
179 

91 
64 
36 
24 
20 
17 
17 
16 
11 

9 
8 
8 
6 
5 

145 
56 
26 
20 
10 

7 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

1 

----------------------+----------------------------------
TOTRL I 2559 284 
----------------------+----------------------------------

FONTE: Mapas de nascidos vivos da FSERDE 
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SISTEMA' DE REFER~NCIA PARA OBTENÇAO DA AMOSTRA DE CONTROLES 

O sistema de refer@ncia foi constituido pelos 

mapas da FSEADE relativos aos cartOrios selecionados, 

conforme foi citado anteriormente. Estes mapas foram 

ordenados por ordem decrescente do número de crian~as 

registradas da érea de estudo. Os cartOrios de Cotia e 

Vargem Grande Paulista figuraram em primeiro lugar e foram 

seguidos pelos cartOrios de outras localidades. A ordena~~o, 

para cada cartOrio, foi feita segundo o m~s de registro dos 

eventos. 

ApOs a elimina~~o dos registros de nascidos 

vivos filhos de pais n~o residentes na ârea de interesse, 

assim como, daqueles nascimentos que n~o ocorreram no ano de 

1984, procedeu-se à enumera~~o dos elementos da popula~~o 

ent~o definida. 

TAMANHO DA AMOSTRA 

Foi fixado como anteriormente citado, um 

tamanho(n) igual a 200 (n=200). 

Considerando uma taxa de aus@ncia de resposta 

igual a 20 % e ainda uma taxa de perda devido à mortalidade 

infantil, no periodo igual a 47%., o tamanho da amostra foi 

corrigido para: 

n2 = n : (0,953 x 0,80 ) 

n2 = 200 (0,953 x 0,80 

n= = 262 
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Desta forma,a fra~~o de amostragem seria: 

f = n:;;: = 262 = 0,102 
N 2559 

E o intervalo para amostragem seria 

K = N = 2559 = 9,76 
n2 262 

Entretanto, para facilidade do sorteio este 

intervalo foi arredondado para K = 9 e portanto, a fraç~o de 

amostragem efetivamente aplicada foi igual a f = 0,110 e o 

tamanho esperado de n2 = 284 

OBTENÇAO DA AMOSTRA 

Foi realizado um sorteio sistemático,para a 

seleç~o dos elementos, com intervalo K = 9 e inicio casual 

r = 8 e, devido à ordenaç~o dada aos elementos durante a 

composiç~o do sistema de refer@ncia, obteve-se uma amostra 

sistemática com estratificaç~o implicita segundo a variável 

"localizaç~o do cartório". O critério de alocaç~o foi o da 

partilha proporcional. 

AMOSTRA DOS NASCIDOS VIVOS EM 1984 

Além dos dois grupos fundamentais estudados, 

isto é, o grupo de óbitos (casos) e o grupo de sobreviventes 

(controles), foi também possivel estudar um terceiro grupo, 

que cor respondeu a uma amostra probabilistica dos nascidos 

vivos em 1984, em Cotia e Vargem Grande Paulista. Este grupo 
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vem a ser o prOprio grupo de sobreviventes, originalmente 

sorteados a partir da sele~.o dos controles, mais os óbitos. 

Esta amostra foi de tamanho 223 (216 sobreviventes e 7 

Obitos). 

4.3 - O TRABALHO DE CAMPO 

As entrevistas domicilares foram realizadas 

por seis(6) visitadoras domiciliares ligadas aos serviços de 

saúde local, quatro delas trabalhavam no Distrito de Cotia, 

uma no distrito de Caucaia e uma no municipio de Vargem 

Grande Paulista. 

As entrevistadoras foram inicialmente 

treinadas para a aplicaç~o dos questionários (Anexo 2) 

durante a execuç~o de um pré-teste e utilizaram tanto no 

pré-teste, como nas entrevistas, um roteiro . para 

preenchimento dos questionários (Anexo 3). 

O pré-teste foi realizado em dezembro de 1985 

e as entrevistas foram basicamente feitas de janeiro a junho 

de 1986. 

O período a que se referem as perguntas vai 

de março de 1982 a dezembro de 1985, conforme o esquema a 

seguir, pois embora trabalhando com óbitos de 1984 e 1985 e 

nascimentos de 1984, o periodo recordatório abrange um 

espaço de tempo maior, isto é, desde o inicio da gestaç~o 

podendo ir até o final do primeiro ano de vida. 
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- Periodo a que se refere o estudo 

1982 1983 1984 1985 ! 1986 
janeiro 

març:o! ________ _ caso (óbito) 
(histOria pregressa) 

març:o 
(histOria pregressa) 

4.4 - VARIAVEIS ESTUDADAS. 

controle 
(sobrevivente) 

As variáveis independentes neste estudo foram 

selecionadas a partir de dados de literatura. Optou-se assim 

por incluir, basicamente, aquelas já descritas como 

associadas à mortalidade infantil, como foi apresentado na 

introduç:~o deste trabalho. Elas agrupam-se em quatro blocos: 

I - FATORES MATERNOS 

1 - Idade da m~e ao nascimento da crianç:a (3)* 

2 - Altura das m~es (4) 

3 - Pêso pré-gestacional (5) 

4 - Número de gestaç:~es anteriores (1) 

5 - Intervalo entre o parto da crianç:a em estudo e o 
parto anterior (2) 

6 Intervalo interpartal médio (2) 

7 Nascimento posterior ao da crianç:a em estudo (2) 

*Os números entre parenteses indicam o número da pergunta no 
questionário. 
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8 - Historia prévia de aborto, natimorto e de 6bito 
< 1 ano. (2) 

9 Doen~a durante a gesta~~o (11) 

10 - Doen~a crOnica da m~e (12) 

11 - Tabagismo durante a gesta~~o (6) 

12 Cobertura da m~e, por servi~os de saúde (7) 

13 - Seguimento de pré-natal, idade gestacional à 
primeira consulta e número de consultas de 
pré-natal (8, 9 e 10 ). 

14 - Local do parto (13) 

15 - Tipo de parto (14) 

11 - FATORES INFANTIS 

1 - Sexo (2) 

2 - Pêso ao nascer (15 e 16 ) 

3 - Aleitamento materno (17, 18, 19 e 20 ) 

4 - Puericultura (21, 22 e 23) 

5 - Doen~a crOnica da crian~a (25). 

111 - FATORES AMBIENTAIS (AMBIENTE FISICO) 

1 - Tipo de habita~~o (26) 

2 - Tempo morando na casa (27) 

3 - Número de pessoas por cOmodo (28 e 29) 

4 - Fonte de água e destino dos dejetos (30) 

5 - Umidade no domicilio (33) 

6 - Saneamento do peridomicilio (32) 

7 - Caracteristicas da vizinhan~a (31) 
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IV - FATORES AMBIENTAIS (AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO-CULTURAL) 

1 - Estado marital (34) 

2 - Tempo morando com o atual companheiro (35) 

3 - Trabalho da m~e (36) 

4 Escolaridade da m~e (37) 

5 História de migra~~o da m~e (38 e 39 

6 Categoria ocupacional do marido (40, 41, 42, 43, 
44 e parte do 47 ) 

7 - História de migra~~o do companheiro (45 e 46) 

8 Renda familiar per capita (29 e 47 ) 

4.5 - CODIFICAÇAO, DIGITAÇAO, PROCESSAMENTO E ANALISE DOS 
DADOS 

A codifica~~o da maioria das questOes foi 

feita diretamente, no espa~o reservado à direita de cada 

quest~o. Algumas questOes abertas (como naturalidade, 

procedência e outras) implicaram na utiliza~~o de listas 

posteriormente elaboradas, para a codifica~~o. 

Posteriormente ao levantamento de campo, foram agregadas aos 

questionários algumas páginas especificas para codifica~~o 

de questOes que foram levantadas através de quadros no corpo 

do questionário (como aqueles referentes ao espa~o 

interpartal, imuniza~~o, consultas de puericultura etc.). 

Estas questOes foram analisadas para se verificar a 

amplitude de variaç~o e a partir dai elaborar o sistema de 

codificaç~o. 
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A data da entrevista que neo havia sido 

prevista para codifica~~o foi posteriormente codificada para 

ajuste da renda familiar per capita em OTN (Obri9a~Oes do 

Tesouro Na~ional) referente ao m@s da entrevista. 

A idade da m~e também foi posteriormente 

codificada pela data do nascimento para ajuste da idade 

materna na data do parto. 

A digita~~o foi feita diretamente a partir 

dos questionários, no Centro de Computa~~o EletrOnica da 

Universidade de S~o Paulo. 

Foi utilizado o pacote estatistico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences)e1.e~ para 

testes de consist@ncia e para a obten~~o de tabelas de 

frequ@ncia e testes de associa~~o. O cálculo da raz~o dos 

produtos cruzados (RPC) foi feito diretamente das tabelas de 

conting@ncia (ver Ap@ndice A: Raz~o dos Produtos Cruzados, 

pg.49) . 

A partir dos valores das RPC foram elaboradas 

escalas de predi~~o para grupos de risco, calculando-se para 

diferentes pontos de cortes a sensibilidade, a 

especificidade, o número de verdadeiros positivos, 

verdadeiros negativos, falsos positivos, falsos negativos, 

bem como o poder preditivo positivo e negativo das escalas 

(ver Ap@ndice B: Validade, pg.52). A elabora~~o destas 

escalas esta descrita com maiores detalhes no item referente 

ás escalas. 
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APEND I~--B. 

RAZAO DOS PRODUTOS CRUZADOS. 

O grau de associa~~o entre fator de risco e 

dano é normalmente medido pelo risco relativo (RR), 

calculado através da raz~o entre a incidência do dano entre 

os expostos ao fator de risco e a incidência do dano entre 

os n~o expostos ao fator de riscoze.37.3 •• 

B 

DANO 
EXPOSIC;:AO TOTAL 

SIM NAO 

SIM a b a + b 
A 

NAO d c + d 

TOTAL a + c b + d !a + b + c + d 

Na tabela acima, se o estudo partir do acompanhamento de um 

grupo exposto e outro n~o exposto ao fator de risco (A), 

ter-se-á que a incidência do dano entre os expostos (I.) 

será : 

I. = a 
(a + n) 
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E, a incidência do dano entre os n*o e~postos 

ao fator de risco (I.) será I 

I.. .. _-.::c:--__ 

(c + d) 

A raz.o entre estas duas incidências ( I. e 

I .. ) vem a ser o risco relativo (R R ), isto é : 

RR = I. 
Ic> 

como, I. = a e, I ... = c 
(a + b) (c + d) 

a 
ter-se-á que: RR = ~a + b~ = a )( 'c + d l 

c (a + b) c 
(c + d) 

Por outro lado, se o estudo partir de um 

grupo com o dano (por exemplo, determinada doen~a) e de 

outro grupo sem o dano (e portanto sem a doen~a) e ao 

analisar a hist6ria prévia de exposi~~o ao fator de risco 

(B), n~o haverá mais, como no caso anterior, a possib~lidade 

de obter a incid@ncia entre expostos e n~o expostos C I. e 

Ic> ) e nem do risco relativo RR ). 

No entanto, é possivel calcular em 

determinadas circunstâncias, um valor aproximado ao risco 

relativoza.37.3. que é a raz~o dos produtos cruzados CRPe). 

Assim, tem-se: 

Se a incidência do dano no grupo exposto for 

muito pequena, a + b é aproximadamente igual a 2 e portanto: 

a é aproximadamente igual a a 
(a + b) b 
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Da mesma forma tem-se que, se a incidência do 

dano no grupo n~o expostos for muito pequena, c + d é 

aproximadamente igual a ~ e portanto : 

(c + d) e aproximadamente igual a 
d 

Assim, sendo o risco relativo igual a: 

a 
RR = I. = ~a + b~ 

Ic> c 
(c + d) 

e,substituindo 

a por a 
(a + b) b 

e, 
c por c 

(c + d) d 

tem-se que 
a 

RR = b = a x d = a d 
c b c b c 
d 

Ou seja, quando a incidência do dano for 

baixa, o risco relativo RR é aproximadamente igual a 

raz~o dos produtos cruzados ( RPC ). 
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APENDICE B 

VALIDADE 

A validade de um teste ou de um instrumento 

de pesquisa é a sua capacidade de medir o que @le se propOe 

a medir··. Isto implica em avaliá-lo frente a uma referência 

padr~o. Nem sempre esta é uma tarefa fácil. No caso de 

testes novos, principalmente de testes de laboratório, usam

se testes padrOes. No dizer de Rose e Barker··: 

"In practice, therefore, validity may have 

to be assessed indirectly. In epidemiology two approaches 

are available. A test wich has been simplified and 

standardised to make it suitable for use in surveys may then 

be compared with the best conventional clinicaI assessment. 

A self-administered psychiatric questionnaire, for instance, 

may be compared with the majority opinion of psychiatric 

panel. Alternatively, a test may be validated by its ability 

to predict some other finding or event, such as the ability 

of glycosuria to predict an abnormal glucose tolerance test, 

or for a questionnaire to predict future illness" • 

validade 

Os autores referem ainda que na anàlise da 

os mesmos individuos s~o classificados como 

positivo ou negativo, pela pesquisa e pelo teste de refe-

r@ncia, com os resultados expressos em uma tabela de 

conting~ncia, como a exposta a seguir. 
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Teste Teste de Referência 
Total 

_.~.QY9---- Posit;~ ___ -1i~ativo 

Positivo a b a + b 

Negativo c d c + d 

Total a + c b + d a + b + c + d 

a = verdadeiros positivos (corretamente identificados) 

d = verdadeiros negativos (corretamente identificados) 

b = falsos positivos 

c = falsos negativos 

A partir desta tabela podem ser avaliados a 

sensibilidade e os valores preditivos do teste em quest~o. 

A sensibilidade é a capacidade do teste em 

identificar como positivos aqueles que s~o verdadeiramente 

positivos e é medida por: 

a 
(a + c) 

A especificidade é a capacidade do teste em 

identificar como negativos aqueles que o s~o. E é medida 

por : 

d 
(b + d) 
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o poder preditivo positivo * a proporç~o dos 

testes positivos que slo verdadeiramente positivos a 
(a + b) 

o valor preditivo negativo é a proporç~o dos 

testes negativos que s~o verdadeiramente negativos d 
(c + d) 
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5 - ANALISE DOS RESULTADOS 

5.1 - CARACTERISTICAS DA POPULAÇAO ESTUDADA 

As distribui.~es dos óbitos de 1984 e 1985, 

dos sobreviventes e da amostra de nascidos vivos em 1984 

segundo as variáveis estudadas est~o apresentadas nas 

Tabelas 6 a 17. Esta apresenta~~o é feita em separado para o 

grupo de óbitos, sobreviventes e para a amostra de nascidos 

vivos em 1984. Desta forma é possivel analisar o 

comportamento das variáveis para cada grupo especifico. As 

freqa~ncias com que as diversas variáveis estudadas 

ocorreram na amostra de nascidos vivos em 1984 correspondem, 

na verdade, às preval~ncias destas variáveis ou fatores de 

risco na popula~~o de nascidos vivos em 1984. Dada a forma 

como foi selecionado o grupo controle, a diferen.a entre 

este grupo e a amostra de nascidos vivos em 1984 é muito 

pequena e o comportamento das variáveis nestes dois grupos é 

praticamente igual. A análise que se segue descreve, ent~o, 

o grupo de óbitos e o de sobreviventes, sendo possivel 

analisar, pela tabelas, as pequenas diferen~as entre o grupo 

de sobreviventes e o da amostra de nascidos vivos. 

A Tabela 6 mostra as distribui~~es dos 

óbitos, sobreviventes e nascidos vivos segundo idade, peso e 

altura das m~es estudadas. Com rela~~o à idade é possivel 

verificar uma predominancia de m~es jovens (abaixo de 20 

anos) e idosas (acima dos 35 anos) para o grupo de óbitos 

quandO comparado com o de sobreviventes. As m~es com idade 
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abaixo de 20 anos corres ponderam a 22,1% dos casos de Obitos 

e 14,4% dos sobreviventes e as com idade acima de 35 anos 

corresponderam, respectivamente, a 12,1% e 8,8%. Estes dois 

grupos de idades juntos representaram para o grupo de Obitos 

34,2% do total e para o grupo de sobreviventes 23,2% do 

total de m~es. Estes resultados mostram uma propor~~o maior 

de m~es abaixo de 20 anos e acima de 35 anos de idade para o 

grupo de Obitos do que para o de sobreviventes. 

A Tabela 6 mostra também uma propor~~o maior 

de m~es de baixa estatura abaixo de 155 cm ) e baixo peso 

pré-gestacional abaixo de 50 Kg entre as do grupo de 

Obitos do que entre as do grupo de sobreviventes, sendo que 

para a baixa altura os valores foram, respectivamente, 51% 

e 36 I. e para o baixo pêso pré-gestacional, 39,3 I. e 28,8 1.. 

A hist6ria gestacional das m~es estudadas 

está resumida em três tabelas, 7, 8 e 9. A primeira delas, a 

Tabela 7 mostra as distribui~Oes do número de 6bitos, 

sobreviventes e nascidos vivos segundo o número de 

gestaçOes, o intervalo, em meses, entre o parto da crian~a 

em estudo e o parto anterior, o intervalo interpartal médio 

até o parto da crian~a em estudo e o nascimento de uma outra 

crian~a posterior àquela em estudo, ou seja, se a crian~a em 

estudo era ou n~o o último filho por ocasi~o da entrevista. 

Com relaç~o ao número de gesta~Oes, foi 

encontrado que 22,3 I. das m~es do grupo de 6bitos referiu 

cinco ou mais gestaçOes, enquanto somente 14,7 I. das m~es do 

grupo de sobreviventes referiu o mesmo número de gesta~Oes. 
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Distribuiç10 do nómero e porcentagem dos 6bitos, sobreviventes e nascidos vivos segundo idade, altura e p@so das .aes. 
Cotia e Vargem Grande PauLista, 1984-1985. 

---------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------
CRRRCTERiSTICRS DRS 

MRES 

6BITOS SOBREVIVENTES RHOSTRR DOS NRSCIDOS VIVOS 
EH 1984 

+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------
No. , 'RCUM No. , 'RCUM No. I IRCUM 

---------------------------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------

Idade das m'ies 
(em anos) ao 

nascimento da 
cri.ança 

RLtura das maes 
(em cm) 

P@So das mã'es 
(em kg) 

( 16 3 2.0 2.0 4 1.9 1.9 4 1.8 1.8 
161-18 7 4.7 6.7 13 6.0 7.9 13 5.8 7.6 
181 - 20 23 15.4 22.1 14 6.5 14.4 . 15 6.7 14.3 
201-25 42 28.2 50.3 68 31.5 45.8 70 31.4 45.7 
251 - 30 40 26.8 77.2 58 26.9 72.7 59 26.5 72.2 
301-35 16 10.7 87.9 40 18.5 91.2 41 18." 90.6 
351-40 8 5.4 93.3 13 6.0 97.2 14 6.3 96.9 
40 e + 10 6.7 100.0 6 2.8 100.0 7 3.1 100.0 
---------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------
TOTRL 149 100.0 216 100.0 223 100.0 
---------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------
( 150 33 22.8 22.8 1 33 15.4 15.4 1 34 15.4 15.4 
1501-155 41 28.3 51.0 1 44 20.6 36.0 I 46 20.8 36.2 
1551-160 1 49 33.8 84.8 1 76 35.5 71.5 1 77 34.8 71.0 
1601-165 1 16 11. O 95.9 1 37 17.3 88.8 1 38 17.2 88.2 
165 e + 1 6 4.1 100.0 1 24 11.2 100.0 1 26 11.8 100.0 
---------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------
TOTRL 1 145 (1) 100.0 1 214 (2) 100.0 1 221 (2) 100.0 
---------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------
( 40 1 4 2.8 2.8 1 6 2.8 2.8 6 2.7 2.7 
401-45 1 17 11.7 14.5 1 21 9.8 12.6 22 9.9 12.6 
451-50 I 36 24.8 39.3 1 35 16.3 28.8 37 16.7 29.3 
501-55 1 27 18.6 57.9 I 60 27.9 56.7 61 27.5 56.8 
551-60 25 17.2 75.21 48 22.3 79.1 49 22.1 78.8 
60 e + 36 24.8 100.01 45 20.9 100.0 47 21.2 100.0 
---------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------
TOTRL 145 (1) 100.0 215 (3) 100.0 222 (3) 100.0 

---------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------
(1) 4 nao respostas 
(2) 2 nao respostas 
(3) 1 nao resposta 

V1 
....... 
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Distribui~ío do n6mero e porcentagem dos Óbitos; sobreviventes e nascidos vivos segundo nómero de ge.la~oes anlerior,., intervalo 
entre o parto da criança em estudo e o parto anterior, intervalo lnterpartal medio e nascimento post.rior ao da crlan~a •• estudo 

Cotia e Vargem Grandé Paulista, 1964-1965. 

---------------------------------t-------------------------------+-------------------- ___________ • ______________________________ _ 
óBITOS SOBREVIVENTES AMOSTRA DOS NASCIDOS VIVOS 

HIST6RIR GESTRCIONRL EM 198. 

