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INTRODUÇÃO

O Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI), medida do risco de uma
criança vir a morrer antes de completar o primeiro ano de vida, tem sido um
indicador largamente utilizado para avaliar o nível global de saúde, as con-
dições de vida de uma população e a eficácia dos serviços de saúde. Esta
medida pode revelar grandes disparidades ao se proceder comparações de
diferentes áreas geográficas, sendo um bom estimador de iniqüidades
(MURNAGHAN, 1981; ROUQUAYROL; KEER-PONTES, 1994; UNICEF,
1998; UNICEF, 2001b). No entanto, alguns autores têm relativizado o seu
uso com a constatação de que, mesmo em conjunturas de concentração de
rendas e enormes desigualdades sociais, o CMI pode manter sua tendência
decrescente (REICHENHEIM; WERNECK, 1994).

No Brasil, os inúmeros trabalhos publicados abordando a mortalidade
infantil e na infância, apontam para um declínio destes indicadores nas três
últimas décadas (MONTEIRO, 1982; BARROS e outros, 1987; VICTORA e
outros, 1988; MONTEIRO; ZUÑIGA, 1995; SIMÕES, 1997; UNICEF,
2001b). Em contrapartida, as publicações do UNICEF (1998; 2001a)
mostraram que nenhum país com renda per capita similar ao Brasil detêm
taxas tão altas. Agravando a situação, diversos estudos têm enfatizado a
persistência de diferenciais importantes entre regiões do país, estados e
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microrregiões (BECKER; LECHTIG, 1986; SIMÕES; OLIVEIRA, 1986;
SZWARCWALD e outros, 1992; PAIM; COSTA, 1993; LEAL, 1996; SIMÕES,
1997; SIMÕES, 1999; UNICEF, 2001b).

Seguindo o padrão caracterizado pela desigualdade de distribuição dos
riscos de morte, o estado de Pernambuco apresentou diferenciais importantes
nas diversas microrregiões (SIMÕES, 1999), municípios (CARDOSO, 2001) e
até nos espaços intraurbanos (HOLMES e outros, 1994; GUIMARÃES, 1998).
Para o ano de 1998, estimativas apontavam para os extremos de 39,3 a 98,5
óbitos/1000 nascidos vivos (nv) na microrregião do Recife e Brejo pernambucano,
respectivamente (SIMÕES, 1999). Para os municípios Cardoso (2001) estima
diferenciais que oscilam de 16 a 111 óbitos/1000 nv.

 Quanto ao padrão de mortalidade segundo causas, identifica-se que
em localidades com precárias condições de vida predominam os óbitos
provocados pelas Gastroenterites e Infecções Respiratórias, quase sempre
associadas às carências nutricionais que ocorrem, sobretudo, nos maiores
de 28 dias. Observa-se, no entanto, que localidades com extrema pobreza,
onde as condições sócio-ambientais são bastante adversas, muitas vezes
essas causas acometem também os menores de 28 dias.

À medida que  melhoram as condições de vida, incluindo-se o acesso
aos serviços de saúde, as doenças infecciosas e nutricionais tendem a decli-
nar e a ganhar importância proporcional o componente neonatal representa-
do pelas Afecções Perinatais, as Malformações Congênitas e  Afecções de
Origem Genética (ROUQUAYROL; KERR-PONTES, 1994; PERNAMBUCO,
1996c; PERNAMBUCO, 1998c).

Nos países desenvolvidos, a modificação nos níveis de saúde e nos perfis
de morbi-mortalidade que caracterizou a transição epidemiológica ocorreu há
algumas décadas (LAURENTI, 1990). Hoje, nestes países, a maioria dos óbi-
tos são classificados como inevitáveis e se deve basicamente às Malformações
Congênitas. Nos países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, onde não se
investiu em políticas públicas capazes de reduzir as iniqüidades, a transição
epidemiológica não foi concluída. Talvez por isso, mais adequado seria falar em
polarização epidemiológica, em especial no Nordeste, bem evidenciada no
grupo dos menores de um ano (ARAÚJO, 1992; SILVA, 2000).

