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RESUMO 

Atravé~ de levantamento amostraI do 

peso ao nascer dos nascimentos ocorridos nas maternidades do {\ 

município em 1976, estimou-se em 9,7% a incidência de recém

nascidos de baixo peso em são Paulo. 

O ajuste dcis coeficientes de mortali

dade infantil de São~Paulo se~undo a distribuição do peso ao n~! 

cer da" popu~ação branca americana deterrrti\nou que em 1976 apenas 

31 '" do exc'esso de óbi tos infantis de sãó Paulo poderia ser atrí 
\ 

buído ã performance do peso ao nascer verificada no município. 

O'mesmo ajuste segundo a.distribuição do, peso ao nascer da Cali

fôrnia atribuiu ao peso ao' naséer no" período 1968-7b---, 15% do 

excesso de mortalidade e revelou excesso de mortalidade particu

larmente notá.ve 1 não para os recém-r.as cidos de baixo Deso, mas 

para os recém-nascidos com mais de 3.000 gramas. qg 

o ajuste simultâneo 90S coeficientes 

de mortalidade 'infantil das áreas central, intermediária e perif! 

rica do município a uma idêntica distribuição de pesos de nasci

mento revelou uma participação decisiva do peso ao nascer no pe

queno gradiente de mortalidade existente entre a ál"€a intermediá

ria e a área central, ~orém descartou totalmente a possibilidade 

do peso ao nascer explicar o grande excesso de mortalidade 

infantil da área periférica em relação às duas outras. ::ro : 

\ A consideração dos demais fatores que 



determin~m no seu conjunto a probabilidade de sobrevida do 
l-f-.. 

recém-nascido no primeiro ano de vida,dernonstrou ser capaz de 

complementar Og achados 1"elativos à.participação do ,peso ao 

nascer nc excesso de.mortali.dade infantil verificaQo no mun'Íc:l-

pio. 

\ 

ASFi~ foi para a disponibilidade de 

serviços púhlicos de pré-natal, insuficientJ\para o município 

como um todo, pro~ressivamente menor I')a perife.ria. ;)::2. 

Assim f~i p~ra a disponibilidade de 

assistência médico-hospitalar ao parto e ao recém-nascido, sufi-
e 

ciente em t~rmos quantitativos para o município, porém insuficien 

te e prec~ria para a população da periferid. '\~ 
.~ I 

tssim foi para a rlisponibilidade do 
. 

saneamento do meio, razoável apenas na área central, praticamen-

te inexistente na periferia. 
\.{ \\ 

A.sS.9ciadamente, a verificação da dis

tribuição de renda em são Paulo de~onstrou que a distribuição 

desigual da disponibi lidade de serviços públicos fundamentais à 

manut,enção 4a saúde infa!iti 1 superpoe-,se exatamente à desigual 

distr1buição de riquezas. 

\ A conclusão final deste estudo foi a de 

que sao principalmente as pr~cária6 condições d~ vida que recep

cionam o N:CéM-nascido sobretudo na periferia, e nac> a vitalidade 

daquel~,medida pelo seu peso ao nascer, que explicam o excesso de 

mortalidade infantil verificado em são Paulo. , 



SUHHARY 

By means of the sample research survey of 

the birth-weight of births which took place in the Haternity 

HospitaIs of the city in 1976, it was calculated that the 

incidence of low birth-weight in são Paulo was of the order of 

9,7\. 

The adjustment of the infant mortality rates 

of São Paulo according to the birth-weight distribution of the 

white American population led to the conclusion that in 1976 

only 31\ of the excess of infant mortality of são Paulo could 

be attributed to the birth-weight distribution found to exist 

in the city. The same adjustment according to the birth-weight 
. 

distribution in California attributed lS% of mortality excess 

to birth-weight in the period 1968-70 and a particularly 

clear mortality excess not for the infants of low birth-weight, 

but for those with a birth-weight of more than 3000 grams. 

The infant mortality coefficients of the 

central, intermediate and outlying areas of the city when seen 

again~t a hypothetical distribution of birth-weights for alI 

areas revealed a decisive effect of the birth weight only in 

the small difference between the mortality rates of the 

intermediate and the central areas, but eliminated altogether 

the possibility of the birth-weight explaining the excess of 



infant mortality in the outlying areas in relation to the 

other two Cintermediate arid central) areas. 

The study of the other factors wich determine, 

together, the probability of an infantis survival in the 

first year of life, was seen to corroborate the conclusions 

relative to the part played by birth-weight in the infant 

mortality excess of the city. 

This was true in relation to public pre-natal 

services, insufficient for the city as a whole, and becoming 

progressively still less numerically adequate in the outlying 

areas. 

It was also true in relation to the medical 

and hospital attendance at the birth and to the new-born infant, 

wich wereadequate in quantitative terms for the city as a 

whole, but inadequate and unreliable for the population of 

the outlying areas. 

It was true for the availability of water 

supply and sanitation systems, which are reasonable only for 

the central area but practically non-existent in the outlying 

areas. 

At the same time, research on income 

distribution in são Paulo showed that the unequal distribution 



of the availability of those public services essential to 

the maintenance of infant coincides exact~y with the unequal 

distribution of wealth. 

The final conclusion of this study was that 

it is mainly the inadequate living conditions wich await the 

new-born infant, especially in the outlying areas, and not 

his/her vitality as measured by birth-weight, which explain 

the infant mortality excess found in são Paulo. 
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1. INTRODUÇÃO 

De há muito, o peso de nascimento de recém

-nascidos vem atraindo a atenção das autoridades sanitárias. 

Em 1948, a Pr1meira Assembléia Mundial da Saúde da Organização 

Mundial da Saúde <O.M.S.) decidiu adotar o limite de 2.500 gr~ 

mas como o limite ponderal que deveria definir o recém-nascido 

imaturo. Esta definição foi incorporada na "International Sta

tistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of 

Death" que estendeu a definição a recém-nascidos de menos de 

37 semanas ou àqueles especificados "prematuros", quando nao 

fosse possível estabelecer o peso de nascimento: 

"For the purpose o f this c 'lassi fi cation, an imma tU1"e 

i nfan t is a li veborn i nfan t wi th a bi 1"th wei gh t o f 

5 1/2 pounds (2.500 grams) 01' Less, 01" specified as 

immature. In some countries, however, this criterion 

wiL~ not be appLicabLe. li weight is not specified, 

Q Liveborn infant with a period of gestation of Less 

than 37 weeks 01" specified as 'premature' may be con 

sidered as the equivaLent of an immature infant for 

purpose of this cLassification." (110) 
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Em 1950, o Grupo de Especialistas em Prematuri 

dade de O.M.S. retoma o assunto, reforçando a recomendação da 

adoção internacional do limite de 2.500 gramas e estabelecen

do a preferência do grupo pelo termo "prematuro" no lugar de 

"imaturo ti • 

"The Expsrt Group on Prematurity reoognizes the neoessi 

ty for uniform te rmino Zogy for in te rnationa Z usage. Si!! 

ce the primary goal is to Zower feotaZ and neonataZ 

mortaZity, this aim oan best be aohieved by providing 

speciaLized care for infants of Zow birth withg. The 

grokp suggests that a premature infant be defined as 

one whose birth-weight is 2.500 g. (5 1/2 pounds) or 

less. The limitations of this criterion are recognize~ 

however~ sinoe data on birth-weight will not always be 

avaiL4bte and other criteria of prematurity must be 

used, for examp'le gestation. 

"The group therefore recommends the adoption by all 

countries for purposes of vital statistics of the in

tePnationaZ definition of the First WorZd Heatth Assem 

bZy .••. The terma 'immature I and 'premature' are 

uBed interchangeably. However~ the group pointa out 

t"nat the term 'premature' ia preferable to the term 

'immatupe '''. (109) 

Finalmente em 1961, o grupo de Especialistas 

da O.M.S. em Saúde Materno-Infantil reconhecendo o amplo uso 

e a utilidade do limite das 2.500 gramas, mas também admiti~ 

do que, em certas áreas, muitos dos recém-nascidos com 2.500 

gramas ou menos nao eram nascidos prematuramente, resolvere 
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comendar a adoção do termo "baixo peso ao nascer" em substi

tuição ao termo "prematuridade": 

"In view of the convincing evidenae showing that 

many of the babiea included within the Zimita of 

the definition, in aertain areaa, are not born pr! 

maturety, the Committee recommends that the conaept 

of 'prematurity' in the definition shouZd give way 

to that of 'low birth weight '."(111) 

Baseados em evidências empíricas numerosas 

que indicam que a morbidade e a mortalidade infantis são 

afetadas tanto pelo peso de nascimento como pela duração 

da gestação, uma série de autores passaram a trabalharem 

novas classificações que englobassem a um só tempo os dois 

fatores (l~, 51~ 52, 7~, 114). 

Bastante indicativa da capacidade que estas 

classificações tem de discriminar diferentes probabilidades 

de sobrevivência para d:'ferentes grupos de nascidos vivos, 

é a aplicação realizada pelo National Center of Real th 

S~istics (69) da c~assificação sugerida por Yerushalmy 

(114) â coorte americru~a da nascidos vivos de 1960. Esta clas 

sificação divide os recém-nascidos vivos em q'.latro grupos, a 

sabe-r~ 

Grupo ~: peso de nascimento igualou inferior a 

2.500 gramas e duração' da gestação in

~erior a 37 semanas. 
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Grupo 2: peso de nascimento igualou inferior a 2.500 

gramas e duração da gestação igualou supe-

rior a 37 semanas. 

Grupo 3: peso de nascimento superior a 2.500 gramas e 

duração da gestação inferior a 37 semanas. 

Grupo ~: peso de nascimento superior a 2.500 gramas e 

duração da gestação igualou superior a 37se 

manas. 

Os coeficientes de mortalidade infantil calcu 

lados pela National Center for Health Statistics para os na~ 

cidos vivos americanos de 1960 são: 309,1 para o grupo I, 

58,9 para o grupo lI, 26, O para o grupo rrI e 10.5 para o 

grupo IV. Para os mesmos grupos, os coeficientes de mortali-

dade neonatal são 290, O, . 41,8, 

relação a,l.OOO nascidos vivos. 

16,8 e 4,9 sempre com 

Estes resultados demonstram, antes de mais na-

da, G,lle a presença concomitante dos dois fatores, baixo pe

so ao nascer e curta duração de gestação, implicam em eleva

dÍss~mos coeficientes de mortalidade. No grupo I, a mortali

dade nO'prime..iro ano de vida é 30 vezes maior e a dos primei-
... 

1'05 28 dias 6-U vezes maior do que a encontrada para os reeem-

""nascidos do grupo rv que não apresentam nenhum dos fatores. 

Outra constatação importante é que peso ao na~ 

cer e duração da gestação exercem, independentemente, influên 

eias sobre -os coeficientes de mortalidade, sendo maior o ris-

co associado ao baixo peso isolado do que o risco associado ã 
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curta gestação isolada. 

Outra possibilidade de examinar a intera9ão eE 

tre o oaixo peso ao nascer e curta duração da gestação é veri 

ficar os coeficientes observados para os dois fatores ponfor-

me varie, respectivamente, a duração da gestação e o peso lde 

nascimento. Após este exame o National Center for Health Sta~ 

tistics conclue que na coorte dos nascimentos americanos de 
\ 

1960, a mortalidade infantil não apenas depende grandemente do 

peso de nascimento e da duração da gestação, como também con-

tinua dependendo consideravelmente do peso de nascimento qual

quer que seja a duração da gestação e, em menor grau, também 

continua dependendo da duração da gestação qualquer que seja 

o peso de nâscimento. (69) 

Entre as muitas conclusões que se pode tirar 

dos resultados apresentados pelo National Center for Health 
. 

S;ta.tisti"cs, destacam-se pelo menos duas. Para populações se-

melh.antes à americana, a consideração simultânea dos dois pa 

râmetros, peso de nascimento e duração da gestação, é a que 
f 

pode informar mais sobre a capacidade de sobrevivência dos 

recém-nascidos. O fator peso de nascimento exerce sobre os 

coeficientes de mortalidade poderosa influência que persis

te mesmo quando controlada a influência da 'duração da gesta-

çao. 

Se a estas conclusões se acrescenta c reconhe-

cimento pelo próprio National Center for Health Statistics 

·das d~ficuldades existentes, mesmo em um país como os Esta

dos UnidOS, para se obter informações acuradas sobre a dura

çao da gestação, entender-se-á melhor a valorização crescente 
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q~e o peso de nascimento foi assumindo nas sucessivas" manifesta 

ções da Organização Mundial de Saúde sobre o ass\mto. ('10:-S, 11'P, 

Ul) 

o emprego particular que o indicador peso de nas

cimento assume em paí"ses sub-desenvolvidos foi bastan"te destaca

do no seminário sobre nutrição pré-natal e perinatal realizado 

no IV Congresso Latino-Americano de Nutrição em Caracas, em 1976. 

Ali, defendeu-se a especificidade apresentada pelo intlicador na 

"América La"tina, onde dijerentemente dos países desenvolvidos, o 

peso de nascimento traduziria melhor o desenvolvimento fetal do 

que o faria a duração da gestação. (37) Esta afirmação apoiava

-se na .suposição"; ee'que na América Latina, e em outras regiões 

sub-desenvolvidas, o baixo peso ao nascer refletiria mais retar 

do no crescimento fetal do que prematuridade. 

Esta parece ser a situação de uma aoort~ de re

cêm-nastidos estudada por Mata (58) na zona rural da Guate1nala. 

Aii., em Santa Maria Cauqué, uma aldeia indígena típica do alti 

plano guatemalt'eco, apenas 17,3% dos recém-nascidos que nascem 

com- 2.50"0 gramas ou menos" são pr~enientes de gestações de me

nos de 37 semanas. A mesma porcentagem para os Estados Unidos 

é de 93.3\. (69) O contraste entre estas duas populações -evi

denciajse também quando se compara a incidência do baixo peso 

ao nascer e a incidência da prematuridade medida a partir de 

ges'taçôes "inferiores a 37 semanas. Nos Éstados Unidos (69) tem-

-se 6,' e 7,8%, respectivamente de prematuros e de baixo 

peso ao nascer, enquanto no altiplano guatemalteco (58) tem-se 

7,1 e "-2,6'\. Além, portanto, da evidente diferença na estru

tura do bàixo peso ao nascer, a comparação demonstra um exoes

S"O" absolU-to -de recém-nascidos 'de -baixo peso no país sub-des'en 
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volvido. 

A observação da incidência do baixo peso ao 

nascer em outras populações desenvolvidas e sub-'desenvolvi 

das também mostra importantes diferenças. 

Em países altamente desenvolvidos como Sué

cia e: Holanda, a incidência do baixo peso ao nascer é de 

5, O e 5,5% respecti vamen te. (67) Ao lado des tes países ~ 

encontra-se ainda a Nova Zelandia com 5,,6% o que para o 

'National Center for Real th Statistics, caracteríza um gru .... 

po de pafses de reduzidas taxas de baixo peso a~ nascer, o!:, 

de a incidência do mesmo não chega a alcançar 6% dos recém

-nascid.as . vivos • (67) 

Para paíse's sub-desenvolvidos não se dispõe 

de estudos ho.'cionais que sej am realmente representativos, 

maS tão somente de observações sobre a incidência do baixo 

peso ao nascer em alguns extratos da população. 

Na população pobre de Bombaim na India, al

caDçâm..;,ge .-cifras tão altas quanto da população indÍgena da 

Guatemal~ :43% dos recém-nascidos apresentam baixo peso ao 

nasoer. C10'1) Na população pobre de Java, na IndonÉs'ia, 

são 2õ%,'os recém-nascidos de baixo peso. (89) Ainda, na 

A~ia, em Shíraz no Irã, a população pobre apresenta 14" de 

baixo peso ao nascer. (84) 
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Na América Latina, observam-se também altas 

incidências de baixo peso ao nascer nos extratos sociais 

mais· p.Qbres. A incidência é de 22% entre os trabalhadores da 

área cafeeira de Manizales, na Colômbia, (53) de 18% em alg~ 

mas localidades rurais do México, (7) de 17% entre os pobres 

de MedeLlin na Colômbia, (77).de 14% em aldeias ladinas da 

Gua~ema la. ( 4 3 ) 

Em algumas destas localidades estudou-se simul 

taneamente a incidência do baixo peso ao nascer em extratos 

sociais de' bom nível sócio-economico. Em Bombaim, a incidên

cia Íoi de l:0%, (lOI), em Shiraz no Irã foi igualmente de 

~O\ t8~v e entre a população ladina da Guatemala de bom nível 

sócio-econômico foi apenas 8%. (24) 

A diferenciação da incidência do baixo peso 

ao· nascer conforme o grupo populacional considerado pode ser 

observada também em um país desenvolvido como os Estados Uni

dos. Em 1950, registravam-se 7,0% de recém-nascidos de baixo 

peso pdt'"aa população branca e 9,7% para a população não 

branca. (66) Em 1960, a diferença se ampliou ainda mais: 

6,8% pa.ra os brancos e 12,9% para os não brancos. (69) Em 

1967, as inciâencias foram de 7,1% e de 13,6% respectivamente 

para ~rancos e não brancos. (70) Entre 1969 e 1971 um estudo 

realizado em 18 das maiores cidades dos Estados Unidos, regi~ 

trou incidências que variaram de 5,7% na população branca das 

áreas· não pobres de San Diego a 17,3% na população não bran

ca das áreas pobres de Pittsburgh. (72) 
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Em Jerusalém, um estudo de perinatologia feito 

entre 1964 e 1967, revelava que nos territórios sob adminis

tração de Israel, a incidência do ba~xo peso ao nascer era 

de 5,7% para o conjunto da população, mas subia para 8,6% quan 

do se considerava apenas os não jUdeus, estes, na sua maioria, 

árabes. (48) 

Um grande impulso nos estudos sobre incidência 

do baixo peso ao nascer na América Latina foi dado a partir de 

1968-70 pela real~zação da pesquisa Investigação Interamerica

na de Mortalidade na Infância. (78) Este estudo constatou que 

em áreas latLnOamericanas era de 65,8% a frequência do baixo 

peso ao nascer entre os recém-nascidos que haviam morrido an~ 

tes dos 28 dias. Esta frequência oscilava de 53,9% em Monterrey 

no México a 73,7% em Medellin na Colômbia. Nas três áreas b~

sileiras incluidas no estudo, são Paulo, Rec~fe e Ribeirão 

Preto, as cifras observadas. foram 60,9, 70,S e 71,2%. 

Por ocasião da Investigação, apenas uma área 

1atinoamericana teve estimada a sua incidência de recém-nas

cidos de baixo peso no conjunto dos naSClmentos vivos. Foi Ri

beirão Preto, no Brasil, onde ~,7% dos recém-nascidos vivos 

entre 1968-1970 apresentaram baixo peso ao nascer. (99) 

Sobre a virtual ausência de estudos da distri

buição do peso de nascimento de recém-nascidos vivos na Amé

rica Latina, assim se pronunciaram os realizadores da Inves

tigação Interamericana de Mortalidade na Infância: 
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"Desgraciadamente, rara vez se reúnen o publiaan ~as 

distribuaiones de nacimientos vivos por peso at naaer 

en una ciudad o pals. Y sin enbargo, estos datos re

visten una gran importancia para aomprender y inter

pretar ~as diferenoias en Za morta~idad en ninos me

no re s de 1 ano." ( ? 8) 

Em resposta a e·ste pronunciamento e diante dos 

resultados da Investigação pode-se constatar na América Lati

na algumas providências que vão desde a instalação, em Cuba, a 

partir de 1971, da obrigatoriedade de registrar o peso do re

cém-nascido na certidão de nascimento, (86) até tabulações 

exploratórias dos pesos de nascidos vivos realizadas em gran

des maternidades de cidades da América La~ina. 