+----------+----------+---------+----------.----------+---------.----------t----------.---------No. I , I 'RCUM I No. I , I 'ACUM I No. I , "ACUM 
---------------------------------+----------t----------+---------.----------t----------t---------.----------t----------.---------

N6mero de gesta~ões 
ant.riores 

1 37 30.6 30.6 42 29.6 29.6 , 42 28.8 28.8 
2 24 19.6 50.4 40 28.2 57.7 I 41 28.1 56.8 
3 21. 17.4 67.8 29 20.4 76.2 I 29 19.9 76.7 
4 12 9 • 9 77 . 7 10 7. O 85. 2 I 11 7. 5 8 •. 2 
5 9 7.4 85. 1 10 7. O 92.3 I 10 6.8 91. 1 

6 e • 16 14.9 100.0 11 7.7 100.0 I 13 8.9 100.0 
---------+-------------------------------.-------------------------------.-------------------------------TOTRL I 121 (1) 100.0 I 142 (1) 100.0 1 146 (1) 100.0 ---------t-------------- _________________ + _______________________________ • ______________________________ _ 

( 12 I 14 12.4 12.4 1 0.7 0.7 1 1 0.7 0.7 
Intervalo entre o parto'121-16 1 25 22.1 34.5 26 18.4 19.1 , 29 19.9 20.5 

da criança em estudo 161-24 I 12 10.6 45.1 24 17.0 36.2 , 24 16.. 37.0 
e o parto anterior 241-36 24 21.2 66.4 29 20.6 56.7 1 29 19.9 56.8 

Cem meses) 361-46 13 11.5 77.9 23 16.3 73.0 I 25 17.1 74.0 
46 e • 25 22.1 100.0 38 27.0 100.0 I 36 26.0 100.0 
---------t-------------------------------.-------------------------------.-- ____________________________ _ 
TOTRL 113 (1) 100.0 1 141 (1) 100.0 I 146 (1) 100.0 

---------t-------------------------------+-------------------------------.-------------------------------
( 12 4 5.3 5.3 O 0.0 0.0 O 0.0 0.0 

Intervalo interpartal 121-24 25 32.9 36.2 18 19.6 19.8 19 20.0 20.0 
médio Cem meses) 241 -36 24 31.6 69.7 34 37.4 57.1 36 37.9 57.9 

361 -46 16 21.1 90.6 26 26.6 65.7 27 28.4 86.3 
48 e + 7 9.2 100.0 13 14.3 100.0 13 13.7 100.0 
_________ + _______________________________ + ____________ -------------------t------------------------------· 
TOTRL 1 76 (1) 100.0 1 91 (1) 100.0 95 (1) 100.0 _________ • _______________________________ + ____________ - __________________ t ______________________________ • 

Nascimento posterior Sim 97 65.1 65.1 I 160 74.1 74.1 , 162 72.6 72.6 
ao da criança em estudo Nao 52 34.9 100.0 I 56 25.9 100.0 I 61 27.4 100.0 

---------.---------_._-------------------+-------------------------------+-----------------------------_. 
TOTRL I 149 100.0 '216 100.0 1 223 100.0 

---------------------------------.-------------------------------.- ----_._----------------------+------------------------ ___ o_o· 

(1) Total de casos menor devido a "nao se aplica". 
U1 
(li) 
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Tanto o intervalo entre o parto da crian~a em estudo e o 

parto anterior, como o intervalo interpartal m&dio, foram 

menores para o grupo de óbitos do que de sobreviventes. Para 

o primeiro intervalo, esta diferen~a foi muito grande quando 

considerado o periodo menor do que 12 meses, ou seja, 14 

crianç:as que foram a óbito ( 12,4 'Y. do total de óbitos ) 

nasceram antes de 12 meses do parto anterior. Para o grupo 

de sobreviventes isto ocorreu com 1 criança ( 0,7 'Y. ) . Um 

intervalo interpartal médio abaixo de 24 meses ocorreu em 

38,2 'Y. dos casos de Obito e 19,8 Y. dos casos de 

sobreviventes 

Em 34,9 'Y. dos 6bitos, a criança em estudo n~o 

era o último filho por ocasi~o da entrevista, e tal fato 

ocorreu em 25,9 'Y. dos sobreviventes. 

A Tabela 8 mostra, ainda na hist6ria 

gestacion~l, o número de nascidos mortos, abortos, perdas 

fetais e de óbitos de menores de 1 ano de idade, para os 

grupos estudados. Na verdade, o número de nati-mortos foi 

muito pequeno, muito aquém do esperado, sendo possivel que a 

distinç:~o entre aborto e nascido morto n~o tenha sido muito 

precisa, sendo preferivel analisar os dois conjuntamente 

como perda fetal. Assim, 22,8 Y. das m~es do grupo de óbitos 

e 15,7 Y. das m~es do grupo de sobreviventes referiu alguma 

perda fetal anterior ao nascimento da criança em estudo. 

Houve também uma predominAncia de hist6ria 

prévia de óbito de criança menor de um ano de idade entre 05 

casos (6bitos) do que entre os controles. Para o primeiro 
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Distribuiçio do n6mero e porcentagem dos 6bitos, sobreviventes e nascidos vivos segundo história prévia de nascido .orto. aberto, 
perda fetal (nascido morto ou abOrto) ou 6bito de menor de 1 ano. Cotia e Vargem Grande Paulista,1984-1985. 

---------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------_. 
óBITOS SOBREVIVENTES RMOSTRR DOS NRSCIDOS VIVOS 

HIST6RIR GESTRCIONRL EM 1964 
+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+-------_. 

No. " "=leUM No. " 'RCUM I No. I , '''ACUM 
_________________________________ + __________ t _________ -t---------+----------+----------+---------+----------t----------t--------

Nenhum 147 98.7 98.7 , 212 98.6 96.6 I 219 98.6 98.6 
Nascido morto 1 1 0.7 99.3 I 3 1.4 100.0 I 3 1.4 100.0 

RbOrto 

Perda fetal 

óbito de menor 
de 1 ano 

2 1 0.7 100.0 I 100.0 I 100.0 
---------+-------------------------------+-------------------------------t------------------------------
TOTnL I 149 100.0 I 215 (1) 100.0 I 222 (1) 100.0 
------·--+-------------------------------t-------------------------------+-------------------------------
Nenhum I 117 78.5 78.5 184 85.6 85.6 189 85.1 85.1 
1 I 18 12.1 90.6 22 10.2 95.8 23 10.4 95.5 
2 I 9 6 . O 96 . 6 7 3 . 3 99. 1 7 J. 2 98.6 
3 I 2 1 .3 98. O 1 0.5 99.5 1 0.5 99.1 
4 I 2 1.3 99.3 99.5 1 0.5 99.5 
5 I 1 0.7 100.0 , 1 0.5 100.0 1 0.5 100.0 
---------+-------------------------------+-------------------------------t-------------------------------
TOTRL 149 100.0 I 215 (1) 100.0 222 (1) 100.0 

---------+-------------------------------+-------------------------------t-------------------------------
Sim 34 22.8 22.8 I 34 15.7 15.7 I 36 16.1 16.1 
Nao 115 77.2 100.0 , 182 84.3 100.0 I 187 83.9. 100." 
---------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------
TOTRL I 149 100.0 I 216 100.0 I 223 100.0 
---------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------
Nenhum I 117 79.1 79.1 I 197 91.6 91.6 I 202 91.0 91.0 
1 I 19 12.8 91.9 I 14 6.5 98.1 I 15 6.8 97.7 
2 I 10 6.8 98.6 I 3 1 .4 99.5 I 4 1 .8 99.5 
3 f 2 1.4 100.0 , 1 0.5 100.0 I 1 0.5 100.0 
---------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------
TOTRL 148 (1) 100.0 215 (1) 100.0 222 (1) 100.0 

--------------------------+ ------------------------------t-------------------------------t-------------------------------
(1) 1 nao resposta 

0\ 
O 
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Distribui~ão do nómero e porcentagem dos 6bitos. sobreviventes e nascidos vivos segundo doen~a crOnica da mãe. doença 
durante a gesta~io e tabagismo durante a gestação. Cotia e Vargem Grande Paulista. 1964-1965. 

---------------------------------------------+-------------------------t-------------------------t-------------------------
6BITOS SOBREVIVENTES RMOSTRR NRSCIDOS VIVOS 

EM 1964 
t--------+--------t-------t--------+--------t-------+--------+--------t-------

No. 'I 'RCUM I No. 'I 'RCUM I No. 'I 'RCUM 
---------------------------------------------t--------t--------t-------+--------+--------t-------t--------t--------t-------

Doença crOnica Nao 116 79.2 169 67.9 194 87.4 
da mae Sim 31 20.6 26 12.1 28 12.6 

Doen~a durante 
a gesta~ão 

Tabagismo durante 
a gesta~ão 

-----------------------+-------------------------+-------------------------t-------------------------
TOTRL I 149 100.0 I 215 (1) 100.0 222 (1) 100.0 
-----------------------t-------------------------+-------------------------t-------------------------
Nao 64 43.0 109 50.7 112 50.5 
Nao lembra 3 2.0 
Hipertensao 9 6.0 

,Edema 16 10.7 
'Hipertensao e edema 12 6.1 
VOmitos 11 7.4 
Outros 34 22.6 

14 
25 
16 

9 
42 

6.5 
11.6 
7.4 
4.2 

19.5 

15 
25 
16 
10 
44 

6.8 
11.3 
7.2 
4.5 

19.8 
-----------------------t-------------------------t-------------------------t-------------------------
TOTRL I 149 100.0 215 (1) 100.0 222 (1) 100.0 
-----------------------+-------------------------t-------------------------+-------------------------
Nao 94 63.9 63.9 156 72.6 72.6 160 72.1 72.1 
Rté 10 cigarros/dia 26 19.0 63.0 39 16.1 90.7 41 18.5 90.5 
11 a 20 cigarros/dia 19 12.9 95.9 13 6.0 96.7 14 6.3 ~6.8 
21 ou t cigarros/dia 6 4.1 100.0 7 3.3 100.0 7 3.2 100.0 
-----------------------+-------------------------t-------------------------t-------------------------
TOTRL 147 (1) 100.0 215 (1) 100.0 222 (1) 100.0 

---------------------------------------------+-------------------------t-------------------------+-------------------------
(1) 1 nao resposta 
(2) 2 nao respostas 

cn ..... 
• 
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grupo isto cor respondeu a 21,0 I. do total e para o segundo a 

8,4 I. do total. 

A Tabela 9 descreve as condi~bes da gesta~~o 

da crian~a em estudo no que se refere a existência prévia de 

alguma doença crOnica da m~e, a ocorrência de alguma doen~a 

durante a gesta~~o e ao tabagismo durante a gesta~~o. Para 

todas as três variáveis, a modalidade sim apresentou 

predomin~ncia de ocorrência para o grupo de óbitos comparado 

com o grupo de sobreviventes. Para doença crOnica da m~e as 

propor~~es foram, respectivamente, para os grupos de óbitos 

e de sobreviventes, de 20,8 I. e de 12,1 1.. Ocorreu alguma 

doen~a durante a gesta~~o em 55 I. das m~es do primeiro grupo 

(óbitos) e em 49,3 das do segundo grupo 

(sobreviventes).Entre as m~es do grupo de óbitos houve uma 

freqOência maior de tabagismo durante a gesta~~o da crian~a 

em estudo (36 1.) do que entre as m~es do grupo de 

sobreviventes (27,4 1.). 

Foram também solicitadas das m~es entrevis

tadas, informa~~es sobre a cobertura por servi~os de saúde. 

Os resultados est~o apresentados na Tabela 10 e mostram uma 

maior propor~~o de m~es do grupo de óbitos sem nenhuma 

cobertura por servi~o de saúde (30,2 1.). O grupo de 

sobreviventes apresentou uma propor~~o menor (19,4 1.) sem 

cobertura por servi~os de saúde~ uma propor~~o ligeiramente 

maio~ (55,6 I. contra 49 1.) de cobertura pelo INAMPS e uma 

cobertura maior pelos servi~os médicos privados, quando 

considerados na sua totalidade, isto é, isolados ou 
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Distribuição do nômero e porcentagem dos 6bitos, sobreviventes e nascidos vivos segundo cobertura 
das mães por serviços de saôde. Cotia e Vargem Grande Paulista, 1984-1985. 

--------------------------------t---------------------t---------------------t---------------------
6BITOS I SOBREVIVENTES I~MOSTR~ N(:lSCIDOS VIVO 

SERVIÇOS DE S(:lóDE I I EM 1984 
+----------t----------t----------t----------t----------t----------

No. \ No. , No. , 
--------------------------------t----------t----------t----------t----------t----------t----------
Nenhum 45 30.2 I 42 19.4 45 20.2 
Não sabe 2 1 .3 I O 0.0 O 0.0 
IN(:lMPS 73 49.0 I 120 55.6 122 54.7 
FUNRUR(:lL 9 6.0 I 9 4.2 9 4.0 
Seguro médico orivado 3 2.0 I 3 1.4 4 1.8 
IN(:lMPS t Seguro médico privado 3 2.0 I 18 8.3 18 8.1 
Outros 2 1.3 I 5 2.3 5 2.2 
IN(:lMPS t Outros 12 8.1 I 17 7.9 18 8.1 
FUNRUR~L t Outros - I 1 0.5 1 0.4 
IN(:lMPS t FUNRUR(:lL t Outros - I 1 0.5 1 0.4 
--------------------------------t---------------------+---------------------t---------------------
TOT(:lL 149 100.0 216 100.0 223 100.0 
--------------------------------t---------------------t---------------------+---------------------

0'1 
W 
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associados ao INAMPS. Neste caso os valores para os grupos 

de óbitos e sobreviventes foram respectivamente de 4 I. e 

9,71.. 

o pré-natal foi estudado através de tr~s 

aspectos básicos 

idade gestacional 

: ter ou n~o feito consultas de pré-natal, 

por ocasi~o da primeira consulta de pré-

natal e número de consultas de pré-natal feitas durante a 

gravidez. Pela Tabela 11 pode-se observar que uma 

porcentagem maior de m~es do grupo de óbitos (14,2 I. contra 

3,2 I. ) n~o fez pré-natal. Este mesmo grupo apresentou uma 

tendéncia maior de iniciar o pré-natal em uma fase mais 

avan~ada da gesta~~o e de apresentar um número menor de 

consultas. De fato, 31,81. delas fez a primeira consulta de 

pré-natal com mais de trés meses de gesta~~o enquanto 271. 

das m~es do grupo de sobreviventes iniciou o pré-natal com 

esta idade gestacional. Quanto ao número de consultas, 54,41. 

(óbitos) 

pré-natal 

fez seis 

e 44,0 I. 

ou menor número de 

do grupo controle 

do grupo caso 

consultas de 

(sobreviventes fez até o mesmo número de consultas. 

A maioria das m~es estudadas, 62,41. do grupo 

caso e 51,21. do grupo controle, deu à luz em hospital, na 

área de estudo (Tabela 12). Uma porcentagem maior do grupo 

controle (46,51. contra 34,91.) deu à luz em hospital fora da 

área de estudo. A propor~~o de parto domiciliar foi muito 

baixa para os dois grupos estudados, 

óbitos e 1,41. para o de sobreviventes. 

2,71. para o grupo de 
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Distribuiç~o do n6mero e porcentagem dos 6bitos, sobreviventes e nascidos vivos segundo seguimento de pré-natal, idade 
gestacional a primeira consulta e n6mero de consultas de pré-natal. 

Cotia e Vargem Grande Paulista, 1984-1985. 

---._-------------_.- --------------------------+-------------------------+-----._---- -------------+- ----------._----._----. 
6BITOS SOBREVIVENTES 

PRé-NRHlL 
RHOSTRR NRSCIDOS VIVOS 

EH 1984 
f--------f--------+----- -+--------+--------.-------+--------+------ __ + ______ _ 

No. \ I \RCUH I No. \ I 'RCUH I No. " 'QCUM 
-.-.-----.- -------.----- ------+--------+--------+-------+--------+-- -----+-------+--------+--------+-------

Pré-natal 

Idade gestacional a 
primeira consulta 

de pré natal 
(em meses) 

N6mero de consultas 
de pré-niltal 

Nao 
Sim ,na ~rea em estudo 
Sim,fora da ~rea em estudol 
Sim,em ambas I 

21 
93 
32 

2 

14.2 
62.8 
21.6 
1.4 

7 
122 

77 
9 

3.3 
56.7 
35.8 
4.2 

10 
124 

79 
9 

4.5 
55.9 
35.6 

4.1 

--------------------------+-------------------------.-------------------------+-------------------------
TOTRL 148 (1) 100.0 215 (1) 100.0 222 (1) 100. O 
--------------------------+----------------------- -f-------------------------+-------------------------
1 8 6.3 6.3 44 21.3 21.3 45 21.3 21.3 
2 37 29.4 35.7 55 26.6 47.8 55 26.1 47.4 
3 41 32.5 68.3 52 25.1 72.9 S4 25.6 73.0 
4 21 16.7 84.9 27 13.0 86.0 26 13.3 86.3 
5 6 4.8 89.7 9 4.3 90.3 9 4.3 90.5 
6 10 7.9 97.6 12 5.8 96.1 12 5.7 96.2 
7 e + 3 2.4 100.0 8 3.9 100.0 8 3.8 100.0 
.--_.-----.-------- --+-------------------------+-------------------------+-------------------------
TOTRL I 126 (2) 100.0 207 (3) 100.0 I 211 (11 100.0 
--------------------------+-- ------------------+-------------------------+-------------------------
Rté 3 16 12.8 12.8 20 9.7 9.7 20 9.5 9.5 
4 - 6 52 41.6 54.4 71 34.3 44.0 75 35.5 45.0 
7 - 9 36 28.8 83.2 78 37.7 81.6 78 37.0 82.0 
10 e f 21 16.8 100.0 38 18.4 100.0 I 38 18.0 100.0 
--------------------------+---------------------- --+-------------------------+-------------------------
TOTRL 125 (5) 100.0 207 (3) 100.0 211 (4) 100.0 

----------~---- ----------------------~---+------------ --f ------------------+.-------------.----------
(1) 1 não'resposta 
(2 ) 21 não se aplica, não lembra e não resposta 
(3 ) 7 nao se aplica, nao lembra e não resposta 
(4 ) 10 não SI? aplica, 1 não lembra e não rl?sposta 
(5 ) 21 não se aplica. 2 não lembra e não resposta 

m 
lJl 



HIBEUI 12 

Distribuição do número e porcentagem dos 6bitos, sobreviventes e nascidos vivos segundo local e tipo de parto das ~aes 
estudadas. Cotia e Vargem Grande Paulista, 1984-1985. 

-------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------
6BITOS SOBREVIVENTES I~MOSTR~ N~SCIDOS VIVOS 

LOC~L E TIPO DE P~RTO I EM 1984 
+----------+----------+----------+----------+----------+-----------

No. " No. " No. " ----------.--------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------
Domiciliar,na ~rea em estudo 4 2.7 I 2 0.9 2 0.9 
Domiciliar,fora da àrea em estudol - I 1 0.5 1 0.5 

Local do parto Hospitalar,na ~rea em estudo I 93 62.4 I 110 51.2 113 50.9 
Hospitalar,fora da ~rea em estudol 52 34.9 I 100 46.5 104 46.6 
Outros I O 0.0 I 2 0.9 2 0.9 
---------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------
TOT~L 149 100.0 I 215 (1) 100.0 I 222 (1) 100.0 
---------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------
Espont~neo 99 66.4 I 116 54.0 I 122 55.0 

Tipo de parto F6rceps 11 7.4 I 31 14.4 I 31 14.0 
Cesariana 39 26.2 I 68 31.6 I 69 31.1 
---------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------
TOT~L 149 100.0 I 215 (1) 100.0 I 222 (1) 100.0 

-------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------
(1) 1 nio resposta 

~ 
~ 



maior para 

valores, 

67. 

A proporç~o de parto cirúrgico e fórceps foi 

o grupo de sobreviventes 

respectivamente, 31,61. e 

(Tabela 12), sendo os 

14,41. (sobreviventes) 

contra 26,21. e 7,41. (óbitos). 

A propor~~o de sexo masculino e feminino nos 

dois grupos foi de 57,71. homens e 42,31. mulheres no grupo de 

Obitos e de 44,91. de homens e 55,11. de mulheres no grupo de 

sobreviventes (Tabela 13). Uma porcentagem muito maior de 

foram a óbito no primeiro ano de vida, nasceu 

com peso abaixo de 2500g (47,11.) quando comparadas àquelas 

que sobreviveram (13,61.). E para uma propor~~o maior delas, 

também, a m~e referiu a exist@ncia de doen~a crOnica (20,41. 

contra 10,31.). 

A análise das variáveis aleitamento materno e 

procura de orienta~~o sobre puericultura foi feita somente 

para.a amostra de nascidos vivos, uma vez Que sua análise 

para os grupos de óbitos e de sobreviventes implicaria em 

utiliza~~o de técnicas metodológicas diversas das que foram 

utilizadas no trabalho. Os resultados encontrados refletem a 

prevalência destas variáveis na popula~~o. Assim, 89,21. das 

m~es referiu amamenta~~o ao peito (independentemente do 

periodo de dura~~o) e somente 13,51. delas n~o procurou 

nenhuma orienta~~o de puericultura (Tabela 14). Do total de 

m~es da amostra, 81,61. procurou esta orientaç~o em serviços 

de saúde (fez puericultura), sendo que, 62,71. delas em 

servi~os localizados na área de estudo. 



HIBELÇl 13 

Distribui,ão do número e porcentagem dos óbitos, sobreviventes e nascidos vivos segundo o sexo, pêso 
ao nascer e doen,a crônica das crian,as. Cotia e Vargem Grande Paulista, 1984-1985. 

----------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------
óBITOS SOBREVIVENTES IÇlMOSTRÇl NÇlSCIDOS VIVOS 

CÇlRÇlCTERISTICÇlS DÇlS CRIÇlNÇÇlS 1 EM 1984 
+----------+----------+----------+----------+----------+-----------

No . , No. , No. , 
----------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------

• Sexo Masculino 1 86 57.7 1 97 44.9 1 102 45.7 
Feminino 1 63 42.31 119 55.11 121 54.3 
------------+---------------------+---------------------+----------------------
TOTÇlL 149 100.0 1 216 100.0 1 223 100.0 
------------+---------------------+---------------------+----------------------
( 2000 41 29.7 7 3.3 1 10 4.5 

Pêso ao nascer 20001-2500 24 17.4 1 22 10.3 1 24 10.9 
25001-3000 25 18.1 1 61 28.5 1 61 27.6 
3000 e + 48 34.8 1 124 57.9 I 126 57.0 
------------+---------------------+---------------------+----------------------
TOTÇlL 138 (1) 100.0 1 214 (2) 100.0 I 221 (2) 100.0 
------------+---------------------+---------------------+----------------------

Doen,a crônica Sim 1 30 20.4 1 22 10.3 I 22 10.0 
Nao 1 117 79.6 1 192 89.7 1 199 90.0 
------------+---------------------+---------------------+----------------------
TOTÇlL 147 (2) 100.0 1 214 (2) 100.0 1 221 (2) 100.0 

----------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------
(1) 9 não respostas 
(2) 2 não respostas 

0\ 
CO 



HlB E U:j 14 

Distribuição do nómero e porcentagem dos 6bitos, sobreviventes e nascidos vivos 
segundo aLeitamento materno e procura de orientação sobre puericultura. 

Cotia e Vargem Grande Paulista. 1984-1985. 