Os diferentes comportamentos da Mortalidade Infantil, da magnitude
do indicador ao perfil segundo Causa Básica, estão relacionadas a um con-
junto de fatores condicionantes e determinantes que interagem entre si e se
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manifestam através de uma conformação peculiar a cada espaço geográfi-
co, porém passível de intervenções.

No Brasil, início dos anos 70, foi implantado o Plano Nacional de
Saneamento (PLANASA), responsável pela rápida expansão dos serviços
de saneamento, sobretudo a rede de abastecimento de água (FERREIRA,
1992). Vinculada ao II Plano Nacional de Desenvolvimento, uma série de
políticas públicas compensatórias são progressivamente implantadas, en-
tre as quais ressaltam-se os Programas de Saúde Materno-infantil e o de
Nutrição em Saúde. Ao mesmo tempo, as modernizações na área da medi-
cina preventiva e os avanços na área da farmacologia potencializaram os
efeitos destas políticas de saúde (OLIVEIRA; SIMÕES, 1986).

A partir de 1980, as campanhas de vacinação em massa, as medidas
de estímulo ao aleitamento materno, a terapia de reidratação oral, o com-
bate às Infecções Respiratórias e Doenças Diarréicas, entre outras, somam-
se em um efeito sinérgico, contribuindo com o decréscimo da mortalidade
infantil (OLIVEIRA; SIMÕES, 1986).

A estes aspectos duas outras situações são referidas como responsá-
veis indiretos pela queda da mortalidade infantil: a acelerada queda da
fecundidade (SZWARCWALD e outros, 1992) e o processo de urbanização
observados nas últimas décadas (TEIXEIRA, 1996).

No entanto, no Brasil, a estrutura social caracterizada pelas desigual-
dades e a ausência de melhorias efetivas nas condições de vida impuseram
limitações importantes nos ganhos gerados pelo incremento das políticas
públicas. Ressaltam-se ainda que os aspectos relacionados ao acesso e
qualidade da assistência prestada pelos serviços de saúde, de alguma for-
ma reproduziram e intensificaram as desigualdades existentes no interior
da sociedade (OLIVEIRA; SIMÕES, 1986; LEAL, 1996).

Diante da situação, parece existir um consenso que a persistência de
enormes desigualdades sociais entre regiões, estados e municípios brasilei-
ros obriga as autoridades do país a definirem uma agenda mínima de com-
promissos com a transformação social das áreas submetidas a piores con-
dições de vida. A execução de políticas públicas compensatórias, mesmo
não alterando a estrutura social, permite melhorar em algum grau as condi-
ções de sobrevivência (PERNAMBUCO, 1997).

Após a Declaração de Alma – Ata que definiu a Atenção Primária em
Saúde como “a chave para obtenção de um nível de saúde que possa per-
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mitir às comunidades se desenvolverem e levarem uma vida socialmente e
economicamente produtiva [...]” (DECLARAÇÃO, 1979), o Brasil implan-
tou, a partir de 1984, o Programa de Assistência Integral à  Saúde da
Criança (PAISC), como estratégia de enfrentamento das altas taxas de mor-
talidade prevalentes na infância (BRASIL, 2000g).

No início da década de noventa, o Programa de Agentes Comunitários
de Saúde (PACS), foi instituído  na região Nordeste como instrumento de
intensificação das ações voltadas para crianças e mulheres. Em 1994, sur-
giu o Programa de Saúde da Família (PSF) apresentado como uma estraté-
gia capaz de estimular a mudança do modelo assistencial e, no ano seguin-
te, passou a ser considerado projeto prioritário de governo. A adscrição de
famílias e a definição da responsabilidade territorial, de alguma forma, con-
tribuiu para o estabelecimento de vínculos entre os serviços, profissionais e
comunidade (BRASIL, 1997b).

Em 1995, ao lançar o Projeto de Redução da Mortalidade Infantil
(PRMI), o governo inseriu na sua agenda política o problema da sobrevi-
vência infantil e reafirmou os compromissos assumidos nesta década em
encontros nacionais e internacionais (BRASIL, 2000a).