Em Cuba, os últimos resultados publicados, re

gistram para 1974, 10,7% de. incidência de recém-nascidos de 

baixo peso. (~3) 

Resultados enviados por dois grandes Hospitais

Maternidades da cidade do México e de San Salvado~ aos autores 

da Investigação, registram, respectivamente, 11,7~ e 14,4% de 

recém-nascidos de baixo peso. t86) 

Em Recife, um estudo reallzado em 1974 nas três 

grandes maternidades que atendem à população dos três distritos 

incluidos na Inv'estigação Interamericana de Mortalldade na In

fância, registrou 14,6% de recém-nascldos de baixo peso. (76) 
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Para o município de são Paulo, terceira área 

brasileira incluída na Investigação, registram-se também al 

guns estudos sobre peso de nascimento em maternidades isol~ 

das. Assim, entre 1971 e 1972, o Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de são Paulo, que ate~ 

de à população não previdenciária e que atende um grande nú

mero de complicações obs.tétricas, registr,ou 18,0% de recém-

-nascidos de baixo peso. (115) Outro hospital do município 

que atende também a populaçao não previdenciária é a materni 

dade da Legião Brasileira de Assistência que em 1969-70 re-

gistrou lL,4% de recém-nascidos de baixo peso. (98) Na Ma 

ternidade são Paulo, hospital que atende pacientes particu-

lares, previdenciárias e também não previdenciárias, regis-

trou-se entre 1968-70, 14,4% de recém-nascidos de. baixo pe-

50. (91) 

Entre as maternidades do município que atendem 

apenas população previdenciária ou clientes particulares enco~ 

tram-se a Casa de Saúde Dom Pedro II e. a Maternidade Pro-Matre 

Na primeira em 1972 a incidência do baixo peso ao nascer foi. 

de 9,5% (91) e na segunda, que atende principalmente, clie~ 

tela de alto nível sócio-econômico, a mesma incidência em 1975 

-76 foi de 7,1%. (26) 

Considerando o elevado número de nascimentos 

ocorridos no município, e tendo em conta a diversidade de lo

cais que atendem ao parto, 80 maternidades no municí~io em 

1975, fica bastante difícil, a partir dos estudos existentes, 

le'van'tar qualquer estimativa sobre a real incidência do baixo 
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peso ao nascer no município. Esta é a primeira preocupaçao do 

presente estudo. 

Os contrastes na incidência do baixo peso ao 

nascer que se estabelecem tanto quando se comparam países de

senvolvidos e sub-desenvolvidos como quando se comparam extra

tos pobres e extratos ricos de quaisquer países remetem, nece~ 

sariamente) as analises ca'lSais deste fenômeno para o estudo da 

estruturação sócio-econômica das populações. 

o estudo do relacionamento de indicadores só

cio-econômicos como o produto nacional bruto (p.n.b.) per ca

pita e a disponibilidade de calorias per capita, com a inci

dência do baixo peso ao nascer foi recentemente revista por 

Lechtig & cols. (40) para a Organizaçio Mundial da Sa~de. 

Em 10 países com p.n.b. per capita inferior a 250 dólares 

anuais, encontraram-se em todos eles altas incidências de 

baixo peso ao nascer. Em outros 21 países com p.n.b. per cap~ 

ta entre 250 e 1.000 dólares, foram 19 os países com altas ta 

xas e, finalmente, em 15 países com p.n.b. per capital supe

rior a 1.000 dólares em apenas 2 foram encontradas altas inci 

dências de baixo peso ao nascer. Quanto à disponibilidade ali

mentar, em 12 países que dispõem de menos de 2.200 calorias 

por habitante por dia, encontrou-se que em todos eles são al

tas as incidências do baixo peso ao nascer. Em outros 16 paí 

ses com disponibilidades entre 2.200 e 2.800 calorias, ainda 

havia 13 com altas taxas e finalmente em 14 países com dispon~ 

b~lidade que superava as 2.800 calorias, apenas 2 apresentavam 

altas incidências de baixo peso ao nascer. 
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. Ao lado de altas incidências de recém-nasci-

dos de baixo peso, Lechtig & cols. (40) encontram também 

nos países sub-desenvolvidos alta ~uência de maes com ba! 

xo consumo de proteínas e calorias durante a gestação, médias 

maternas de peso e altura inferiores as de populaçoes desen

volvidas e ainda insuficiente ganho ponderaI durante a gest~ 

çao. ~ 11ustrativo o caso da média de altura materna que na 

população indígena da Guatemala, de altíssimas taxas de bai-

xo peso, não chega a 144 cm, (57) ficando 16 cm abaixo da 

média americana. (74) Deste modo, o estudo do relacionamento 

do estado nutricional materno com o peso de nascimento do re

cém-nascido afigura-se bastante promissor no sentido de iluminar 

os determinantes da alta incidência de recém-nascidos de baixo 

peso em populações de baixo nível sócio-econômico. 

A relação materno-fetal, do ponto de vista nutri 

cional, há muito vem sendo estudada. o efeito da desnutrição 

aguda da mãe sobre o peso do recé~-nascido pode ser conhecido 

quanodo, durante a 2a. Guerra Mundial, algumas cidades foram 

sitiadas e privadas de alimentos. A revisão do peso de nasci-

omen~o dos recém-nascidos que nasceram nestas épocas demonstrou 

que eles foram significativamente mais baixos do que os obser

vados em épocas de normalidade. (3, 19, 92) Na Holanda entre 

1944 e 45 quando a ingestão calórica, em algumas localidades 

chegou a ser inferior a 1.000 Kcal diárias, registrou-se uma 

diminuição de 250 gramas no peso médio dos recém-nascidos. (94) 

A relação materno-fetal conforme se processa nos 

países sub-desenvolvidos, ou seja na presença de estados crôni-
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cos da desnutrição materna, nao tem encontrado opinião unâ

nime dos pesquisadores do assunto. A escassez de estudos em 

seres humanos em situações de adequado controle experimental 

e a difícil extrapolação de estudos feitos em animais, levaram 

a que se formassem dois grupos de opinião. O primeiro que supõe 

que a desnutrição materna só afetaria de forma significativa o 

crescimento fetal em condições excepcionais e extremas de des

nutrição (1, 21, 25) e o segundo que acredita que é a desnu-

trição materna crônica, na forma em que se encontra, amplamen

te disseminada nos países sub-desenvolvidos, a principal causa 

do excesso de recém-nascidos de baixo peso nestes países. (40) 

Estas duas correntes de opinião foram recente

mente contrapostas por Rosso (82) no mesmo seminirio de Nutri-

ção Prenatal e Perinatal mencionado anteriormente. Rosso iden

tifica em uma teoria da Fisiologia da década de 40, os pressu

postos básicos da primeira-corrente. Esta teor1a dizia que os 

nutrientes circulantes devem se repartir entre mãe e concepto 

de acordo com os requerimentos metabólicos respectivos. (20) 

Como a unidade feto-placentária tem requerimentos metabólicos 

mais elevados do que a maioria dos tecidos maternos, é facil 

verificar que ela deveria receber proporcionalmente mais nutri ... 

~ntes do que a m~e, sustentando, portanto, a hip5tese de que 

diante de uma insuficiente disponibilidade de nutrientes o feto 

seria capaz de competir, com sucesso, com a mãe desnutrida. Re~ 

vendo os estudos experimentais que acreditaram haver demonstrado 

estes pressupostos, Rosso identifica um equívoco nas conclusões 

destes trabalhos, pois o que se provaria com eles seria apenas 

que o feto é capaz de competir com a mãe pelos nutrientes acu

mulados durante a gestaç~o, e não que ele possa competir de fato 
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pelos nutrientes que ela já possuia antes da gestação. Para 

Rosso, portanto seria limitada a capacidade parasitária do 

feto. 

Possibilidades metodológicas aventadas por 

Rosso (42) para se estudar a relação materno-fetal são os 

estudos experimentais, que procuram verificar para uma série 

de espécies animais o que ocorre com o peso do feto e com o 

peso da mãe quando esta, durante a gestação é submetida a uma 

restrição alimentar. Em ratos uma redução de 50% na ingestão 

materna durante a gestação leva a uma redução de 25% no peso 

das crias enquanto que as mães perdem apenas 10% do seu peso 

inicial. Uma restrição alimentar mais severa produz um déficit 

no peso das crias de 50% e um déficit materno de 26 a 36%. Em 

cobaios, a restrição calórico-proteica produz uma mortalidade 

fetal de 50% e um déficit de peso dos fetos sobreviventes de 25%-

sem no entanto afetar o peso materno. Estudos feitos em porcos 

e macacos confirmam também que a restrição experimental de ali

mentos durante a gestação não isenta o feto de seus efeitos, an

tes pelo contrário, proporcionalmente este parece ser ~s atin

gido do que a mãe no seu peso final. 

A partir do estudo de pesos de gestantes e de 

recém-nascidos durante o período da fome na Holanda entre 1944 

e 45, Rosso (82) procura comprovar os limites da capacidade 

parasitária do feto. Na fase imediatamente anterior ao período 

pa fome, na vigência de um racionamen to de alimentos, Rosso .e§. 
.. 

tima que as gestantes holandesas produziam conceptos de, em me 

'dia, 3.338 gramas, apresentando no 99 ou 109 dia pós-parto um 

peso que excedia em média em 1 kg o peso prévio à gravidez. Já 
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no período da fome quando esta incidiu no 39 trimestre da ges

tação o peso de nascimento foi de 3.220 g e o peso materno PÓ! 

-parto foi 0.4 kg ip.ferior ao peso inicial. Quando a fome inci 

diu nos dois últimos trimestres, o peso de nascimento reduziu

-se para 3. 011 g e o peso materno pós-parto, foi 1,5 kg inferior 

ao. peso iniciaJ.Finalmente, já após o período da fome, os pesos 

de nascimento na Holanda passaram a ser em média de 3.308 g e 

as mulheres no pós-parto passaram a ter em média 4 kg a mais do 

que possuiam ao início da gravidez. 

Para Rosso a análise dos dados holandeses sugere 

que, semelhantemente ao que ocorre em outras espécies, na espé-

cie humana o crescimento fetal começa a ser afetado na mãe des

nutrida quando esta precisa recorrer a suas reservas pré-concep

cionais para suprir os requerimentos do feto. O feto teria assim 

uma capacidade paras~tária limitada às reservas de nutrientes 

que a maior ingestão alimentar e a adaptação metabólica materna 

criam durante a gravidez. Aparentemente, quando a mãe passa a 

ter que utilizar suas reservas pré-concepcionais em virtude de 

uma deficiente ingestão alimentar, teria início uma alteração 

nos mecanismos maternos de adaptação à gravidez e como resulta-

do ocorreria um descenço na linha de abastecimento fetal. Evi-
... 

déncias diretas deste fato tem sido descritas em ratas desnutri 

das pelo mesmo Rosso que verificou uma diminuição significativa 

no transporte de nutrientes da circulação materna destas ratas 

para a circulação de seus fetos. ('/9,80,81) 

O estudo da relação materp.o-fetal vem ultimamente receben . -
do importantes subsídios de um estudo longitudinal levado a efei 

to entre a população ladina de quatro aldeias da zona rural da 



.17. 

Guatemala. (35) Nestas aldeias, de economia agrícola de subsi~ 

tência com renda anual de cerca de 200 dólares por família e 

com precaríssimo saneamento ambiental, o INCAP - Instituto de 

Nutric~ón de Centroamérica y Panamá - instituiu um sistema de 

oferta de suplemento alimentar calórico ou calórico-protéico 

acoplado a um rígido controle do seu consumo e de outras variá 

veis que pudessem interferir no estudo nutricional. 

Entre os numerosos achados do estudo guatemalte 

co destacam-se inicialmente as associações encontradas entre 

peso ao 'nascer e a história nutricional materna antes da gravi

dez, esta medida pela altura e peso da mãe antes da gestação e 

pelas circunferências maternas do braço e da cabeça. (40) Con 

s'iderando que a maior parte da diferença encontrada na altura 

das mulheres adultas da Guatemala comparadas à população bran

ca~da classe média dos Estados Unidos, existe já aos 7 anos de 

idade (113) e considerando -que a circunferência craniana tem 

sua grande fase de crescimento nos dois primeiros anos de ida

de, (30) percebe-se que grande parte da história nutricional 

materna referida pelO estudo é na realidade a história nutri

cional das crianças do sexo femlnino da Guatemala. 

o estudo longitudinal propriamente dito trouxe 

informações bastantes valiosas para o estudo da relação que os 

níveis de ingestão alimentar da mae mantém com o peso de nasci 

mento do recém-nascido. Estudos anteriores dessa relação tem si 

do motivo de críticas metodológicas por não apresentarem sufi

ciente controle de outras variáveis interferentes como presen-

ça de doenças infecciosas e presença de cuidados médicos. ( 38) 
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No estudo guatemalteco foram formados gru 

pos de gestantes de alto e baixo consumo alimentar graças -~ 

caráter volu11tário do comparecimento aos centros de supleme!!, 

tação instalados nas quatro aldeias. (35) Além do registro 

do consumo diário do suplemento e do registro do peso de na~ 

cimento dos recém-nascidos, foram estudadas cerca de 50 outras 

possíveis variáveis mater'nas interferentes, incluindo a dieta 

desta no domicílio, a morbidade durante toda a gestação, medi 

das antropométricas, história obstétrica e características 

sócio-culturais da família. (35) 

o estudo do peso de nascimento dos recém

-nascidos do grupo de gestantes que recebeu mais de 20.000 

Kcal suplementares durante toda a gestação demonstrou que 

neste grupo foi de apenas 9% a incidência de recém-nascidos 

de baixo peso, exatamente a metade da incidência observada 

no grupo de gestantes que recebeu 20.000 ou menos Kcal. (41) 

O controle das possíveis interferentes coletadas durante o 

estudo não foi capaz de alterar a associação descoberta en

tre a ingestão do suplemento e peso de nascimento. (41) A 

possível influência de outras variáveis maternas não coleta

das no estudo foi estudada através de observações de dois 

partos consecutivos de uma mesma mãe quando em um deles te

nha havido adequada suplementação e no outro não. Os resulta

dos demonstraram que não só na população como um todo, mas 

também entre irmãos de uma mesma mãe, houve uma relação sig

nificativa entre calorias suplementadas durante a gestação 

e o peso de nascimento. (41) 
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Duas informações adicionais surgiram do 

estudo guatemalteco. A primeira é que na população estudada 

não foram as proteínas, mas sim as calorias, o nutriente li 

mitante da dieta, pois a suplementação calórica exclusiva apr~ 

sentou os mesmos resultados da suplementação calórico-protéi

ca. (45) Esta informação, alias, é consistente com estudos 

feitos em populações de outros países sub-desenvolvidos,(95, 

96, 102) entre os quais o Brasil, (2, 27, 28, 29, 63, 83) 

onde o déficit alimentar é sobretudo quantitativo. A segunda 

é que a redução na incidência do baixo peso ao nascer conse-

guida com a suplementação alimentar não se fez de forma homo

genea entre os três extratos sócio-econômicos em que previa. 

mente se dividiu a população. Nos extratos sócio-econômicos, 

formados empiricamente a partir de dados muito simples como 

as características da moradia, do vestuário e da educação das 

crianças, o efeito da suplementação de mais de 20.000 Kcal 

fez com que no extrato baixo houvesse uma redução na incidên-

cia do baixo peso ao nascer de 29 para 14%, no extrato inter

mediário de 14 para 9% enquanto que no extrato alto con'statou

-se que nao houve diferença na incidência de baixo peso, sendo 

de 4% para ambos os grupos de baixa e alta suplementação. (39) 

... 
Ao lado do consumo alimentar, outra varla-

vel que se afigura de extrema importância para compreender 0 

excesso de recém-nascidos de baixo peso nos países sub-desen-

volvidos são as doenças infecciosas que podem instalar-se no 

organismo materno na vigência da gestação. A redução do cre~ 

cimento fetal na vigência de quadro infeccioso vem sendo de-

monstrada tanto para gestantes que passam grande parte da gra-
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,videz reportando sintomas de enfermidades infecciosas comuns, 

(44) como para gestantes que contraem durante a gravidez mo

léstias que redundam em infeção uterina. (23, 31, 50, 65, 73, 

87, 90) Os mecanismos destes efei tos parecem' ser no caso de 

enfermidades infecciosas comuns, a própria redução da inges

tão materna de alimentos (42) e talvez as ~lterações metabó

licas havidas em resposta à infecção. (4, 85) No caso da 

infecção uterina imputa-se à redução do fluxo uterino (8, 108) 

e à inibição da velocidade de mitose (11, 5) nos organismos 

fetais, os poss.íveis mecanismos que levariam à redução' do 

crescimento fetal. 

Revendo estudos feitos em populações lati

noamericanas urbanas e rurais que vivem em condições sanitá-

rias deficientes, Lechtig & cols. (40) referem que em aproximada

mente 50% dos recém-nascidos, encontram-se altos níveis de imuno

globulina M (IgM) , quando esta cifra para uma população de recém

-nascidos nao infectados intra-útero, deveria ser de apenas 5%. 

Estes autores chegam a estimar em até 10% a população de recém

nascidos infectados intra-urerinamente em populações sub-desen

volvidas, (40) o que deveria contribuir para explicar pelo menos 

parte do excesso de recém-nascidos de baixo peso registrados nes

tas populações. 

Outro fator a ser considerado na anális'e do 

retardo'do crescimento fetal em populações sub-desenvolvidas 

é a presença da pré-eclâmpsia ou eclâmpsia durante a gravidez. 

Estas quando presentes implicam em alterações no cresci

mentoe desenvolvimento fetal além de frequentemente cau

sarem o parto prematuro através de alterações na circulação 

placentária.. (22) Em populações de baixo nível sócio-
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-econômico, onde é bastante preva1ente a desnutrição materna, 

registram-se incidências de ec1âmpsia e pré-ec1âmpsia que su

peram em muito às incidências observadas em populações de bom 

nível sócio-econômico, (54) havendo autores que inclusive 

defendem a participação da desnutrição materna na etiologia 

da toxemia da gravidez. (40) 

Outro fator que parece associar-se a um 

retardo no crescimento fetal é o hábito de fumar cigarros du

rante a gravidez. (6, 61) No entanto, este hábito é menos 

frequente em populações sub-desenvolvidas do que em populações 

desenvolvidas. Outros fatores que tem sido associados a um 

retardo no crescimento fetal são complicações da gravidez, 

tais como o diabetes, a enfermidade cardíaca, a incompatibi

lidade Rh, a hiperemese gravídica e os processos hemorrágicos. 

(75, 88) Estas complicações, no entanto, não parecem inci

dir preferencialmente em populações sub-desenvolvidas e a 

sua incidência absoluta ~ muito menor do que a dos fatores 

citados anteriormente. 

Da análise conjunta de todos os fatores 

que potencialmente poderiam contribuir para o excesso de 

recém-nascidos de baixo peso observado em populações sub

-desenvolvidas, destaca-se a presença nestas populações do 

complexo materno de desnutrição e infecção. Parece ser funda

mentalmente através deste complexo que agem as condições só

cio econômicas desfavoráveis inerentes a estas populações. 

Quanto às consequências que o retardo do 

crescimento fetal traz para o recém-nascido, há evidência de 
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múltiplas associações desfavoráveis. Ao baixo peso ao nascer, 

associam-se uma série de condições prejudiciais particular

mente relacionadas ao desenvolvimento do sistema nervoso cen

tral. (33) Uma grande prevalência de paralisia cerebral, 

epilepsia, retardo mental, anomalias congê'ni tas, surdez, ce

gueira e estrabismo tem sido encontradas entre crianças que 

apresentaram baixo peso ao nascer. (70) Além disso, estas 

crianças parecem enfrentarem maiores obstáculos ao seu cres

cimento e desenvolvimento, (56, 59, 64) mesmo quando se de

senvolvem em ambiente favorável. (10) Uma maior incidência 

de patologia de pele e de patologia respiratória parece ob

servar-se no primeiro ano de vida, e também um aumento na fre 

quência das internações hospitalares por vários motivos. (72) 

Além de possuir frequentemente a patologia 

comum do prematuro, alterações respiratórias, metabólicas e 

neurológicas, o recém-nascido que sofreu retardo no seu cres

cimento fetal tende a padecer frequentemente de hipoglicemia 

e já se descreveu para estes recém-nascidos uma deficiência 

crônica na quantidade e função dos linfócitos T, o que os tor

naria menos resistentes ã infecção. (58) 

A comprovada menor probabilidade de sobre

vivência dos recém-nascidos de baixo peso, (9, 60, 69, 104) 

quer sejam provenientes de gestações não completadas,quer 

tenham sofrido retardo no crescimento intra-uterino, condiz 

com a elevada vulnerabilidade biológica destes recém-nascidos 

e fornece um meio prático de se avaliar a importância do bai

xo peso ao nascer no conjunto da problemática sanitária de 

uma cidade ou país. 
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Em países desenvolvidos, onde se dispõe 

de informações detalhadas sobre a ocorreência de óbitos e 

nascimentos, são frequentes as investigações que procuram es 

tudar o papel do baixo peso ao nascer na determinação dos 

coeficientes de mortalidade na infância. 