-----------------------------------~--------------------+----------------------
I~MOSTR~ N~SCIDOS VIVOS 

~LEIT~MENTO M~TERNO E PUERICULTUR~ I EM 1984 
+----------+-----------

No. I , 
--------------------------------------------------------+----------+-----------
~leitamento materno Nao 24 10.8 

Procura de orientação 
sobre puericultura 

Sim 198 89.2 
----------------------------------+----------------------
TOT~L I 222 (1) 100.0 
----------------------------------+----------------------
Nao procurou 30 13.5 
Sim, na àrea em estudo 139 62.6 
Sim, fora da àrea em estudo 34 15.3 
Sim, na àrea e fora 8 3.6 
Sim, familiares, parteira, etc. 5 2.3 
Sim, de uma das alternativas acimal 6 2.7 
----------------------------------+----------------------
TOT~L 222 (1) 100.0 

--------------------------------------------------------+----------------------
(1) 1 não resposta 

0'1 
\O 



70. 

Uma propor~~o grande das m~es estudadas n~o 

s~o naturais da àrea em estudo, isto é, n~o nasceram em 

Cotia ou Vargem Grande Paulista, sendo esta propor~~o 

semelhante para os dois grupos, 20,81. para o grupo de óbitos 

e 19,41. para o grupo de sobreviventes. As àreas de origem 

das m~es também s~o semelhantes para os dois grupos e as 

principais delas, em ordem decrescente, foram: regi~o IV 

(Minas Gerais e Espirito Santo), regi~o V (Maranh~o, Piaui, 

Cearà, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e Bahia), regi~o da Grande S~o Paulo e r€gi~o de 

Sorocaba (antiga Regi~o de Saúde 4-Sorocaba). Para a 

proced@ncia das m~es, estes valores s~o diferentes, embora 

os locais sejam basicamente os mesmos e a Grande S~o Paulo é 

o local de maior propor~~o quanto à procedência, mostrando a 

passagem das familias por outras àreas da regi~o 

metropolitana, antes de se fixarem em Cotia e Vargem Grande 

Paulista (Tabela 15). 

Entre as m~es do grupo de óbitos, 16,21. 

residiam na àrea em estudo hà menos de dois anos por ocasi~o 

da entrevista e para o grupo de sobreviventes este valor foi 

de 6,9í' .• Residindo há menos de 36 meses as propor~bes foram 

semelhantes, 23,61. e 22,71., para os grupos de óbitos e 

sobreviventes, respectivamente. Quase a metade (491.) das 

m~es do grupo de casos (óbitos) e 44,41. do grupo controle 

(sobreviventes) moravam há menos de 24 meses na casa, por 

ocasi~o da entrevista (Tabela 16). 



H1BEL~ 15 

Distribuição do n6mero e porcentagem dos óbitos, sobreviventes e nascidos vivos segundo naturalidade e procedência das .ies. 
Cotia e Vargem Grande Paulista, 1984-1985. 

------------------------------t-------------------------------t-------------------------------t-------------------------------
I óBITOS I SOBREVIVENTES I~MOSTR~ NRSCIDOS VIVOS EH 1984 
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------

LOCÇlLID~DES NIHUR~L I D~DE I PROCEDêNCI~ NRTUR~LID~DE I PROCEDêNCIR NRTURRLIDRDE I PROCEDêNCIR 
t-------t-------t-------t-------t-------+-------t-------t-------+-------+-------+-------+-------
I No. I I No. I I No. I I I No. I I No. I I I No. I " ------------------------------+-------t-------t-------+-------t-------t-------t-------t-------+-------+-------+-------+-------

COTI~ 25 16.8 24 16.1 32 14.8 36 16.7 33 14.8 37 16.6 
VRRGEM GR~NDE PRULIST~ 6 4.0 10 6.7 10 4.6 18 8.3 10 4.5 18 8.1 
GR~NDE SRO P~ULO (1) 18 12.1 40 26.8 30 13.9 50 23.1 30 13.5 51 22.9 
SORO(RB~ (1) 12 8.1 14 9.4 24 11 . 1 24 11.1 25 11.2 25 11.2 
PRESIDENTE PRUDENTE' (1) 5 3.4. 2 1.3 5 2.3 3 1.4 6 2.7 4 1.8 
M~RILIR (1) 6 4.0 5 3.4 5 2.3 4 1.9 5 2.2 4 1.8 
DEMRIS REGIÕES DE SR6DE (1) 9 6.0 10 6.7 11 5.1 13 6.0 12 5.4 14 6.3 
SRO PRULO (SEM ESPECIFICRÇRO) 2 0.9 2 0.9 2 0.9 2 0.9 
REGIRO II I (2) 11 7.4 11 7.4 21 9.7 19 8.8 23 10.3 20 9.0 
REGI~O IV (3) 32 21.5 19 12.8 44 20.4 29 13.4 44 19.7 29 13.0 
REGItiO V (4) 22 14.8 12 8.1 29 13.4 16 7.4 30 13.5 17 7.6 
REG I RO V II I (5) 2 1.3 2 1.3 3 1.4 2 0.9 3 1.3 2 0.9 
EXTERIOR 1 0.7 

---------------t---------------t--------------- ---------------+---------------
TOT~L 149 100.0 149 100.0 216 100.0 216 100.0 223 100.0 223 100.0 

------------------------------t---------------t---------------t---------------t---------------+---------------+---------------
(1) Regi~es de Sa6de do Estado de São Paulo 
(2) Paran~, Santa Catarina e Rio Grande·do SuL 
(3) Minas Gerais e Espírito Santo 
(4) Maranhão, Piau!. Cear~. Rio Grande do Norte, Para!ba, Pernambuco, Rlagoas, Sergipe e Bahia 
(5) Mato Grosso do SuL, Mato Grosso e Goiàs 

~ 
~ 



T~BEL~ 16 

Distribuição do nómero e porcentagem dos óbitos, sobreviventes e nascidos vivos segundo tempo morando na ~rea e. estudo e 
na casa. Cotia e Vargem Grande Paulista, 1984-1985. 

------------------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------
óBITOS SOBREVIVENTES 

TEMPO N~ ~RE~ E N~ C~S~ 
~MOSTR~ DOS N~SCIDOS VIVOS 

EM 1984 
+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------
1 No. I.' 1 '~CUM No. 'I '~CUM 1 No. , , "~CUH 

------------------------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------
Tempo morando 

na ~rea em estudo 
(em meses) 

Tempo morando 
na casa 

(em meses) 

( 12 1 6 4.1 4.1 2 0.9 0.9 2 0.9 0.9 
121-24 1 18 12.2 16.2 13 6.0 6.9 13 5.8 6.7 
241-36 1 11 7.4 23.6 34 15.7 22.7 34 15.2 22.0 
361-48 13 8.8 32.4 13 6.0 28.7 16 7.2 29.1 

,481-60 6 4.1 36.5 12 5.6 34.3 12 5.4 34.5 
60 e + 94 63.5 100.0 142 65.7 100.0 146 65.5 100.0 
------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------
TOT~L 148 (1) 100.0 216 100.0 223 100.0 
------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------
( 12 40 26.8 26.8 1 52 24.1 24.1 1 53 23.8 23.8 
121-24 33 22.1 49.01 44 20.4 44.41 46 20.6 44.4 
24 e + 76 51.0 100.0 1 120 55.6 100.0 1 124 55.6 100.0 
------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------
TOT~L 1 149 (1) 100.0 216 100.0 '223 990.6 

------------------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------
(1) 1 não resposta 

...... 
IV 



73. 

Uma propor~~o um pouco maior das m~es do 

grupo de óbitos eram solteiras (15,41.), comparadas com o 

grupo controle (10,61.) e 21,51. delas estavam a menos de 24 

meses com o companheiro, enquanto que, no grupo dos 

sobreviventes, este tempo correspondeu a 13,61. do total 

( Ta be 1 a 1 7) • 

Uma propor~~o semelhante de m~es nos dois 

grupos referiu n~o trabalhar fora de casa, 67,1 I. no 

primeiro grupo (Obito) e 66,7 I. no segundo (sobreviventes). 

Baixa escolaridade, isto é, curso primário ou menos, 

predominou um pouco mais no grupo de casos (77,2 1.) do que 

no de controles (65,7 1.). De um modo geral, para ambos os 

grupos, a escolaridade foi baixa (Tabela 18). 

O padr~o de naturalidade e procedência dos 

pais é muito semelhante ao das m~es. Uma propor~~o um pouco 

menor dêles do que a das m~es é autoctone da área (17,2 I. 

para os óbitos e 16,91. para os sobreviventes, comparados com 

20,8 I. e 19,41. respectivamente, para as m~es), conforme pode 

ser visto na Tabela 19. 

A situa~~o de emprego e rela~~o de trabalho 

dos pais apresentadas na Tabela 20 mostram que a diferen~a 

com rela~~o a estas variáveis entre o grupo de Obitos e 

sobreviventes é pequena. Uma propor~~o ligeiramente maior de 

pais do grupo de Obitos (6/') estava desempregado por ocasi~o 

da entrevista, quando comparado com o grupo de sobreviventes 

(3,71.). Neste mesmo grupo de Obitos predominou a categoria 

da rela~~o de trabalho "empregado sem cargo de chefia" 



HIBELR 17 

Distribuição do número e porcentagem dos 6bitos, sobreviventes e nascidos vivos segundo estado maritaL e tempo 
morando com o companheiro. Cotia e Vargem Grande PauLista. 1984-1985. 

-------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------
I 6BITOS SOBREVIVENTES IRMOSTRR NR5CIDOS VIVOS 

ESTRDO MRRITRL I I EM 1984 
+----------+----------+----------+----------+----------+-----------

No. " No. " No. '" -------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------
50 L t e i r a 23 15.4 23 10.6 24 10.8 
Casada (Registro CiviL) 46 30.9 51 23.6 53 23.8 

E s ta d o· m ar i t a L C a sa da (R e L i g i o s o ) 2 1 . 3 5 2. 3 6 2. 7 
Casada (Civi L e ReL igioso) 56 37.6 100 46.3 103 46.2 
Viúva 1 0.7 1 0.5 1 0.4 
~eparada 1 0.7 7 3.2 7 3.1 
Desquitada ou divorciada O 0.0 2 0.9 2 0.9 
Outros 20 13.4 27 12.5 27 12.1 

---------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------
TOTRL 149 100.0 I 216 100.0 I 223 100.0 

---------------------------------+---------------------t---------------------+----------------------
Tempo c:om o ( 12 9 6.7 I 7 3.5 I 7 3.4 

c:ompanheiro (em meses)121-24 20 14.8 I 20 10.1 I 22 10.7 
24 e + 106 78.5 I 171 86.4 I 176 85.9 

---------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------
TOTRL 135 (1) 100.0 I 198 (2) 100.0 I 205 100.0 

-------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------
( 1) 14 
(2) 18 

.. 
nao 
não 

respostas 
respostas 

~ 
~ 



HIBEUI 18 

Distribuição do nómero e porcentagem dos óbitos, sobreviventes e nascidos vivos segundo situaçao de trabalho e escolaridade 
das mães. Cotia e Vargem Grande Paulista, 1984-1985. 

------------------------------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------
óBITOS SOBREVIVENTES RMOSTRR NRSCIDOS VIVOS 

EM 1984 
+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------

No. 'I 'RCUM I No. 'I 'RCUM I No. I , I 'AtUM 
------------------------------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------

Nao 100 67.1 67.1 144 66.7 66.7 146 65.5 65.5 
Trabalho fora Parte do dia 10 6.7 73.8 15 6.9 73.6 16 7.2 72.6 

de casa Dia todo 39 26.2 100.0 55 25.5 99.1 59 26.5 99.1 

Escolaridade 
da mãe 

Outros O 0.0 100.0 2 0.9 100.0 2 0.9 100.0 
\ --------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------
, TOTRL 149 100.0 216 100.0 223 100.0 

--------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------
Rnalfabeto 14 9.4 9.4 14 6.5 6.5 15 6.7 6.7 
L@ e escreve 14 9.4 18.8 12 5.6 12.0 12 5.4 12.1 
Prim~rio 87 58.4 77.2 116 53.7 65.7 121 54.3 66.4 
Gin~sio 30 20.1 97.3 50 23.1 88.9 51 22.9 89.2 
Colegial 2 1.3 98.7 10 4.6 93.5 10 4.5 93.7 
Superior 2 1.3 100.0 14 6.5 100.0 14 6.3 100.0 
--------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------
TOTRL 149 100.0 216 100.0 223 100.0 

------------------------------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------

-...J 
111 



TRBEUI 19 

Distribuição do número e porcentagem dos óbitos, sobreviventes e nascidos vivos segundo naturalidade e procedência dos pais. 
Cotia e Vargem Grande Paulista, 1984-1985. 

______________________________ t _______________________________ + _______________________________ t _____________ ------------------

'óBITOS SOBREVIVENTES 'RHOsTRR NRsCIDOs VIVOS EM 1984 t _______________ t _______________ t _______________ t _____ ----------t---------------t---------------
LOCRLI ORDEs NRTURRLIDRDE' PROCEO@NCIR NRTURRLIDRDE' PROCED@NCIR NRTURRLIDRDE' PROCEDêNCIA 

+-------t-------t-------t-------t-------t-------t-------t-------t-------t-------+-------+-------
, No. " No. " No. " No. " No. " No. " ______________________________ + _______ t _______ t _______ t-------+-------+-------+-------t-------+-------+-------+-------+-------

COTHI • , 
VRRGEM GRRNDE PRULISTR 
GRRNDE sRO PRULO (1) 

, , , sOROCRBR (1) 
DEMRIs REGICíEs 
Sj:jO PRULO (SEM 
REGúío I (2) 
REGIt'íO III (3) 
REGItiO IV (4) 
REGIRO V (5) 
DEMRIs REGIOEs 
EXTERIOR 

DE sRúDE (1) , 
EsPEtIFICRCRO) , , , , , 

I 
I 

21 
2 

10 
15 
16 

1 
O 
9 

29 
28 

2 
1 

15.7 
1.5 
7.5 

11.2 
11.9 
0.7 
0.0 
6.7 

21.6 
20.9 
1.5 
0.7 

20 
6 

34 
12 
13 

1 
O 
9 

21 
16 

1 
1 

14.9 
4.5 

25.4 
9.0 
9.7 
0.7 
0.0 
6.7 

15.7 
11.9 
0.7 
0.7 

27 
7 

31 
18 
16 

O 
2 

17 
44 
36 

2 
1 

13.4 
3.5 

15.4 
9.0 
8.0 
0.0 
1. O 
8.5 

21.9 
17.9 
1.0 
0.5 

33 
10 
56 
19 
17 

1 
1 

16 
26 
22 

16.4 
5.0 

27.9 
9.5 
8.5 
0.5 

·0.5 
8.0 

12.9 
10.9 

28 
7 

32 
20 
17 

O 
2 

17 
45 
37 

2 
1 

13.5 
3.4 

15.4 
9.6 
8.2 
0.0 
1.0 
8.2 

21.6 
17.8 
1.0 
0.5 

33 
11 
57 
20 
18 

1 
1 

17 
27 
23 

15.9 
5.3 

27.4 
9.6 
8.7 
0.5 
0.5 
8.2 

13.0 
11.1 

------------------------------t---------------+---------------t---------------+---------------+---------------+---------------
TOTRL 134 (6)100.0 134 (6)100.0 201 (6)100.0 I 201 (6)100.0 208 (6)100.0' 208 (6)100.0 

------------------------------t---------------t---------------t---------------+---------------+---------------t---------------
(1) Regiões de Saúde do Estado de São Paulo 
(2) Rio de Janeiro 
(3) Paran~. Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
(4) Minas Gerais e Espirito Santo 
(S) Maranhão, Piaul, Cear~, Rio Grande do Norte, Paralba, Pernambuco, Rlagoas, Sergipe e Bahia 
(6) Valores menores Que os totais estudados (149, 216 e 223) devido a nao se aplica e nao sabe. 

-..J 
0\ 



HIBEUI 20 

Distribuição do n6mero e porcentagem dos óbitos, sobreviventes e nascidos vivos segundo situação de emprego e relação de 
trabalho do pai. Cotia e Vargem Grande Paulista. 1984-1985. 

----------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------
TR~B~LHO E ESCOL~RID~DE DO P~I óBITOS I SOBREVIVENTES IQHOSTRQ NQSCIDOS VIVOS 

I I EM 1984 
+----------+----------+----------+----------+----------+-----------

No. I " I No. I " I No. I "' 
----------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------
Situaçãô de Empregado 140 94.0 I 206 96.3 I 213 96.4 

emprego Desempregado 9 6.0 I 8 3.7 I 8 3.6 

Relação de 
trabalho 

-------------------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------
TOTRL. I 149 100.0 I 214 (1) 100.0' 221 (1) 100.0 
-----~-------------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------
Empregado sem cargo de chefia 102 70.3 139 65.9 143 65.6 
Empregado com cargo de chefia 27 18.6 46 21.8 48 22.0 
Trabalho por conta própria sem empregados 14 9.7 19 9.0 20 9.2 
Trabalho por conta própria com empregados 1 0.7 7 3.3 7 3.2 
Outros 1 0.7 
-------------------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------
TOT~L 145 (2) 100.0 I 211 (3) 100.0 I 218 (3) 100.0 

----------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------
(1) 4 não respostas 
(2) 2 não respostas 
(3) 5 não respostas 

~ 
~ 



78. 

(70,3% contra 65,9%). Por outro lado a categoria "trabalho 

por conta pr6pria com empregado" predominou no grupo de 

sobreviventes (3,3 % contra 0,7 h). 

Como no caso das m~es, a baixa escolaridade 

ou menos) foi maior entre os pais do grupo (curso primário 

de 6bitos do que 

71,7 % e 65,3 %, 

entre aqueles do grupo de sobreviventes, 

respectivamente. O inverso ocorreu com a 

escolaridade mais alta (colegial completo ou superior), 

apresentando os pais do grupo de 6bitos uma porcentagem de 

6,7 % e o grupo de sobreviventes de 13,5% • A maioria das 

entrevistas foi feita em 1986 na vig@ncia do Plano Cruzado, 

sendo que o valor da OTN (Obriga~Oes do Tesouro Nacional) 

permaneceu em CZ$106,40 de fevereiro de 1986 a fevereiro de 

1987, e o valor do salário minimo, de fevereiro a dezembro 

de 1986, foi de CZ$804,OO, correspondendo a 7,56 OTNs. A 

renda familiar per capita, em OTN, n~o mostra uma diferen~a 

muito nitida entre os dois grupos, havendo uma propor~~o 

maior para um ou outro grupo em algumas faixas especificas 

(Tabela 21). 

A Tabela 22 mostra uma pequena diferen~a 

entre os dois grupos no que se refere às caracteristicas 

predominantes da àrea de localiza~~o da habita~~o, com 18,8% 

dos óbitos na área rural e 13,9 % dos sobreviventes na mesma 

área. As diferen~as quanto aos tipos de habita~~o s~o 

maiores, sendo que 18,8 % das m~es do grupo caso (óbitos) 

moravam, por ocasi~o da entrevista, em barraco ou corti~o, 

enquanto que para as m~es do grupo controle (sobreviventes) 



HIBELR 21 

Distribuição do número e porcentagem dos 6bitos, sobreviventes e nascidos vivos segundo a escolaridade do pai e renda fa.iliar 
per capita. Cotia e Vargem Grande Paulista, 1984-1985. 

---------------------------------------t----------------------------t----------------------------t----------------------------
6BITOS SOBREVIVENTES RHOSTRR DOS NRSCIDOS VIVOS 

ESCOLRRIDRDE DO PRI 
E 

EM 1984 
t---------t---------t--------t---------t---------+--------+---------+---------.--------

RENDR FRHILIRR PER CRPITR No. "1 "RCUH No. "1 "RCUH No. ", t.RCU" 
---------------------------------------+---------t---------t--------t---------t---------t--------t---------t---------t--------

• Rnalfabeto I 5 3.7 3.7 1 7 3.5 3.5 I 8 3.6 3.6 
L@ e escreve I 21 15.7 19.4 I 19 9.5 13.1 I 20 9.0 12.6 

Escolaridade Primàrio I 70 52.2 71.6 I 104 52.3 65.3 1 108 48.4 61.0 

Renda familiar 
per capita (em OTN) 

Ginàsio I 29 21.6 93.3 1 42 21.1 86.4 I 42 18.8 79.& 
Colegial I 7 5.2 98.5 I 16 8.0 94.5 I 17 7.6 &7.4 
Superior I 2 1.5 100.0 I 11 5.5 100.0 I 11 4.9 92.4 
---------------t----------------------------t----------------------------+----------------------------
TOTRL 134 (1) 100.0 199 (2) 100.0 206 (2) 92.4 
---------------t----------------------------+----------------------------t----------------------------
Rt' 2 24 16.9 16.9 30 14.3 14.3 31 1 •. 3 1 •• 3 
21-4 28 19.7 36.6 57 27.1 41.4 60 27.6 .1.9 
41-6 30 21.1 57.7 44 21.0 62.4 44 20.3 62.2 
61-8 19 13.4 71.1 29 13.8 76.2 29 13.. 75.6 
81-16 28 19.7 90.8 30 14.3 90.5 31 1 •. 3 89.9 
161-32 9 6.3 97.2 14 6.7 97.1 15 6.9 96.& 
32 e t 4 2.8 100.0 6 2.9 100.0 7 3.2 100.0 
---------------t----------------------------t----------------------------t----------------------------
TOTRL 142 (3) 100.0 210 (4) 100.0 217 (4) 97.3 

---------------------------------------t----------------------------t----------------------------+----------------------------
(1) 14 não se aplica e 1 nao resposta 
(2) 17 não se aplica 
(3) 7 n50 respostas 
(4) 6 não respostas .... 

\O 
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Localizaç;o, tipo de habitaçio en6mero de pessoas por cOmodo. 
Cotia e Vargem Grande Paulista. 1984-1985. 