O PRMI objetivava a redução dos óbitos infantis e a melhoria da situ-
ação de saúde das crianças através do incremento dos diversos programas
governamentais, promovendo a articulação intersetorial (saúde, educação,
agricultura, saneamento, habitação, trabalho, comunicação social, justiça
e orçamento) com instituições internacionais, UNICEF e Organização Pan-
Americana de Saúde (OPAS), organizações não-governamentais, socieda-
des científicas de classe, conselhos de secretários de saúde nos três níveis
de governo e a  sociedade (BRASIL, 1995b).

Com o lançamento do PRMI, ocorreu uma grande mobilização nacio-
nal através de seminários regionais e nacionais envolvendo as Secretarias
Estaduais de Saúde (SES) e as Instituições parceiras. Nestas se apresenta-
vam as diretrizes e os componentes da intervenção: Assistência à Saúde
Materno-infantil, Alimentação e Nutrição, Imunização, Saneamento, PACS
(Programa de Agentes Comunitários de Saúde) e PSF (Programa de Saúde
na Família), Informação, Educação e Comunicação e Recursos Humanos.
As SES eram orientadas a adaptar o Projeto às suas realidades locais a
partir das diretrizes propostas (BRASIL, 1995b; BRASIL, 1996a).
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Em Pernambuco, algumas experiências de combate à mortalidade infan-
til estavam acontecendo nos municípios da região metropolitana do Recife.
Simultaneamente, o governo do estado lançou, em março de 1995, um proje-
to com o mesmo objetivo, denominado Salva-Vidas (PERNAMBUCO, 1997).

O Salva-Vidas diferenciava-se do projeto nacional por adotar o enfoque
de risco não só nos critérios de seleção dos municípios, como também na
seleção das crianças alvo da intervenção. Embutia ainda a avaliação entre os
seus objetivos e adotava, como estratégia de envolvimento das Secretarias
Municipais de Saúde, as discussões sobre temas relevantes que favoreces-
sem o processo de municipalização em andamento (FRIAS e outros, 2001).

O processo de implantação neste Estado foi idealizado em seis etapas,
com a participação de amplos setores da sociedade, buscando uma melhor
adequação à realidade local, a partir do envolvimento da comunidade e
estimulando a autonomia municipal (PERNAMBUCO, 1997).

A fase de implantação do Projeto foi iniciada com a sensibilização dos
políticos, gestores e profissionais de saúde dos municípios através de semi-
nários estaduais, regionais e municipais. Seguiu-se um processo de
sensibilização/capacitação para os municípios e regionais de saúde. Estes
desenvolveram nos seus respectivos municípios diagnósticos preliminares
sobre a situação de saúde, as condições estruturais de funcionamento das
Unidades e Instituições envolvidas com a prestação de serviços e a produ-
ção de dados relevantes (FRIAS e outros, 2001).

De posse do diagnóstico preliminar, foi realizada uma grande mobilização
local com a participação das várias instituições e parceiros estaduais e muni-
cipais, para divulgação ampla dos resultados, realização de oficinas de traba-
lho setoriais e montagem de um Plano de Intervenção Local, com a aprecia-
ção do Conselho Municipal de Saúde. Em seguida, a Secretaria Estadual de
Saúde passou a prestar assessoria às Secretarias Municipais de Saúde. A
etapa de monitoramento, supervisão e avaliação completava a programação
prevista (FRIAS e outros, 2001; Pernambuco, 1997).

A incorporação de municípios ao PRMI foi maior no primeiro ano
(1995), com 43 municípios contemplados, diminuindo o ritmo nos anos
subseqüentes, chegando a 60 municípios em 1998 (FRIAS e outros, 2001).
Ao longo do ano de 1999, o PRMI, com as novas gestões estaduais e o
insuficiente estímulo do Ministério, sofreu uma desaceleração importante
no seu processo de implementação.
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Neste cenário, e a despeito do grande número de programas, projetos e
ações desenvolvidos nos últimos anos, poucas avaliações foram realizadas,
não se conhecendo minimamente o grau da integralidade das ações ofertadas,
sua eficiência, eficácia e efetividade (HARTZ; POUVOURVILLE, 1998). A
ABRASCO (1995), reconhecendo a insuficiência dos estudos epidemiológicos
que permitam avaliar a necessidade, adequação e efetividade dos serviços
prestados, tendo como ponto crítico o desconhecimento do grau de implanta-
ção das ações programáticas nos serviços, propõe para superação desta difi-
culdade, a realização de estudos locais e regionais sobre a análise de implan-
tação dos programas e sua correlação com os indicadores de impacto.