A conjugação de registros de nascimento e 

registros de óbito de 97,4% das crianças americanas nascidas 

em 1960 e falecidas em 1960 ou 61, somada ao estudo sistemá

tico das características de 50% dos nascidos vivos america

nos de 1960, permitiu ao National Center Health Statistics 

(NCHS) (6"S) conhecer exatamente o papel do baixo peso ao na!, 

cer nos coeficientes de mortalidade infantil da população 

americana. O baixo peso ao nascer esteve presente em apenas 

7,8% do total de nascimentos de 1960, mas chegou a 59,0% en

tre aqueles que vieram a morrer no primeiro ano de vida. (69) 

O cálculo do coeficiente de mortalidade infantil para os re

cém-nascidos de baixo peso foi de 190,3 por mil nascidos vi

vos, excedendo em 17 vezes a mortalidade dos recém-nascidos 

de mais de 2.500 gramas. O mesmo cálculo para a mortalidade 

neonatal revelou ser ela de 171,6, excedendo em 30 vezes a 

mortalidade observada nos recém-nascidos de mais de 2.500 gr~ 

mas. Estes resultados levarw~ a NCHS a identificar no peso ao 

nascer o principal determinante da capacidade de sobrevivên

cia da criança americana durante o primeiro ano de vida. (69) 

O encontro, em 1960, de diferentes incidê~ 

cias de baixo peso ao nascer na população branca e não branca 

dos Estados Unidos, 6,8 e 12,9% respectivamente, fez com que 



.24. 

o NCHS pensasse na avaliação do papel que esta variável po

deria jogar na conhecida diferença entre os coeficientes de 

mortalidade das duas populações. Isto se conseguiu através 

do ajuste da mortalidade de brancos e não brancos em função 

de uma distribuição única de peso ao nascer, que foi a dis

tribuição de peso de todos os nascidos vivos de 1960. A mor 

talidade infantil entre brancos que era de 21,8 por 1.000 

nascidos vivos, passaria a 24,3 se a distribuição do peso de 

nascimento dos brancos fosse idêntica à distribuição obser

vada no total da população. O mesmo ajuste levaria a morta

liâade infantil dos não brancos de 41,4 por mil nascidos vi

vos para 31,6. Desta forma, refere o NCHS, dois terços do 

excesso de mortalidade da população não branca poderiam "ser 

explicados apenas pelo menor peso de nascimento dos seus 

recém-nascidos. (69) 

A definição das "poverty areas" dentro 

das principais cidades americanas idealizada pelo NCHS (72) 

a partir de dados do censo populacional de 1970, (100) re

velou mais contras tes na mortalidade das crlanças americanas 

menores de um ano. Nestas áreas de pobreza, onde 20% ou 

mais das famílias residentes não devem ganhar o suficiente 

nem mesmo para prover uma alimentação adequada, a mortali

dade infantil nos brancos chega a 24,2 por mil nascidos vivos 

e a mortalidade infantil nos não brancos chega a 33,5. (72) 

Nas 'honpoverty areas" estes coeficientes são de apenas 17,4 

e 27,0 respectivamente. (72) 

O exame da incidência de recém-nascidos 

de baixo peso nas "poverty are as " revela que ali ela chega 
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a 13,l%, sendo de 8,3% nas "nonpoverty areas". As diferenças 

persistem quando se analisa separadamente a populaçãG branca, 

9,3% e 7,0%, ou quando se avalia separadamente a po,p.ulação 

não branca 15,1% e 12,4%. (72) 

o papel que as diferentes incidências de 

baixo peso ao nascer jogam nas diferenças de mortaliclade in

fantil observadas entre b,rancos e não brancos das "poverty 

areas" e das "nonpoverty areas It foi apurado pelo NCHS através 

do ajuste destas mortalidades a uma distribuição única de p~ 

so de nascimento, que aqui também foi a distribuição de peso 

de todos os nascidos vivos da coorte de 19BO. (77) Se a po

pulação branca das "poverty areas" e das "nonpoverty areas" 

observassem os mesmos valores do peso de nascimento da coorte 

de 1960, o seu diferencial de mortalidade infantil se reduzi

ria de 24,2-17,4 para 21,8-18,4 ou seja haveria uma redução 

de 50% no diferencial. Se o mesmo ocorresse com a população 

não branca, o diferencial das "poverty areas" e "nonpoverty 

areas" iria de 33,5-27,0 para 22,0-20,3 ou seja haveria uma 

redução de 71% no diferencial. 

o maior diferencial, não brancos das "poverty areas" 

~"ntra brancos das "nonpoverty areas", iria de 33,5-17-4 

para 22,0-18,4, o que demonstra a grande participação ao 

peso de nascimento na determinação dos níveis de mortalida

de de significativos extratos populacionais dos Estados 

~nidos , 

Outro diferencial de mortalidade que vem 

p'reoeup'ando o NCH& é aquele que se ês'tabelece eptl?e"GS Esta-



.26. 

dos Unidos e alguns países europeus altamente desenvolvidos 

como a Suécia e a Holanda. 

Em 1962 enquanto a mortalidade infantil 

na Suécia e na Holanda era de 15,3 e 17,0 nos Estados Unidos 

ela chegava a 25,3 por mil nascidos vivos. (67) Grande par

te do excesso dos óbitos infantis americanos em relação àqu~ 

les dois pa!ses estava no período neonatal fazendo com que 

o coeficiente de mortalidade neonatal dos Estados Unidos 

fosse de 18,3 por mil nascidos vivos contra apenas 12,8 e 

12,4 da Suécia e da Holanda respectivamente. (67) 

Estimativas procedentes da Suécia e da 

Holanda permitem supor que seja de apenas 5% a incidência do 

baixo peso ao nascer nestes países contra os 8% registrados 

para os Estados Unidos em 1962. (67) O mesmo ajuste de mor

talidade segundo uma única-distribuição de peso ao nascer re

velou ao NCHS que 85 a 90% do excesso da mortalidade neonatal 

americana frente à sueca € à holandesa, se devia exclusiva

mente ao menor peso de nascimento dos recém-nascidos america

nos. (67) 

A ma 1. s re cen te fonte de preocupaçao dos 

estudiosos dos diferenciais de mortalidade americanos em re

lação a outros pa!ses, parece ser a China que desde 1948 vem 

reduzindo seus coeficientes de mortalidade de modo simplesmen

te espetacular. (105) Em Shanghai; a mortalidade infantil em 

197i teria chegado aos inacreditáveis 8,7 por mil nascidos 

vivos segundo a Chinese MedicaI Association. (105) Não menos 



.27. 

notável parece ter sido a performance do peso de nascimento 

no mesmo ano, pois na International Peace Maternity Hospital, 

que serve à cidade de Shanghai a incidência do baixo peso ao 

nascer foi de apenas 4,3% emprestando autenticidade à reduzi

díssima mortalidade infantil observada na cidade. (105) 

Estudos que procuram avaliar a importância 

da incidência do baixo peso ao nascer na mortalidade do pri

meiro ano de vida sao raros em países sub-desenvolvidos. Isto, 

provavelmente, em função da pouca confiabilidade dos registros 

vitais como os nascimentos e os óbitos, (47) e também devi

do a dificuldade em se conhecer a distribuição do peso dos 

recém-nascidos vivos, uma vez que nestes países, diferentemen

te dos Estados Unidos, o peso de nascimento não é parte inte

grante do registro de nascimento. (86) 

o estudo prospectivo de mais de 95% dos 

nascimentos ocorridos em Santa Maria Cauqué no período de 1964-

-73 (55) forneceu informações sobre o papel do peso de nasci

mento no excesso de mortalidade verificado nesta comunidade 

indígena da zona rural da Guatemala. A mortalidade infantil no 

período aludido foi de 95 por mil nascidos vivos sendo de 37 

por ~il nascidos vivos a mortalidade neonatal, cifras próximas 

às encontradas em outras localidades rurais da América Latina. 

(78) Paralelamente,a incidência de recém-nascidos de baixo 

peso foi uma das mais altas de que se tem notícia, 42,6%, 

sendo que a proporção de recém-nascidos que nascem com malS 

de 3.000 gramas foi de apenas 10,3. Mata et cols. (58) pro

curaram estudar o papel desta desfavorável distribuição de 

peso de nascimento através da comparação dos coeficientes de 
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mortalidade específicos por peso ao nascer desta população 

com os mesmos coeficientes observados em uma população de

senvolvida como a de Bal timore nos Estados Unidos. Estes 

autores observaram que os coeficientes de mortalidade neona

tal das duas populações eram praticamente os mesmos quando 

se considerava cada faixa de peso de nascimento em separado, 

o mesmo nao se podendo dizer da mortalidade pós-neonatal que 

continuou bem mais alta na comunidade guatemalteca qualquer 

que fosse a faixa de peso considerada. (58) Mata et cols. (58) 

admitem, portanto, que é em grande part:e devido ao menor pe

so de nascimento dos recém-nascidos que Santa Maria Cauqué 

apresenta altos coeficientes de mortalidade neonatal. 

No Brasil, a coleta sistemática do peso 

de nascimento dos recém-nascidos vivos de Ribeirão Preto en

tre 1968 e 70, na vigência da Investigação Interamericana de 

Mortalidade na Infância, possibilitou o conhecimento dos coe

ficientes de mortalidade por peso ao nascer desta outra loca

lidade latinoamericana. (22) Neste caso, a comparaçao com 

outra população americana, a da Califórnia, (103) revelou 

resultados bastante diferentes dos encontrados por Mata et 

cols. (58) na Guatemala. A mortalidade neonatal de Ribeirão 

Preto, 28,2, de magnitude apenas pouco inferior a de Santa 

Maria Cauqué, sempre foi muito mais alta do que a mortalida

de americana qualquer que fosse a faixa de peso ao nascer 

do recém-nascido. Não parece, portanto, que a distribuição 

do peso de nascimento tenha respondido em grande parte pelo 

excesso de óbitos neonatais observados em Ribeirão Preto. 

A explicação para os resultados aparente-
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mente díspares do estudo brasileiro e do estudo guatemalteco 

possivelmente localiza-se na estrutura da distribuição do pe

so de nascimento nos dois locais. Enquanto em Santa Maria Cau

quê (55) registram-se as mais altas incidências de baixo peso 

de que se tem notícia, 42,6%, em Ribeirão'Preto (99) a inci

dência de baixo peso ao nascer, 8,7%,é apenas pouco superior 

a da população americana de referência, (103) 7,6 %. 

No Brasil, a cidade de são Paulo, apesar 

de incluída na Investigação Interamericana de Mortalidade na 

Infância e apesar de dispor atualmente de um razoável sistema 

de registro de nascimentos e óbitos não dispõe de nenhuma es

timativa acerca do papel do baixo peso ao nascer na sua ele

vada mortalidade na infância. Esta é a segunda preocupação do 

presente estudo. 

Uma alternativa mais concerta, nem por is

to menos complexa, de se conhecer o papel do baixo peso ao 

nascer na determinação dos coeficientes de mortalidade na 

infância é o estudo simultâneo de séries históricas destes 

coeficientes e das incidências do baixo peso ao nascer. Nova

mente são os Estados Unidos, o país que apresenta os dados 

mais completos. Segundo o NCHS (71) no começo do século a 

mortalidade infantil desLe país excedia 100 por mil nascidos 

vivos. Um acentuado declínio observou-se na prlmelra metade 

do século e em 1950 a morLalidade infantil já era de 29,2 

por mil nascidos vivos. Na década de 50, o declínio foi bem 

menos intenso chegando a haver pequenos aumentos entre 1956 

e 1958. A década de 60 começou com declínio pouco intenso que 
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acentuou-se a partir de 1965. A mortalidade neonatal reprodu

ziu o declínio da mortalidade infantil apenas com intensidad:e 

menor. A observação da série histórica da incidência do baixo 

peso ao nascer entre 1950 e 1967, períoào para o qual existe 

um estudo nacional, (70) revela uma tendência de um leve 

porém sistemático aumento na incidência do baixo peso. Em 

números, (70,106) em 1950 a incidência do baixo peso ao nas

cer foi de 7,5% e em 1967 subiu para 8,2%, enquanto isto a 

mortalidade infantil nos mesmos anos caiu de 29,2 para 22,4 

por mil nascidos vivos. Considerando apenas a população bran

ca a incidência do baixo peso ao nascer não se alterou. 7,1% 

em 1950 e em 1967, e a mortalidade infantil des ceu de 26,8 

para 19,7 por mil nascidos vivos. Em relação à população não 

branca a incidência do baixo peso ao nascer subiu de la ,,2\ 

para 13,6% e a mortalidade infantil desceu de 44,5 para 35,9 

por mil nascidos vivos. 

A observação dos resultados americanos de

monstra que foi relativamente pequena a redução da mortalida

de infantil nos Estados Unidos a partir de 1960 e que esta 

redução 'não se fez à custa da melhora do peso de nascimento 

que inclusive piorou no período. Pode-se constatar ainda 

que a redução da mortalidade infantil da população não branca 

foi proporcionalmente menor do que a da população branca pos

sivelmente devido à importante elevação da incidência do baixo 

peso ao nascer observada apenas entre os não brancos. 

A observação separada dos dados de peso 

ao nascer e da mortalidade nas primeiras quatro semanas das 
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coortes americanas dos recém-nascidos vivos de 1950 e de 1960 

traz mais detalhes para a análise da inter-relação peso aq 

nascer-mortalidade na população branca e não branca'~os Esta

dos Unidos. (71) De 1950 para 1960, a mortalidade neonatal 

geral caiu de 20,0 para 18,4 por mil nascidos vivos, sendo 

que na população branca a queda foi de 18,9 para 16,9 e na 

população não branca ela ficou estacionada nos 26,7 por mil 

nascidos vivos. A observação da meSma mortalidade apenas para 

os recém nascidos de baixo peso ao nascer revela resultados 

opostos, pois enquanto no total da população ela caiu de 

173,7 para 171,6 por mil nascidos vivos, na população branca 

ela subiu de 175,8 para 177,4 e na população não bran-ca,ela 

caiu de 164,7 para 154,8. A observação da mortalidade. neona

tal para os recém-nascidos de mais de 2.500 gramas mostra qu;: 

-da generalizada que no entanto é proporcionalmente maior na 

população não branca de 11,9 para 7,7 do que na população 

branca, de 7,1 para 5,1. A incidência do baixo peso ao nas

cer nas duas coortes estudadas traz explicações para os resul~ 

tados descritos. Enquanto ela aumenta de 7,4 para 7,8% no 

conjunto da população, ela diminue de 7,0 para 6,8% na popu

lação branca e aumenta de 9,7 para 12,9% na população não bra~ 

ca. (70) Para a população não branca, a conclusão é imediata: 

sua mortalidade neonatal não se reduz no período 1950 -,1960 

apesar de ter conseguido importantes reduções nos coeficien

tes por peso ao nascer porque paralelamente houve um grande 

aumento na incidência de nascimentos de baixo peso. Para a 

população branca, onde constata-se pequena redução da morta

lidade neonatal e pequena redução da incidência do baixo peso 
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peso ao nascer, acompanhadas de oscilações e reduções nos 

coeficientes de mortalidade por peso ao nascer, resta "a dú

vida de saber até qlJe ponto nesta população a reduçãon"a in

cidência do baixo peso ao nascer contribuiu para a redução 

da mortalidade neonatal. Utilizando toda a gama de distribui

ção do peso ao nascer e não apenas as categorias abaixo e aci 

ma de 2.500 gramas, e estudando a vari'ação da mortalidade neo

natal, uma vez fixados separadamente os .coeficientes de morta

lidade por peso ao nascer e a distribuição do peso ao nascer, 

o NCHS (71) esclarece a indagação. Se se observassem os mesmos 

coeficientes de mortalidade por peso ao nascer, os da totalidade 

dos nascimentos de 1960, a distribuição do peso de nascimento 

constatada nas duas coortes brancas faria com· que, na reali

dade, fosse maior a mortalidade neonatal em 1960: 16,9 contra 

os 16,1 por mil nascidos vivos de 1950. E, inversamente, se 

se observasse a mesma distribuição d.e peso de nascimento, a 

da totalidade dos nascimen"tos de 1960, os coeficientes de mor

talidade por peso ao nascer registrados nas duas coortes bran

cas fariam com que, realmente, fosse menor a mortalidade neo

natal em 1960: 19,5 contra os 21,6 por mil nascidos vivos de 

1950. A interpretação da pequena redução da mort.alidade neona

tal da população branca no período de 1950-1960 parece, por

tanto, residir apenas na redução observada em alguns dos coe

ficientes de mortalidade por peso ao nascer e nao na pequena 

redução na incidência do baixo peso ao nascer. Uma análise 

mais minuciosa da distribuição do peso de nascimento na coorte 

branca de 1960 vai demonstrar na realidade que ao lado da pe

quena redução observada na incidência do total de recém-nasci

dos com menos de 2.501 gramas, observou-se um discreto aumento 

na incidência dos recém-nascidos com menos de 1.001 gramas~ 
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A elevadíssima mortalidade destes recém-nascidos foi suficien-

te para anular e mesmo inverter o efeito benéfico da pequena 

. redução no total dos recém nascidos de baixo. peso • 

Séries históricas simultâneas de coeficien 

tes de mortalidade na infância e de incidências de recém-nas-

cidos de baixo peso são escassas e nem sempre ~epresentativas 

nos países da América Latina. 

Em Cuba, (93) o acompanhamento dos coefi

cientes de mortalidade neonatal de 1968 a 1974 revela que no 

período houve uma queda desta mortalidade de 23,1 para 18,6 

por mil nascidos vivos. No mesmo intervalo, a incidência de 

recém-nascidos de baixo peso no conjunto das maternidades cu-

banas (96,6% de cobertura hospitalar ao parto em 1974) mostrou 

um aumento de 8,1 para 10;7%. Os dados parecem sugerir que a 

redução da mortalidade neonatal em Cuba vem se processando 

ã custa da redução dos coeficientes de mortalidade em si e 

não através de incremento no peso de nascimento. 

Na Costa Rica, (58) outro país latino ame-

ricano que ultimamente vem conseguindo reduzir seus coeficien

tes de mortalidade na infãncia, pode-se encontrar uma série 

histórica dos coeficientes de mortalidade de 1965 a 1974, acom

panhada da observação da incidência dos recém-nascidos de baixo 

peso em umagrande maternidade da Capital. Entre 1965 e 1971, 

observa-se uma redução da mortalidade infantil que vai de 76,0 

a 56,4 por mil nascidos vivos, sem que se observe qualquer 
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melhora na mortalidade neonatal que sobe de 27,2 a 28,7 por 

mil nascidos vivos. No mesmo período, os limitados resultados 

da incidência do baixo peso ao nascer em uma única maternida

de refletem uma certa estabilidade; 11,2 e 11,1%. Entre 1971 

e 1972 observa-se ao lado da redução da mortalidade infantil 

uma grande redução da mortalidade neonatal que cai de 28,7 a 

22,8 por mil nascidos vivos, sem ser acompanhada da redução 

na incidência do baixo peso ao nascer que vai de 11,1% para 

11,7\. A partir de 1972 mantém-se a queda em ambas as morta

lidades, com a neonatal chegando em 1974 a 17,7 por mil nas

cidos vivos, acompanhadas desta vez de redução na i:ncidência 

do baixo peso ao nascer que em 1974 chega a 9,2%. Se se con

siderar que a evolução da incidência do baixo peso ao nascer 

na Costa Rica acompanhou a evolução observada na única mater

nidade estudada, vislumbra~se uma certa independência da re

dução da mortalidade pós-neonatal em relação à incidência do 

baixo peso ao nascer e uma relação não linear onde possivel

mente influem outros fatores, entre mortalidade neonatal e 

baixo peso ao nascer. 