--------------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------
6BITOs SOBREVIVENTES I~MOsTR~ NRsCIDOs VIVOS 

C~R~CTER1STIC~s DE H~BIT~Ç~O 1 EM 1984 
+----------+----------+----------+----------+----------+-----------

No. " No. " No. " 
--------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------

Caracterlsticas 
predominantes da 
~rea de localização 

da habitação 

\ 

Tipo de habitação 

Número de pessoas 
por cOmodo 

Rural 28 18.8 30 13.9 31 13.9 
Cortiço O 0.0 2 0.9 2 0.9 
Favela 7 4.7 7 3.2 7 3.1 
Residencial 97 65.1 154 71.3 160 71.7 
Comercial 7 4.7 8 3.7 8 3.6 
Industrial 10 6.7 15 6.9 15 6.7 
---------------+---------------------+---------------------+----------------------
TOT~L 1 149 100.0 I 216 100.0 I 223 100.0 
---------------+---------------------+---------------------+----------------------
Casa 1 117 78.5 202 93.5 207 92.8 
~partamento I 3 2.0 4 1.9 4 1.8 
Barraco I 26 17.4 7 3.2 9 4.0 
Cortiço 1 2 1.3 2 0.9 2 0.9 
Outros 1 1 0.7 1 0.5 1 0.4 
---------------+---------------------+---------------------+----------------------
TOHIL I 149 100.0 I 216 100.0 I 223 100.0 
---------------+---------------------+---------------------+----------------------
( 1 30 20. 1 23 10.6 24 10.8 
11 -2 44 29.5 62 28.7 65 29.1 
21-3 38 25.5 63 29.2 64 28.7 
31-4 17 11.4 35 16.2 36 16.1 
4 e + 20 13.4 33 15.3 34 15.2 
---------------+---------------------+---------------------+----------------------
TOT~L 1 149 100.0 1 216 100.0 1 223 100.0 

--------------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------

co 
O 
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esta proporç~o foi de 4,1% • O número de pessoas por cOmodo 

n~o mostra um padr~o muito nitido para nenhum dos dois 

grupos, sendo que há uma predomin3ncia de baixa densidade 

intradomiciliar (menos de 1 pessoa por cOmodo) para o grupo 

de Obitos, 20,1 % contra 10,6 % no grupo de sobreviventes. 

Com relaç~o às habitaç~es foram ainda 

analisadas as condiç~es de saneamento, através da fonte da 

água e destino dos dejetos, do saneamento do peridomicilio e 

a existência ou n~o de umidade permanente nas paredes do 

domicilio, sendo que os resultados est~o descritos na Tabela 

23. 

Considerando-se como situaç~o satisfa

tória no que diz respeito a água e dejetos as duas primeiras 

alternativas da tabela, isto é, "água e esgoto da rede 

pública" e" água da rede pública e fossa", vê-se que a me>sma 

ocorreu em 36,9 % dos casos (óbitos) "e 44,9 % dos controles 

(sobreviventes). Constata-se também que a situaç~~ de 

saneamento do peridomicilio é precária para ambos os grupos, 

sem nitida diferença entre eles. O mesmo ocorre para a 

exist@ncia de umidade permanente, 

dos casos. 

referida em mais de 70 % 
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Distribuiçao do número e porcentagem dos óbitos, sobreviventes e nascidos vivos segundo condiçoes de saneamento dos 
domicIlias. Cotia e Vargem Grande Paulista. 1984-1985. 

---------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------
CONDIÇRO DE SRNERMENTO 

DOS DOMICILlOS 

óBITOS SOBREVIVENTES IRHOSTRR NRSCIDOS VIVOS 
EM 1984 

+----------t----------+----------+----------t----------+-----------
No. " No. " No. " ---------------------------------------------------------+----------+----------+----------t----------t----------+-----------

Fonte de 
ligua e 
destino 

dos 
dejetos 

Sanealllento 

ligua e esgOto da rede pública 15 10.1 27 12.5 28 12.6 
ligua da rede pública e fossa 40 26.8 70 32.4 70 31.4 
ligua da rede pública e esgOto a ceu aberto' 9 6.0 15 6.9 15 6.7 
IIgua de POI;O e fossa '42 28.2 56 25.9 58 26.0 
ligua de POI;O e esgOto a ceu aberto I 11 7.4 11 5.1 12 5.4 
Outros (1) I 32 21.5 37 17.1 40 17.9 
------------------------------------------t---------------------t--------------- -----+----------------------
TOTnL , 149 100.0 , 216 100.0 , 223 100.0 
------------------------------------------t---------------------t---------------------t----------------------
EsgOto a céu aberto sim 99 66.4 I 154 71.3 I 157 70.4 

nao 50 33.6 I 62 28.7 I 66 29.6 
----------+---------------------+---------------------+----------------------
TOTRL 149 100.0 I 216 100.0 I 223 100.0 

----------+---------------------+---------------------+----------------------
do ~guas paradas S i 111 

nao 
99 
50 

66.4 
33.6 

155 
61 

71.8 
28.2 

160 
63 

71.7 
28.3 peridomicllio 

Umidade 
Permanente 

Terreno baldio com lixo 

Sim 
Nao 

----------+---------------------+---------------------+----------------------
TOTRL 149 100.0 216 100.0 223 tUO.O 

----------+---------------------+---------------------+----------------------
sim 
nao 

70 
78 

47.3 
52.7 

108 
107 

50.2 
49.8 

112 
110 

50.5 
49.5 

----------+---------------------f---------------------+----------------------
TOTRL 148 (2) 100.0 I 215 (2) 100.0 , 222 (2) 100.0 
----------f---------------------+---------------------+----------------------

109 
40 

73.2 
26.8 

165 
50 

76.7 
23.3 

171 
51 

77.0 
23.0 

------------------------------------------f---------------------f---------------------+----------------------
TOTRL I 149 100.0 I 215 (2) 100.0 I 222 100.0 

---------------------------------------------------------f---------------------+---------------------+----------------------
(1) Todas as combinal;oes de fonte de ligua e destino de dejetos 
(2) 1 naO resposta 

(J) 
N 
• 



5.2 - 'ANALISE DA ASSOCIAÇAO ENTRE OS DIFERENTES FATORES 
DE RISCO E A MORTALIDADE NO PRIMEIRO ANO DE VIDA 

5.2.1 - CATEGORIZAÇAO DAS VARIAVEIS 

83. 

A análise do comportamento das variáveis 

independentes (fatores de risco ), descritas nas Tabelas 6 a 

23, foi o ponto de partida para a categoriza~~o das mesmas 

em dois grupos: o de risco e o de n~o risco. Esta 

categoriza~~o consistiu, basicamente, em dicotomizar estas 

variáveis, sendo que no caso das variáveis qualitativas, as 

possiveis alternativas de categorias assumidas foram 

alocadas nos grupos de risco ou de n~o risco. No caso das 

variáveis quantitativas, os possiveis valores assumidos 

foram também classificados como de risco ou n~o risco. Neste 

último caso, freq~entemente a categoriza~~o consistiu em 

estabelecer um ponto de corte, tanto para as variáveis 

continuas como para as discretas. 

Este processo de categoriza~~o levou em 

conta, além do comportamento destas variáveis no presente 

estudo, as informa~~es já existentes na literatura. Na 

verdade, a quase totalidade das variáveis estudadas já foram 

objeto de análise em diversos estudos, sendo que algumas já 

est~o incorporadas ao conhecimento médico-epidemio16gico 

como fatores de risco na área materno-infantil, tais como o 

elevado número de gesta~~es, idade da m~e muito baixa ou 

muito elevada, hist6ria prévia de perda fetal e outras. 



84. 

Mesmo as variáveis socio-econOmicas e ambi~ntais já foram 

exaustivamente analisadas na sua associa~~o com a 

mortalidade infantil. A partir deste conhecimento existente, 

os dados do presente estudo permitiram verificar o 

comportamento das diferentes variáveis independentes em 

relaç~o á variável dependente, óbito no primeiro ano de 

vida, na situa~~o real da área estudada. 

Algumas poucas variáveis n~o foram 

estudadas separadamente e sim associadas a uma ou mais, 

criando-se, desta forma, novas variáveis. 

Assim, história prévia de natimorto e 

história prévia de aborto foram analisadas como história 

prévia de perda fetal, independentemente da perda ter sido 

de um natimorto ou aborto. O número de cOmodos do domicilio 

foi considerado como pessoa por cOmodo. A presença nas 

imedia~bes do domicilio de esgoto a céu aberto,. águas 

paradas e terreno baldio com lixo, foi analisada como 

saneamento do peridomicilio. E, por último, a proced@ncia da 

m~e foi analisada conjuntamente com o tempo morando na área 

em estudo, criando-se uma variável nova denominada migraç~o. 

Estas variáveis novas também foram dicotomizadas para 

análise de sua associaç~o com a variável dependente. A 

tabela 24 mostra as 34 variáveis que foram dicotomizadas, 

assumindo _assim as categorias de risco ou de n~o risco com 

rela~~o a variável dependente, óbito no primeiro ano de 

vida. Algumas das variáveis, cujo comportamento foi 

anteriormente descrito para os grupo caso e controle, n~o 



TRBELR 24 

(ltegorizl~10 dls vlri'vels independentes eltud.dls(f.tores de risco). 
(oll. e V.rgem Grlnde P.ull.tl, 1984-1985. 

85. 

----t-----------------------------t----------------------------------------------------
VRRUVEL 

CRTEGO~lRS 

I----------------------~~--f-------------------------
I RISCO I NRO RISCO 

----f-----------------------------f--------------------------f-------------------------
IId.de di mie, em Inos,lo nas-I Menos de 20 e 3S ou , Hais de 20 e menos 
lcimento d. crl.n~a I mlls I de 35 

----t-----------------------------f--------------------------t-------------------------
2 IRl turl d. mie, em cm I Menos de 150 I 150 ou mai s 

----t-----------------------------t--------------------------f-------------------------
3 IPlso dls mies, em kg I Menos de 50 I 50 ou mais 

----t-----------------------------t--------------------------t-------------------------
4 IN6mero de gest.~ões .nterio-I 4 ou m.ls I Rte 3 

Ire s I I 

----t-----------------------------.--------------------------.-------------------------
5 IInterv.lo entre o p,.rto dai Menos de 18 I 18 ou mais 

Itri.n~. em estudo e o p.rtol I 
I.nterior (em meses) I I 

----f-----------------------------f--------------------------t-------------------------
6 IIntervalo lnterp.rtal m~diol Menos de 24 I 24 ou mais 

I ( em me s e s ) I I 
----f-----------------------------t--------------------------t-------------------------

7 INascimento posterior la da I Sim I Nio 
Icriln~a em estudo I I ----t-------------------- _________ • __________________________ • _____________ .. __________ _ 

8 IHist6ria pr~via da perda I Slm I Nio 
Ifetal I I 

----.-----------------------------.-----------~------~-------.-------------------------
9 IHist6ria pr~via de 6bito de I Sim I Não 

'criança menor de 1 ano , , 
----t-----------------------------t--------------------------t-------------------------

10 'El<istência de doença crOnica , Sim , Nio 
Idamae I I 

----t-----------------------------t------------------_-------t-------------------------
11 IDoen~a durante a gestação 'Sim , NlIo ----t--------------------- ________ + __________________________ + _________________ ~ ______ _ 

12 'Tabagismo durante a gestação' Sim , Nio 
.---,,-----------------------------.------ .. ----------------- ... -t- ... ·----------------------

13 , , Cobertura das maes, por 
serviços de s.6de 

, Nao coberta por serviço 
, de sa6de 

, Cobertura por algum ser-
, viço de saúde 

----+------- ... _--------------------+--------------------------.- ... ------------- .. _-~------
14 I Pré-nat.l Nao fez Fez 

----.--------------------_ ... _------+----------------- ... -------- .. --~--_ ... - ... _ ... _-------_ ... _---
15 I Idade gest.cional, em meses,' 3 ou m.is Henor de 3 

, • primeira consulta de pr~-' 
I n.d ai I 

----.------------- .. ------------ .. --.-------- ......... ---------------t------------ ____________ _ 
16 I N6mero de consultas do Rt~ 3 4 ou mais 

pr~-nat.l 

----+-----------------------------+--------------------------+-------------------------
17 I Sel<o d. criança M.sculino Feminino 

---- ... ----------------------------+--------------------------t--------------- _________ _ 
18 I Pêso ao nascer, ell gram.s Menor de 2500 2500 ou l1ai s 

----+-----------------------------f--------------------------t-------------- __________ _ 
19 , El<istência de doença crOni- I Sim N~o 

, c. d. criançl , 
----+-----------------------------+--------------------------f-------------- __________ _ 

20 I Rleitamento lIaterno N.o , Si~ ----t--------- ____________________ • ___________________ -------f------------- ___________ _ 
21 , Procurl de orientaçao sobre I Nao I Si ... 

, puericultura I I 
----t-----------------------------f-- _________________ -------t----------,---------------

22 I Higra~.o Sim Nlo 
----f--------------------- ________ • ___________________ -------t-------------------------

23 I Tempo morando nl c.sa Menos de 24 lI1eses 24 ou m~i5 lIeses 
- - ..... + ... - ...... - ... - - ..... - ..... - - - ......... - - .. - - ... r .... - + a ... - - ... - - ...... - ... - ...... _ ... _ - _ ... ___ ... __ f _ .. _ ...... _ ..... _ ..... __ .. __ ~ * a • _ ~. _ ~ .. 

24 , Estado marit,l 'Solteira ou ·oulrls· 'Casada(clvilJ, lasada 
, I I i g a ç o e s, a ll!m d.5 ,( r e I i 9 i o 5 o) , c as ;Hh 
, , citadls no nao risco '(ambos), vi6va, sep~-
, , , r.da. d!~5Quit.da, Ou 
I I I divorci.da 

.. - ...... t .............. - - - - ... - ...... - - - ... - - - ... - - ... - - - - ... + ... - - - ... - ..... - ... - - ...... - ... - .. - - ...... - - ...... .f. ... - '- - ~ .... _. - .• - .... ~ .• - - .. - ... - - - •. 

25 I Tempo morando com o atual Henos de 24 2 e ou mais 
companheiro em meses 

----f-----------------------------t-----------------·--------t------------------------· 
26 I Trabalho da mae, fora de Sim, alguma forma de 'Nao, nenhuma forma de 

, casa trabalho fora de casa , trabalho fora de casa 
----f-----------------------------t-----------------_--------f-------------------------

27 I Escolaridade da mae Prim~rio completo , Rcima do prim~rio 
ou menos I completo 

----f-----------------------------t-------------- _______ o. --f----------------.--------
28 , R~nda familiar, per c.pita, Rté 4 4 ou + 

I em OTN ----t--------------- ______________ + ___________________ -------f-------------------------
29 ICaracterlsticas predominantes I Rural, cortiço ou favela Residencial, comercial 

, da IIrea de localizaçao I ou industrial 
I da habi taçao I 

----f-----------------------------.--------------------------+-------------------------
30 I Tipo de habitaçao Barraco, cortiço ou CiH" ou apto 

I outros 
----f-----------------------------.--------------------------t-------------------------

31 I N6meros de pessou por Henos de 3 I 3 ou + 
I cOmodo I 

----t-----------------------------t--------------------------t-------------------------
32 I Fonte de 'gua e destino Outras Ilternativls 'àgua da rede p6blica e 

I dos dejetos , esgOto da rede ou (assa 
----t-----------------------------t--------------------------+-------------------------

33 Saneamento do perldomicllio Presen~1 no peridomi- , Rusência no perido-
cillo de pelo menos , micilio de esgoto a 

uma d.s seguintes 'c~u .berto ou ~gu.s 
condiçoes: esgoto a c~u I paradas ou terreno 
aberto ou ~guls paradas I baldio com lil<o 

lou terreno baldio com lixo' 
----+-----------------------------+--------------------------f-------------------------

34 I Umldade perllanente nas I Sim I Nao 
I paredes da cua I , 

----+-----------------------------f--------------------------+-------------------------
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foram dicotomizadas e analisadas quanto â sua associa~~o 

estatistica com a variável dependente, por merecerem um 

tratamento metodo16gico pr6prio e que n~o foi o definido 

para o presente trabalho. Foram elas:local do parto, tipo de 

parto, aleitamento materno, puericultura, migra~~o do pai, 

situa~~o de emprego, rela~~o de trabalho e escolaridade do 

pai. A variável" caracteristicas predominantes da área de 

localiza~~o da habita~~o" também n~o foi analisada por se 

ter observado dificuldades na coleta da informa~~o. 

5.2.2 - ANALISE DA ASSOCIAÇAO ESTATISTICA 

As 34 variáveis listadas na Tabela 24 

foram analisadas quanto cá sua associa~~o estatistica com a 

variável dependente, utilizando a estatistica "Qui-

Quadrado". Na . verdade, esta associa~~o foi analisada 

separadamente para os 6bitos ocorridos antes do 28 0 dia ap6s 

o nascimento (mortalidade neonatal) e para os ocorridos do 

28 Q dia do nascimento até o final do primeiro ano de vida 

(mortalidade pos-neonatal). Resultaram assim, 68 tabelas de 

contingência, para as quais foi calculado o Qui-Quadrado. Em 

quinze delas houve uma associa~~o estatisticamente 

significante, a um nivel de 5%. Algumas destas quinze 

variáveis mostraram associa~~o estatistica tanto com a 

mortalidade neonatal como com a infantil tardia. Para todas 

as variáveis com associa~~o foi calculada a Raz~o dos 

Produtos Cruzados (ver Ap@ndice A - pg.49) 
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As Tabelas 25 a 43 mostram as variaveis 

estatisticamente associadas, com os valores do qui-quadrado 

e o da raz~o dos produtos cruzados, para todas elas. 

As variáveis independentes (fatores de 

risco) que mostraram associa~~o estatistica com um dos 

grupos de 6bito ou com ambos foram 

1 Altura da m~e 

2 Número de gesta~~es anteriores 

3 Intervalo entre o nascimento da crian~a em estudo e o 

nascimento anterior 

4 Intervalo interpartal médio 

5 Nova gesta~~o ap6s o nascimento da crian~a em estudo 

6 História prévia de perda fetal 

7 Hist6ria prévia de 6bito de menor de 1 ano 

8 Cobertura da m~e por servi~os de sáude 

9 Acompanhamento do pré-natal 

10 Sexo da crian~a 

11 Peso ao nascer 

12 Doen~a crOnica da crian~a 

13 Migra~~o recente 

14 Tempo morando com o atual companheiro 

15 Tipo de habita~~o. 



Varilveis estltisticlmente Issocildls com I 
mortllidlde neonltll (tlbelas 25 I 36). 

TRBELR 25 
Rltura da mae 

--------------+-------------------------+---------
RLTURR 

DR MRE 
<em cm) 

RESULTRDO 
+------------+------------+ TOTRL 
I 6BITO ISOBREVIVENTEI 

--------------+------------+------------t---------
( 150 I 22 33 I 55 
150 ou + I 56 181 I 237 

--------------+-------------------------+---------
TOTRL I 78 214 I 292 

--------------+-------------------------+---------
Oui-quadrado = 5.30391 

Razao dos produtos cruzados (RP[) = 

p = 0.0213 

TRBELR 26 
Nómero de gestaçoes 

2.15 

--------------+-------------------------+---------
Nó MERO 

DE 
GESTRt;:OES 

RESULTRDO 
+------------+------------+ TOTRL 
I 6BITO ISOBREVIVENTEI 

--------------+------------+------------+---------
4 ou + I 24 31 I 55 
Rté 3 I 40 111 I 151 

--------------+-------------------------+---------
TOTRL I 64 142 I 206 

--------------+-------------------------+---------
Oui-quadrado = 4.76283 

Razao dos produtos cruzados (RP[) = 2.15 

p = 0.0291 

88. 



TRBELR 27 
Intervllo entre o nascimento e o plrto Interior 

--------------+-------------------------+---------
INTERVRLO I RESULTRDO I 
Cem meses) +------------+------------+ TOTRL 

I bBITO ISOBREVIVENTEI 
--------------+------------+------------+---------
Rté 18 I 20 27 I 47 
18 ou + I 39 114 I 153 

--------------+-------------------------+---------
TOTRL I 59 141 I 200 

--------------+-------------------------+---------
aui-quadrado = 4.24637 

Razao dos produtos cruzados CRP[) = 

p = 0.0393 

TRBELR 28 
Perda Fetal 

2.17 

--------------+-------------------------+---------
PERDR 
FEHIL 

RESULTRDO 
+------------+------------+ TOTRL 
I 6BITO ISOBREVIVENTEI 

--------------+------------+------------+---------
Sim I 25 34 I 59 
Nao I 56 181 I 237 

--------------+-------------------------+---------
TOTRL I 81 215 I 296 

--------------+-------------------------+---------
aui-quadrado = 7.43389 

Razao dos produtos cruzados CRP[) = 2.38 

p = 0.0064 

89. 



TABELA 29 
6bito minar di 1 Ino 

-----~--------+-------------------------+---------
RESULTADO 6BITO 

MENOR DE 
1 ANO 

t------------t------------t TOTAL 
I 6BITO ISOBREVIVENTEI 

--------------t------------t------------t---------
Sim I 21 18 I 39 
Nao I 60 197 I 257 

--------------t-------------------------t---------
TOTAL I 81 215 I 296 

--------------t-------------------------t---------
Dui-quadrado == 14.35020 

Razio dos produtos cruzados (RPC) == 3.83 

p = 0.0002 

TRBELR 30 
Cobertura por serviço de saôde 

--------------t-------------------------+---------
I RESULTRDO 

COBERTURA +------------+------------+ TOTAL 
I 6BITO ISOBREVIVENTEI 

--------------+------------+------------+---------
Nao I 26 42 I 68 
Sim I 55 174 I 229 

--------------t-------------------------+---------
TOTAL I 81 216 I 297 

--------------t-------------------------+---------
Dui-quadrado = 4.65076 

Razao dos produtos cruzados (RPC) = 1.96 

p = 0.0310 

90. 



TRBELR 31 
Rcomplnhlm.nto do Pr'-n.t.l 

--------------+-------------------------+---------I RESULTRDO I 
PRé-NRTRL +------------+------------+ TOTRL 

I - 6BITO ISOBREVJVENTEI 
--------------+------------+------------+---------

N ao I 10 7 I 17 
Sim I 71 208 I 279 

--------------+-------------------------+---------TOTRL I 81 215 I 296 
--------------+----------------- ------+-------_. 
Qui-quadrado = 7.37936 

Razao dos produtos cruzados CRP[) = 

p = 0.00066 

TRBELR 32 
Sexo da criança 

4.19 

--------------+-------------------------+---------
RESULTRDO 

SEXO +------------+------------+ TOTRL 
I 6BITO ISOBREVIVENTEI 

--------------+------------+------------+---------
MRS[ULINO I 49 97 I 146 
FEMININO I 32 119 I 151 

--------------+-------------------------+---------
TOTRL I 81 216 I 297 

--------------+-------------------------+---------
Qui-quadrado = 5.11944 

Razao dos produtos cruzados CRP[) = 1.88 

p = 0.0237 

91. 