Considerando que as mortes infantis ainda constituem um grave pro-
blema de saúde pública no Brasil e em particular na região Nordeste; que
os diferenciais de risco de morte entre os diversos espaços geográficos não
têm se reduzido como o desejável; que as políticas públicas de saúde po-
dem exercer um reconhecido papel na redução dos índices de mortalidade
infantil, na redução das iniqüidades sociais e na melhoria das condições de
vida deste grupo populacional; que diversas ações governamentais e não-
governamentais vêm sendo desenvolvidas para fazer frente a este quadro;
que os programas especiais, voltados para a assistência à saúde da mulher
e da criança no país, em especial no interior do Nordeste, pouco foram
avaliados em sua implantação, se elegeu o foco do presente estudo.

Por outro lado, considerando o conjunto de critérios de elegibilidade
prioritários para avaliação, contidos no Guia dos Serviços Humanos da Saúde
da Divisão de Avaliação de Programas do General Accounting Office (HARTZ;
POUVOURVILLE, 1998), este estudo pode ser  relevante porque: o PRMI é
de interesse local, porém compatível com as prioridades nacionais; pode ter
um valor de demonstração ao desenhar a teoria do programa, contribuindo
para a reprodutibilidade de intervenções governamentais e/ou reestruturação
organizacional de outras localidades; testa e desenvolve modelos de avali-
ação para um programa específico, podendo contribuir para a elaboração/
validação de manuais ou guias metodológicos; contribui para implementar
e validar alguns sistemas de informação; com o processo de descentralização
do SUS, efetivado através da municipalização e a crise político-financeira
do sistema, a avaliação de programas ganha importância como elemento
essencial ao planejamento, na redefinição de prioridades e no redireciona-
mento das ações; há necessidade da constituição de avaliadores locais pela
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possibilidade de melhor utilização dos resultados e proposição de estratégi-
as adequadas às intervenções.

Nesta pesquisa onde se pretende confrontar um modelo teórico com a
realidade empírica, e as variáveis são interdependentes, foram elaborados os
pressupostos teóricos sobre a investigação. O pressuposto básico pode ser des-
crito como: “O perfil de adoecimento e morte dos menores de um ano está
relacionado ao grau de implantação das ações de atenção à mulher e criança”.

Este trabalho objetiva, portanto, caracterizar a influência do grau de
implantação das ações do Projeto de Redução da Mortalidade Infantil (PRMI)
sobre os seus efeitos, utilizando indicadores de resultados, em dois municí-
pios pernambucanos com semelhantes condições de vida em 1999.

PROCEDIMENTOS  METODOLÓGICOS

ESTRATÉGIA DA PESQUISA

A abordagem metodológica selecionada foi a pesquisa sintética e o
estudo de casos múltiplos, com níveis de análises imbricados (YIN, 1993;
YIN, 1994; CONTANDRIOPOULOS e outros, 1997b; HARTZ e outros,
1997). Para tanto, procedeu-se à investigação, utilizando métodos quanti-
tativos e qualitativos, privilegiando a avaliação normativa e aspectos liga-
dos à cobertura dos subprogramas.

Na pesquisa sintética é utilizada uma abordagem dedutiva, onde par-
te-se de pressupostos teóricos e a realidade empírica observável é docu-
mentada. A compreensão dos casos está relacionada com a profundidade
da análise e com a coerência na construção do modelo teórico (também
chamado de modelo lógico), considerando todos os componentes envolvi-
dos, e não o número de unidades estudadas (DENIS; CHAMPAGNE, 1997).