Na Guatemala, no mesmo estudo longitudinal 

mencionado anteriormente onde a incidência do baixo peso ao 

nascer desceu a 9% no grupo de gestantes suplementadas com 

mais de 20.000 calorias, contra os 18% observados no restan

te das gestantes, (41) foram calculados também os coeficien

tes de mortalidade no primeiro ano de vida. Estes coeficien

tes se referem à suplementação ininterrupta no período da ges

tação e da lactação. Analogamente à suplementação durante a 
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gestação, (41) definiram-se níveis de alta e baixa sup~lemen

tação calórica para gestação e lactação e verificou-se que 

a mortalidade infantil nos filhos de mães altamente suplemen

tadas foi de 38,9 por mil nascidos vivos contra 73,7 nos fi

lhos de mães com baixa suplementação. (46) 

Apesar de ressalvarem que o oferecimento 

gratuito de suplemento alimentar nas quatro aldeias rurais 

da Guatemala foi apenas uma estratégia de pesquisa e de, in

clusive afirmarem que possivelmente programas que visem à 

melhora do poder aquisitivo da população para a compra de ali

mentos básicos seriam mais efetivos e eficientes, os autores 

do estudo guatemalteco concluem: 

"In aonal,usion" the observed effeot of food suppZemen

tation during pregnanoy on birth weight preaents 

important pubZia health implioations in terms of the 

p088ibiZity of deoreasing infant mortaZity rates in 

many poor oommunities around the world. n (41) 

E vao malS além, juntando aos resultados 

deste estudo, resultados obtidos também na zona rural da 

Guatemala com modelos de intervenção apoiados na extens~o 

de cuidados médicos curativos e preventivos, afirmando que 

se estes últimos foram capazes de reduzir a mortalidade in

fantil de níveis de 200 para 80 por mil nascidos vivos, a me

lhora da nutrição materna contida no primeiro modelo seria 

capaz de fazê-la descer ainda mais até chegar próxima aos 

55 por mil nascidos vivos. (46) 
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~ bastante difícil traçar uma sín~ese das 

informações disponíveis sobre a implicação do ba~xo' peso ao 

nascer na.mbrtalidade na infância. Há concordância generaliza

da na descrição dos elevadíssimos riscos de óbito que acompa

nham o recém-nas cido de baixo peso. No entanto, ~'esta concor

dância desaparece quando se pretende avaliar a importância 

relativa que a distribuição do peso ao nascer ocuparia na de

terminação dos níveis de mortalidade alcançados por oada po

pulação. 

Nos Estados Unidos a análise do excesso 

da mortalidade no primeiro ano de vida observada em vários 

extratos populacionais desfavorecidos como a população não 

branca ou a que reside em áreas pobres das grandes cidades 

americanas, revela que seria o menor peso de nascimento re

gistrado nestes extratos .0 grande responsável pela sua 

excessiva mortalidade infantil. Ainda em relação aos Estados 

Unidos, a maior mortalidade no primeiro ano de vida deste país 

em relação a países altamente desenvolvidos como a Suécia e 

a Holanda também pareceria dever-se em grande parte à relati

va maior incidência de recém-nascidos de baixo peso no país 

americano. 

~ 

Em uma area extIBmamente pobre como o alti~ 

plano indígena da Guatemala, onde se registram as maiores in

cidências de recém-nascidos de baixo peso de todo o mundo, . 

a análise dos coeficientes de mortalidade no primeiro ano de 

vida em relação aos observados em países desenvolvidos revela 

que, pelo menos no período neonatal, seria o baixo peso ao 
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nascer o grande responsável pela excessiva mortalidade gua

temal teca. 

Em um país sub-desenvolvido como o Brasil, 

na $rea de Ribeirão Preto no Estado de são Paulo, onde os coe

ficientes de mortalidade neonatal não são muito inferiores 

aos da população indígena da Guatemala, mas onde a incidência 

do baixo peso ao nascer está m~ito mais próxima da observada 

em populações desenvolvidas, o excesso de mortalidade nao pa

rece depender em grande parte da distribuição do peso ao 

nascer, estando presente em todas as categorias de peso de 

nascimen·to. 

A observação do comportamento da incidên

cia do baixo peso ao nascer em países que vem conseguindo re-' 

duzir sensivelmente seus coeficientes. de mortalidade na infân

cia, revela que na prática esta redução nem sempre foi acom

panhada da redução na incidência dos recém-nascidos de baixo 

~eso. Assim foi para os Estados Unidos que de 1950 a 1967 re

duziu sua mortalidade na infância na vigência até de um pe

queno aumento .na incidência do baixo peso ao nascer. Assim 

foi para Cuba, da mesma forma, no período de 1968 a 1974. Na 

Costa Rica de 1965 a 1974 foram observados períodos de redução 

da mort~lidade na infância, inclusive neonatal, sem alteração 

na incidência do baixo pesc:> ao nascer e períodos de redução ~\. 

simultânea da mortalidade e do baixo peso ao nascer. 

Em um contexto bastante limitado como o 

con-texto de um estudo de intervenção nutriciona'l, em pequenas 
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aldeias da população ladina da Guatemala, observou-se fiue 

além da suplementação calórica a gestantes ser capaz "de "redu

zir a incidência de recém-nascidos de baixo peso, ela poss~

velmente foi a grande responsável pela redução de quase 50\ 

da mortalidade infantil observada. 

A análise da participação do baixo peso 

ao nascer nos altos níveis de mortalidade na infância atingi

dos por são Paulo complica-se ainda mais devido à ex~~emas 

desigualdades daqueles conforme se considere uma ou outra área 

de município. Assim em 1971, enquanto o coeficiente de morta

lidade infantil na zona central da cidade era de 62,4, , o da 

'ZOna internediária era de 75,9 e o da periférica chegava ç!' 

118,9 por mil nascidos vivos. (13) Desta constatação resul-

tou a terceira preocupação do presente estudo, qual seja o 
-

estudo da participação do baixo peso ao nascer nos níveis de 

mortalidade de cada área da cidade e nos diferenciais que se 

estabelecem entre estas áreas. 
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2. OBJETIVOS 

1. Estimar a distribuição do peso de nascimento dos recém

nascidos do município de são paulo em 1976. 

2. Estudar a influência que a distribuição do peso ao nascer 

exerce sobre os níveis de mortalidade na infância do muni 

cípio de são Paulo. 

3. Estudar o papel da distribuição do peso ao nascer nos dife 

renciais de mortalidade existentes entre determinadas áreas 

do município. 
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3. MATERIAL E MtTODOS 

A. NA ESTIMATIVA DA DISTRIBUIÇÃO DO PESO DE NASCIMENTO DO 

MUNltrPIO.~Ml976. 

A população de estudo consistiu da 

totalidade dos nascidos vivos das Maternidades e Hospitais 

do Município de são Paulo em 1976. Uma amostra probabilís-

tica destes nascimentos foi extraída admitindo-se uma margem 

de erro na estimação não maior que 1% e fixando-se um risco 

~ de 5%. Considerando a distribuição do peso ao nascer 

verificada em algumas maternidades do município, chegou-se ã 

conclusão que a proporção de recém-nascidos de baixo peso do mu 

nie!pio não deveria passar de 16% e que, portanto, seria sufi 

ciente que a amostra contivesse 5.163 nascidos vivos. Como os 

dados do peso ao nascer seriam obtidos através de prontuários, 

e estes poderiam estar incompletos ou mesmo referirem-se a 

natimortos, optou-se por fixar em 6.000 os prontuários da 

amostra. 

O processo de amostragem foi realizado 

em duas etapas. Na primeira etapa sorteou-se o hospital ou 

maternidade e na segunda etapa foram sorteados os prontuários. 
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Para o sorteio do estabelecimento , 

dS 80 maternidades e hospitais do município foram relaciona 

dos conforme a órdem decrescente do seu movimento de partos 

em 1975, úl~imo ano para o qual a Coordenadoria de Assistência 

Hospitalar da Secretaria do Estado da Saúde possuia dados. O 

movimento total de 1975, 224.207 partos, foi dividido 

6.000 resultando um intervalo amostraI de 37,367833. 

por 

Este 

intervalo multiplicado por 100 foi aplicado na mencionada re 

laçio total de partos por estabelecimento de modo a sortear

-se 60 unidades primárias de amostragem que corres ponderam a 

60 conjuntos de 100 partos distribuídos em 45 estabelecimen 

tos. Uma das maternidades sorteadas, a de maior movimento, foi 

6 vezes sorteada, cabendo-lhe portanto 600 partos, outra 4 

vezes, outra 3 vezes, cinco outras 2 vezes e as trinta e sete 

restantes 1 vez cada. 

A segunda etapa do processo de amos

tragem foi realizada em cdda ma"':~rnidarle sorteada na primeira 

etapa aplicando-se ao seu total de prontti~rios de 1976, o 

intervalo amostraI resultante da divisão do seu movimento de 

partos em 1975 pelo número de part:os que lhe foram inicial

mente atribuídos. Desta forma eventuais oscilações no movimen 

to de partos de 1975 para 1976 foram compensadas, ou seja es

tabelecimentos que reduziram seu movimento em 1976 tiveram 

também reduzida sua participação na amostra, inversamente 

ocorrendo com os estabelecimentos que aumentaram o seu movi

mento em 1976. 



.42. 

Com a aplicação do processo des

crito, garantiu-se a cada prontuário de nascido vivo em 

maternidade ou hospital do município em 1976 a mesma chance 

de integrar a amostra que ao fim foi de 5.704 nascidos vivos. 
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B. NO ESTUDO DA DISTRIBUIÇÃO DO PESO AO NASCER SEGUNDO 

DETERMINADAS ÁREAS DO MUNICtPIO. 

A falta de um registro sistemático 

nos prontuários hospitalares do endereço da gestante impe

diu que a mesma amostra utilizada para estimar a distribui 

ção do peso ao nascer no municlpio servisse para caracteri 

zar as várias áreas que o compõem.Os dados do peso ao nascer 

acompanhados do local de residência das mães foram obtidos 

atravis de entrevistas realizadas com 24.623 puérperas que 

deram ã luz em 1978 em 35 hospitais e maternidades do muni 

4' • (*) . 4' • • 

c~p~o. Sem ser uma amostra probab111st1ca dos naSC1mentos 

do munic!pio, estes nascidos vivos deverão corresponder a 

cerca de 10% dos nascimentos hospitalares de 1978, o que, 

aliado à grande variedade -de maternidades incluídas, deve 

permitir o estudo da diferenciação que o peso ao nascer po~ 

sà assumir dentro das várias áreas da cidade. 

O local de residência apurado ref~ 

riu-se ao bairro de moradia da puérpera. Através da procura 

em mapas e guias do município este bairro foi recodificado em 

um dos 55 sub-distritos e distritos em que se divide o muni

c!pio. Outros municípios do Estado foram recodificados separa 

damente . 

(*) As entrevistas foram gentilmente cedidas pelo Dr. 

Fernando Nóbrega e fazem parte de um estudo antrop~ 

métrico do recém-nascido brasileiro. 
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A divisão do município 
.. 

em areas 

foi determinada a partir de critérios relacionados a níveis 

de mortalidade infantil, ji que o objetivo principal deste 

estudo é a participação do peso ao nascer naqueles níveis. 

o município foi dividido em áreas de baixa, intermediária e 

alta mortalidade na infância a partir da proporção de óbitos 

de menores de um ano ocorrida em cada distrito e subdistrito 

em 1976 (12) (úILimo ano para o qual se dispõe de dados de 

mortalidade por local de residência). Evitou-se utilizar os 

próprios coeficientes de mortalidade na infância porque estes 

apresentam algumas distorções quando considerados para cada 

subdistrito • As distorções ocorrem devido a evasão e invasão 

de óbitos e nascimentos de um subdistrito para outro mesmo 

quando os eventos são considerados apenas segundo o local de 

residência. A irea de haixa mortalidade doi formada pelos 

distritos e subdistritos com até 20% de óbitos de menores de 

um ano. Ã área de mortalidade intermediária corresponderam 

proporções de 20 a 30% e ã área de alta mortalidade proporções 

superiores a 30%. A área de baixa mortalidade incluiu exatam~D 

te os dois quartis inferiores da proporção de óbitos de menores 

deI ano, a área intermediária o terceiro quartil e a área de 

alta mortalidade correspondeu ao quarto quartil (Mapa e Relação 

dos distritos e subdistritos em órdem cr~scente da população 

de óbitos de menores de 1 ano no anexo 1). Conforme o 

descrito em estudo realizado em anos anteriores, as tres 
... 
areas formadas a partir da intensidade da mortalidade na 

infância em 1976 configuram-se no lT.apa do município como 
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três áreas concêntricas, sendo que a área de baixa mortali 

dade é a área central e a área de alta mortalidade, a área 

periférica. Por este motivo as expressões área central, área 

intermediária e área periférica serão usadas neste trabalho 

com o mesmo significado de áreas de baixa, intermediária e 

alta mortalidade na infância. 
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r.. NO ESTUDO DA INrLU~NCIA QUE A DISTRIBUIÇÃO DO PESO AO 

NASCER EXERCE SOBRr. OS NfvEIS DE MORTALIDADE NA INFÂNCIA 

DO MUNICfPIO. 

Procurou-se caracterizar a influên 

cia do peso ao nascer sobre os níveis de mortalidade na in 

fincia no município de S~o Paulo atrav~s do ajuste desta 

mortalidade a uma distribuição de referência de pesos de 

nascimento. Foram efetuados ajustes para o ano de 1976 e 

para o período de 1968-70. 

Em 1976, como nao se dispunha da 

distribuição do peso ao nascer dos óbitos nao se pode cal

cular os coeficientes de mortalidade por peso ao nasce~ e 

portanto teve-se que recorrer ao chamado ajuste indireto dos 

coeficientes de mortalidadé. Este ajuste, indicado para 

quando se conhece apenas a composição da população em estudo 

com relação a uma determinada variável e os seus coeficien

tes brutos de mortalidade, ê executado atrav~s da multiplic~ 

çao do coeficiente real de mortalidade por um fator de ajuste 

(97,112). Este fator que leva em consideração apenas as dif! 

renças existentes na distribuição da variável na população 

de estudo e na população de referência, é obtido pela divisão 

do coeficiente de mortalidade observado na população de refe 

rência pelo coeficiente que seria registrado se esta população 

tivesse a mesma composição da população de estudo. No caso, 
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os coeficientes de mortalidade de 1976 do município ajusta

tados segundo a distribuição do peso ao nascer da população 

branca dos Estados Unidos em 1960, ano par-a o qual se dispõe 

de seguros coeficientes de mortalidade por peso ao nascer 

(69), seriam dados pela fórmula: 

SP 
C

EUA 
= 

SP 
C 

EUA 
C 

100 

SP 
onde o coeficiente de mortalidade de são Paulo - C - é multi 

p1icado' pelo fator de ajuste que ~ a razio entre o coeficiente 
EUA 

americano - C dividido pelo coeficiente que seria esperado 

se a ponderação entre seus 'coeficientes específicos de mortalida 

de. por peso ao nascer fosse a distribuiçio do peso de nascer de 

sió Paulo em 1976. Os intervalos ~0 peso de nascimento utiliza-

dos para os coeficientes específicos 
EUA 

de mortalidade por peso ao 
E~ E~ 

C
2 

. C
3 

e para a nascer dos Estados Unidos - C1 ' 

distribuiçio 
SP SP 

P1 P2 

percentual dos rec~m-nascidos vivos de são Paulo -
SP 

P3 - foram respectivamente: menor ou igual a 

2.500 gramas, entre 2.501 e 3.000 gramas e maior que 3.000 gr~ 

mas. 
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Para o caso dos coeficientes de mor 

talidóde na infância de 197ó calculados para as áreas central, 

intermediária e periférica do município, o ajuste foi idêntico, 

sendo que a distribuiçio do peso ao nascer utilizada para cada 

área foi encontrada a partir da decomposição do município se-

gundo a proporcionalidade observada em 1978. 

Para 1968-70, período da realização 

da Investigaçio Interamericana de Mortalidade na Infância que 

abrangeu 90% da população do município de são Paulo, foi pos~ 

s.tvel estimar os coeficientes de mortalidade específicos por 

peso ao'nascer para o município de são Paulo. A estimativa foi 

feita projetando-se a ~istribuição do peso ao nascer de 1976 

para os nascidos vivos do período 1968-70 e utilizando-se a 

distribuição do peso de nascimento dos óbitos de menores de 

Um ano analisados pela Investigação. Com o conhecimento dos 
. 

coeficientes específicos foi possível proceder ao ajuste dos 

coeficientes de mortalidade na infância encontrados pela Inves 

tigação para o município de são Paulo. Dois ajustes diretos 

foram executados, um deles levando em consideração a distribui 

ção do peso ao nascer em Ribeirão Preto, Estado de são Paulo e 

outro levando em consideração a distribuição do peso ao nascer 

na" Califórnia, Estados Unidos, localidades que ã época da Inves 

tigação foram estudadas com 'relação ao peso de nascimento de 

seus red;m-nascidos vivos. O ajuste direto, de operação mais sim 

pIes que o ajuste indireto, se faz pela multiplicação dos 

coeficientes específicos de mortalidade por intervalos de peso 
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ao nascer de S~o Paulo pela distribuiçio porcentual destes 

intervalos em Ribeirão Preto e na Califórnia dividida por 

100 (97,112). Este ajuste, tal como o indireto, revela qual 

seria a mortalidade de são Paulo se o conjunto de condições 

que causam o óbito infantil em São Paulo incidissem sobre 

recém-nascidos com peso de nascimento idêntico ao das popu1~ 

ções de referência. 

As três populações de referência 

utilizadas no ajuste apresentam menores coeficientes de mort~ 

lidade na infância, particularmente as duas populações ameri~a 

nas. COncomitantemente, os recém-nascidos destas mesmas popul~ 

çoes ostentam uma melhor distribuição do peso ao nascer. O que 

se pretenderá com os ajustes de mortalidade é saber em que medi 

da a pior per.formance do peso ao nascer em são Paulo responde 

pelos diferenciais de mortalidade estabelecidos entre são Paulo 

e aquelas localidades de menor mortalidade. E ainda, em que 

medida reduzem-se as diferenças de mortalidade que distinguem 

as chamadas áreas central, intermediária e periférica da cidade 

quando assume-se para todas uma mesma distribuição do peso ao 

nascer. 

Para o oer!odo 1968-70, por serem dis . -
poníveis os coeficientes espec!ficos de mortalidade por peso ao 

nascer para são Paulo e para as duas localidades de referência, 

além de se proceder ao ajuste direto da mortalidade de sio Paulo, 

efetuou-se o cálculo e a decomposição do índice ideal de Fisher, 

(34). Este índice, que na realidade nada mais é do que a razao 
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entre coeficientes de mortalidade de uma populaçio e os de 

uma população de referência, tem a propriedade de ser decom

posto no produto de um índice relativo ~s diferenças estrut~ 

rais existentes entre as duas populações por um índice relati 

vo às diferenças de mortalidade independentes da açio das dife 

renças estruturai~. 

Neste caso o índice relativo 
.. 
as 

diferenças estruturais estaria medindo a influência no excesso 

de mortalidade ,de são Paulo da sua distribuição do peso ao 

nascer em relaçio ã encontrada em locais de men6r mortalidade. 

E ele ~ dado pela potência 1/2 dos produtos do coeficiente 

real de mortalidade de sio Paulo pelo coeficiente da populaçio 

de referência ajustado para a distribuição do peso ao nascer 

de são Paulo dividido pelo produto do coeficiente de mortalid! 

de da população de referência multiplicado pelo mesmo coefici

ente de são Paulo ajustado para a distribuição do peso ao nascer 

da população de referência. 