TABELA 33 
paio 10 nllcer 

-----~--------+-------------------------+---------paso I RESUL TADO I 
AO NASCER +------------+------------+ TOTAL 

( grs.) 6BITO ISOBREVIVENTEI 
--------------+------------+------------+---------

( 2500 42 29 I 71 
2500 ou + 31 185 I 216 

--------------+-------------------------+---------
TOTAL I 73 214 I "287 

--------------+-------------------------+---------
Cui-quadrado = 54.21764 

Razao dos produtos cruzados (RPC) = 

p = 0.0000 

TABELA 34 
Migra~ao recente 

8.64 

--------------+-------------------------+---------
I RESULTRDO I 

MIGRRI;RO +------------+------------+ TOTRL 
I 6BITO ISOBREVIVENTEI 

--------------+------------+------------+---------
Sim I 9 5 I 14 
Nao I 72 211 I 283 

--------------+-------------------------+---------
TOTAL I 81 216 I 297 

--------------+-------------------------+---------
Cui-quadrado = 8.28410 

Razao dos produtos cruzados (RPC) = 5.28 

p = 0.0040 
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TABELA 35 
Tempo ~orlndo co~ o co~plnh.iro 

-----~--------+-------------------------+---------TEMPO RESULTRDO 
(em meses) +------------+------------+ TOTAL 

6BITO ISOBREVIVENTEI 
--------------+------------+------------+---------

( 24 I 20 27 I 47 
24 ou + I 56 171 I 227 

--------------+-------------------------+---------
TOTAL I 76 198 I 274 
-----------~--+-------------------------+------~-~ 

Oui-quadrado = 5.35285 

Rlzao dos produtos cruzados (RPC) = 

p = 0.0207 

TABELR 36 
Tipo de habita~ao 

2.26 

--------------+-------------------------+---------
TIPO 

DE 
HRBITAr;RO 

RESULTRDO 
+------------+------------+ TOTAL 
I 6BITO ISOBREVIVENTEI 

--------------+------------+------------+---------
Outros 14 10 I 24 
Casa ou apto I 67 206 I 273 

--------------+-------------------------+---------
TOTRL 81 216 I 297 

--------------+-------------------------+---------
Oui-quadrado = 11.05336 

Razao dos produtos cruzados (RPC) = 4.30 

p = 0.0009 
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Vlri'vei. e.tlti.ticlment. l'lociadl' com a 
mortllidlde p6s-neonltll (tabelas 37 a 43). 

TRBELR 37 
Intervalo entre o nascimento e o parto anterior 

--------------+-------------------------+---------
INTERVRLO I RESULTRDO I 

EM MESES +------------+------------+ TOTRL 
I 6BITO ISOBREVIVENTEI 

--------------+------------+------------+---------
( 18 I 19 27 I 46 
18 ou + I 35 114 I 149 

--------------+-------------------------+---------
TOTRL I 54 141 I 195 

--------------+-------------------------+---------
Qui-Quadrado = 4.71654 

Razao dos produtos cruzados (RPC) = 

p = 0.0299 

TRBELR 38 
Intervalo interpartalmédio 

2.29 

--------------+-------------------------+---------
INTERVRLO RESULTRDO I 

EM MESES +------------+------------+ TOTRL 
I 6BITO ISOBREVIVENTEI 

--------------+------------+------------+---------
( 24 I 15 18 I 33 
24 ou + I 19 73 I 92 

--------------+-------------------------+---------TOTRL I 34 91 I 125 

--------------+-------------------------+---------
Qui-Quadrado = 6.34476 

Razao dos produtos cruzados (RPC) = 3.20 

p = 0.0118 
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TRBELR 39 
Nlscimento posterior lO di crlln~. e~ estudo. 

--------------+-------------------------+---------6LTIHO 
FILHO 

RESULTRDO 
+------------+------------+ TOTRL 
I 6BITO ISOBREVIVENTEI 

--------------+------------+------------+---------
N ao I 29 56 I 85 
Sim I 39 160 I 199 

--------------+-------------------------+---------
TOTRL I 68 216 I 284 

--------------+-------------- ----------+---------
Qui-quadrado = 6.12083 

Razao dos produtos cruzados (RP[) = 

p = 0.0134 

TRBELR 40 
Rcompanhamento do pré-natal 

2.12 

--------------+-------------------------+---------
RESULTRDO 

PRé-NRTRL +------------+------------+ TOTRL 
I 6BITO ISOBREVIVENTEI 

--------------+------------+------------+---------
Nao I 11 7 I 18 
Sim I 56 208 I 264 

--------------+-------------------------+---------
TOTRL I 67 215 I 282 

--------------+-------------------------+---------
Qui-quadrado = 12.68860 

Razao dos produtos cruzados (RP[) = 5.84 

p = 0.0004 
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TRBELR 41 
peso 10 nlscer em grlmls 

-----~--------+-------------------------+---------RESULTRDO peso RO 
NRSCER 

( grs. ) 
+------------+------------+ TOTRL 
, 6BITO 'SOBREVIVENTEI 

--------------+------------+------------+---------
( 2500 23 29 I 52 
2500 ou + 42 185 I 227 

--------------+-------------------------+---------
TOTRL I 65 214 I 279 

--------------+-------------------------+---------
Dui-quadrado :: 12.90490 

Razao dos produtos cruzados (RPC) :: 3.49 

p :: 0.0002 

TRBELR 42 
Doença cr6nica da criança 

--------------+-------------------------+---------DOENÇR I RESULTRDO I 
CR6NICR +------------+------------+ TOTRL 

DR CRIRNÇR I 6BITO 'SOBREVIVENTE' 
--------------+------------+------------+---------

Sim , 23 22 , 45 
Nao , 45 192 , 237 

--------------+-------------------------+---------
TOTRL I 68 214 , 282 

--------------+-------------------------+---------
Dui-quadrado :: 19.60814 

Razao dos produtos cruzados (RPC) :: 4.46 

p = 0.0000 
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TABELA 43 
Tipo d. hlbitlçlo 

-----~--------+-------------------------+---------TIPO 
DE 

HRBITRI;RO 

RESULTRDO 
+------------+------------+ TOTRL 
, 6BITO 'SOBREVIVENTEI 

--------------+------------+------------+---------
Ou t r os, 15 10 , 25 
Clsa ou Ipto , 53 206 I 259 

--------------+-------------------------+---------TOTRL , 68 216 , 284 

--------------+-------------------------+---------
Dui-quadrado = 17.45937 

Razao dos produtos cruzados (RPC) = 5.83 

p = 0.0000 
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5.3 - ELABORAÇAO DAS ESCALAS DE RISCO 

As variãveis independentes que mostraram 

associaç~o estatistica com a mortalidade infantil foram 

ent~o agrupadas de forma a constituirem quatro escalas de 

risco: a primeira para uso em pré-natal, a segunda para uso 

por ocasi~o do parto, a terceira para uso no periodo neo-

natal e a última para uso em puericultura, após o periodo 

neonatal. 

A primeira escala, a ser usada em pré-

natal, é composta por variáveis possiveis de serem 

identificadas numa primeira entrevista com a m~e e visa 

identificar aqueles grupos cujas caracteristicas indiquem um 

maior risco de óbito de criança no 1° ano de vida(neonatal 

ou infantil tardio). Entram na composiç~o desta escala as 

variáveis associadas à mortalidade neonatal e/ou a 

mortalidade infantil tardia. 

A segunda escala tem por finalidade 

identificar grupos de alto risco que devam ser objeto de 

atenç~o especial por ocasi~o do parto, visando reduzir a 

mortalidade neonatal. Esta escala é elaborada a partir das 

variáveis associadas à mortalidade neonatal,passiveis de 

serem identificadas no periodo imediatamente anterior ao 

parto. 

A terceira, da mesma forma que a 

anterior, visa reduzir a mortalidade neonatal. Ela deve 

identificar aquelas crianças que necessitam de uma atenç~o 
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especial durante o per1odo neonatal. A elaboraç~o desta 

escala é feita a 

mortalidade neonatal, 

partir das variáveis associadas á 

identificáveis antes do parto, e das 

demais variáveis associadas a esta mortalidade e somente 

identificéveis ap6s o parto. 

A quarta escala deve identificar as crian~as 

que apresentam um risco maior de 6bito no perlodo p6s

neonatal. Ela é composta pelas variáveis que apresentaram 

associa~~o com a mortalidade infantil tardia. 

As escalas foram elaboradas a partir dos 

valores da raz~o dos produtos cruzados (RPC). Algumas das 

variáveis que entraram na composi~~o das escalas mostraram 

associa~~o estatistica, tanto com a mortalidade neonatal 

como com a infantil tardia, apresentando valores diferentes 

da raz~o dos produtos cruzados. Nestes casos entrou na 

composi~~o das escalas o maior valor da RPC. Isto ocorreu 

para as variáveis 

habita~~o. 

pré-natal, peso ao nascer e tipo de 

As variáveis entraram nas escalas ponderadas 

pelos valores das raz~es dos produtos cruzados. As Tabelas 

44 a 47 mostram as variáveis que comp~em as quatro escalas 

com os respectivos valores da RPC. Assim na Tabela 44, que 

corresponde à escala para uso em pré-natal, est~o listadas 

as 10 variáveis que a comp~em, estando cada uma delas 

dicotomizadas em risco e n~o risco, correpondendo ao grupo 

risco o respectivo valor da RPC e ao grupo n~o risco o valor 

1. Nesta tabela a primeira variável que comp~e a escala é a 



TRBELR 44 

ESCRLR 1 - Escala para identificar, durante o periodo pré-natal. 
grupos de risco para 6bito infantil. 
Cotil e Virgem Grande Paulista. 1984-1985. 

100. 

VRLORES DR RPC 

Rltura das maes 

N6mero prévio de gestaçoes 

Intervalo entre a data prov'vel 
do parto e o parto anterior 

Intervalo interpartal médio 

Hist6ria prévia de perda fetal 

Histôria prévia de 6bito de 
criança menor de 1 ano 

Cobertura das maes por 
serviços de sa6de 

Migraçao recente 

Tempo morando com o companheiro 

Tipo de habitaçao 

abaixo de 150 cm 
150 cm ou mais 

4 ou mais 
Rté 3 

Rté 18 meses 
18 meses ou mais 

Rté 24 meses 
24 meses ou mais 

Sim 
Nao 

Sim 
Nao 

Nao 
Sim 

Sim 
Nao 

Menos de 24 meses 
24 meses ou mais 

Outros 
Casa ou apto 

2.15 
1.00 

2.15 
1.00 

2.29 
1.00 

3.20 
1.00 

2.38 
1.00 

3.83 
1.00 

1.96 
1.00 

5.28 
1.00 

2.26 
1.00 

5.83 
1.00 
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TRBELR 45 

ESCRLR 2 - Escala para identificar, no perlodo imediatamente an
terior ao parto, grupos de risco para óbito neo-natal. 
Cotia e Vargem Grande Paulista, 1984-1985. 

Rltura das maes 

Numero prévio de gestaçoes 

Intervalo entre o nascimento 
e o parto anterior 

História pr.via de perda fetal 

História prévia de óbito de 
criança menor de 1 ano 

Cobertura das maes por 
serviços de sa6de 

Pré-natal 

Migraçao recente 

Tempo morando com o companheiro 

Tipo de habitaçao 

abaixo de 150 cm 
150 cm ou mais 

4 ou mais 
Rté 3 

Rté 18 meses 
18 meses ou mais 

Sim 
Nao 

Sim 
Nao 

Nao 
Sim 

Nao 
Sim 

Sim 
Nao 

Menos de 24 meses 
24 meses ou mais 

Outros 
Casa ou apto 

VRLORES DR RPC 

2.15 
1.00 

2.15 
1.00 

2.17 
1.00 

2.38 
1.00 

3.83 
1.00 

1.96 
1.00 

4.19 
1.00 

5.28 
1.00 

2.26 
1.00 

4.30 
1.00 
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TRBELR 46 

ESCRLR 3 - Escala para identificar, ao nascimento, grupos de risco 
de 6bito neo-natal. 
Cotia e Vargem Grande Paulista, 1984-1985. 

Rltura das maes 

Nômero prévio de gestaçoes 

Intervalo entre o nascimento 
e o parto anterior 

Hist6ria prévia de perda fetal 

Hist6ria prévia de 6bito de 
criança menor de 1 ano 

Cobertura das maes por 
.serviços de saôde 

Pré-natal 

Sexo da criança 

Pêso ao nascer 

Migraçao recente 

Tempo morando com o companheiro 

Tipo de habitaçao 

abaixo de 150 cm 
150 cm ou mais 

4 ou mais 
Rté 3 

Rté 18 meses 
18 meses ou mais 

Sim 
Nao 

Sim 
Nao 

Nao 
Sim 

Nao 
Sim 

Masculino 
Feminino 

Rté 2500 grs. 
2500 grs. ou mais 

Sim 
Nao 

Menos de 24 meses 
24 meses ou mais 

Outros 
Casa ou apto 

VRLORES DR RPC 

2.15 
1.00 

2.15 
1.00 

2.17 
1.00 

2.38 
1.00 

3.83 
1.00 

1.96 
1.00 

4.19 
1.00 

1.88 
1.00 

8.64 
1.00 

5.28 
1. 00 

2.26 
1.00 

4.30 
1.00 

------------,---------------------------------------------------------



TRBElR 47 

ESCRlR 4 - Escala para identificar, ap6s o nascimento, grupos de 
risco para 6bito p6s-neonatal. 
Cotia e Vargem Grande Paulista, 1984-1985. 

103. 

VRRI'VEIS VRLORES DR RPC 

Intervalo entre o nascimento 
e o parto anterior 

Intervalo interpartal médio 

Pré-natal 

P@so ao nascer 

Doença cr6nica da criança 

Tipo de habitaçao 

Rté 18 meses 
18 meses ou mais 

Rté 24 meses 
24 meses ou mais 

Nao 
Sim 

Rté 2500 grs. 
2500 grs. ou mais 

Sim 
Nao 

Outros 
Casa ou apto 

2.29 
1.00 

3.20 
1.00 

5.84 
1.00 

3.49 
1.00 

4.46 
1.00 

5.83 
1.00 
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altura da m~e e ela foi dicotomizada.m altura inferior a 

150 cm e altura igualou superior a 150 cm. O primeiro grupo 

corresponde ao grupo de risco e 10i ponderado em 2,15 

valor da raz~o dos produtos cruzados, calculado na tabela 

25. Ainda no caso desta variável, se o valor da altura da 

m~e 10i superior a 150 cm, isto é, ela pertence ao grupo n~o 

risco, em rela~~o a esta variável, o valor da RPC computado 

joi 1. 

Da mesma forma, a segunda variável desta 

escala, ou seja, o número de gesta~~es anteriores ao parto 

da crian~a em estudo, foi dicotomizada em até 3 gesta~~es 

anteriores, como grupo de baixo risco e 4 ou mais gesta~~es 

anteriores como grupo de alto risco. Aquelas m~es 

pertencentes a este último grupo tiveram no cálculo dos seus 

pontos para a escala de risco o valor 2,15 e no caso de 

pertencerem ao grupo de n~o risco o valor 1. 

O mesmo procedimento foi feito para as 8 

variáveis seguintes, computando-se para cada uma delas o seu 

respectivo valor da raz~o dos produtos cruzados quando se 

tratava de grupo de risco ou o valor 1, quando pertencente 

ao grupo de n~o risco. 

Para compor o total de pontos para cada 

individuo, os diferentes valores encontrados foram ent~o 

multiplicados. Considere-se, por exemplo, uma m~e que 

pertença aos grupos de risco para as variáveis altura, 

histOria prévia de óbito fetal e migra~~o recente e, que 

para as demais variáveis, situe-se nos grupos de n~o risco. 
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Neste caso ela teria para a vari6vel altura o valor da RPC 

de 2,15, para a hist6ria prêvia de perda fetal, de 2,37 e 

para a mioraç~o recente, de 5,30. Para as demais variáveis o 

valor da RPC seria igual a 1. Esta m~e teria ent~o o valor 

final dos seus pontos na escala de risco igual ao produto 

destes três valores diferentes de 1, 

2,37 x 5,30 ). 

ou seja, 27 (2,15 x 

As possibilidades de combinaç~es dos valores 

destas 10 variáveis da escala de prê-natal s~o inúmeras, 

variando de um valor minimo igual a 1, ou seja, o 

correspondente aos individuos que situaram-se no grupo "n~o 

risco" para todas elas atê um máximo correspondente áquelas 

m~es que tivessem situado-se no grupo de risco para todas as 

10 variáveis (valor aproximadamente igual a 43016 ). 

A definiç~o da pontuaç~o das quatro escalas 

foi feita a partir da distribuiç~o dos grupos estudados, o 

de óbitos e o de sobreviventes, procurando-se possibilitar 

alternativas de escolha para o ponto de corte mais adequado 

às condi~~es reais de recursos humanos e materiais, por um 

lado, e de maior ou menor sensibilidade e especificidade, ou 

seja, sele~~o de um grupo maior ou menor como de "alto 

risco". A Tabela 48 mostra os intervalos dos valores das 

raz~es dos produtos cruzados para cada nivel das escalas. As 

escalas para uso no pré-natal, parto e periodo neonatal 

apresentam os mesmos intervalos para cada grau da escala. 

A Tabela 49 mostra a escala para o pré-natal 

com os oito (8) graus em que foi dividida, correspondendo 



TRBELR 48 

Distribuiçao dos intervalos dos valores das 
razoes dos produtos cruzados (RPC) segundo 
os graus das escalas. 
Cotia e Vargem Grande Paulista, 1984-1985. 

-----------+----------------------------------
GRRUS 1 INTERVRLOS DE VRLORES DRS RPC 

DRS +------------------+---------------
ESCRLRS IESCRLRS 1,2 e 3(1)1 ESCRLR 4(2) 

-----------+------------------t---------------
8+ 60. O e + 50. O e + 

7 25.01-60.0 30.01-50.0 

6 15.01-25.0 20.01-30.0 

5 10.01-15.0 10.01-20.0 

4 5.01-10.0 6.01-10.0 

3 2.51-5.0 3.51-6.0 . 

2 2.01-2.5 3.01-3.5 

1 1.11-2.0 2.01-3.0 

O ( 1 . 1 ( 2.0 
-----------+----------------------------------

(1) ESCRLR 1 - PRé-NRTRL 1 

ESCRLR 2 - PRRT0 1 

ESCRLR 3 - PERiODO NEO-NRTRL 1 

(2) ESCRLR 4 - PERiODO PôS-NEONRTRL 

106. 
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cada um deles a um intervalo para os valores da raz~o dos 

produtos cruzados. o nivel zero (O) da escala corresponde 

aos individuos n~o pertencentes a nenhum grupo de risco e 

portanto com um total de pontos igual a 1. O grau 1 da 

escala cor responde aos individuos cujo resultado final da 

multiplica~~o dos valores da raz~o dos produtos cruzados das 

10 variáveis ficou em uma faixa entre 1,1 e 2,0. O grau dois 

corresponde a um resultado final entre 2,0 e 2,5, e assim 

sucessivamente até o grau 8 e + que correponde ao intervalo 

60,0 ou mais. Pela tabela nota-se que 14,8 I. (22 casos) das 

m~es do grupo de óbitos situaram-se no grau 8 ou mais da 

tabela, correspondendo a um total de pontos de 60 ou mais. 

Somente 2,8 I. (6 casos) das m~es do grupo de sobreviventes 

situou-se no mesmo grau da escala. Pode ser visto ainda que 

42,3 I. (63 casos) das m~es do grupo de óbitos apresentou um 

valor final dos seus pontos correspondentes 5 ou mais graus 

na escala de risco, 

somente com 

sobreviventes. 

9,8 I. 

enquanto que igual situa~~o ocorreu 

(21 casos) das m~es do grupo de 

Procedimento igual ao descrito para a 

escala de pré-natal 10i feito para as 3 escalas seguintes, 

cada uma delas tendo oito niveis ou graus e correspondendo a 

cada nivel um intervalo de valores para o resultado final da 

multiplica~~o das razOes dos produtos cruzados. As tabelas 

49, 50, 51 e 52 mostram a distribui~~o dos grupos de óbitos, 

sobreviventes e da amostra dos nascidos vivos em 1984, nas 

quatro escalas. 



H1BEL~ 49 

Classificação dos grupos de 6bitos, sobreviventes e nascidos vivos pela Escala 1 (Pré-natal). 
Cotia e Vargem Grande Paulista, 1984-1985. 

---------+------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------
Pontuaçiol 6BITOS SOBREVIVENTES RMOSTRR NRSCIDOS VIVOS EM 1984 

da +------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------
escala I NQ 'NQ RCUM 'RCUM I NQ 'NQ ~CUM 'RtUM NQ 'NQ RCUM 'RCUM 

---------+------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------
8 e + 22 14.8 22 14.8 6 2.8 6 2.8 7 3.1 7 3.1 
7 13 8.7 35 23.5 4 1.9 10 4.6 5 2.2 12 5.4 
6 11 7.4 46 30.9 4 1.9 14 6.5 5 2.2 17 7.6 
5 17 11 .4 63 42.3 7 3.2 21 9.7 7 3.1 24 10.8 
4 20 13.4 83 55.7 28 13.0 49 22.7 30 13.5 54 24.2 
3 11 7.4 94 63.1 27 12.5 76 35.2 28 12.6 82 36.8 
2 28 18.8 122 81.9 56 25.9 132 61.1 57 25.6 139 62.3 
1 6 4.0 128 85.9 14 6.5 146 67.6 14 6.3 153 68.6 
O 21 14.1 149 100.0 70 32.4 216 100.0 70 31.4 223 100.0 
---------+------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------
TOTRL I 149 100.0 I 216 100.0 I 223 100.0 
---------+------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------

..... 
O 
(X) 



HlBEUl SO 

Classificação dos grupos de 6bitos, sobreviventes e nascidos vivos pela Escala 2 (Parto). 
Cotia e Vargem Grande Paulista, 1984-198S. 

---------+------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------
Pontuação' 6BITOS I SOBREVIVENTES 'RMOSTRR DE N.V. EM 1984 

da • +------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------
escala 'NQ \ NQ RCUM \ RCUM 'NQ \ NQ RCUM \ RtUM '"Q \"Q RtUM ~ RtUM 

---------+------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------
8 e + I 11 13.6 11 13.6 S 2.3 5 2.3 , 6 2.7 6 2.7 
7 I 10 12.3 21 25.9 5 2.3 10 4.6 , 7 3.1 13 5.8 
6 I 8 9 . 9 29 35 . 8 4 1 . 9 14 6. 5 I 6 2 . 7 19 8.5 
5 I 8 9.9 37 45.7 5 2.3 19 8.8 I 5 2.2 24 10.8 
4 I 12 14.8 49 60.5 23 10.6 42 19.4 I 24 10.8 48 21.5 
3 I 8 9.9 57 70.4 27 12.5 69 31.9 I 27 12.1 7S 33.6 
2 I 14 17.3 71 87.7 60 27.8 129 59.7' 61 27.4 136 61.0 
1 I 2 2.5 73 90.1 13 6.0 142 6S.7 , 13 5.8 149 66.8 
O I 8 9.9 81 100.0 74 34.3 216 100.0' 74 33.2 223 100.0 
---------+------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------
TOTRL I 81 100.0 216 100.0 223 100.0 

---------+------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------

.... 
O 
\D 
• 



HIBELR 51 

Classificação dos grupos de 6bitos, sobreviventes e nascidos vivos pela EscaLa 3 (Neonatal). 
Cotia e Vargem Grande Paulista, 1984-1985. 