A unidade de análise utilizada foi o PRMI (na sua dimensão unitária)
e seus componentes (representado por alguns subprogramas) nos municí-
pios-caso. Quanto aos níveis de análise, optou-se pelo imbricamento des-
tes, através da observação dos processos de organização técnico-normativa
do PRMI e seus componentes nos diferentes casos estudados. Os princi-
pais níveis de análise estudados foram os indicadores operacionais do PRMI
(estrutura, processo e resultados) e os tipos de cuidados disponibilizados
(primário, secundário e terciário).
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A modelagem utilizada para verificação do grau de implantação das
ações do Projeto de Redução da Mortalidade Infantil incorporou diversos
métodos, fontes de dados e informações, procurando construir uma cadeia
de evidências com informações válidas e confiáveis, visando aumentar a
validade de construção do estudo. A avaliação técnico-normativa e aspec-
tos ligados à cobertura tiveram atenção particular na análise de implanta-
ção realizada neste estudo, o componente dois. Este corresponde à “Análise
da influência da variação na implantação sobre os efeitos observados” na
tipologia proposta por Denis e Champagne (1997). O modelo do estudo de
casos múltiplos utilizado envolveu o desenvolvimento da teoria, a constru-
ção do protocolo de coleta de dados, a seleção dos casos, o relato individu-
al deles, o confronto da realidade empírica observada com o modelo teórico
e a posterior extração das conclusões sobre a implantação e desenvolvi-
mento das recomendações para as políticas públicas.

MUNICÍPIOS-CASO

Foi definido que os municípios do interior do estado seriam privilegia-
dos pela coerência com o desenho do estudo e pela carência de pesquisas
avaliativas nessa região. O município de Brejo da Madre de Deus foi
selecionado como caso-índice em função dos investimentos realizados no
setor saúde através do Projeto “Saúde Pública no Nordeste: a experiência
de Pernambuco” (UFPE; JICA, 1999).

Os indicadores escolhidos para selecionar o município similar em con-
dições de vida ao município de Brejo da Madre de Deus foram: o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal, IDH-M (IPEA; FUNDAÇÃO JOÃO PI-
NHEIRO, 1996), o Índice de Condição de Vida, ICV (IPEA; FUNDAÇÃO
JOÃO PINHEIRO, 1996) e o Índice de Condição de Sobrevivência, ICS
(UNICEF; FIBGE, 1994).

Estes indicadores foram escolhidos por representarem um conjunto de
variáveis relacionadas à determinação das condições de vida e sobrevivên-
cia da população, da disponibilidade e da facilidade no manuseio, além do
reconhecimento da comunidade científica nacional e internacional.

Entre as limitações dos indicadores selecionados, destacam-se os da-
dos primários que são do Censo Demográfico de 1991, que não captam as
mudanças ocorridas posteriormente, representando médias que escondem
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variações intramunicipais e, por sua natureza quantitativa, não permitem
identificar aspectos qualitativos importantes (UNICEF; FIBGE, 1994; IPEA;
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1996).

Primeiro procedeu-se à hierarquização dos municípios de Pernambuco
para cada um dos indicadores selecionados, seguido da construção de decis
e identificação dos municípios que se enquadraram no mesmo decil do mu-
nicípio-índice, Brejo da Madre de Deus. Encontraram-se 41 municípios que
estavam no mesmo decil em pelo menos um indicador e apenas o município
de Bom Conselho nos três indicadores, sendo o escolhido para o estudo.

O estudo compreendeu o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de
1999, nas duas cidades selecionadas. No Quadro 1 observam-se algumas
variáveis sócio-demográficas relacionadas aos municípios em questão.

MODELO TEÓRICO

Existem várias formas de elaborar hipóteses e pressupostos de uma
pesquisa antes de selecionar as variáveis que devem ser estudadas. Uma
delas é a elaboração de um  modelo teórico. Este tem sido descrito com
uma terminologia diversificada: modelo hipotético causal (BEGHIN e ou-
tros, 1989), modelo explicativo ou ainda modelo lógico (HARTZ, 1999). O
termo, segundo Beghin e outros, (1989), sugere a idéia de “representação
simplificada de um processo ou sistema”, enquanto para Graham (1994) é
um método estruturado para  definir o fundamento lógico do programa.