Por sua vez o índice relativo 
.. 
as 

diferenças de mortalidade independentes da ação de diferenças 

estruturais estaria medindo a influência no excesso de morta 

lidade de são Paulo das pr5prias forças da mortalidade presentes 

no município, excluída a participação das diferenças na distri 

buição do peso ao nascer. Neste caso, o índice ~ dado pela potê!!, 

cia 1/2 do produto do coeficiente real de mortalidade de são 

Paulo pelo mesmo coeficiente ajustado para distribuição do peso 

ao nascer da população de referência dividido pelo produto do 
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coeficiente real de mortalidade da população de referência 

pelo mesmo coeficiente ajustado para a distribuição do peso 

ao nascer de sio Paulo. 

As fórmulas para o cálcu1lo e decomP2 

sição do !ndice de Fisher estão presentes no ANEXO 4. 
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4. REStTLTA T)tlS 

~. A DISTRIBUIÇÃO DO PESO AO NASCER NO ~UNIC!PIO EM 1976. 

" distribuição do peso de nascimento 

observada na amostra probabilística de 5.704 dos recé~-nascidos 

nas maternidades do municípjo e~ 1976 é apresentada na TABELA 1. 

A proporção de recém-nascidos de baixo peso ao nascer foi de 

9,69%, a maior parte deles concentrando-se no intervalo de 

1.501-2.000 Rramas, 2,54% , sendo hastante reduzida a ~roporçio 

dos recém-nascidos de muito haixo peso 20 nascer (very low birth 

weight), abaixo das 1.501 gramas, 0,81%. 6 proporção de recém

nascidos com o chamado ~eso deficiente, 2.501-3.000 rramas, 

foi de 28,079; e ns recé!'l-nascido!'> com !T'ais de 3.000 gramas to

ta1izara~ 62,24~ dos nasci~entos observados. 

A média de peso dos 5.704 rece~

nascidos amostrados fni de 3.133 ~~a~as co~ desvio padrão de 

S4~ ~ramas e a ~ediana situou-se err 3.157 ~ramas. 

A distrihuicâo do peso rle nascimento 

encontrada e~ cada uma das 45 maternidades incluídas na amostra 

é apresentada na ~ABELJ. 2, conforme a ordem decrescente da pro

porção de recém-nascid0s GA ~~ixo f'eso. nas 45 maternidades, 

12 destinarr-se preferencial~ente ã população chaMada indigente, 

isto i, serve!T' ao setor populacional não coberto pela Previdin

cia Social e sem recursos para enfrentar o custo de um parto 

~articular. Nestas maternida~es, a incidincia do haixo peso ao 



• 53. 

nascer foi de l2,C% e a de pesos deficientes 32,0% contra 8,9\ 

e 35,7%, resnectivamente, nas maternidades restantes Salien-
t , 

te-se que são quatro destas maternidades que ocupam os ~uatro 

primeiros lugares da classifIcação decrescente da incidência 

do baixo peso ao nascer, todas com incidências superiores a 

15,0\. 

B. A MORTALIDADE NA INFÂNCIA NO HUNIC!PIO EM 1976 AJUSTADA 

PARA UMA DISTRIBUIÇÃO IDEAL DE PESO AO NASCER, 

1. Mortalidade infantil 

o coeficiente de Mortalidade infantil 

no município de são Paulo e~ 1976 foi de 75,03 por mil nas'dido~ 

vivos. A população de referência utilizada para o ajuste da 

mortalidade do municípi~ aura distrihuição ideal do peso ao 

nascer foi a da coorte a~ericana dos rec~~-nascidos vivos de cor 

branca de 1960, que apresent~ mortalidade infAntil de 22~17 por 

mil nascidos vivos. A padronizaçãc indireta dos coeficientes 

de mortalidade infantil de são Paulo de 1976 se~undo a distri-

buição de peso ao nascer da coorte dMericana rie referência, le

varia a mortalidade infantil do Município de 75,03 para 5~,52 

por mil nascidos vivos (~NrX0 2), Isto é, ~antidas as demais 

condições de 1976, !"(')réT" alterada a distribuição do peso de nasçi 

mento dos r~cém-nascjdos dp. SR0 Paulr. de ~Oà0 a i~uaiá-1a à 

observada entre os recém-nascidos brancos dos Estados Unidos, 

registrar-se-ia uma reduçâo de 22% no coeficiente de mortalidade 

infantil do município de São Paulo. Desta forma o diferencial 

de mortalidade infantil de são Paulo em relação à população 
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branca dos Estados 'Unidos iria de 75,03-22,17 para 58,52-22.N , 

ou seja as diferenças existentes na composição dos pesoS de 

nascimento das duas populações explicariam 31% do excesso de, 

mortalidade infantil de são Paulo. Os restantes 69% deveriam 

ser procurados, portanto, em fatores outros que nào o peso de 

nascimento. 

2. Mortalidade Neonatal 

o coeficiente de mortalidade neonatal 

no município de são Paulo em 1976 foi de 32,93 por mil nascidos 

vivos. Na mesma população americana .de referência ele foi de 

16,88. A padronização indireta da mortalidade neonatal de são 

Paulo de 1976 segundo a distribuição do peso ao nascer da coorte 

americana de referência levaria a mortalidade neonatal do munibr 

pio de 32,93 para 24,70 por mil nascidos vivos (ANEXO 2). Isto 

é, mantidas as demais condiçges de 1976, porém alterada a dis

tribuição do peso de nascimento dos recém-nascidos de são Paulo 

de'modo a igualá-la ã observada na população de referência, 

registrar-se-ia uma redução de 25% na mortalidade neonatal do 

município. Aqui, também da mesma for.ma, o diferencial da morta

lidade neonatal de são Paulo em relação ã população branca dos 

Estados Unidos seria alterado de 32,93-16,88 para 24,70-16,88 , 

ou seja, neste caso as diferenças existentes na composição do 

peso de nascimento explicariam 51% do excesso de mortalidade 

neona tal de são Paulo, restando 4,9% que deveriam ser atribuídos 

a outros fatores que não o peso ao nascer. 
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C. ESTIMATIVA DOS COEFICIENTES DE MORTALIDADE NO PRIMEIRO ANO 

DE VIDA SEGillIDO PESO AO NASCER NA VIG~NCIA DA INVESTIGAÇlO 

INTERAMERICANA DE MORTALIDADE NA INFÂNCIA. 

Entre junho de 1968 e maio de 1970, 

a Investigação Interamericana de Mortalidade na Infância estu

dou 1 em cada 4,25 óbitos de menores de 5 anos ocorridos em 

S~o Paulo. Em 73,6\ dos 6bitos de menores de um ano foi possI

vel saber qual havia sido o peso de nascimento. A partir do 

peso de nascimento destes óbitos pode-se estimar a distribuição 

do p~so ao nascer do total dos 3.788 óbitos infantis estudado& 

pela Investigação. Por outro lado a mesma Investigação estimou 

em 58.160 a coorte de recém-nascidos vivos que deu origem ad 

total de óbitos estudados, porém nao foi possível saber ã época 

a,distribuição do peso ao nascer desta coorte. Com a projeção 

da distribuição do peso ao ~ascer do município em 1976 para o 

período de 1968-70 torna-se factível estimar os coeficientes de 

mortalidade na infância por peso ao nascer que poderiam ser espe-

rados neste caso para o município. 

O coeficiente de mortalidade infantil 

que no conjunto dos recém-nascidos vivos foi de 65,1 por mil 

nascidos vivos, seria de 305,5 para os recém-nascidos de b~ixo 

peso ao nascer, de 50,2 para os recém-nascidos de peso deficien

te e de 3~,4 para os recém-nascidos de mais de 3.000 gramas 

(TABELA 3). Caracterizar-se-~a, portanto, em relação a est. ~lti 

mo grupo um risco relativo de óbito 7,9 vezes maior para os recém· 

nascidos de baixo peso. 
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o coeficiente de mortalidade neonatal 

que no conjunto dos recém-nascidos foi de 33,7 por mil nascidos 

vivos seria de 211,7 para os recém-nascidos de baixo peso, de 

19,2 para os recém-nascidos de peso deficiente e de 12,5 para o~ 

recém-nascidos de mais de 3.000 gramas (TABELA 4). o "risco rela

tivo de óbito aqui seria 16,9 vezes maior para o recém-nascidos 

de baixo peso. 

Durante a Investigação Interamericana 

de Mortalidade na Infância, duas localidades tiveram o estudo 

simultâneo da distribuição do peso ao nascer dos seus recém-nasci 

dos vivos e dos seus óbitos: Ribeirão Preto no Estado de são 

Paulo e Califórnia nos Estados Unidos. A comparação dos coe-

ficientes de mortalidade infantil e de mortalidade neonatal por 

peso ao nascer destas duas localidades com os mesmos coeficientes 

estimados para são Paulo ençontra-se nas TABELAS 5 e 6. 

o coeficiente de mortalidade infantil 

de são Paulo, 65,1 por mil nascidos vivos, excede em 1,2 vezes 

o mesmo coeficiente de Ribeirão Preto, 52,6, e em 3,7 vezes o 

mesmo coeficiente da Califórnia, 17,5. 

f:.. comparaçao dos coeficientes de mor

talidade infantil segundo peso ao nascer revela que a diferença 

entre são Paulo e Ribeirão Preto persiste de modo significativo 

apenas no coeficiente de mortalidade dos recém-nascidos de mais 

de 3.000 gramas que em são Paulo é quase duas vezes maior do que 

em Ribeirão Preto: 34,4 contra 18,8 por mil nas6idos vivos. f 
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interessante notar que entre os recém-nascidos de baixo peso o 

coeficiente de mortalidade infantil chega a ser maior em Ribei

rão Preto do que em são Paulo. 

A comparação dos coeficientes de mor

talidade infantil segundo peso ao nascer de são Paulo e da Cali 

fórnia revela que estes coeficientes são sistematicamente mais 

altos em são Paulo do que na Califórnia. f importante notar, no 

entanto, que enquanto a mortalidade dos recém-nascidos de baixo 

peso é 2,1 vezes maior, a dos recém-nascidos de peso deficiente 

é 4,2 vezes maior e a dos recém-nascidos de mais de 3.000 gramas 
~ 

e 6,1 vezes maior, caracterizando-se um aumento do risco relatl-

vo de óbito infantil em são Paulo à medida que progride o peso ao 

nascer do recém-nascido. 

Quanto aos coeficientes de mortalidade 

neonatal, eles sao em são Paulo inicialmente 1,2 vezes maiores 

do que em Ribeirão e 2,6 vezes maiores do que na Califórnia. 

Contra os 33,7 por mil nascidos vivos de são Paulo tem-se 28,2 

em Ribeirão Preto e 12,7 na Califórnia. 

A comparação dos coeficientes de mor

talidade neonatal segundo peso ao nascer revela que a diferença 

entre são Paulo e Ribeirão Preto persiste apenas nos coeficien

tes de mortalidade dos recém-nascidos de mais de 2.500 gramas, 

mais significantemente nos recém-nascidos de mais de 3.000 gra

mas. Por outro lado, aqui tamhém, repete-se o fato de os coe fi 

cientes dos recém-nas~idos de baixo peso serem mais altos em 
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Ribeirão Preto do que em são ~ulo. 

A comparaçao dos coeficientes de mor

talidade neonatal segundo o peso ao nascer em são Paulo e na 

Califórnia revela coeficintes mais altos para são Paulo. Porém, 

como no caso da mortalidade infantil, aqui também se estabelece 

um gradiente de risco relativo à medida que progride o peso ao 

nascer. O coeficiente de mortalidade neonatal para os recém

nascidos de baixo peso em são Paulo é 1,6 vezes maior do que na 

Califórnia, o mesmo coeficiente para os recém-nascidos de peso 

deficiente· ji é 3,6 vezes maior em são Paulo e o coefic~~nte para 

os recém-nascidos de mais de 3.000 gramas chega a ser 5 vezes 

maior em são Paulo. 

D. os COEFICIENTES DE ~ORTALIDADE NA INFÂNCIA REGISTRADOS EM 

SÃO PAULO PELA INVESTIGACÃO INTERAMERICANA DE MORTALIDADE NA 

INFÂNCIA AJUSTADOS SEGUNDO A DISTRIBUIr.ÃO DO PESO AO NASCER EN

CONTRADA EM DUAS OUTRAS LOCALIDADES. 

Com a estimativa dos coeficientes de 

mortalidade por peso ao nascer para o município de são Paulo entre 

1968-70, foi possível proceder a um ajuste direto dos coeficien

tes de mortalidade encontrados pela Investigação segundo as dis

tribuições de peso ao nascer vigentes em duas localidades que 

durante aquele estudo mostraram menores coeficientes de mortali

dade: Ribeirão Preto e Califórnia. 

O coeficiente de mortalidade infantil 
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de são Paulo que era de 65,1 por mil nascidos vivos passaria a 

ser 61,7 e 58,0 se a distribuiçio do peso de nascimento dos 

recém-nascidos de são Paulo fosse idêntica, respectivamente, a 

de ~ibeirio Preto e a da Califórnia (~~EXO 3). Processar-se-ia, 

portanto, ~~a queda de 5% no coeficiente de mortalidade de são 

Paulo se neste local se registrasse a mesma distribuição do peso 

ao nascer de ~ibeirão Preto e de 11% se se registrasse a mesma 

distribuição da Califórnia. 

Os diferenciais originais estabeleci

dos entre a mortalidade infantil de são Paulo e de Ribeirão Preto 

e entre a mortalidade infantil de são Paulo e da Califórnia que 

eram 65,1-52,6 e 65,1-17,3 passariam a ser 61,7-52,6 e 58,0-17.3 , 

ou seja as diferenças existentes na composição do peso ao nascer 

de são Paulo e Ribeirão Preto e de são Paulo e Califórnia expli

cariam 27 e 15% respectivamente do excesso de mortalidade de 

são Paulo em relação àquelas duas localidades. 

Quanto ao coeficiente de mortalidade 

~eonatal este passaria de 33,7 para 31,4 e de 33,7 para 28,9 se 

a distribuição do peso ao nascer de são Paulo fosse idêntica, 

~espectivamente, a de ?ibeirão Preto e da Califórnia (ANEXO 3). 

~ queda aqui seria de 7% com a distribuição do peso ao nascer de 

Ribeirão Preto e de 14% com a distribuição da Califórnia. Os 

liferenciais de mortalidade neonatal entre são Paulo e Ribeirão 

~reto e entre são Paulo e Califórnia que eram 33,7-28,2 e 

33,7-12,7 passariam a ser 31,4-28,2 e 28,9-12,7, ou seja as 

liferenças existentes na. composição do peso ao nascer de são Pau-
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lo e Ribeirão Preto e de são Paulo e Califórnia explicariam 42 

e 23%, respectivamente, do excesso da mortalidade de são Paulo 

em relação àquelas duas localidades. 

A análise simultânea do excesso de 

~ortalidade verificado em são Paulo e da participação neste 

excesso da distribuição do peso ao nascer pode melhor ser efetua 

da com a aplicação do cálculo e da decomposição do índice ideal 

de Fisher. 

Em relação à mortalidade infantil, o 

rndice ideal de Fisher entre são Paulo e Ribeirão Preto é de 

65,1/52,6 ~ 1,24 com componente relativo às diferenças de compo· 

3ição do peso ao nascer de 1,06 e com componente relativo às 

forças de mortalidade independentes da distribuição do peso ao 

~ascer de 1,16. O mesmo índíce entre são Paulo e Califórnia 

atinge 65,1/17,3 = 3,76 com componente relativo às diferenças de 

?eso ao nascer de 1,17 e com componente relativo às forças de 

nortalidade excluída a participação do peso ao nascer de 3,23. 

Em relação à mortalidade neonatal, o 

rndice ideal de Fisher entre são Paulo e Ribeirão Preto é de 

33,7/28,2 : 1,20 com componente relativo às di.ferenças na compo

;ição do peso ao nascer de 1,08 e com componente relativo à mor 

ta1idade independente das diferenças no peso ao nascer de 1,11. 

) mesmo índice entre são Paulo e Califórnia é de 33,7/12,7 = 2,65 

~om componente relativo às diferenças do peso ao nascer de 1,20 e 

~om componente independente das diferenças no peso ao nascer de 
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2,21. 

Os cálculos do índice ideal de Fisher, 

bem corno sua decomposição em seus dois índices componentes estão 

presentes no ANEXO 4 • Os resultados obtidos demonstram que é 

pequeno o excesso de mortalidade de são Paulo em relação a Ri~ 

beirão Preto com ligeiro predomínio das forças de mortalidade in 

dependentes do peso ao nascer. Demonstram, por outro lado, que 

é bastante grande o excesso de mortalidade de são Paulo em rela

ção ã Califórnia sendo este excesso, em grande parte, indepen

dente das diferenças na distribuição do peso ao nascer das duas 

localidades. 

E·. A MORTALIDADE NA INFÂNCIA DE 1976 DAS ÁREAS CENTRAL, INTER -
MEDIÁRIA E PERIF~RICA DO MUNICíPIO AJUSTADA PARA UMA DISTRIBUI 

BUIÇÃO IDEAL DE PESO AO NASCER. 

1. Mortalidade Infantil 

Em 1976 o coeficiente de mortalidade 

infantil nas áreas de baixa mortalidade do município, corres

pondente ã área central da cidade, foi de 52,44 por mil nasci 

dos vivos. O mesmo coeficiente nas áreas de média mortalidade 

correspondentes à área intermediária da cidade foi de 62~99. 

Nas áreas de alta mortalidade correspondentes à área periférica 

da cidade ele foi de 97,06. Nestas mesmas tris áreas, respei

tada a diferenciação observada em 1978, a incidincia do baixo p~ 

so ao nascer de 9,69% seria decomposta em 8,41 , 10,77 e 9,59% 

respectivamente. 
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A populaçio de refincia utilizada para'O 

ajuste dos coeficientes de mortalidade das tris áreas à distri-

buiçio ideal de peso ao nascer foi também aqui a coorte ameri

cana dos recém-nascidos vivos de 1960 de cor branca que apresen-

ta mortalidade infantil de 22,17 por mil nascidos vivos. 

A padronizaçio indireta dos coeficien-· 

tes d~ mortalidade infantil de sio Paulo, segundo a distribui-

çao do peSá ao nascer da coorte americana de referência faria 

com que na área central o coeficiente caísse de 52,44 para 44,57, 

na área intermediária cafsse de 62,99 para 46,03 e na área peri-

férica caísse de 97,06 para 76,41 (ANEXO 5). 
. 

Isto e, mantidas 

as demais condições de cada uma das três áreas, porém alterada 

a distribuiçio do peso ao nascer de seus recém-nascidos vivos 

de modo a igualá-los a~recé~-nascidos brancos dos Estados Unidos, 

processar-se-ia uma reduçio de 15% no coeficiente de mortalidade 
-

infantil da área central, uma redução de 27% na área interme-

diária e uma redução de 21% na área periférica. 

Os diferenciais de mortalidade entre 

as tris áreas e a população a~ericana de referincia que eram de 

52,44 - 22,17 , 62,99 - 22,17 e 97,06 - 22,17 passariam a ser 

respectivamente de 44,57 - 22,17 , 46,03 - 22)17 e 76,41 - 22,~7; 

ou seja as diferenças existentes na composição dos pesos de nasci 

mento das três áreas com relação aos Estados Unidos, explicariam 

26% do excesso de mortalidade da área central, 41% da área inter 

mediária e 27% do excesso da área periférica. Desta forma 74% 

do excesso de óbitos da área central, 59% do excesso de óbitos da 
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área intermediária e 73% do excesso de óbitos da área perifé~ica 

deveriam ser procurados em fatores outros que nio o peso de nas

cimento. 

Com o ajuste das mortalidades das três 

áreas a uma única distribuição de peso ao nascer, o excesso de 

mortalidade infantil da área intermediária sobre a área central 

reduzir-se-ia em 86%, enquanto o mesmo excesso da área periféri 

ca sobre a área intermediária reduzir-se-ia em apenas 11%. 

2. Mortalidade Neonatal 

Em 1976, o coeficiente de mortalidade 

neonatal nas mesmas áreas central, intermediária e periférica 

da cidade foi de respectivamente, 28,29, 31,27 e 36,83 por mil 

nascidos vivos. Na mesma população am~ricana de referência utili 

zada para o ajuste da mortalidade a uma distrihuição ideal de 

pes9 ao nascer ele foi de 15,88 por mil nascidos vivos. 