---------+-----_ .. _----------------------------+------------------------------------+------------------------------------
Pontua~tol 6BITOS SOBREVIVENTES I RMOSTRR DE N.V. EM 1984 

da +------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------
escala I NQ 'NQ RCUM 'RCUM NQ 'NQ RCUM 'RCUM I NQ 'NQ RCUM 'RtUM 
---------+------------------------------------+~-----------------------------------+------------------------------------
8 e + I 37 \ 45.7 37 45.7 I 11 5.1 11 5.1 I 16 7.2 16 7.2 
7 I 14 17.3 51 63.0 I 11 5.1 22 10.2 I 13 5.8 29 13.0 
6 I 8 9.9 59 72.8 I 18 8.3 40 18.5 I 18 8.1 47 21.1 
5 I 1 1.2 60 74.1 I 5 2.3 45 20.8 I 5 2.2 52 23.3 
4 I 5 6.2 65 80.2 I 32 14.8 77 35.6 I 32 14.3 84 37.7 
3 I 8 9.9 73 90.1 I 41 19.0 118 54.6 I 41 18.4 125 56.1 
2 I 3 3.7 76 93.8 I 28 13. O 146 67.6 I 28 12.6 153 68.6 
1 I 4 4.9 80 98.8 I 39 18.1 185 85.6 I 39 17.5 192 86.1 
O I 1 1.2 81 100.0 I 31 14.4 216 100.0 I 31 13.9 223 100.0 
---------+------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------
TOTRL 81 100.0 216 100.0 223 100.0 

---------+------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------

.... .... 
O 



HIBEUI 52 

Cl3ssific3ção dos grupos de óbitos, sobreviventes e n3scidos vivos pel3 Esc3l3 4 (pós-neonatal). 
Cotia e Vargem Gr3nde P3ulist3, 1984-1985. 

---------t------------------------------------t------------------------------------t------------------------------------
Pontuaçiol óBITOS SOBREVIVENTES RMOSTRR DE N.V. EM 1984 

da t------------------------------------t------------------------------------t------------------------------------
escala NQ 'NQ RCUM 'RCUH NQ 'NQ RCUH 'RCUM NQ '"Q RCUM 'RCUM 

---------t------------------------------------t------------------------------------t------------------------------------
8 e t I 15 22.1 15 22.1 5 2.3 5 2.3 I 7 3.1 7 3.1 
7 I 5 7.4 20 29.4 1 0.5 6 2.8 I 1 0.4 8 3.6 
6 I 11 16.2 31 45.6 11 5.1 17 7.9 I 13 5.8 21 9.4 
5 I 3 4.4 34 50.0 6 2.8 23 10.6 I 7 3.1 28 12.6 
4 I 3 4.4 37 54.4 9 4.2 32 14.8 I 9 4.0 37 16.6 
3 I 8 11.8 45 66.2 13 6.0 45 20.8 I 13 5.8 50 22.4 
2 I 6 8.8 51 75.0 31 14.4 76 35.2 I 33 14.8 83 37.2 
1 I 2 2.9 53 77 • 9 12 5.6 88 40.7 I 12 5.4 95 42.6 
O I 15 22.1 68 100.0 128 59.3 216 100.0 I 128 57.4 223 100.0 
---------t------------------------------------t------------------------------------t------------------------------------
TOTRL 68 100.0 216 100.0 223 100.0 
---------t------------------------------------t------------------------------------t------------------------------------

.... .... .... 
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defini~lo dos grupos de risco e n~o risco, a partir da 

decis~o sobre o ponto de corte nos seus niveis, que deverá 

discriminar em que grupo dever. ser incluido um individuo em 

particular. Assim, ainda na escala de pré-natal, se o nivel 

3 for o escolhido como ponto de corte, isto implicará que 

todas as m~es cujo resultado final da multiplica~~o da raz~o 

dos seus produtos cruzados for igualou superior a 2,5 ser~o 

consideradas como de "risco" e todas aquelas cujo resultado 

for abaixo de 2,5 ser~o consideradas como de tln~o risco ti 

Na realidade, entre os individuos considerados de risco, há 

aqueles que na verdade n~o o s~o, e s~o denominados de 

falsos positivos. Da mesma forma entre os individuos do 

grupo"n~o risco" há aqueles que de fato s~o de alto risco, e 

que neste caso s~o denominados de falsos negativos. 

No exemplo em quest~o, o ponto de corte 

no nivel 

como de 

3 incluiu 63,1 I. (94) das m~es do grupo de óbitos, 

"alto risco". Isto significa que estas m~es, pelas 

suas caracteristicas (altura, história prévia de perda 

fetal, condi~ees de habita~~o e assim por diante estariam 

sujeitas a perda de uma crian~a no primeiro ano de vida, 

como de fato ocorreu. No entanto o mesmo ponto de corte, 

selecionou 35,3 I. (76) das m~es do grupo de sobreviventes, 

como de "alto risco", ou seja, estas m~es pelas suas 

caracteristicas tinham também uma probabilidade maior de 

perda da crian~a no primeiro ano de vida, o que n~o ocorreu. 

Neste ultimo caso, estas maes corresponderiam ao grupo de 
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falsos positivos. Por outro lado, com este ponto de corte no 

nivel 3, 36,9 % (55) das m~es do grupo de 6bitos teriam sido 

selecionadas como de "n~o risco ", quando na verdade o eram. 

Este grupo corresponde aos falsos negativos. 

Aos diferentes niveis da escala 

corresponderam um grupo de verdadeiros positivos (individuos 

do grupo de Obitos selecionados como de alto risco), um 

grupo do verdadeiros negativos (individuos do grupo de 

sobreviventes selecionados como de baixo riSCO), um grupo de 

falsos positivos (individuos do grupo de sobreviventes 

selecionados como de alto risco) e, finalmente, um grupo de 

falsos negativos (individuos do grupo de Obitos selecionados 

como de baixo risco). 

As Tabelas 53, 54, 55 e 56 mostram para as 

quatro escalas os números de verdadeiros positivos e 

negativos e os números de falsos positivos e negativos para 

cada ponto de corte das escalas •. Assim , pode-se ver na 

Tabela 53 que ao ponto de corte 3 da escala de pré-natal 

cor respondem 94 verdadeiros positivos, 76 falsos positivos, 

140 verdadeiros negativos e 55 falsos negativos. Isto 

significa que, no estudo feito, 170 m~es (94 + 76) 

apresentaram caracteristicas que a definiram como de alto 

risco para perda de uma crian~a no primeiro ano de vida, 

quando na verdade 94 (verdadeiros positivos) perderam e 76 

(falsos positivos) n~o perderam. Da mesma forma 195 delas 

(140 + 55) foram classificadas como de baixo risco, quando 

55 (falsos negativos) tiveram uma perda de menor de um ano e 



T~BEL~ 53 

Caracteristicas de validade da Escala 1 (Pré-natal). 
Cotia e Vargem Grande Paulista. 1964-1965. 

-------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------
Pontos de corte da escala 

C~R~CTER i 5TI C~S +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
I O I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8+ 

-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
Verdadeiros positil/os 149 I 126 I 122 I 94 63 I 63 I 416 I 35 I 22 
Falsos positivos 216 I 146 I 132 I 76 49 I 21 I 14 I 10 I 6 
Verdadeiros negativos O I 70 I 84 I 140 167 I 195 I 202 I 206 , 210 
Falsos negativos O I 21 I 27 I S5 66 I 86 I 103 I 114 , 127 

-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
TOT~L I 365 I I I I 
-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
Sensibilidade (To) I 100 I 66 I 62 I 63 I 56 I 42 I 31 I 23' 15 
Especificidade (To) I O I 32 I 39 I 65 I 77 , 90 I 94 I 95 I 97 

-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------

.... .... 

.a:. 
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Caracteristicas de validade da Escala 2 (parto). 
Cotia e Vargem Grande Paulista, 1984-1985. 

-------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------
Pontos de corte da escala 

Cj:JRRCTER i STI CRS t---------+---------t---------+---------t---------+---------+---------t---------+---------
O 2 3 4 5 6 7 8+ 

-------------------------+---------t---------t---------t---------t---------t---------t---------t---------t---------
Verdadeiros positivos I 81 I 73 I 71 I 57 I 49 I 37 I 21 I 21 I 11 
Falsos positivos \ I 216 I 142 I 129 I 69 I 42 I 19 I 10 I 10 I 5 
Verdadeiros negativos I O I 74 I 87 I 147 I 174 I 197 I 202 I 206 I 211 
Falsos negativos I O I 8 I 10 I 24 I 32 I 44 I 52 I 60 I 70 
-------------------------t---------t---------t---------t---------t---------t---------t---------t---------t---------
TOTRL I 297 I I I I I 
-------------------------t---------t---------t---------t---------t---------t---------t---------t---------t---------
Sensibilidade (\) I 100 I 90 I 87 I 70 I 60 I 46 I 36 I 26 I 12 
Especificidade (\) I O I 34 I 40 I 68 I 80 I 91 I 93 I 95 I 98 
-------------------------t---------t---------t---------t---------t---------t---------t---------t---------t---------

t-' 
t-' 
U1 
• 
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Caracterlsticas de vaLidade da EscaLa 3 (neonatal). 
Cotia e Vargem Grande Paulista. 1984-1985. 

-------------------------t-----------------------------------------------------------------------------------------
Pontos de corte da escala 

CijRRCTERlSTICRS t---------t---------t---------t---------t---------t---------+---------+---------+---------
O 1 2 3 4 5 6 7 8+ 

-------------------------t---------t---------t---------+---------t---------t---------t---------t---------t---------
Verdadeiros positivos 81 80 76 73 65 60 59 51 37 
Falsos positivos \ 216 185 146 118 77 45 40 22 11 
Verdadeiros negativos O 31 70 98 139 171 176 194 205 
Fa lsos nega tivos O 1 5 8 16 21 22 30 44 
-------------------------t---------t---------t---------t---------t---------t---------t---------+---------+---------
TOTRL 297 I I 
-------------------------t---------t---------t---------t---------t---------t---------+---------+---------+---------
5ensibi l idade (\) 100 I 99 I 94 I 90 I 80 I 74 I 73 I 63 I 46 
Especificidade (\) O I 14 I 32 I 64 I 64 I 79 I 62 I 90 I 95 
-------------------------t---------+---------t---------t---------t---------t---------t---------t---------+---------

I-' 
I-' 
0\ 
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Caracteristicas de validade da Escala 4 (p6s-neonatal). 
Cotia e Vargem Grande Paulista, 1984-1985. 

-------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------
I Pontos de corte da escala 

Cf:lRRCTERiSTICf:lS +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
I O 1 2 3 4 5 6 7 8+ 

-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
Verdadeiros positivos 68 I 53 51 45 37 34 31 20 15 
Falsos positivos' 216 I 88 76 45 32 23 17 6 5 
Verdadeiros negativos O I 128 140 171 184 193 199 210 211 
Falsos negativos O I 15 17 23 31 34 37 48 53 
-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
TOTRL I 284 I I 

-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
Sensibilidade (!.) I 100 I 78 I 7S I 66 I S4 I 50 I 46 I 29 I 22 
Especificidade (!.) I O I S9 I 6S I 79 I 85 I 89 I 92 I 97 I 98 

-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------

.... .... 
-..J 
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as demais 140 (verdadeiros neoativos) s~o as que n~o tiveram 

nenhuma perda. 

As 94 m~es (verdadeiros positivos) 

classificadas como de alto risco a partir do ponto de corte 

3, na verdade, corresponderam a 63 % do total de alto risco, 

ou seja, do total de 149 que pertenciam ao Qrupo de Obitos. 

Este valor, de fato, mede a sensibilidade do ponto de corte, 

ou seja a sua capacidade de identificar os verdadeiros 

positivos. Por outro lado, este mesmo grau da escala definiu 

como de baixo risco 140 maes do grupo de sobreviventes 

(verdadeiros negativos) o que significou 65 % do total de 

216 m~es do grupo de sobreviventes. Este valor de 65 % 

cor responde à especificidade do ponto corte, ou seja, da sua 

capacidade de identificar os verdadeiros negativos. 

As Tabelas 53, 54, 55 e 56 mostram 

também para cada escala e para cada ponto de corte o valor 

correspondente da sensibilidade e da especificidade. 

Estas caracteristicas, acima descritas, 

das 4 escalas e dos seus pontos de corte, isto é, 

sensibilidade, especificidade, verdadeiros positivos, 

verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos 

s~o aspectos importantes a serem levados em conta, 

juntamente com a disponibilidade de recursos, no processo de 

implanta~~o de uma estratégia de risco na redu~~o da 

mortalidade infantil. 

Um último aspecto a ser descrito para os 

diferentes pontos de corte das escalas é o seu poder 
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preditívo, tanto o poder preditivo positivo, Quanto o poder 

preditivo negativo. O poder preditivo positivo é a propor~~o 

de verdadeiros positivos no total discriminado como de alto 

risco. No exemplo citado da escala de pré-natal, foi 

definido como ponto de corte o nivel 3 da escala (Tabela 

49). Pela mesma tabela v@-se Que este nivel de corte 

selecionaria 63,1% das m~es do grupo de 6bitos, como de 

alto risco e selecionaria 36,8% da amostra de nascidos vivos 

em 1984 como, também, de alto risco. 

Como foi visto anteriormente (Tabela 1), 

o número de nascidos vivos em 1984 foi de 2559 e os óbitos 

de menores de 1 ano em 1984 e 1985 foram respectivamente, 

94 e 85. Destes 179 óbitos ocorridos nos dois anos seguidos, 

90 foram de crian~as nascidas em 1984, isto é, das 2559 

crian~as nascidas em 1984, 90 morreram antes de completar 1 

ano de idade. Estes noventa óbitos corresponderam a 46 no 

periodo neonatal e a 44 no periodo pós-neonatal. 

O nivel 3 da escala de pré-natal 

selecionaria assim (Tabela 57 ), 36,7% das m~es Que deram à 

luz nascidos vivos em 1984 (2559 x 0,367), ou seja, 940 como 

de risco e a diferen~a (2559-940), 1619 como n~o risco. Da 

mesma forma este nivel selecionaria 63,1 % das m~es Que 

tiveram 6bitos (90 x 0,631), isto é, 57 como de risco e 33 

(90 - 57) como n~o risco • A partir destes dados pode ser 

visto Que o poder preditivo positivo da escala de pré-natal, 

no ponto de corte 3, é igual a 6,1%. Isto significa Que 

aplicada durante o ano de 1984 teria selecionado como de 
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alto risco 940 m~es e destas, 6,1 % (57), de fato, foram de 

alto risco. De 

classificadas como 

maneira semelhante, das 1619 mles 

n~o risco, 1~86 (98,0 %) realmente foram 

n~o risco, ou seja, n~o tiveram perda de uma crian~a menor 

de 1 ano. O valor 98,0 % corresponde ao poder preditivo 

negativo da escala de pré-natal no ponto de corte 3. 

As Tabelas 58 a 65 seguem o mesmo 

raciocinio exposto acima, mostrando para cada uma das quatro 

escalas o poder preditivo positivo e o poder preditivo 

negativo, para os extremos inferior e superior da mesma, 

isto é, para os pontos de corte nos niveis 1 e 8. Mostram 

também a sensibilidade, a especificidade, o poder preditivo 

positivo e o negativo para cada um destes pontos de corte, 

permitindo uma melhor visualiza~~o do seu poder 

discriminatório. Para os demais niveis das escalas estes 

valores estar~o variando dentro destas amplitudes descritas 

nas tabelas. 



TRBELR 57 121. 

CarlcteristiclS de validlde da EscIlI 1 (Pri-nltll), no 
ponto de corte 3, Iplicada ao total de nascidos vivos em 
Cotia e Vargem Grlnde Paulista em 1984. 

--------------+-------------------+---------
VERDRDE 

ESCRLR +---------+---------+ TOTRL 
I RISCO INRO RISCai 

--------------+---------+---------+---------
RISCO I 57 883 I 940 
NRO RISCO I 33 1586 I 1619 
--------------+-------------------+---------
TOTRL I 90 2469 I 2559 
--------------+-------------------+---------
Sensibilidade= 63\ 

Especificidade: 64\ 

Valor preditivo positivo= 6.1\ 

Valor preditivo negativo= 98.0\ 

TRBELR 58 

Caracterlsticas de validade da Escala 1 (Pré-natal), no 
ponto de corte 1, aplicada ao total de nascidos vivos em 
Cotia e Vargem Grande Paulista em 1984. 

--------------+-------------------+---------
VERDRDE I 

ESCRLR +---------+---------+ TOTRL 
I RISCO INRO RISCOI 

--------------+---------+---------+---------
RISCO I 77 1678 I 1755 
NRO RISCO I 13 791 I 804 
--------------+-------------------+---------
TOTRL 90 2469 I 2559 
--------------+-------------------+---------
Sensibilidade= 86\ 

Especificidade= 32\ 

Valor preditivo positivo= 4.4\ 

Valor preditivo negativo: 98.4\ 



TRBELR 59 
122. 

Caracterlsticls d. validade da Escala 1 (Pr'-natal), no 
po~to de corte 8 e +, aplicada ao total de nascidos vivos 
em Cotia e Vargem Grande Paulista em 1984. 

--------------+-------------------+---------
I VERDRDE I 

ESCRLR +---------+---------+ TOTRL 
I RISCO INRO RISCOI 

--------------+---------+---------+---------
RISCO I 13 66 I 79 
NRO RISCO I 77 2403 I 2480 
--------------+-------------------+---------
TOTRL I 90 2469 I 2559 
--------------+-------------------+---------
Sensibilidade= 14\ 

Especificidade= 97\ 

Valor preditivo positivo= 16.5\ 

Valor preditivo negativo= 96.9\ 

TRBEUI 60 

Caracteristicas de validade da Escala 2 (Parto) , no 
ponto de corte 1, aplicada ao total de nascidos vivos 
em Cotia e Vargem Grande Paulista em 1984. 

--------------+-------------------+---------
I VERDRDE I 

ESCRLJ::I +---------+---------+ TOTRL 
I RISCO INRO RISCOI 

--------------+---------+---------+---------
RISCO I 41 1668 I 1709 
NRO 1":15CO I 5 845 I 850 
--------------+-------------------+---------
TOHIL I 46 2513 1 2559 
--------------+-------------------+---------
Sensibilidade= 89\ 

Especificidade= 34\ 

Valor preditivo positivo= 

Valor preditivo negativo= 

2.4\ 

99.4\ 
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TRBELR 61 

Caracterlstlcas de validade da Esclla 2 (Parto) I no 
ponto de corte 8 e t, aplicada ao total de nascidos vivos 
em Cotia e Vargem Grande Paulista em 1984. 

--------------t-------------------t---------
I VERDRDE I 

ESCRLR t---------t---------t TOTRL 
I RISCO INRO RISCOI 

--------------t---------t---------t---------
RISCO I 6 63 I 69 
NRO RISCO I 40 2450 I 2490 
--------------t-------------------t---------
TOTRL I 46 2513 I 2559 
--------------t-------------------+---------
Sensibilidade: 13\ 

Especificidade: 97\ 

Valor preditivo positivo: 8.7\ 

Valor preditivo negativo: 98.4\ 

TRBELR 62 

Caracterlsticas de validade da Escala 3 (Periodo neonatal), 
no ponto de corte 1, aplicada ao total de nascidos vivos 
em Cotia e Virgem Grande Paulista em 1984. 

--------------t-------------------t---------
I VERDRDE I 

ESCRLR t---------t---------+ TOTRL 
RISCO INRO RISCOI 

--------------+---------t---------+---------
RISCO I 45 2156 I 2201 
NRO RISCO I 1 357 I 358 
--------------+-------------------+---------
TOTRL I 46 2513 I 2559 
--------------t-------------------+---------
Sensibilidade: 98\ 

Especificidade: 14\ 

Valor preditivo positivo: 

Valor preditivo negativo: 

2.0\ 

99.7\ 
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TRBELR 63 

Car~cterlstlciS de validade da Escala 3 CPerlodo neonatal>, 
no ponto de corte 8 e t, aplicada ao total de nascidos vivos 
em Cotia e Virgem Grande Paulista em 1984. 

--------------+-------------------t---------
I VERDRDE I 

ESCRLR +---------t---------t TOTRL 
I RISCO INRO RISCOI 

--------------t---------t---------t---------
RISCO I 21 163 I 184 
NRO R I SCO I 25 2350 I 2375 
--------------+-------------------+---------
TOTRL 46 2513 I 2559 
--------------+-------------------+---------
Sensibilidade= 46\ 

Especificidade= 94\ 

Valor preditivo positivD= 11.4\ 

Valor preditivo negativo= 98.9\ 

TRBELR 64 

Caracterlsticas de validade da Escala 4 (Periodo p6s-neonatal> 
no ponto de corte 1 I aplicada ao total de nascidos vivos em 
Cotia e Vargem Grande Paulista em 1984. 

--------------+-------------------+---------
VERDRDE 

ESCRLR +---------+---------+ TOTRL 
I RISCO INRO RISCOI 

--------------+---------+---------+---------
RISCO 33 1052 I 1085 
NRO RISCO 11 1463 I 1474 
--------------+-------------------+---------
TOTRL I 44 2515 I 2559 
--------------+-------------------+--- ------
Sensibilidade= 75\ 

Especificidade= 58\ 

Valor preditivo pDsitivo= 3.0\ 

Valor preditivo negativo= 99.3\ 
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TRBELR 65 

Car.cterlsticas de validade da Escal. 4 (Perlodo pôs-neon.tal>, 
no ponto de corte 8 e +, aplic.da ao total de nascidos vivos en 
Cotia e Vargem Grande Paulista em 1984. 