O modelo lógico trata de uma série de eventos organizados de forma
hierárquica, onde os componentes do programa dispostos em um diagrama
apresentam o seu funcionamento teórico. O objetivo é proporcionar uma
explicação, uma compreensão dos mecanismos implicados na construção
dos resultados do programa (BEGHIN e outros, 1989). Uma de suas van-
tagens é possibilitar a ligação do processo aos resultados através de uma
seqüência de passos, além de valorizar a interação dos efeitos dos compo-
nentes com o impacto do programa (CDC, 1999).

Na elaboração de um modelo, deve estar explicitado o problema, a
população-alvo, o contexto e os componentes essenciais do programa para
produzir de forma isolada ou integrada os efeitos desejáveis. O programa
deve ser tratado no seu todo e na particularidade de seus componentes
(subprogramas), nunca se tendo apenas um efeito desejado, mas uma sé-
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rie de efeitos hierarquicamente articulados (HARTZ, 1999). Na diagramação
do modelo, pode ainda aparecer a infra-estrutura necessária à operaciona-
lização do programa. Geralmente estão incluídos os insumos (inputs), as
atividades, os produtos (outputs) e os efeitos de curto, médio e longo pra-
zos (outcomes) (CDC, 1999; Hartz e outros, 1997).

Beghin e outros, (1989) afirmam que “o exercício de construir um
modelo não é somente uma via para gerar novos conhecimentos, mas tam-
bém constitui um processo por meio do qual se organiza e compartilha os
conhecimentos e as formas de compreensão”. Eles fornecem uma estrutura
de referência para as avaliações (CDC, 1999) e, uma vez construído, ainda
pode ser aperfeiçoado no decorrer do processo de avaliação, na busca de
uma maior consistência dos resultados obtidos (COSENDEY, 2000). Para
Hartz (1999) esta é uma etapa essencial na apreciação da “avaliabilidade”
de qualquer programa.

Uma vez definido o modelo lógico, o tempo disponível e os recursos da
pesquisa, a definição dos indicadores fica mais fácil. No entanto, quase sempre
é necessária uma grande seletividade (BEGHIN e outros, 1989). A seleção dos
indicadores comporta informações quantitativas ou qualitativas na dependên-
cia da questão formulada, disponibilidade do dado e o seu uso planejado.
Durante o processo avaliativo, pode haver necessidade de incorporação de
novos indicadores ou modificação dos previamente escolhidos (CDC, 1999).

O modelo apresentado na Figura 1, adotado como referência neste
estudo, foi adaptado do proposto por Hartz e outros (1997) ao estudarem a
análise de implantação do Programa Materno-Infantil em Sistemas Locais
de Saúde.

Ao modelo originalmente proposto foram incorporados alguns compo-
nentes após detida análise documental do Projeto Salva-Vidas, buscando-se
identificar e especificar o seu conteúdo (BRASIL, 1995b; FELISBERTO e ou-
tros, 1995; PERNAMBUCO, 1996a; PERNAMBUCO, 1996c; PERNAMBUCO,
1997; PERNAMBUCO, 1998c).

Foram considerados os componentes: Educação para a Saúde, Pro-
grama de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), Programa de Aten-
ção Integral à Saúde da Criança (PAISC), Programa de Agentes Comunitá-
rios de Saúde (PACS), Programa Estadual de Parteiras Tradicionais (PEPT),
Ações de Assistência ao Parto Hospitalar, Ações de Assistência à Criança
Hospitalizada, Sistema de Informação em Saúde e Vigilância de Óbitos.
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Apesar da incorporação de alguns componentes como as Afecções
Perinatais e, em função das particularidades do objeto avaliado, as princi-
pais causas de óbito ou de “fragilização” consideradas por Hartz e outros
(1997), o baixo peso ao nascer, a desnutrição e as doenças infecciosas,
foram  mantidas.

ELENCO DE VARIÁVEIS

O Quadro 2 apresenta a relação de variáveis, suas definições e os
indicadores operacionais com as respectivas formas de obtenção.