A padronização indireta dos coeficien 

tes de mortalidade neonatal do municrpio segundo a distribuição 

do peso ao nascer da coorte americana de referência faria com 

que na área central o coeficiente caísse de 28,19 para 23,58 , 

na área intermediária caísse de 31,27 para 21,67 e na área peri

férica caísse de 36,83 para 27,88 por mil nascidos vivos(ANEXO 5" 

Isto é, mantidas as demais condições de cada uma das três áreas, 

porém alterada a distribuição do peso ao nascer de seus recém

nascidos vivos de modo a i~ualá-los aos rec~m-nascidos brancos 

dos Estados Unidos, processar-se-ia uma redução de 17% no coefi 
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ciente de mortalidade neonatal da área central, uma redução de 

31% na área intermediária e urna redução de 24% na área perifé

rica. 

Os diferenciais de mortalidade entre 

as três áreas e a população americana de referência que eram de 

28,29 - 16,88 

23,58 - 16,88 

, 31,27 - l6~8 e 36,83 - 16,88 passariam a.ser 

21,67 - 16,88 e 27,88 - 16,88" ou seja as di-

ferenças existentes na composição dos pesos de nascimentos das 

três áreas com relação aos Estados Unidos, explicariam 41% do 

excesso de mortalidade dá área central, 67% da área intermediá

ria e 45\ do excesso da área periférica. Aqui também, 59% do 

excesso de óbitos da área central, 33% do excesso de óbito da 

área intermediária e 55% do excesso de óbitos da área periférica 

deveriam ser procurados em fatores outros que não o peso de nasc~ 

mento. 

Com o ajuste das mortalidades das três 

áreas a uma única distribuição de peso ao nascer, chegaria a se 

inverter o gradiente de ~ortalidade neonatal entre as áres in

termediárias e central, porém aumentaria em 12% o excesso de mor

talidade da área periférica sobre a área intermediária. 
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TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DO PESO DE NASCIMENTO DE RECfM-NASCIDOS 
VIVOS DO MUNIC1PIO DE SÃO PAULO (1976). 

PESO AO NASCER N9 DE 
(GRAMAS) NASCIMENTOS , ACUMULADA 

l-50O 0,00 0,00 

501-1000 9 0,16 0,16 

1001-1500 37 0,65 0,81 

1501-2.000 99 1,74 2,54 

2001-2500 408 7,15 9,69 

2501-3000 1601 28,07 37,76 

3001-3500 2232 39,13 76,89 

3501-4000 1085 - 19~O2 95,92 

4001-4500 213 3,73 99,65 

4501-5000 19 0,33 99,98 

5501-5500 0,00 99,98 

5501-6000 1 O,O? 100,00 

-----" .. _--_._----
TOTAL 5704 100,0 
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TA8ELA 2 - RCCrH-flAS,~IIJI)S VJVU~; DO HUNIC!I'TO [;r: <:-110 PAlJli) :;EGUllJiO 

PC~O AO NA5C~H [ LOCAL UE NASCIMeNTO (197&), 

PEsn AO NA5Cr.R (1976), 
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TABELA 3 - ESTIMATIVA DOS COEFICIENTES DE MORTALIDADE INFANTIL 
SEGUNDO O PESO AO NASCER NA VIG~NCIA DE INVESTIGAÇÃO 
INTERAMERICANADE MORTALIDADE NA INFÂNCIA EM SÃO 

PAULO '1968-70). 

PESO DE NASCIMENTO CÁLCULOS 6BITOS INFANTIS 
(GRAMAS) DOS (b) COEFICIENTE(c) NASCIDOS N9 

VIVOS(a) 

< 2.500 5.636 1722 - 305,5 

2·.501-3.000 16.325 820 - 50,2 

3.001 e + 36.199 1246 - 34,4 

-

TOTAL 58.160 3788 65,1 

a. baseado na distribuição ào peso ao nascer de 1976. 

b. estimados de acordo com a distribuição do peso ao nascer de 

2.742 óbitos. 

c. óbitos de menores de 1 ano por mil nascidos vivos. 
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TABELA 4 - ESTIMATIVA DOS COEFICIENTES DE MORTALIDADE NEONATAL 

SEGUNDO O PESO AO NASCER NA INFÂNCIA DE INVESTIGAÇÃO 

DE MORTALIDADE NA INFÂNCIA EM SÃO PAULO (1968-70). 

PESO DE NASCIMENTO C.(LCULOS 6BITOS NEONATAISb 
" (GRAMAS) DOS 

N9b COEFICIENTEb 
NASCIDOS 
VIVOS(a) 

~ 2.500 5.636 1.193 211,7 

2.501-3.000 16.325 314 19,2 

3.00.1 e + 36.199 451 12,5 

!'- ... 

'1JOTAL 58.160 3788 65,1 

8. b~seado na distribuição"do peso ao nascer de 1976 

b,. estimado$. de acordo com a distribuição do peso ao nascer de 

1.632 óbitos. 

o. óbi'tt>s de menores de 28 dias por mil nascidos vivos. 



.69. 

TABE~~ 5- COEFICIENTES DE MORTALIDADE INFANTIL SEGUNDO PESO AO 
NASCER ESTIMADOS PARA TRf.S LOCALIDADES INCLU!DAS NA 
INVESTIGAÇÃO INTERAMERICANA NA INFÂNCIA (1968-70). 

COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL(a) 

PESO DE NASCIMENTO SÃO PAULO RIBEIRÃO PRETO CALIF6RNIA 

~ 2.500 305,5 327,1 146,0 

2.501-3.000 50,2 48,8 11,8 

3.001 e + 34,4 18,8 5,6 

TOTAL 65,1 52,6 17,3 

(a~ óbitos por 1.000 nascidos vivos. 

(b) calculado a partir de Puffer, R.R. & Serrano, C.V.(78) e 

Teruel, J.R. & cols (~g). 

(c~ calculado a-partir de Puffer, R.R. & Serrano, C.V.(78). 
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TABELA 6 - COEFICIENTE DE MORTALIDADE NEONATAL SEGUNDO PESO AO 

NASCER ESTlMADOS PARA TRtS LOCALIDADES INCLU!DAS NA 

INVESTIGAÇÃO INTERAMERICANA DE MORTALIDADE NA INFÃN 

. CIA (1968;;'70)-

PESO DE NASCIMENTO 
(GRAMAS) 

< 2.500 

2.501-3.000 

3.00 1 e + 

TOTAL 

COEFICIENTE DE MORTALIDADE NEONATAL (a) 

SÃO PAULO RIBEIRÃO PRETO(b)CALIF6RNIA(c) 

211,7 215,7 129,9 

19,5 16,8 5,4 

12,5 8,1 2,5 

33,7 28,2 12,7 

(a) óbitos por 1.000 nascidos v~vos. 

(b) calculado a partir de Puffer,R.R. & Serrano, C.V.(78) e 

Terue1, J.R. & co1s (99). 

(c) calculado a partir de Puffer, R.R. & Serrano, C.V. (78). 



.71 . 

5. COHENTÁRIOS 

A. A DISTRIBUIÇÃO DO PESO AO NASCER EM 1976 

Em 1976 foi estimada em 9,69% a 

incidência de recém-nascidos de baixo peso e em 28,07% a inci 

dência de recém-nascidos de peso deficiente nos partos hos

pitalares ocorridos em são Paulo. O índice de partos hospit~ . 

lares do município, muito próximo aos 100% (16) e os cuidados 

metodológicos envolvidos com a determinação da amostra devem 

permitir com razoável precisão a extensão das estimativas ao 

município 'de são Paulo. A não absoluta precisão d~corr~ da o 

corrência de-nascimentos provenientes de municípios da. Gran 

de são Paulo em'maternidades da Capital. Esta ocorrência que 

repl"esentou apl"oximadamer:lte 7% do movimento de 1975 das Ma 

ternidades da Capital eventualmente poderia estar levando, 

ainda que ligeil"amente, a uma super-estimação da incidência 

do baixo peso n~ município, dado que é a população mais sem 
, 

l"ecursos da Gl"aJ1de são Paulo aquela que tem que se dirigir à 
I 

Capital pal"a o Iparto hospitalar (16). 

/ A comparação da incidência do baixo 

/ 

peso ao nascer encontrada para são Paulo em 1976 com a registra 

da em pa~ses /desenvolvidos aponta uma situação desfavorável P9. 

ra o município de são Paulo~ A comparação é bastante desfavorá 

vel quando os 9,7% de são Paulo são comparados com os 5,0% da 

Suécia (67) ou com os 5,5% da Holanda (67), porém menos des 

favorável'quando a comparaçao é com os 8,1% dos Estados Unidos 

(70). 
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A comparaçao com outras localidades 

igualmente não desenvolvidas, de modo geral, coloca são Paulo 

em uma posição relativamente favorável. Em uma revisão de es

t~dos que abrangeram oito populações da América Latina e Ásia, 

Lechtig et cols. (39) observaram in~idências que vão de 

8 a ~3%, sendo que em apenas uma houve incidência menor do que 

a de são Paulo, tratando-se neste caso da população de melhor 

nível sócio-econômico da cidade da Guatemala. Igualmente 

favorável é a comparação com a população não branca dos Estados 

Unidos onde a incidência do baixo peso ao nascer é de 13,6% (70). 

A situação relativamente favorável do 

município de são Paulo em relação à incidência do baixo peso 

ao nascer fica reforçada quando se observa a incidência encon 

trada em países como Costa Rica e Cuba que ostentam atualmente 

os menores coeficientes de mortalidade infantil da América 

Latina: 9~2% de baixo peso na Costn Rica (58) e 10,7% em Cuba 

(93). 

Mesmo quando se consideram exclusiv~ 

mente as maternidades públicas e filantrópicas que atendem te~ 

ri~amente à população mais pobre do municrpio, a incidência do 

baixO peso ao nascer não ultrapassa os 12%, distante portanto 

ainda das cifras encontradas para os extratos populacionais 

mais pobres da Ásia e América Latina que apresentam i.ncidências 

que vão de 14 a 43% (39). 
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B. A PARTICIPAÇÃO DO PESO AO NASCER NOS NtVEIS DE MORTALIDA 

DE NA INFÂNCIA DO MUNICtPIO DE SÃO PAULO. 

Em 1976, o coeficiente de mortali 

dade infantil de são Paulo foi de 75,03 por mil nascidos 

vivos. Este coeficiente denota um excesso de óbitos infantis 

quando comparado com os mesmos coeficientes de 1976 de países 

europeus altamente desenvolvidos como a Suécia 

8,7 e 10,5 (107), ou mesmo quando comparado com 

, 
e a Holanda, 

os coeficien 

tes de países latino-americanos como Costa Rica, Cuba e Panamá 

que já apresentam coeficientes inferiores a 40 por mil nascidos 

vivos (58,93). Para se estudar o papel que a situação desfavo-

rável do peso ao nascer dos recém-nascidos de São Paulo 

desempenha no excesso de mortalidade infantil do 
. ~ . 

mun~c~p~o, 

foi efetivado o ajuste desta mortalidade a uma distribuição 

ideal de peso ao nascer. O ajuste, que utilizou a distribuição 

do peso da coorte americana de recém-nascidos brancos de 1960 

(69), demonstrou que a mortalidade infantil de são Paulo cairia 

de 75,03 para 58,52 se no município se observasse a distribuição 

do peso ao nascer de 1960 da população branca dos Estados 

Unidos. Esta população neste" mesmo ano apresentou mortalidade 

infantil de 22,17 o que demonstra que 31% do excesso de óbitos 

infantis de são Paulo podem ser atribui dos à distribuição de 

peso ao nascer aqui encontrada, restando 69% que devem ser 

procurados em outros fatores que não o peso de nascimento. 

A participação da distribuição do peso 

ao nascer no excesso de mortalidade infantil de são Paulo pode 
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ser considerada pequena se a compararmos com a mesma par

ticipaçio no caso do excesso de mortalidade da populaçio 

nao branca dos Estados Unidos ou das populações americanas 

que vivem em áreas pobres. No primeiro caso, a distribuiçio 

do peso ao nascer encontrada nos não brancos responde por 

66% do seu excesso de mortalidade (69) e no segundo caso a 

distribuição do peso ao nascer chega a explicar até 78% do 

excesso de óbitos das áreas pobres (72). 

Quanto à mortalidade neonatal do 

município, também relativamente elevada, o efeito do ajuste 

parece mais eficaz. O coeficiente cairia de 32,93 por mil 

nàscidos vivos para 24,70 se se observasse em são Paulo a 

performance do peso ao nascer da população americana de refe 

rência. Como a mortalidade neonata1 desta foi de 16,88, resul 

ta que 51% do excesso de óbitos neonatais de sio Paulo podem 

ser explicados devido a pior performance do peso ao nascer de 

seus recém-nascidos, restando 49% que devem ser procurados aqu1 

também em fatores outros que não o peso de nascimento. Relati

vamente aos diferenciais americanos de mortalidade, esta parti 

cipaçio ainda pode ser considerada pequena, uma vez que a 

participação do baixo peso ao nascer no excesso de óbitos neo

natais da populaçio nio branca ou da populaçio das áreas pobres 

dos Estados Unidos responde por praticamente 100% do excesso 

de óbitos (69,72). Igualmente mais importante parece ser a 

participaçio do peso ao nascer no excesso de óbitos neonatais 

da população indígena da Guatemala frente ã populaçio americana. 
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Ali também praticamente 100% do excesso de óbitos neonatais 

poderiam ser imputados a pior performance do peso de nasci

mento (58). 

A participação do peso ao nascer 

no excesso de mortalidade no primeiro ano de vida de são 

Paulo fica mais clara quendo se examinam os coeficientes de 

mortalidade do período 1968-70, registrados pela Investigação 

Inte~americana de Mortalidade na Infância (78). A mortalidade 

infantil naquele período foi de 65,1 por mil nascidos vivos, 

relativamente alta em vista do coeficiente registrado pela 

Investigação para a Califórnia, 17,5, ou mesmo em vista do 

coeficiente da região de Ribeirão Preto, 52,6 por mil nascidos 

vivos. A projeção da distribuição do peso ao nascer de 1976 

para o período de 1968-70, associada ao estudo sistemático do 

peso ao nascer dos óbitos infantis deste período permitiu que 

se estimasse em respectivamente 305,2 ,50,2 e 34,4 os coefici

entes de mortalidade infantil dos recém-nascidOS com baixo 

peso, peso deficiente e peso superior a 3.000 gramas. Com 

relação à California estes coeficientes são todos mais altos, 

porém chama a atenção nãopropriamente o coeficiente dos 

recém-nascidOS de baixo peso que é 2,1 vezes maior em são 

PaUlo, mas o coeficiente dos recém-nascidos com mais de 3.000 

gramas que é 6,1 vezes maior em são Paulo do que na Califórnia. 

Com relação a Ribeirão Preto o desta 

que para o coeficiente dos recém-nascidos de peso superior a 

3.000 gramas é ainda maior, pois enquanto este excede o de 
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Ribeirão Preto em 1,8 vezes, o coeficiente dos recém-nasci 

dos de baixo peso chega a ser menor em são Paulo do que em 

Ribeirão Preto. Assim, nos dois casos resulta que mesmo 

levando em conta o peso ao nascer, a mortalidade infantil 

de são Paulo é mais alta do que a das duas outras localida

des e que o excesso relativo de óbitos infantis em são Paulo 

é tanto maior quanto maior o intervalo do peso ao nascer 

considerado. 

A quantificação da participação do 

peso ao nascer no excesso de mor~alidade infantil de são Paulo 

foi obtida pelo ajuste direto desta mortalidade sucessivamen 

te ã distribuição do peso ao nascer da Califórnia e de Ribeirão 

Preto. No primeiro caso a mortalidade cairia de E5,1 para 

58,0 no segundo caso de 65,1 para 61,7. Em relação à mortali 

dade da Califórnia haveria, portanto, uma redução de 15% no 

excesso de óbitos infantis de são Paulo e em relação a Ribeirão 

Preto uma redução de 27%. Em comparação com a participação do 

peso ao nascer nos diferenciais americanos de mortalidade infa~ 

til mencionados anteriormente, aqui, mais ainda, é evidente a 

menor capacidade do fator peso ao nascer em explicar o excesso 

de óbitos infantis ocorridos em são Paulo. 

Com relação à mortalidade neonatal 

repetem-se os achados relativos à mortalidade infantil. É 

maior o risco relativo de óbito neonatal em são Paulo 
, 
a 
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medida que é maior o intervalo -do peso ao nascer considerado 

e o peso ao nascer explica respectivamente 23 e ~2\ do excesso 

de mortalidade neonatal em relação à Califórnia e Ribeirão 

Preto. 

o menor impacto do peso ao nascer 

frente a outros fatores, sobre o excesso de óbitos infantis 

do município fica claro com a parTição deste excesso em um 

componente relativo à performance do peso ao nascer e em 

outros relativo aos demais fatores. O índice de Fisher, que 

permite esta pa~tição, é de 3,76 quando se compara a mortal! 

dade infantil de sio Paulo e da Califórnia, o que significa 

que o coe'ficiente de mortalidade infantil do município' excede 

em 3.7 vezes o coeficiente da Califórnia. A partição deste 

índice résu1ta em um índice relativo unicamente ã pior per

formance do peso ao nascer de são Paulo que é de 1,17 e em 

um outro que considera todos os outros fatores adversos que 

não ~ peso ao nascer que é de 3,23. 

Devido a menor diferença de mortali 

dade infantil de são Paulo com a de Ribeirão Preto, o índice 

de Fisher alcança magnitude menor, 1,24, porém mantém-se menor 

o componente relativo à performance do peso ao nascer, 1,06 

contra 1,16 do componente relativo independente do 

nascer. 

peso ao 

O índice de Fisher comporta-se 
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de maneira análoga no caso de mortalidade neonatal, de

monstrando que durante todo o primeiro ano de vida não se 

pode atribuir ao peso ao nascer em são Paulo a mesma im -

potância que ele parece assumir em outras situações. 
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C. A PARTICIPAÇÃO DO PESO AO NASCER NOS DIFERENTES N!VEIS 

DE MORTALIDADE NA Il-!F~NCIA DAS ~REAS CENTRAL, INTERMEDIARIA 

t PERIFfRICA DO MUNICíPIO. 

Em 1976, pUderam-se constatar dife 

~anças flagrantes nos coeficientes de mortalidade infantil 

das vá~ias á~eas que compõem o município. Ele foi de 52,44 

pa~a a área central, de 62,99 para a área intermediária e 

de 97,06 para a área periférica. Diferenças semelhantes já 

haviam sido descritas em 1970, sendo então atribuídas de modo 

genérico às desiguais condições de qualidade de vida das pop~ 

lações das três áreas, com destaque para os piores níveis de 

renda familiar e para as mais precárias condições de saneamen 

to básico da populaçio da periferia (131. 

o papel específico da performance 

do peso ao nascer nas diferentes chances de sobrevida que 

possuem os recém-nascidos das áreas central, intermediária 

e periférica da cidade foi estudado através da padronização 

indireta dos coeficientes das três áreas segundo uma única e 

ideal distribuição do peso ao nascer. A estimativa da distri 

buição do peso ao nascer de 1976 para cada uma das três áreas 

foi feita a partir da decomposição da distribuição do municí

pio atendendo os diferenciais observados entre elas em 1978. 

Igualando as condições de peso ao 

nascer dos recém-nascidos das três áreas ã condição americana, 
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os coeficientes de mortalidade infantil passariam a ser 44,57, 

46,03 e 76,41 respEctivamente para as áreas central, inter~ 

mediária e perif~rica do municIpio. Nesta condiçio a proba-

bilidade do rec~m-nascido da ~rea intermediária de morrer 

antes do prlme~ro ano de vida que ~ 20% ma~or do que a do 

rec~m-nascido da área central, passaria a ser apenas 3% maior. 

Enquanto isto, o excesso de risco que envolve o recém-nascido 

da área perif~rica com relação à área central passaria de 85 

para 71%. Portanto, enquanto o pequeno diferencial de morta-

lidade infantil que se estabelece entre a área intermedi 

aria e central do município pode ser atribuído em grande 

parte às condições de peso do recém-nascido, o grande diferen 

cial entre a área periférica e central ou mesmo entre a área 

perif~rica e intermediária não encontra explicaçio plausível 

apenas na performance do p~so ao nascer. 