--------------+-------------------+---------
I VERDRDE I 

ESCRLR +---------+---------+ TOTRL 
I RISCO INRO RISCOI 

--------------+---------+---------+---------
RISCO 10 69 I 79 
NRO RISCO 34 2446 I 2480 
--------------+-------------------+---------
TOTRL I 44 2515 I 2559 
--------------+-------------------+---------
Sensibilidade: 23\ 

Especificidade: 97\ 

Valor preditivo positivo: 12.7\ 

Valor preditivo negativo: 98.6\ 
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6 - CONSIDERAÇOES FINAIS 

Sendo a idéia central deste trabalho a 

identifica~~o de fatores de risco associados à mortalidade 

infantil, s~o poucas as alternativas metodol6gicas para o 

seu desenvolvimento e todas elas est~o sujeitas a 

dificuldades operacionais e alguns problemas inerentes ao 

seu delineamento. Desde o inicio, 

possibilidade de um estudo de coortes, 

indicado do ponto de vista metodol6gico, 

descartou-se a 

talvez o mais 

devido às suas 

desvantagens práticas, como tamanho e dura~~o do estudo.Tal 

fato desaconselha tal delineamento, dada a perspectiva do 

presente trabalho de desenvolver estudo epidemio16gico como 

subsidio á administra~~o de servi~os de saúde. Pareceu, 

assim, mais indicado trabalhar com a metodologia de caso

controle, o que na verdade vem a ser o preconizado pela 

literatura especifica do "enfoque de risco li. Outro ponto 

importante na decis~o do delineamento do estudo foi a 

necessidade de trabalhar uma área delimitada, para a qual 

fosse possivel identificar quais fatores de risco têm maior 

peso na determina~~o da mortalidade infantil nesta popula~~o 

especifica. Somente esta especificidade permitiria a 

elabora~~o de um instrumento preditivo mais adequado á sua 

realidade concreta. 

Além destes aspectos, um outro fato 

importante foi a necessidade de um tamanho minimo da amostra 

que permitisse análises estatisticas adequadas na 



127. 

identificaç~o das variáveis independentes associadas á 

variável dependente, bem como 

for~a desta associa~~o, atrav~s 

permitisse a 

das razeJes 

mensura~~o da 

dos produtos 

cruzados, que compeJem as escalas do modelo preditivo. 

Assim, escolhida a área de estudo, 

foi trabalhar com o total de óbitos ocorridos no periodo de 

dois anos (1984-1985), para se obter o tamanho de amostra 

estipulado. Este fato aumentou o periodo a que se refere o 

estudo, como está descrito na metodologia, o que levou a uma 

maior perda, por n~o localiza~~o de alguns casos. Como o 

grupo de casos correspondeu ao total de óbitos de menores de 

1 ano, residentes dos municipios, definiu-se como controle 

uma amostra probabil1stica de sobreviventes··. Por 

da facilidade operacional esta amostra foi retirada 

popula~~o de nascidos vivos em um ano (1984), considerando

se que para as variáveis analisadas n~o deveriam haver 

mudan~as significativas em per10dos de tempo médio ou curto, 

n~o havendo assim necessidade de retirar a amostra do 

universo de nascidos vivos nos dois anos (1984-1985). 

O fato de se ter trabalhado em uma área 

delimitada, relativamente homog@nea, é uma possivel 

explica~~o para n~o ter sido encontrada associa~~o entre 

algumas variáveis classsicamente descritas como associadas à 

mortalidade infantil. Assim, por exemplo, a renda familiar 

per capita n~o mostrou associaç~o. A Tabela 21 mostra um 

nivel de renda muito semelhante para o grupo de óbitos e o 

grupo de sobreviventes. Ao que parece há uma certa 
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homogeneidade sócio-econOmica, na Área, e .lguns outros 

indicadores, que n~o a renda, foram mais discriminatórios na 

identifica~~o dos grupos de risco. De fato, neste trabalho 

apareceu com forte associa~~o com a mortalidade infantil, a 

condi~~o da habita~~o (Tabelas 36 e 43). A habita~~o, além 

de expressar possiveis riscos ambientais, deve estar 

traduzindo uma condi~~o s6cio-econOmica e cultural 

desfavorável. Este fato ilustra a necessidade de, ao se 

trabalhar com enfoque de risco, basear-se em conhecimento 

especifico da popula~~o alvo do programa de sáude. Qualquer 

que seja esta popula~~o, ela vai apresentar suas pr6prias 

variáveis, que permitam discriminar os grupos de alto e de 

baixo risco. 

Este estudo, baseando-se em mortalidade 

infantil , trabalha necessariamente com um número grande de 

variáveis independentes. o 6bito infantil decorre da 

intera~~o destas variáveis, cujas prevalências na popula~~o 

nem sempre s~o altas. Isto é, a presen~a de uma ou outra 

variável, ou fator de risco, n~o é em geral suficiente para 

a determina~~o do óbito, 

entre várias delas. Tal 

havendo necessidade da intera~~o 

fato faz com que, ao aplicar-se a 

escala, haja necessidade de selecionar um grupo 

relativamente grande de variáveis para que no seu interior 

esteja incluido um número significante de individuos de alto 

risco (que v~o a 6bito). Ou seja, o poder preditivo das 

escalas propostas é pequeno e esta é uma das suas principais 

limita~eles. 
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Na verdade, as quatro escalas elaboradas como 

instrumento de identifica~~o dos grupos de alto risco 

tiveram como pressuposto sua utiliza~~o por profissionais 

paramédicos, assim elas n~o incluem informa~~es médicas, 

isto e, dados de consulta ou exame laboratorial. Elas foram 

elaboradas a partir dos questionários respondidos pelas m~es 

entrevistadas e mesmo as quest~es de morbidade dizem 

respeito à morbidade referida. Este fato torna possível a 

sua utiliza~~o a partir de uma entrevista com as m~es 

clientes dos servi~os de saúde. O acompanhamento maior dos 

grupos selecionados, a partir das escalas, e contando ent~o 

com informa~~es clínicas e laboratoriais, poderá permitir 

uma melhor sele~~o, diferenciando, mesmo entre os grupos de 

risco, aqueles individuos (gestantes e crian~as) 

sua evolu~~o clinica, mere~am cuidados especificos. 

que pela 

Estas escalas devem permitir t~o somente a 

identifica~~o dos grupos que por serem de alto risco mere~am 

uma aten~~o especial. As características desta aten~~o 

dever~o ser definidas pelos programas de saúde. Algumas 

familias necessitar~o muito mais de orienta~~o educativa e 

de suporte social do que de aten~~o médica ou tratamento 

clinico.Por outro lado, algumas m~es necessitar~o de um 

eficaz acompanhamento medico-laboratorial e provavelmente de 

acesso a tecnologias mais sofisticadas para superarem seus 

fatores de risco. Na verdade o que vai causar impacto à 

nivel populacional é a qualidade e eficiência dos programas 
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de sáude; o trabalho inicial de .ele~~o dos grupos nada mais 

ê do que um primeiro passo em um processo muito maior. 

A análise da evolu~~o dos indicadores de 

saúde e principalmente da sáude infantil nos municipios de 

Cotia e Vargem Grande Paulista parece indicar a necessidade 

de novas estratêgias para manter a queda da mortalidade 

infantil. Conforme foi visto, houve nos últimos anos uma 

queda acentuada da mortalidade infantil e uma altera~~o 

significativa no seu padr~o, com propor~ees semelhantes do 

seus componentes neonatal e pós-neonatal. A pós-neonatal 

apresenta hoje valor relativamente baixo para a realidade do 

Estado e Pais, devendo estar mais restrita aos chamados 

"boi sOes" de pobreza, estando o seu controle na depend~ncia 

dos servi~os de saúde identificarem estes grupos e 

desenvolverem a~ees adequadas às suas necessidades. A 

mortalidade neonatal também depende de uma estratégia igual, 

além de que seu controle, dependendo mais das a~ees de saúde 

do que do controle do meio ambiente, está na depend@ncia de 

que os programas de saúde sejam capazes de facilitar o 

acesso dos grupos de alto risco à tecnologia adequada. Em 

ambas as circunst3ncias, a disponibilidade de instrumentos 

preditivos deve ser de alguma utilidade. 

Além disto, como foi descrito por Shapiro et 

al. 7 =, os sobreviventes dos grupos de alto risco de óbito 

apresentam uma alta preval@ncia de morbidade, no primeiro 

ano de vida. Assim, ao selecionar-se um grupo de risco para 

'-- __ .L._ ---__ ,_1 
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Qrupo com alto risco de adoecer, e a atenç~o privileQiada 

que esteja sendo dispensada ao grupo como um todo, na 

verdade, n~o deve somente reduzir um certo número de óbitos, 

mas também elevar o nível de saúde daquela popula~~o que é 

justamente a mais necessitada. 

Conforme foi visto anteriormente, o n1vel 3 

da escala de pre-natal selecionaria, do total de nascidos 

vivos em 1984 (2559), 940 como de alto risco e 1619 como de 

n~o risco. Entre os primeiros estariam incluidos 57 óbitos, 

significando um coeficiente de mortalidade infantil igual 

60,6 1.0 N. V. ( (571 940) 1000), 

risco estariam incluidos 33 

e entre 

óbitos, 

os 1619 de baixo 

traduzindo um 

coeficiente de mortalidade infantil de 20,4 1.0 N.V.( 

«33/1619)x 1000). 

A utilizaç:~o do "enfoque de risco" teria o 

significado de, ao se trabalhar com estas duas populaç:ees, 

uma delas apresentando um risco de óbito infantil 3 vezes o 

da outra, estar priorizando-a em termos de atenç:~o à saúde, 

sem contudo, o que é óbvio, deixar de fornecer uma aten~~o 

básica à popula~~o de menor risco. 

Os dados levantados através das entrevistas 

mostram que o grupo de alto risco (os que foram a Óbito) s~o 

os de menor cobertura pelos serviç:os de saúde. Assim, uma 

proporç:~o maior deles do que do grupo de sobreviventes n~o é 

coberta por nenhum serviç:o de saúde (30,21. e 19,41. 

respectivamente), bem como n~o fez pré-natal (14,21. e 

3,21.) ,conforme pode ser visto nas Tabelas 10 e 11; este fato 
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indica a necessidade de uma estratégia para ampliar a 

cobertura destes grupos mais necessitados, o que talvez so 

seja posslvel 

saúde. 

com uma a~~o mais dinamica dos servi~os de 

Chama a aten~~o, no entanto, o fato de que 

uma propor~~o menor do grupo de risco fez pré-natal e parto 

fora da área, quando comparado com o grupo de n~o risco, 

como mostram as Tabelas 11 e 12 (21,61. e 35,81. para pré-

natal e 34,91. e 46,51. para parto). Isto mostra que os 

servi~os locais s~o a principal alternativa para os grupos 

de alto risco, embora a cobertura n~o seja a desejável. De 

fato deve haver uma sele~~o, pelo menos do ponto de vista 

s6cio-econOmico, com os grupos de menor poder aquisitivo e, 

portanto, de maior risco, dependendo dos servi~os locais. 

As caracteristicas especificas do sistema de 

saúde nos municipios estudados, a tendência dos indicadores 

de saúde infantil e o atual perfil da mortalidade infantil 

nesta área, indicam a oportunidade e o potencial da 

aplica~~o de uma estratégia de enfoque de risco no setor 

materno infantil. Os instrumentos preditivos propostos neste 

estudo s~o possivelmente adequados a esta estratégia, uma 

vez que foram desenvolvidos a partir dos dados locais. 

A efetiva utilidade destes instrumentos, pela 

sua propria natureza, s6 poderá ser melhor avaliada ap6s sua 

aplica~~o em um programa concreto de aten~~o materno

infantil, baseado no enfoque de risco. 
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7 - CONCLUSt9ES 

o estudo de caso-controle mostrou-se 

satisfatOrio para os objetivos deste trabalho, permitindo 

que, com uma amostra viável de ser estudada através de 

visita domiciliária, e em tempo relativamente curto, fosse 

possivel identificar variáveis independentes associadas ao 

óbito infantil em Cotia e Vargem Grande Paulista. 

- As familias que tiveram Obito infantil 

(grupo caso) diferenciaram-se daquelas que n~o apresentaram 

(grupo controle), com rela~~o ao comportamento de um grupo 

de variáveis: altura da m~e, número de gesta~~es anteriores, 

intervalo entre o nascimento da crian~a em estudo e o 

anterior e o intervalo interpartal médio, histOria prévia de 

perda feta 1 , hist6ria prévia de Obito de menor de um ano, 

nova gesta~~o ap6s o nascimento da crian~a em estudo, 

cobertura da m~e por servi~os de saúde, acompanhamento do 

pré-natal, tempo morando com o atual companheiro, migra~~o 

recente, sexo da crian~a, p@so ao nascer, doen~a crOnica da 

crian~a e tipo de habita~~o. 

o fato de n:!lo ter sido encontrada 

associa~:!Io de algumas variáveis, classicamente descritas 

como associadas à mortalidade infantil, indica a necessidade 

de, ao se trabalhar com enfoque de risco, basear-se no 

conhecimento especifico da popula~:!Io-alvo, pois ela deve 

apresentar suas próprias variáveis que permitam discriminar 

os grupos de alto e de baixo risco. Serviço de Bib!ioteca e Documentaçh 
fACUl~DE LE SAÚDE PU811CA 

UNIVERSIDADE DE sAo PAULO 
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- As quatro escalas preditivas, elaboradas a 

partir das variáveis selecionadas, permitem separar os 

grupos de maior risco de Obito infantil daqueles com baixo 

risco. 

-A exist@ncia de vários niveis (graus) destas 

escalas possibilita a op~~o por diferentes valores da 

sensibilidade, especificidade e poder preditivo, a serem 

definidos a partir das necessidades e disponibilidades de 

recursos dos servi~os de saúde. 

Em Cotia e Vargem Grande Paulista os 

servi~os de saúde locais s~o a principal alternativa para os 

grupos de alto risco, embora a cobertura n~o seja a 

desejável. Assim, possiveis reformula~Oes no seu processo de 

atendimento da popula~~o devem ter impacto nestes grupos de 

alto risco. 

- As caracteristicas do sistema de saúde e a 

evolu~~o dos indicadores de saúde, nesta área estudada, 

indicam os possiveis ganhos da aplica~~o de uma estratégia 

de risco, tanto na redu~~o da mortalidade infantil como no 

controle de morbidades. 
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ANEXO 11 

FATORES DE RISCO NA MORTALIDADE INFANTIL 
COTIA E VARGEM GRANDE PAULISTA'· 1985 

Número de ordem 

Número do carl-t'io 

Grupo (l-õblto, 2- lobrevlvenu) 

Nome d. criança 

Nome do pa I 

Nome da mae 

Ende reço: Rua 

Bairro 

______________________ N~ 

Data da entrevista ___ 1 ___ 1 __ _ 

Nome do entrevistador 
------------~--------

(It) 

(5) 



I. ,.Quantas vezes a senhora fi cou gravl da --:--1 __ (6-7) 

2. A senhora poderia descrever estu gestações? (por ordem de gest! 
çio) 

N~ DE DATA DO TERMINO DA GESTAÇ~A DURAÇAO NASCI DO VIVO 
ORDEM NASCI DO NASCI DO ABORTO DA NOME SEXO VIVO? 

VIVO HORTO GESTAÇAO 

i 

Ü Ver definições de nascido vivo, nascido morto e aborto 

Número de 
Núme ro de 
Núme ro de 

Núme ro de 

Número de 

Intervalo 

NAo PREENCHER 

nascidos vivos 
nascidos mo rtos 
abortos 

óbitos de menores de um ano 

óbitos de menores de dois anos 

Interpartal medio (em meses) 

(10) 

( I 1 ) 

(12 ) 

(13) 

(8-9) 

DATA DO 
081TO 

Intervalo entre o parto da criança em estudo e 
o parto anterior (em meses) 
Data do nascimento da criança em estudo 

Data do óbito da criança em estudo 

(17-19) 

_(20-25) 

(26-31) 

Sexo da criança em estudo (32) 



) .. A senhora poderia dizer-me a data do leu nalcl 
." mento? (se nao louber. a Idade Im anOI no ültI 

mo anlverl'rlo). 
_,_,_ ou 

Dia mêl ano 

anOI 

~. Altura da mae (em cm). Deve .er medida pelo e~ 
t revi s t.dor 

cm 

5. Qual era o pelo da Sra. antel da gravidez 
criança em eltudo? 

da 

______ Kg 

6. A Sra. fumou durante a g ravl dez da criança em 
estudo? 

( O,) Nio 

Sim, cl!iarrosl'por dia· 
(méd la dlarla) 

7. A senhora tem direito a algum lervlço de usls 
têncla médica (conversar com a mie antes de a~ 
bordar) 

( O) Não 

( 2) I NAMPS 

( ~) FUNRURAL 

(8-) Seguro Médico Privado (especrflear) 

(16) Outros (espedflcar) 

(99) Nio sabe 

8. Durante a gravidez da criança em estudo a se
nhora usou algum serviço de saúde para" prenll
tal? 

( O) Não 

(2) Sim, na área emestudo(especlflque) 

Nome do serviço ----------------1 Rua _______________________ Ny ___ 

SI I rro _____ -.:c I dade ____ ---
r 

( ~) Sim, fora da irea em estudo (esp.!. 

c I f I que) 

Nome do serviço 
Rua ______________________ ._NY ___ 

Sa I r ro _______ ~Cldade ______ __ 

____ ()8-~O) 

(~I -42 ) 

(~5) 



9,· Em que mês da gravl dez da criança em e. tudo a 
Sra, consultou pela prImeIra vez? 

( O) Não sebe. não 1emb ra 
No __________ __ mês 

(,,'9) Nio se aplica (nio fez pré-naul) 

lO, Em relação ao pré-natal. quantas vize. a .enh~ 
ra cons uI tou? 

( O) Não sebe. nio 1emb re 

consultas de rotinas 

consultas eventuaIs 

consultas total. 

(99) Não se apll ca (nio fez pré-naul) 

11. Durante a gravidez desta criança 'a Sra. 
algum problema de sa~de ou mesmo ~lguma 
ça? 

teve 
doe.!!._ 

12, A S ra, 

13 _ Onde a 

( O ) Não 

( 2 ) Não sabe. não lembra 

(4 ) Hipertensão 

( 8 ) Ede ma 

(16) Hemo r ragl a 

(32) Võmlto grave 

(64) Ameaça de aborto 

(128) ti rurgla (especl fi cer) 

(256) Outras doenças (especl fi car) 

sofre de alguma doença crônica? 

( O ) Não 

( 1 ) Sim (espeel fi ca r) 

criança nasceu? 

( 1 ) Em casa na área em es tudo 

( 2) Em casa fora da área em estudo 

( 3) No Hospl tal na área em estudo 
(especl fi que) 

Nome do Hosplul 

ti dade 

( 4) No Hospl tal fora da área em estu 
do (especifique) 

Nome do Hospl tal 

ti dade 

('5) Outro local (especifique local e 
cidade) ______________________ ___ 

(46-47) 

____ (48·-49) 

-- ( 53) 

(54 ) 



14. tomo foi o parto? Foi normal 
( I) Expontineo (normal) 

( 2) Com UIO de Inatrumento (forcepl) 

( 3) teurlana (cl rurgla) 

15. Quanto o nenê pelOU eo nalcer? _____ gr. 

l~) Não ube 

16. Fontes da Informação do pelo 
( I) Informação do cartão do hOlpl tal 

( 2) Informação da mãe 

( 9) Não le ap 11 ca (não ube) 

17. A Sra. começou a amamentar esta criança? 
( O) Não 

( I ) SI m 

18. tom que Idade a criança recebeu pele l' vU leite 
não materno? 

Com meses (dl.s no IY mêl) "------
( 9) Não se apll ta (não amamentou) 

Somente para sobreviventes 
19. A criança (utilize o nome) continua sendo amamentada 

ao pel to? 
(o) Sim 

Não. Qual a Idade da criança quando 
dei xou de receber o selo materno? 
_____ (em dias no IY mês). 

(99~1) Não se aplica (não amamentou) 

20. Soménte para óbitos 
(O) A crIança continuava sendo amamentada 

até o perrodo do óbito. 

A criança foi amamentada até o 
mês de Idade (em dias no IY mêsr-

(999) Não se aplica (não amamentou) 
- --

21. A Sra. procurou alguma orientação para cuidar da crian
ça, (Independentemente da criança estar doente?). ton -
versar com a mãe sobre o que é "orientação". 

( O) Não procurou orientação 

(2) Sim, na área em estudo(especlflque) 
Nome do serviço _________ _ 

Rua ____________ NY __ _ 

Ba i rro ________ tl dade ___ _ 

(4) Sim, fora da área em estudo (especifique) 
Nome do servlço __________ _ 

Rua ___________ NY ___ _ 

Bai rro ________ tl dade ___ _ 

( 8) 5 I m, outros (como famlll ares, parte Iras 
etc.-especl fi car) ________ _ 

_ (55) 

(56-59) 

(60) 

(61) 

(62-64) 

(65-67) 

(68-70) 



22. PRENCHER O QUADRO ABAIXO 

QlI:H 
N~ CONSULTA 

HES CUI DOU 
PUERI C lA. TURA(2) VACINAS INTE'RNAC~O 

DA CRIANÇA ..J CAUSA DURAÇAo 
( 1 ) 

~ !i 
li ;i, •. j: 
~ I-

i w ~ 

I ~ 

H 

3~ 

4~ 

5~ 

6~ I .- , 

n 
8~ 

9~ 

1 O ~ 

11~ 

12~ 

( I) Quem cul dou da criança na maior pa rte do tempo: mãe; avó, I rmão me 
nor de 15 anos, Irmão maior de 15 anos, baba, creche, vizinho, 02 
tros (especl fi car) • 

(2) Consulta de puericultura: pesagem, vacinação, orientação alImen
tar e de cuidados gerais com a criança. 

23. 05 dados 'de consul ta de pueri cul tura foram co
I e t a do s : 

( I ) Por resposta da mãe 

( 2) Vi s tos no cartão 
( 9) Não se ap 1i ca 

24. Os dados da vacl nação foram coletados: 

(I) Por resposta da mãe 

(2) Vistos na caderneta 

( 9) Não se ap 1i ca 

25. A criança sofre de alguma doença (doença crônl 
cal 7 No caso de ób i to i ndagar se a cri ança sofri a de 
alguma doença crônica podendo eu não ter sido a causa 
da morte. 

( O) Não 
(I) Sim (especlflcar) ________ _ 

(73) 

(74) 

C7 5) 



Número de ordem 

Número do cartio 

Grupo (I • õbltos, 2· sobrevIvente) 

26. A femllll morl em 

( I) Cua 

( t, Apartlmento 

(3) &errlco 

(4) Cortiço (hlbltlçio coletlvl) 

( 5) Outros (especl flclr) 

27. Há quanto tempo mora nesta CISI? 
Inos (meses no 1 '? 

anol 

28. Número de cômodos da casl (conslderlr Ipenls 
os cômodos habitáveis, Isto é qUlrtdl e IIIIS. 
Se a cozinha for utilizada como qua~to,ell de 
ve ser contada como cômodo habitável). -

cômodol 

(O) cômodo único 

29. Número de pessoas que moram na casa 
pessoas 

30. A casa da Sra. possui: 

( 2) Agua da réde públl ca 

( 4) Agua de poço 

( 8) Out ros (especl fi ca r) 

(16) Réde de esgoto 

(32) Fossa 

(64) Esgoto a céu aberto 

(128) Out ros (espec I fi ca r) 

31. Anote o qual I fi cativo correspondente i área 
mais próxima ao domicrllo segundo caracte 
risticas predominantes nas edIficações: 

( I) Area rural 

(2) Area de cortiço 

( 3) Area de favela 

(4) Area residencial 

(5) Area comerciaI 

((6) Area Industrial 

(7) Outros (especificar) 

(4 ) 

(5) 

(6) 

( I - 3) 

( 7-8) 

(9-10) 

( 1I -I 2) 

(13-15) 

( I 6) 



32. Verifique nl. proxlmldlde. do domlcrllo a exl. 
tincll di' .egulnte. condlçõe. ambl.ntal, (mar 
que mal. de uml alternativa I. nec."irlo). -

(I) S_lm] 
E.goto a céu ab.rto ( O) NlO 

( I ) , 
(O') 

( I ) 

( O) 

Aguas paradas 

Terreno blldlo com lixo 

33. Identificar umidade "permanente" na' parede. e/ 

( 17) 

( I 8) 

( 19) 

ou pl.o dos comodos/dormltórlos. (20) 

( I ) Sim 

( O) Não 

34. Estado marital atual 

(I) Solteira 

( 2) C as a da (n o Re g 1st r o C I v I I ) 

(3) Casada (somente no religioso) 

(5) Casada (no civil e religioso) 

( 6) Vi úva 

( 7) VI ve separada do marl do 

(8) DesquItada ou divorcIada 

( 9) Outros (especl fi car) _____ _ 

35. Há quanto tempo mora com O atual companheIro? 
(em anos e com menos de I ano em meses) 

anos 

meses 

(999) Não se aplica 

36. A Sra. trabalha fora de casa? 

Não ( O ) 
(" I ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

Parte do dIa, dlárlamente 

Parte do dla, ___ dlas por semana 

O di a todo, di arl amente 

(4) O dIa todo, ___ dias por semana 

( 5) Ou t ro s e s pe c" I f I ca r) ------

(21) 

(25) 

(22-24) 



3 7. 

38. 

QUII o leu n(vel de I nU ru~io? 
( O ) Anil hbetl 
( I ) Lê e elcrev. 

( 2 ) P r I má r I o Incompl.to 

( 3J. PrImárIo compl.to 

( " ) Glnállo Incpmpl.to 

( 5 ) GInásIo compl.to 
( 6 ) Colegl.1 Incompleto 

(7) Colegl.l completo 
( 8 ) SuperIor Incompleto 

( 9 ) Superior completo 

Há quanto tempo a Sra. mor. na ire. em eltudo? 
(Cotla ou Vargem Grande P.ulllta) 

J 

anos(meses no l~ ano) 
I 

39. De onde velo? (Anotar o Estado de orIgem, le 
São Paulo, anotar a cIdade). 

Naturalidade (local de nascimento) 

Procedência (residência anterIor) 

... . ' 
40. Qual o nílVel de instrução de seu atual compa -

nhe i ro? 
( O ) Analfabeto 
( I ) Lê e escreve 
( 2 ) Primário incompleto 

( 3 ) Primário completo 
( 4 ) Ginásio Incompleto 

( 5 ) Ginásio completo 
(6-) Colegial Incompleto 

(7) Colegi aI completo 
( 8 ) Superior Incompleto 

( 9 ) Superior completo 
( 1 O) Não se ap 11 ca 
( I I) Não sabe 

41. Qual é a ocupaçao principal do chefe da família, 
ou seja, que tipo de serviço ele faz? (Se ele 
for aposentado, pensionista ou estiver desempre 
gado, qual foi a ül tima ocupação que ele teve?
Que tipo de serviço ele fazia?) 

<26 ) 

__ -'- (27-29) 

(34- 35) 

(36 -38 ) 



1t2. o chefe da famrlla eui empregado no momento? 

( O) 5 I m 
,-

Não, esti desempregado hi _____ 
meses. 

43. Se desempregado e exercendo alguma atividade 
remuneradat.descreve esta atividade. 

44. Ele é (era) empregado ou trabelha(va) por co~ 
ta própria? 

I empregado sem cargo de chefia 

( 2) empregado com cargo de chefia 
Indicar quantas pessqas traba 
Iham(vam) lob luas ordem. -

I 
(3) trabalha(va) por conta própria 

Individualmente ou com a famr
lia; não possui (a) empregados 

(4) trabalha(va) por conta própria; 
possul(a) empregados (Indicar o 
número de empregados) 

( 5) Oatros (especl fi car) 

45. Hã quanto tempo ele mora na irea em estudo? 

anos (meses no 1C? ano) 

46. Oe onde velo? (Anotar o Estado de origem; se 
são Paulo, anotar a cidade). 

Naturalidade (local de nascimento) 

P rocedênci a (res I dênc la an te ri or) 

(42 -44 ) 

(It 5 ) 

(46·48) 

(It 9 - 50 ) 

(5 J -52 ) 



1j7. A' Sra. poderia dizer ... pello", que moram na e .... qual, dei ... tra 
balham? 

RELASAO COM 
TRA8ALHA~ 

RENDA 
NOHE IDADE O, CHEFE: HENSAL 

N1Io PREENCHER 

Renda fami I iar mensal (total) 

(53-59) 

Comentários 



48. Quem cuidou da criança na maior 

do tempo? 

1 mãe. 

2 avo 

3 irmão menor de 15 anos 

4 irmão maior de 15 anos 

5 baba 

6 creche 

7 vizinho 

8 outros 

599 não se aplica 

No 19 mes de vida 

49. No 29 mes 

5 O . No 39 mes 

5l. No 49 mes 

52. No 59 mes 

53. No 69 mes 

Número de ordem 

Número do cartão 

Grupo (l=óbito, 2 = sobrevivente) 

54. No 79 mes 

55. No 89 mes 

56. No 99 mes 

57. No 109 mes 

58. No 119 mes 

59. No 129 mes 

60. Número total de consultas no: 

19 mês de vida 

61. 29 mês 

parte 

----

----

------
(4 ) 

( 5) 

----
----
----
----
----
----

(24) 

(25 ) 

(60-62) 

(63-65) 

(66-68) 

(69-71> 

(72-74) 

( 75-77) 

(1 - 3) 

. ( 6 - 8) 

(9 -ll) 

(12-14) 

<15-17> 

<18-20 ) 

(21-23) 



'62. 39 mês (26 ) 

63. 49 mes (27) 

64. 59 mês (28) 

65. 69 mês' . (29 ) 

66. 79 mes (30 ) 

67. 89 mes (31) 

68. 99 mes (32 ) 

69.109 mes (33) 

70.119 mes (34 ) 

71.129 mes (35 ) 

72. Esquema vacinal adequado para a idade, 

completado ou nãoCl-sim, 2-não, 9-não 

se aplica)no: 

19 mes de vida (36 ) ....-
73. 29 mes ( 37) 

74. 39 mes (Triplice 1<: dose ,Sabin 1<: ~dose) (38) 

75. 49 mes ( 39) 

76. 59 mês (Triplice 29 dose, Sabin 2<: dose) (40) 

77. 69 mes ( 41) 

78. 79 mês (Tríplice 3<: dose, Sabin 3C: dose) (42) 

79. 89 mes (43) 

80. 99 mes (44) 

81. lO? mês (Sarampo) (45) 

82. 119 mes (46) 

83. 129 mes (47) 

84. Número de internações no: 

19 mes de vida (48) 

85. 29 mes (49) 

86. 39 mes (50) 



87. 49 mes (51) 

88. 59 mês (52) 

89. 69 mes (53) 
~ . 

90. 79 mês (54) 

91. 89 mês (55) 

92. 99 mes (56) 

93. 109 mês (57 ) 

94. 119 mes (58) 

95. 129 mês (59) 

96. Código do entrevistador 

L Cidinha (60) 

2. Brasi1ina 

3. Lourdes 

4. Maria do Carmo 

5. Nadir 

6. Wanda 

97. Data da entrevista 

()61-66) 

98. A criança em estudo é o último filho? 

1. Sim (67) 

2. Não 



IIÚJDero de ordem (1-1) ---Número do cardo (It) 

Dia, JDê5 • ano do, 

19. 19 na'cimento ( ---------- '-10) 
100. 29 nas c iIII. nto ------ <11-16) 
10l. 39 na. cilllento ------ <17-22) 
102. 119 nas c iIIIe nto (23-28) ------
103. S9 nas cimento (29-311) ------
1011 • 69 nascimento (3S-1I0) ------
105. 79 nascimento (111-116) ------
106. 89 nascimento (117-52) ------
107. 99 nascimento ( 53-58) ------
108. 109 nascimento ------ (59-611) 
109. ll9 nascimento (55 -70) ------110. 129 nascimento ------ (71-76) 



ANEXO 111 

MANUAL DO ENTREVISTADOR 

Fatores de Risco na Mortalidade lnfantil-Cotia e Vargem 

Grande Paulista - 1985 

Roteiro para Preenchimento do questionário 

E9 l ha d_~Rº_s tQ. 

N~mero de ordem - cor responde a numera~~o de cada 

caso e cada controle de 001 a 400. 

Número do cart~o - cada caso e cada controle 

cor responde a dois cart~es IBM, cart~o N° 1 e cart~o N° 2 

Grupo (1 = Óbito, 2 = sobrevivente) cada 

questionário corresponde 

sobrevivente (controle). 

a 1 óbito (caso) ou a um 

Nome da crian~a - sendo óbito é o nome que consta 

no atestado de óbito e sendo sobrevivente é o nome que 

consta 

será 

no registro de nascimento no cartório. Esta crian~a 

sempre referida no questionário como ~riªn~ª e~ 

~_ã_tud_º. e deve durante a entrevista ser citada nominalmente. 

Exemplo: 

Se o nome for Jo~o, 

formulada da seguinte maneira: 

a pergunta 6 deverá ser 

A Sra. fumou durante a gravidez do Jo~o? 

Óbito ou 

Nome do pai e da m~e 

registro de nascimento. 

retirados do atestado de 

Endere~o - retirado do atestado de óbito ou do 

registro de nascimento. 

Data da entrevista dia, mês e ano em que foi 

realizada a entrevista. 



Nome do entrevistador - nome de quem realizou a 

entrevista e preencheu o questionaria. 

Natal utilizar o espa~o em branco da folha de rosto para 

localiza~~o do endere~o. 

pe.r.g~D t.ª.!..~_G1uad r:o~ 

1. Perguntar quantas 

independente de ter sido nascido vivo, 

aborto. 

vêzes engravidou, 

nascido morto ou 

2. Preencher o quadro anotando da esquerda para a 

direita o número da gesta~~o (número de ordem), come~ando 

pela primeira vez em que ficou grávida e a seguir anotando a 

data do término desta gesta~~o, se foi um nascido vivo 

anotar a data do nascimento, se foi nascido morto a data em 

que nasceu e no caso de aborto a data do aborto. 

No caso de nascido vivo, se a m~e n~o lembrar a 

data, solicitar a certid~o de nascimento. No caso de nati

morto solicitar o atestado de nati-morto e no caso de aborto 

se n~o lembrar a data p-xata anotar mês e ano. 

Dura~~o da gesta~~o: anotar quantos meses durou a 

gesta~~o do nascido vivo, do nascido morto ou aborto. 

Para os nascidos vivos anotar o nome e o sexo (M = 

masculino, F = feminino). Na col una de y.~y.º.L7J....!.. anotar _~J.ID. 

se vivo na data da entrevista e n~g se foi a óbito e neste 

caso anotar a data do Obito, solicitar o atestado de óbito 

se a m:lle n~o lembrar, anotar o ç!i.ª-, m~s e ª-!l.Q. do óbi to. 

2 



3. 

Nacido vivo é a expulsão ou extra9ão completa do 

corpo da mãe, independente da dura9ão da gestação, de um 

produto de concep9ão que, depois dessa separa9ão, respira ou 

manifesta outro qualquer sinal de vida. tal como batimento 

cardiaco, pulsa9ão do cordão umbilical ou contra9ão efetiva 

de algum músculo de contra9ão voluntária, haja ou não sido 

cortado o cordão umbilical e esteja ou não desprendida a 

placenta. 

Perda fetal é a morte do produto da concep9ão 

antes da expulsão ou extra9ão completa do corpo da mãe, 

independente da dura9ão da gesta9ão. 
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3. Anotar a data d~'nascim~nto da m~~, s~ ela n~o 

soub~r solicitar algum documento, e s~ n~o for possivel, 

anotar a idade em anos no ültimo aniversário. 

ou _._. ___ anos 

Dia M~s Ano 

I I ou __ ._~_~ __ . anos 

Dia M~s Ano 

4. Medir a altura da m~e conforme as instru~ees 

dadas e anotar em cm. 

5. Perguntar a m~e qual era o seu p@so antes da 

gravidez da crian~a em estudo. Se ela estiver grávida 

atualmente, lembrar que é o p@so da gravidez da crian~a em 

estudo e n~o da atual gravidez. 

6. Perguntar a m~e se ela fumou durante a gravidez 

em estudo. Se fumou durante toda a gravidez ou durante 

parte dela, anotar qual foi e~_~Qi~. o número de cigarros 

fumados por dia. 

7. Identificar se a m~e tem direito a algum 

servi~o de assistência médica. Explicar o que significa, 

isto é, se ela pode usar algum servi~o para o qual ela paga 

periodicamente (como o recolhimento do INPS/INAMPS ou algum 

convenio particular). N~o esta incluido o uso de servi~o 



POblico gratuito 

recolhimento) • 

(para o qual n~o se f.~a nenhum 

8. Verificar se durante a gravidez da crian~a em 

estudo a m~e fez pré-natal em algum servi~o de saúde. 

9. Perguntar a mae em que m~s da gravidez da 

criança em estudo ela consultou pela primeira vez. 

10. Identificar quantas consultas ela fez durante 

a gravidez da crianç:a em estudo. Se for possivel, 

diferenciar quantas consultas foram de rotina e quantas 

foram eventuais. Se nao for possivel diferenciar anotar o 

número total de consultas. 

11. Verificar se durante a gravidez da crianç:a em 

estudo a m~e apresentou algum problema de saúde. 

terminologia adequada 

"inchaç:o" etc). 

na entrevista (" press~o 

Usar 

alta", 

12. Verificar se a m~e sofre de alguma doenç:a 

crOnica, isto é, algum problema de saúde de natureza crOnica 

(como por exemplo diabetes, cardiopatia, bronquite etc.). 

N~o induzir resposta, porém insistir um pouco na exist~ncia 

ou n;;:o de algum "problema crOnico de saúde". 

13. Perguntar onde (local) ocorreu o parto da 

crianç:a em estudo, isto é, onde a m~e deu a luz. 

14. Verificar qual foi o tipo de parto, se foi 

expontaneo (normal), 

cesariana. 

com ajuda de forceps ou se foi 

15. Perguntar qual foi o peso ao nascer da crianç:a 

em estudo. 



16. Anotar qual foi a fonte da informaç~o sobr~ o 

p@so ao nascer, isto é, como foi obtida a informa~~o. 

17. Verificar se a m~e amamentou durante algum 

período a crian~a em estudo. 

18. Se a m~e amamentou, verificar com que idade da 

crian~a ela deu pela primeira vez leite n~o materno. 

19. Esta pergunta é para ser respondida somente se 

tratar de sobrevivente (controle). Perguntar a m~e se ela 

continua amamentando a crian~a em estudo. Se n~o continua, 

perguntar com que idade a crian~a deixou de receber o seio 

materno. 

20. Esta pergunta é para ser respondida somente 

quando se trata de óbito (caso). Perguntar a m~e se a 

crian~a continuava a ser amamentada até o periodo em que foi 

a 6bito. Se n~o continuava, perguntar com que idade havia 

deixado de receber o seio materno. 

21. Verificar se a m~e procurou algum tip6 de 

"orienta~~o" para cuidar da crian~a. Se ela procurou alguma 

orienta~~o com rela~~o a cuidados de higiene, alimenta~~o 

etc. Diferenciar da procura de orienta~~o no caso da crian~a 

estar doente. 

22. O quadro 22 levanta algumas informa~Oes da 

crian~a em estudo m@s a m@s, do 10 ao 120 m@s. Assim na 

primeira linha pergunta-se com rela~~o ao primeiro m@s de 

vida da crian~a: 



m~e, avó; 

Quem cuidou da criança na maior parte do tempoc 

irm~o menor de 15 anos, irm~o maior de 15 anos, 

babá, creche, vizinho, outros (especificar). 

o número de consultas de puericultura, 

identificando se possivel quantas foram de rotina e quantas 

foram eventuais. Considera-se consulta de puericultura a 

pesagem, vac:inaç~o, orientaç~o alimentar e de c:uidados 

gerais c:om a c:rian~a, bem c:omo o ac:ompanhamento do seu 

c:resc:imento e desenvolvimento. 

As vacinas que foram aplic:adas em c:ada mês, 

anotando o tipo de vac:ina e a dose. 

Se houve internaç~o hospitalar e no c:aso 

afirmativo qual foi a c:ausa e a duraç~o da interna~~o. 

23. Identific:ar qual foi a fonte dos dados de 

c:onsulta de pueric:ultura. Sempre que possivel 

deve ser o c:art~o. 

esta fonte 

24. Identific:ar qual foi a fonte dos dados de 

vac:inaç:~o. Sempre que possivel esta fonte deve ser a 

c:aderneta de vac:inaç~o. 

25. Perguntar a m~e se a c:rian~a em estudo sofre 

de alguma doen~a c:rOnic:a, isto é, algum problema de saúde de 

natureza c:rOnic:a 

induzir resposta, 

(c:omo bronquite, c:ardiopatia etc:.). N~o 

porém insistir um pouc:o na exist@nc:ia ou 

n~o de algum "problema c:rOnic:o de saúde". No c:aso de óbito 

indagar se a c:riança sofria de alguma doença c:rOnic:a podendo 

ou n~o ter sido a c:ausa da morte. 
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26. Identificar o tipo de habitaç~o onde a familia 

mora. Considerar corti~o quando várias familias moram em uma 

mesma casa, dividindo áreas comuns, como banheiro. 

Diferenciar de mais de uma casa em um mesmo lote (como casa 

de fundos). 

27. Verificar há quanto tempo a familia mora nesta 

habitaç~o. 

28. Verificar o número de cOmodos da casa. 

Considerar apenas cOmodos habitáveis, isto é, quartos e 

salas. Se a cozinha for utilizada como quarto, ela deve ser 

contada como cOmodo habitável. Considera-se cOmodo único 

quando um único espa~o é utilizado como sala, 

cozinha. 

quarto e 

29. Anotar o número de pessoas que moram na casa. 

30. Identificar a situa~~o do domicilio com 

rela~~o a água e ao destino dos dejetos. Deve haver pelo 

menos 2 respostas, uma relativa a água e outra ao destino 

dos dejetos. Pode haver mais de 2 respostas em alguns casos. 

31. Anotar o qualificativo correspondente à área 

mais próxima ao domicilio segundo caracteristicas 

predominantes nas edifica~~es. 

32. Verificar a existência nas proximidades do 

domicilio de esgoto a céu aberto, águas paradas ou terrenos 

baldio com lixo. Marcar mais de uma alternativa se for 

necessario. 

33. Identificar umidade "permanente" nas paredes 

e/ou piso dos cOmodos/dormitórios. 

e 



34. Anotar o !1_tU!.1.. estado marital da m~e. 

35. Anotar há quanto tempo a m~e mora com o atual 

companheiro. 

36. Verificar se a m~e trabalhou fora de casa no 

primeiro ano de vida da crian~a em estudo. Caracterizar o 

periodo de trabalho fora de casa. 

37. Identificar o nivel de instru~~o da m~e. 

38. Verificar há quanto tempo a m~e mora na área 

em estudo. Considerando área em estudo os municipios de 

Cotia e Vargem Grande Paulista conjuntamente. 

39. Identificar o local de nascimento da m~e 

(naturalidade) e a procedência, isto é, qual foi o local de 

residência anterior antes de se mudar para a área em estudo 

(Cotia e Vargem Grande Paulista). Tanto para local de 

nascimento como para procedência, anotar o nome do Estado e 

no caso do estado de S~o Paulo o nome do municipio. 

40. Identificar o nivel de instru~~o do atual 

companheiro. 

41. Descrever a ocupa~~o principal do chefe da 

familia, ou seja, que tipo de servi~o ele faz. Se ele for 

aposentado, pensionista ou estiver desempregado, descrever a 

última ocupa~~o que ele exerceu, o tipo de servi~o que ele 

fazia. 

42. Verificar se o chefe da familia esta empregado 

no momento. Se estiver desempregado, anotar há quanto tempo. 
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43. Se o chefe de 1amI1ia estiver desempre;ado e 

exercendo alguma atividade remunerada, descrever esta 

atividade. 

44. Caracterizar o vInculo empregatIcio do chefe 

de famI1ia. Se @le estiver desempregado caracterizar o 

vinculo empregaticio do seu último emprego. 

45. Verificar a quanto tempo o atual companheiro 

mora na área em estudo. Considerar área em estudo os 

municípios de Cotia e Vargem Grande Paulista conjuntamente. 

46. Identificar o local de nascimento 

(naturalidade) do atual companheiro e a sua procedencia, 

isto é, o loca I de residência anterior antes de se mudar 

para a área em estudo (Cotia e Vargem Grande Paulista). 

Tanto para local de nascimento como para proced@ncia, anotar 

o nome do Estado e no caso do estado de S~o Paulo o nome do 

munic1pio. 

47. O quadro 47 deve relacionar todas as pessoas 

que moram no domicilio, especificando a idade de cada uma 

delas, a sua rela~~o com o chefe de familia (por ex.:filho, 

esposa, sogra etc.), se trabalha ou n~o e a renda mensal dos 

que trabalham. 

Nota: Qualquer observa~~o relativa a entrevista 

que n~o constou das questbes respondidas e considerada 

relevante deve ser feita no final da ôltima página no item 

çom~nt~Lio~. 
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