Quanto à mortalidade neonatal os 

coeficientes para 1976 registram menores, porém ainda impor-
-.,. . ..,. ... 

tantes, diferenças segundo as areas do munlc~p~o. Para a 

área central 28,29, para a área intermediária 31,27 e para a 

área perif~rica 36,83. Igualando-se a condiçio de peso ao 

nascer das tr~s áreas à condição amer~cana, os coeficientes 

passariam a 23,58, 21,67 e 27,88 respectivamente. Assim, 

enquanto a performance do peso parece ser capaz de anular e 

até inverter o pequeno diferencial de mortalidade neonatal 

entre as áreas intermediária e central, ela explica apenas 

parte do grande diferencial enTre 3S ~reas perif~ricas e 

central e nada do grande diferencial entre as áreas perif~rica 
f 

I 

e intermediária. 
f 
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Desta forma acrescenta-se à infor 

maçao do predomínio do risco de 6bito infantil na periferia 

a informação de que este predomínio deve-se fundamentalmente' 

a outras causas que não a condição do peso ao nascer. 

... . 
O exame sumar10 da estrutura de 

causas básicas da mortalidade infantil em são Paulo e a 

observação da distribuição dos fatores determinantes destas 

causas nas três áreas do município revelam aspectos compl~ 

mentares ã discussão dos diferenciais de mortalidade dentro 

do município de são Paulo. 

No período 1968-70, portanto pr6-

ximo ao ano de 1970 quando eram bastante semelhantes os 

diferenciais de mortalidade entre as três áreas do municí-

pio (l~), a Investigação Interamericana de Mortalidade na 

Infância revelou em são Paulo um excesso de mortalidade no 

primeiro ano de vida. Este excesso existia principalmente 

com rela~ão a localidade dos Estados Unidos e do Canadá, mas 

também em relação a várias localidades latinoamericanas (78). 

Laurenti (36) o colaborador principal da Investigação em 

são Paulo, analisando comparativamente a mortalidade especí

fica por causas em são Paulo encontra nas doenças infecciosas, 

especialmente nas diarréias infantis, e nas causas perinatais 

evitáveis através de assistência pré-natal, grande participa

ção no excesso final de mortalidade atribuído ao município. 

Siqueira (91) analisando especificamente a mortalidade neonatal, 
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al~m das diarriias infantis, a ma10r par~e contraídas no 

próprio be~çário, levanta a importância da deficiente assis 

t~ncia ao parto e ao pr~-natal. 

Apenas para ilustrar a correçao das 

afirmaç~es destes autores, enquanto em sio Paulo a Investi

gação registrava 6,1 óbitos neonatais por diarréia para cada 

1.000 nascidos vivos, em Sherbrooke no Canadá este coeficien 

te era de zero, não chegando aos valores de são Paulo em 

nenhuma das outras cidades latinoamericanas estudadas. Por 

outro lado, as toxemias da gravidez e o parto distScico ou 

o trauma obstétrico, razão direta da má atenção ao pré-natal 

e parto, produziram em sio Paulo coeficientes específicos de 

mortalidade neonatal que superaram em J e 4 vezes os coefici 

entes americanos e canadenses. 

Parece razoável portanto atribuir ; 

disponibilidade de adequados serviços de pr~-natal,; dispon! 

bilidade de assistência ao parto e ao recém-nascido e à dis

ponibilidade de saneamento ambiental, fatores determinantes 

dos nrveis de mortalidade alcançados pelo municrpio. Cabe 

então a indagação de como seria a disponibilidade de cada um 

destes servIços para as ~reas central~ intermEdi~ria e per1-

férica da cidade. 

Com relaçdo ã assistência pré-natal 

~ problemática a avaliação de sua qualidade, no entanto a 
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simples observação da alocação dos recursos oficiais de assis 

tência pré-natal pelas várias áreas do município adianta alguns 

aspectos da comparação pretendida (Anexos 6 e 7). 

Dados colhidos por este estudo junto 

ao C.I.S. (Centro de Informações de Saúde) da Secretaria de 

Estado da Saúde revelam que no primeiro semestre de 1978 havia 

144 Unidades Sanitárias do Estado atuando no município de são 

Paulo, pt'aticamente a totalidade com um programa Materno-Infa!! 

til implantado, 37 destas unidades estavam na área 

59 na área intermediária e 48 na área periférica. 

central, 

Em virtude de existir uma hierarqui 

zaçao na tipologia das Unidades do Estado de I a V com dife-

rentes capacidades de produção de serviços e o fato de as 

unidades maiores tipos I, 11 e II1 2S1:arern mais concentradas 

nas áreas central e intermediária do que na área periférica, 

torna-se necessário uma uniformização de critérios para se 

estudar a alocação das Unidades Sanitárias do Estado. Isto se 

consegue pela redução de todas Unidades ~ Unidade menor de 

produção que será chamada aqui CS V - equivalente. Assim pela 

produção registrada no primeiro trimestre de 1978 de inscrições 

de gestant~para o pré-natal os CS I podem ser classificados 

como 8 CS V - equilavente, os CS 11 e III como 4 CS V- equiva

lente e os CS IV como 2 CS V - equivalente. 
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As unidades sanitárias reduzidas ã 

condiç~o da Unidade CS V - equivalente estariam assim distri 

buidas: 113 unidadesna área central, 125 na área intermediá

ria e 102 na área periférica. Enquanto isto o número de 

gestantes esper~do para o mesmo ano de 1978 seria de 13.715 

para a área central, 17.967 para a área intermediária e 

26.320 para a área periférica (12). Isto significa que em 1978 

havia uma unidade CS V - equivalente para cada 1482 gestantes 

novas na area central, uma unidade para cada 1.218 na área 

intermediária e uma para cada 2.193 na área periférica. 

Dados obtidos em um diagnóstico dos 

reCursos de Saúde realizado em 1975 visando estratégias sani

tárias para o Governo do Estado 1975-1979 (49) propiciam o est~ 

do de tendência histórica da alocação das Unidades CS V - equ! 

valente no município. Elas eram 313 em 1970, reduzem-se surpr! 

endentemente para 294 em 1974 e sobem como se viu a 340.em 

1978. A consideração simultânea da população esperada de 

• 4' • 

gestantes para estes anos demonstra para o munlclplo como um 

todo um decréscimo na disponibilidade daquelas unidades. Em 

1970 havia 'uma unidade para cada 520 gestantes novas, em 1974 

uma para cada 658 e em 1978 uma para cada 682. Com relação 

especificamente à área central há um decréscimo na disponibi 

1idade de 1970 para 1974, 1: 406 para 1:501 e um ligeiro 

acréscimo de 1974 para 1978, 1:501 para 1:485. Com relação ã 

área intermediária e evolução é idênticQ, de 1:561 para 1:600 

no primeiro período e de 1:600 para 1:574 no segundo períOdo. 
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J~ para a ~rea perif~rica a deterioraçio na disponibilidade 

das unidades CS V - equivalente vem sendo contínua nos ú1ti 

mos oito anos, sendo apenas maior no período 1970-74, de 

1:587 para 1:902, do que no período 1974-78, de 1:902 para 

1:1.032. 

Dados colhidos tamb~m por este est~ 

do junto ao Departamento de Saúde da Comunidade da Secreta

ria de Higiene e Saúde do Município de são Paulo permitem que 

se estenda às Unidades Sanit~rias da Prefeitura a mesma aná

lise efetuada para as unidades do Estado. Em 1978 as 75 

unidades municipais, cuja produção de inscrição de gestantes 

assemelha-se uniformemente aos CS I do Estado, estavam dis

tribuidas em 12 unidades na ~rea central, 20 na área inter

mediária e 15 na área perif~rica. Isto significa que em 1978 

havia uma unidade munici~al para cada 4.572 novas gestantes 

na área central, uma para cada 3.593 na área intermediária e 

uma para cada 4.211 na ;irea perif~rica. 

A mesma observação de tendência 

histórica da instalação das unidades municipais revela que elas 

eram 47 em 1970, subindo a 57 em 1974 e mantendo-se neste 

número em 1978. Registra-se portanto para o município com um 

todo, aqui também, um decréscimo na disponibilidade de unida

dessanitárias. Em 1970 havia uma unidade municipal para cada 

3.4~6 gestantes novas, em 1974 uma para cada 3.394 e em 1974 

uma para cada 4.070. No período 1970-1974 o decréscimo na 

disponibi-lidade das unidades sanitárias da Prefeitura atinge 
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apenas a área periférica e no período 1974-78 atinge a todas 
. 

as areas. 

Dos dados expostos conclue-se que 

no seu conjunto vem se deteriorando a disponibilidade 

Unidades sanitárias que prestam serviços de pré-natal 

das 
... 
as 

gestantes do município de são Paulo. Conclue-se ainda que em 

1978 as unidades sanitárias do Estado estão mais disponíveis 

na área central e as do município mais na área intermediária, 

sendo relativamente muito baixa a disponibilidade de unidades 

. -- . .. . -- . .. 
san1tar~as na area per1fer1ca, pr1nclpa1mente no que se refe 

re às Unidades do Estado. É interessante no-tal" que o maior 

número de unidades sanitárias abertas no período 19-74-78 o 

fóram na área periférica, 15 estaduais e 3 municipais, mas 

ainda assim sem conseguir deter a progressiva deterioração que 

vem se observando na disponibilidade de unidades sanitárias pa

~a as gestantes da periferia. 

Com relação ã disponibilidade da 

assistência ao parto e ao recém-nascido não se pode falar 

inicialmente em carência de leitos hospitalares para o muni

cípio, pois o mesmo em 1975 possuia 2,8 leitOS-Obstetrícia 

para cada 1.000 habitantes quando o ideal segundo os técnicos 

em Administração Hospitalar estaria em torno de 2 a 2,5 leitos 

(16). O mesmo parece se passar com os 4.057 leitos de berçário 

que em 1975 superaram os 3.458 leitos de obstetrícia (16). 

'Segundo Monetti et cals. (62) esta suficiência de leitos - ma

tetinidaffe foi conseguida já a partir de 1971, graças, particu 
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larmente ,-ã poli tica de convênios do Instituto Naciona'l. da 

previdência Social com diversas Instituições Hospital~es 

privadas. 

Um documento rec~nte de um!Gr\.lpo de 

Trabalho do Instituto de Saúde da Secretaria do Estada· da 

Saúde (16) nota, entretanto, que paralelamente ao grande au

mento na oferta de leitos para o parto registrou-se'em são 

Paulo uma paradoxal elevação da mortalidade neonatal que de 

35,49 em 1960 passou para 41,97 em 1971, ano em que o'munic! 

pio atingiu a suficiência de leitos-maternidade. O próprio 

Grupo explica de certa forma o paradoxo quando adverte para 

os primeiros resultados de uma pesquisa da Coordenadoria de 

Assistência Hospitalar da Secretaria do Estado da Saúde que 

em Setembro de 1976 avaliou desde as condições dos prédios e 

sua 'capacidade, até os serviços prestados e os recursos humanos 

empregados pelas entidades que participam da assistência mé

dico-hospitalar no Estado. Estes resultados mostram, segundo o 

Grupo de Trabalho, que aquela assistência está longe de ser 

satisfatória, ressaltando a inadequada distribuição dos leitos 

disponíveis e a carência de pessoal capacitado para o trabalho 

hospitalar (16). 

Com relação especialmente aos hospitais 

-maternidade da Capital e baseados em levantamento realizado 

em 1974 pelo próprio Instituto de Saúde, o Grupo de Trabalho 

do Instituto de Saúde refere" ... ser precária a assistência 

médica pPestada ao recém-nascido, particularmente em suas 
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primeiras horas de vida, em grande numero de hospitais-ma-

ternidades." (16). O que cacterizava esta precariedade na 

época era a insuficiência de incubadoras, fundamentais para 

a manutençio do recim-nascido de baixo-peso, a insuficiente 

quantidade e qualificação do pessoal auxiliar, a raridade da 

presença de enfermeiras e midicos-pediatras de plantão e a 

virtual ausência de nutricionistas nos lactarios (lS). 

O mesmo levantamento do ~nstituto de 

Saúde permitiu verificar ainda uma diferenciação na qualidade 

da assistência midico-hospitalar conforme o porte do ~stabel~ 

cimento hospitalar(lS). Assim, enquanto todos os hospitais com 

mais de 50 leitos de obstetr!cia possuiam incubadoras em número 

recomendável, raros eram os hospitais menores que as tinham em 

número correspondente a lO~ da capacidade tbtal do berçário. 

Da mesma forma, enquanto todos os hospitais com mais de 50 

leitos atendiam as recomendações mínimas quanto à quantidade e 

qualificação do pessoal auxiliar, os hospitais de menor porte 

contavam com pessoal insuficiente. sendo quase 90% atendentes 

de nenhum modo qualificadas ou treinadas para o serviço de 

enfermagem que desempenhavam. Por outro lado é menor a presença 

de midicos-pediatras e enfermeiros nos hospitai~ de pequeno 

porte, inexistindo nutricionistas nos seus lactários. 
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De acordo com o modelo de análise 

adotado ,cabe a indagação agora de como estariam alocados os 

recursos de assistência ao parto e ao recém-nascidp nas áreas 

central, intermediária e periférica do município. 

Em 1975, segundo a Coordenadoria de 

Assistência Hospitalar (16), o município contava com 80 hos

pitais maternidades distribuídos 52 deles na área central, 15 

na área intermediária e 13 na área periférica. Mais desigual 

ainda era "a distribuição dos hospitais com mais de 50 leitos, 

únicos a preencherem alguns quesitos de qualidade. Enquanto a 
~ ~ 

are a central possuia 18 destes hospitais, as areas intermedi-

ár~a e periférica contavam com apenas 2 cada uma. Por outro 

lado, os hospitais com menos de 25 leitos de obstetrícia, se

guramente os menos aparelhados, representavam mais da metade 

dos hospitais das áreas inLermediária e periférica e apenas um 

t~rço dos hospitais da área central. 

Desta forma, à gestante da área peri 

férica restava a alternativa de disputar os poucos leitos di~ 

poníveis nos precários hospitais de sua região ou a alternativa 

de transportar-se à área intermediária da cidade para igual

mente disputar os seus ainda escassos e precários hospitais ou, 

finalmente,saltar a área intermediária e conseguir obter 

internação em um dos numeresos hospitais localizados na área 

central 60 município. Esta internação seria em um hospital 
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gratui to, e a maioria deles localiza-se na area central" se 

a gestante não contasse com a cobertura da previdência Social 

e caso contrário nas alas destinadas aos pacientes não ~ar

ticulares dos hospitais privados conveniados com·a Previdên 

cia. Esta última alternativa igualmente não pode ser conside 

rada favorável ã gestante da periferia, bastando para tanto 

que se atente simplesmente ã curtíssima permanência da papt~ 

riente registrada no caso dos hospitais gratuitos de J?Oucos 

recursos (16) ou para a indesejável distribuição regida por 

critérios de lucro dos recursos médico-hospitalares do~ hosp! 

tais privados. 

Finalmente com relação ã disponibi

lidade de saneamento ambiental, confirma-se de modo irretor

quível a desigual distribuição de recursos no município. Dados 

do censo predial de lS70 (14) revelaram que os subdistritos 

da área central tinham em média 97\ dos seus domicílios abast~ 

cidos por água encanada, os subdistritos da área intermediária 

70\ eos subdistritos e distritos da área periférica 29\. 

Enquanto.a água encanada chegava praticamente a todas as casas 

da área central da cidade e ã maioria das casas da área inter 

mediária, nos sete distritos do município, que constituem a 

área mais periférica da cidade, ela chegava em média a apenas 

18\ das casas. Quanto ao destino dos dejetos a situação do 

desfavorecimento da periferia era idêntica. A média d~domici 

lios que não contava com nenhum tipo de instalação sanitária 



.91. 

para deposição dos dejetos era de apenas 3\ nos subdistritos 

da área central, de 25% da área intermediária e de 3&\ 
I 

da 

área periférica. Saliente-se que na área periférica apenas 

pouco mais de 10% dos domicílios era efetivamente servido 

por r~de de esgoto, sendo a maioria das instalações sanitárias 

mencionadas ligadas a fossas ou a outros escoadouros. 

Informações mais recentes sobre a 

situação do saneamento básico no município (32) revelam que 

~uanto ao abastecimento de água até 1974 não houve melhora e 

possivelmente haja havido piora da cobertura dos domicílios 

da periferia .. Revelam ainda que entre 1974 e 1976 foram insta 

ladas na área periférica 78.816 novas ligações de água~ Entre 

tanto, neste períOdO pode-se estimar em 62.258 o número de 

novas residências surgidas na periferia (12). Baseando-se em 

estimativas feitas a partir do consumo de água registrado em 

1976 nos subdistritos e distritos da área periférica do municí 

pio, calcula-se que naquela época em média apenas um terço dos 

domicílios eram abastecidos por água da SABESP (32). Quanto 

à rede de esgoto não se registra em todo o intervalo 1970-76 

qualquer esforço maior na sua extensão, prevendo-se portanto 

que tenha se deteriorado ainda mais a cobertura deste serviço 

à área periférica (32). 

Se à distribuição desigual dos servi 

ços de saúde e de saneamento pelas diferentes áreas da cidade 

junta-se a forma pela qual se distribui a renda .4. no mun1C1p10, 
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completa-se definitivamente o quadro de deterioração d.as 

condições de vida ã medida que se avança para a perlferla. 

Em 1970, segundo o I.B.G.E. (11+) a média da renda ~a:miliar 

dos subdistri tos da área central era de 1.5"5& cruzeiros, a 

mesma média era de 803 cruzeiros na área intermediária e de 

572 cruzeiros na área periférica. Nesta época" quase metade 

das famílias da área periférica da cidade viviam com-até dois 

salários mínimos, o que no dizer da terminologià mOderna do 

planejamento significa quase me·tade da população dà periferia 

vivendo em condições de miséria absoluta. 

Dados colhidos em 1977 pela Secretaria 

dos Negócios Metropolita~os do Governo do Estado de são Paulo 

(17) são igualmente discr.iminadores. Enquanto nos subdistri tos 

da área central havia em média 26% de famílias com rendimentos 

inferiores a 3,7 salários mínimos, na área intermediária havia 

36% e na pepiferia 50%. Atente-se que 3,7 salár~os mínimos em 

"19~7 não eram capazes nem mesmo de comprar a alimentação básica 

para uma família de cinco pessoas (15). Por outro lado, a por

centagem média de famílias com renda m!nima de 7,2 salários m! 

nimos, necessária à manutenção de cinco pessoas, foi de"Sl% 

nos subdistritos da área central, de 32% nos subdistritos da 

área intermediária e de apenas 20% nos subdistritos e distri

tos da área periférica. 
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Os resultados referentes à partici-

pação da perf0rmar.~e do peso nO nascer no excessivo obituário 

infantil do município e nos diferenciais de mortalidade dentro 

do próprio município se complementam portanto com a presença e 

distri.buição je outros fatores igualmente determinadores do 

óhi to infantil. 

. .. . Para o mun1c1p10 com um todo, a 

participação menor do que a esperada do baixo peso na alta mo~ 

taljdade infantil deve-se provavelmente a que os deficientes 

serviços de saúde e de saneamento superpostos ã baixa renda da 

população geram causas de óbito que vão matar nao só as cr1an

ças de baixo peso, de menor vitalidade em qualquer situação e 

relativamente escassas em são Paulo, como as de peso adequado, 

fazendo com que o obituário destas chegue a ser inclusive mais 

alarmante. ~ altamente si~nificativo que os recém-nascidos do 

município de são Paulo que nascem com mais de 3.000 gramas ten

ham aqui um obituário infantil que é três vezes maior do que o 

encontrado na Califórnia para os recém-nascidos que nascem com 

2.501 a 3.000 gramas. 

Quanto ã pouca participação do baixo 

peso ao nascer na elevadíssima superioridade da mortalidade iri 

fantil da irea periférica do município, esta parece dever-se à 

gritante má distribuição dos recursos de saúde, de saneamento 

e de renda no município que geram na área periférica tão hostis 

condições de vida para os recém-nascidos que a vitalidade inicial 
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destes, de certa forma até razoável diante da qualidade do 

ambi~nte que os cerca, passa a plano secundário. ~ altamente 

significativo qu~ os recém-nascidos da área periférica da 

cidade de são Paulo, que nascem com peso muito semelhante aos 

dos recém-nascidos de países como Cuba e Costa Rica, tenham 

aqui duas e meia vezes maior probabilidade de virem a morrer 

antes de completar. um ano de idade. 
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~ 1 

~elação dos 55 sub-distritos e distritos do município segundo a órdem 

~escente da proporçio de 6bitos de menores de 1 ano ocorrida em 1976~ 

Local 

e~ue1ra César -10,53 

~m Retiro -11,69 

~dim Paulista -11,81 

anta Cecília 

~ 

ndianópolis 

ila Mariana 

~limação 

.apa 

ila Guilherme 

ad 

ambuci 

Jto da Moóca 

piranga 

ta. Efigênia 

bóca 

inheiros . 
ras 

ardim América 

~rra Funda 

ila Madalena 

~rdizes 

~la Vis ta 

iberdade 

~lenzinho 

onsolação 

antana 

CENTRAL 

-12,65 ! 

-12,71 
-12,84

1 
-13,°°1 
-13,08 

-13,40 

-13,491 
I 

-13, 53 1 
-13,98 

-14,52 

-14,73 

-14,76 

-15,28 
-15,96 I 

-15,97 

-16,09 
i 

-16,30 : 
! 

-16,83 

-17,01 

-18,05 

-18,22 

-18,64 

-19,12 

-20,09 

N9 Local % 

28.Tucuruvi -20,44 

29.Penha -20,79 

30.Tatuapé -21,55 

31.Casa Verde -21,57 

32.Saúde -21,76 

33.Limão -22,05 

34.Ibirapuera -23,48 

35.Vi1a Jaguara -25,00 

36.Vi1a Maria -25,36 

37.Vi1a Prudente -26,30 

38.Vi1a Formosa -26,40 

39.Cangaíba -26,70 

40.Vi1a Matilde -27,12 1 

41.Nossa Sra.do 6 -30,16 

\ 

ÁREA INTERMEDIÁRIA 

1.ro ." . Local 

42.Jabaquara 

·43. Butantã 

44.Pirituba 

45.Cachoeirinha 

46.Perus 

47.E. Matarazzo 

48.Brazi1ândia 

49.Jaraguã 

50.Itaquera 

51.St9.Amaro 

52.C.do Socorro 

53.S.M. Paulista 

54.Guaíanazes 

55.Pare1heiros 

% 

-30,39 

-30,55 

-32,29 

-34,10 

-36,10 

-37,86 

-38,57 

-40,00 

-40,52 

-42,67 

-44,02 
-45,78 

-46,28 

-46,54 

ÁREA PERIF~RICA 

... __________ ....1.. __ ,, ____________ ' ... ' ___________ _ 

~: Secretaria de Economia e Planejamento do Governo do Estado de sio 
Paulo (12). 
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ANEXO 2 - Padronização dos coeficientes de mortalidade na in 

fância do município de são Paulo em 197G segundo a distribui 

ç.ão do reso ao nascer da coorte americana de recém-nascidos 

vivos de cor branca de 1960. 

NOTAÇÕES: Cf:) 

SF 
C = Coeficiente de mortalidade de são Paulo em 1976. 

EUA 
C : Coeficiente de mortalidade da população branca dos 

EUA em 1960. 

SP 
CEUA : Coeficiente de mortalidade de são Paulo em 1976 ajustado 

do peso ao nascer da 

EUA 

indiretamente para a distribuição 

população branca dos EUA em 1960. 

Csp = Coeficiente de mortalidade da população branca dos EUA 

ajustado diretamente para distribuição do peso ao nascer 

da população d~ são Paulo em 1976. 

A) CÁLCULO DA PADRONIZAÇÃO INDIRETA DA MORTALIDADE INFANTIL 

SP 
C infantil: 75,03 

SP 
~UA 

SP 
: C 

EUA 
C 

EUA 
C infantil: 22,17 

C*) Todos os coeficientes de mortalidade se referem a óbitos 
por mil nascidos vivos. 



SP 
r-
I.. EUA = 7:',03 

SP 
C EUA = 75,03 

SP 

.98. 

22,17 

191,20 . 9,69 + 17,32 . 28,07 + 7,97 • 62,24 
100 

22,17 

28,35 

CEUA = 75,03 0,78 

SP 
CEUA = 58,52 

B) CÁLCULO DA PADRONIZAÇÃO. INDIRETA DA MORTA1.IDADE NEONATAL 

SP EUA 
C neonata1 = 32,93 C neonatal = 16,88 

SP SP 
CEUA = C 

SP 
CEUA = 32,93 

16,88 

177,38 . 9,69 + 10,07 . 28,07 + 3,96 • 62,24 
100 



.99 • 

SP 16,88 
CEUA = 32,93 

22,48 

SP 
CEUA = 32,93 0,75 

SP 
CEUA · = 24,70 
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ANEXO 3 • Padronizaçio direta dos coeficientes de mortalidade en 
. -

contrados pela Investigação Interamericana de Mortalidade na In

fância em são PauLo entre 1968 e 1970, segundo a distribuição de 

peso ao nascer encontrada em Ribeirão Preto e Califórnia. 

(*) NOTAÇOES: 

SP 
C 

RP 
C 

CAL 
C 

. SP 
CRP 

SP . 

: 

: 

= 

= 

Coeficiente de mortalidade de são Paulo. 

Coeficiente de mortalidade de Ribeirão Preto. 

Coeficiente de mortalidade da Califórnia. 

Coeficiente de mortalidade de são Paulo ajustado diretame~ 
te .para a distribuiçio do peso ao nascer de Ribeirão Preto. 

CCAL: Coeficiente de mortalidade de são Paulo ajustado diretame,!! 
te para d distribuição do peso ao nascer da Califórnia. 

SP 
'C = Coefici~nte de mortalidade de são Paulo para rec;m-nasci~ 1. 

·C 

C 

dos de 2.500 gramas ou menos. 

SP 
Coeficiente de mortalidade de são Paulo 

.. .. 
= para recem-nasc~-2 

dos de 2.501 a 3.000 gramas. 

SP 
Coeficiente de mortalidade de são Paulo para 

.. 
= recem-nasci-

3 dos de mais de 3.000 gramas. 

(*) Todos os coeficientes de mortalidade se referem a óbitos 

por mil nascidos vivos. 
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Pl = Porcentagem de recém-nascidos de 2.500 gramas ou menos na 

populaçdo de recém-nascidos vivos. 

P2 = Porcentagem de rec~m-nascidos de 2.501 a 3.000 gramas na 

população de recém-nascidos vivos. 

P., = ?orcentagem de recém-nascidos de mais de 3.000 gramas na 
w 

população de recém-nascidos vivos. 

A) CÁLCULO DE PADRONIZAÇÃO DIRETA DA MORTALIDADE INFANTIL DE SÃO 

PAULO 1968-70 SEGUNDO DISTRIBUIÇÃO DO PESO AO NASCER DE RIBEIRÃO 

PRETO 1968-70. 

SP RP 
C infantil = 65,1 C infantil = 52,6 

SP RP SP RP SP RP 
SP Cl . P 1 + C2 • P 2 + C 3 P3 

CRP = 
RP RP RP 

PI 
+ P" + P3 <-

305,5 . 8,7 + 50,2 • 23,'~ + 34,4 • 6.7,9 
= 61,7 

100 



.102. 

B) CÁLCULO DA PADRONIZAÇÃO DIRETA DA MORTALIDADE INFANTIL DE 

SÃO PAULO 1968-70 SEGUNDO DISTRIBUIÇÃO DO PESO AO NASCER DA 

CALIF6RNIA 1969-70. 

SP CAL 
C infantil = 65,1 C infantil = 17,3 

SP CAL SP CAL SP CAL 
SP C1 

. PI + C2 P2 + C3 . P3 
CCAL = 

CAL CAL CAL 
Pi + P2 + P3 

305,5 • 7,6 + 50,2 . 19,1 + 34,4 . 73,3 

= - 58,0 

100 

C) CÁLCULO DA PADRONIZAÇÃO DIRETA DA MORTALIDADE NEONATAL DE 

SÃO PAULO 1968-70 SEGUNDO DISTRIBUIÇÃO DO PESO AO NASCER DE 

RIBEIRÃO PRETO 1968-70. 

~p RP 
C neonatal = 33,7 C neonatal = 28,2 

SP RP SP RP SP RP 
SP Cl PI + .C 2 P2 + C3 P'3 

C~P = 

211,7 . 8,7 + 19,2 • 23,4 + 12,5 • 67,9 

= 31,4 

100 



.103. 

D) CALCULO DE PADRONIZAÇÃO DIRETA DA MORTALIDADE NEONATAL DE 

SÃO PAULO 1968-70 SEGUNDO DISTRIBUIÇÃO DO PESO AO NASCER DA 

CALlrORNIA 1969-70. 

C 

SP 
CCAI... 

SP 
CCAL 

SP 

= 

CAL 
neonatal = 33,7 C neonatal = 12,7 

SP CAL SP CAL SP CAL 
(1 P1 + C2 P2 + C3 P3 

CAL CAL CAL 
PI + P2 + P3 

211,7 • 7,6 + 19,2 . 19,1 + 12,5 . 73,3 

:= = 28,9 

100 
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M~EXO 4 - Cálculo e decomposição do Indice Ideal de Fisher para 

os coeficientes de mortalidade na infância do município de são 

Paulo comparados aos coeficientes de Ribeirão Preto e da Cali

fórnia 1958-70. 

NOTAÇÕES: as da padronização direta (anexo 3) e mais 

1= !ndice ideal de Fisher. 

11 = Componente relativo às diferenças na distribuição do peso 
ao nascer. 

~ 12 = Componente relativo as diferenças na mortalidade independe~ 
tes da distribuição do peso ao nascer. 

A) CÁLCULO E DECOMPOSIÇÃO DO !NDICE IDEAL DE FISHER ENTRE OS 

COEFICIENTES DE MORTALIDADE INFANTIL DE SÃO PAULO E RIBEIRÃO 

PRETO. 

1 = 

SP 
C 

= 
65,1 

= 1,24 
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f 5
,1 · 56, 51 f/2 

portanto 11 = = 1,06 

52,6 61,68 

,- 1/2 
65,1 · ô1,68 

12 
= 1,06 e = 

52,6 · 56,51 

assim 1,06 • 1,16 = 1,24 ou 11 . 12 = I 
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B) CÃLCULO E DECOMPOSIÇÃO DO lNDICE IPEAL DE FISHER ENTRE OS 

COEFICIENTES DE MORTALIDADE INFANTIL DE SÃO PAULO E CALIF~RNIA. 

SP 
C 

1 = 
CAL 

C 
SP 

C 

1 1 
:: 

CAL 
C 

SP 
C 

1 2 
:: 

CAL 
C 

CAL 
ondeCSp :: 

SP 
e CCAL :: 

:: 

portanto 11 :: 

:: 
e 

65,1 
:: 3,76 

17,3 

SP f/2 (" .... 
CAL 

J CAL 
CSP 

C CAL 11
/2 

SP 

Sp J 
CCAL 

1~6,0 . 9;69 + 11,8 . 28,07 + 5,6 . 62,24 

100 

305,5 . 7,6 + 50,2 . 19~1 + 34,4 . 73,3 

, 

j 65,1 . 

L 17 t 3 . 

{65,1. 

L 20,95 

100 

ri 20,95 
:: 1,,17 

58,02 

58,02 }l/Z_ 
- 3,23 

17,3 

assim 1,17 . 3,23 :: 3,76 ou 11 . 12 :: I 

:: 20,95 

:: 58,02 
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C) CÃLCULO E DECOMPOSIÇÃO DO tNDICE IDEAL DE FISHER ENTRE OS 

COEFICIENTES ~r MORTALIDADE NEONATAL DE SÃO PAULO E RIBEIRÃO 

PRETO. 

SP 
C 

I = 

RP 
C 

11 = 

I 2 = 

RP 
onde CSP = 

SP 
e CRP 

: 

portanto I 
1 

33,7 

= = 1,20 

28,2 

SP SP 1/2 
C ~p 

RP 
C RP 

CsP 

SP RP 1/2 

C CSP 

RP SP 
C CRP ' 

215,7 . 9,69 + 16,8 . 28,07 + 8,1 . 62,24 

= 30,66 

100 

211,7 8, 7 + 19,2 . 23,1.1 + 12,5 . 67,9 

= 31,37 

100 

I 33 ,7 . 3 O', 66 "'1 1/2 

= 1--2-8-,-2-. -3-1-,-3-7- J = 
1,08 



e = 
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", 1 1/2 

i
, 33,7.31,37 

--J =1,11 
28,:? • 30,66 

assim 1,08 . 1,11 : 1,20 ou 1
1

, 12 : I 
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D) CÁLCULO E DECOMPOSIÇÃO no !NDICE IDEAL DE FISHER ENTRE OS 

COEFICIENTES Df MORTALIDADE NEONATAL DE SÃO PAULO E DA CALI

rÕRNIA. 

I = 

11 = 

12 = 

CAL 
onde CSP 

e 
SP 

CCAL 

SP 
C 

CAL 
C 

C
SP 

CAL 
C 

SP 
C 

CAL 
C 

: 

;: 

portanto I 1 = 

33,7 

= = 2,65 

12,7 

SP 1/2 

CCAL 

CAL 
CSP 

CAL 
CSP 

SP 
CCAL 

129,9 . 9,69 + 5,4 • 28,07 + 2,~ . 62,24 

100 

211,7 . 7,6 + 19,2 . 19,1 + 12,5 . 73,3 

, 
J. 33,7 

l 12,7 . 

28,9°1 

lS, 66 J 

100 

1/2 

:: 1,20 

:: 15,66 

:: 28,90 
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r 33,7 . 15. tí6l1lZ_ 

e I 2 
: t 2 , í! : > .' 

12,7 . 28,90J 

assim 1,20 • 2,21 : 2,65 ou 11 .1
2 

: 
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ANEXO 5 - Padronização indireta dos coeficientes de mortalidade 

na infância de 1976 das áreas central, intermediária e periféri 

ca do município segundo a di.~"'_ribuição do peso ao nascer da COO!! 

te americana de recém-nascidos vivos de cor branca de 1960. 

NOTAÇÕES: 
';;> 

as ~esmas do ANEXO 2, sendo que os coeficientes de 

são Paulo serão apostos as letras c, i ou p para identificar 

respectivamente os coeficientes das áreas central, intermediã 

ria e periférica do município. 

A) CÃL~JLO DE PADRONIZAÇÃO INDIRETA DA MORTALIDADE INFANTIL DO 

MUNIC!PIO NA ÁREA CENTRAL. 

SP SP c CEUA = C c 

SP 
CEU~ = 52,44 . 

SP 
CEU~ = 52,44 

SP 

CEU~ = 52,~4 . 

SP 

CEU~ : 44,57 

EUA 
C 

EUA 
CSP c 

22,17 

191,20 • 8,41 + 17,32 ~_27,98 + 7,97 . 63,61 
100 

22,17 

26,00 

0,35 
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B) CÁLCUL(J DA PADRONIZAÇÃO I NDIRE'!'A DA MORTALIDADE INFANTIL DO 

MUNICtPIO NA Ã~EA TNTERMEDIÃRIA. 

EUA 
SP. SP. C 

C ~ C 1.. EUA = 

SP. 
~ 

CEUA = 

SP. 
~ 

CEUA = 

= 

= 

62,99 . 

62,99 

EUA 
CSP i 

191z20 

22,17 

30,34 

62,99 . 0,73 

46,03 

22,17 

. 10 277 + 17,32 . 28,19 + 7,97 . 
100 

61,04 
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C) CÁLCULO DA PADRONIZAÇÃO INDIRETA DA MORTALIDADE INFANTIL DO 

MUNICtPIO NA ÃREA PERIF~RICA. 

EUA 
SP SP C 

CEUÀ = C P 
EUA 

CSP 
P 

SP 

CEUÀ : 97,06 . 
191 2 20 

SP 22,17 

CEUÀ = 97,06 . 
28,16 

SP 
CEUÀ = 97,06. 0,79 

SP 
C P: 76, ln EUA 

22,17 

. 9,59 + 17,32 . 28 2°2 + 7,97 . 62,39 

100 
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'D) CÁLCULO DA PADRONIZAÇÃO INDIRETA DA MORTALIDADE NEONATAL DO 

MUNIC!PIO NA ÁREA CENTFAL. 

EUA 
SP SP C 
fP =CP_
""EUA 

SP 
C EU~ :: 28,29 • 

16,88 

177,38 . 8,41 + 10,07 • 27,98 + 3,96 • 63,61 

100 

SP 16,88 
CEU~ = 28,29 . 

20,25 

SP 
CEU~ = 28,29 • 0,83 

SP 
C EU~ = 23,58 



.115. 

E) CÁLCULO DA PADRO~lIZAÇÃO INDIRETA DA MORTALIDADE NEONATAL DO 

MUNIC!PIO NA ÁREA INTERMEDI~RIA. 

SP. 
C EU~ = 31,27 . 

sP. 
C EU~ = 31, 27 • 

C EUA 
SP. 

~ 

16,88 

177,38 . 10,77 + 10,07 . 28,19 + 3,96 • 61,04 

100 

16,88 

24,36 

SP. 
C EU~ = 31,27 . 0,69 

SP. 
C EU~ = 21,67 
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F) CÁLCULO DA PADRONIZAÇÃO INDIRETA DA MORTALIDADE NEONATAL DO 

MUNIC!PJO NA ÁREA PLRIF~RICA. 

EUA 
SP SP C 
~UÀ = C p 

EUA 
CSP 

P 

SPp 
1€,88 

= 36,83 . CEUA 177,38 9,59 + 10,07 28,02 + 3,96 62,39 . . . 
100 

SP
p 

16,88 
~UA = 36,83. 

22,30 . 

SP 
,CEUÀ = aS,83. 0,76 



A N E X O 6 



-

ANEXO 6 - DISPONIBILIDADE DAS UNIDADES SANIT~RIAS CS V - EQUIYALENTE DO ESTADO PARA-AS GESTANTES NOVAS DO 
HUNICfPIO DE SÃO PAULO EM 1970, 1974 e 1978. 

AREA DO 1970 i 1974 1978 

HUNICfPIO U.S. GESTANTES GE~T!NTES U.S. GESTANTES GE~T!NTÊS U.S. GESTANTES GE~f!NTES 

CENTRAL 102 41442 1:406 95 47683 1:501 113 54863 1:485 

INTERMEDIÃRIA 112 62887 1:561 112 62229 1:600 125 71870 1:574 

PERIFÉRICA 99 58610 1:587 87 78553 1:902 102 105281 1:1.032 

TOTAL 313 162939 1:520 294 193465 1:658 340 232014 1:682 

Fonte: Centro de Informações de Saúde da Secretaria do Estado da Saúde e Diagnósticb da Região Metrop~ 
litana de são Paulo 1975 (49) 



A N E X O 7 



ANEXO 7 - DISPONIBILIDADE DAS UNIDADES SANITÁRIAS DA PREFEITURA PARA AS GESTANTES NOVAS DO MUNICtPIO DE 
SÃO PAULO EM 1970, 1974 e 1978. 

ÁREA 
1970 1974 1978 DO . 

MUNIC!PIO 
U.S. GESTANTES GE~T!NTES U.S. GESTANTES GE~T!NTES U.S. GESTANTES GE~T.!NTES 

CENTRAL 11 41442 1:3767 13 47683 1:3667 12 54863 1:4572 

INTERMEDIÁRIA 19 62887 1:3309 22 62229 1:3055 20 71870 1:3593 

PERIF~RICA 17 58160 1:3447 22 78553 1:3570 25 105281 1:4211 

TOTAL 47 162939 1:3466 57 193465 1:3394 57 232014 1:4070 
-- ---_._-- -- . -_ .............. _ ........... _-

Fonte: Departamento de Saúde da Comunidade da Secretaria de Higiene e Saúde da Prefeitura do Município 

de são Paulo e Diagnóstico da Região Metropolitana de são Paulo 1975 (49) 
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