FONTE E COLETA DOS DADOS

GRAU DE IMPLANTAÇÃO DO PRMI

Os dados referentes ao Grau de Implantação do PRMI tiveram como
fonte dados primários coletados especificamente para este fim e dados se-
cundários, de documentação oficial, obtidos nas Secretarias Municipais e
Estadual. Foram coletados, através de diferentes técnicas, utilizando-se do-
cumentos escritos oficiais, observação sistemática, observação ligada à en-
trevista, e entrevista dirigida semi-estruturada, variando de acordo com a
viabilidade e operacionalidade dos indicadores utilizados para cada compo-
nente do PRMI. A coleta dos dados ocorreu no período de janeiro a maio do
ano 2000. O Quadro 3 apresenta, para cada componente do PRMI, os tipos
de dados, as técnicas de coleta e os instrumentos/documentos utilizados.

COEFICIENTES DE MORTALIDADE INFANTIL E MORTALIDADE PROPORCIONAL

Os dados referentes aos óbitos não fetais de menores de um ano dos
residentes de Brejo da Madre de Deus e Bom Conselho tiveram como fonte
a Declaração de Óbito (DO). Excepcionalmente, as Secretarias Municipais
de Saúde emitiram DO para os casos não notificados ao SIM, após a con-
clusão de busca ativa de óbitos não fetais de menores de um ano em cemi-
térios oficiais e clandestinos, unidades de saúde, nas comunidades, através
dos agentes comunitários de saúde e parteiras tradicionais e compatibilização
dos sistemas de informação do PACS e PEPT. A coleta das DO’s envolveu os
óbitos fetais e não fetais de menores de um ano. A finalidade da incorpora-
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ção dos óbitos fetais no universo da coleta foi para possibilitar a posterior
validação do tipo de óbito.

Os dados referentes aos nascidos vivos tiveram como fonte as Declara-
ções de Nascidos Vivos (DNV) de residentes em Brejo da Madre de Deus e
Bom Conselho. Após a conclusão de busca ativa de nascidos vivos em livros
de registros em unidades de saúde, nas comunidades, através dos agentes
comunitários de saúde e parteiras tradicionais, e compatibilização dos siste-
mas de informação do PACS e PEPT, foram emitidas cópias de DNV.

QUALIDADE DOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA

A verificação da qualidade dos instrumentos de medida pode ser aferida
pela sua confiabilidade e sua validade. O primeiro está relacionado à medi-
ção fiel do objeto estudado e o segundo à precisão (Contandriopoulos e
outros, 1997b).

Neste estudo, foram trabalhados alguns instrumentos: Instrumento
Gerencial da Mulher, da Criança e do Adolescente: avaliação, sistema de
informação e programação (BRASIL, 1995a), Condições de Eficiência dos
Serviços de Atenção Materno Infantil- modelo de avaliação, internação em
obstetrícia e em pediatria (OPAS; OMS, 1987) e Instrumento de investiga-
ção de óbitos em menores de um ano (PERNAMBUCO, 1998h). A opção
de trabalhar com estes instrumentos foi decorrente do conhecimento das
suas qualidades métricas, possibilidade de estabelecer comparação com
outros estudos realizados em tempos e/ou localidades distintas, redução do
tempo para conclusão do estudo com repercussões no custo final da pes-
quisa, associados à experiência prévia do autor.

Diversos estudos apontam a pertinência e limitações dos instrumen-
tos utilizados nesta pesquisa. O instrumento Gerencial da Mulher, da Crian-
ça e Adolescente objetiva identificar o grau de implantação e/ou
implementação das ações programáticas envolvidas na assistência à mu-
lher e criança (Brasil, 1995a), possibilitando traçar o perfil de implantação
assistencial nas Unidades de Saúde (PERNAMBUCO, 1996a;
PERNAMBUCO, 1996b; VIDAL e outros, 2001). O que aborda as Condi-
ções de Eficiência dos Serviços de Atenção Materno-Infantil – modelo de
avaliação, internação em obstetrícia e em pediatria, tem como finalidade
analisar a estrutura e a organização geral do serviço de saúde em sua dota-
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ção física e de pessoal (OPAS; OMS, 1987), havendo muitos estudos reali-
zados durante a última década que o utilizaram (IMIP; SUDENE, 1990;
Hartz e outros, 1997; ALVES; SILVA, 2000). Finalmente, o instrumento de
Investigação de óbitos em menores de um ano (PERNAMBUCO, 1998h)
objetiva identificar o perfil de mortalidade infantil, reconstituindo a causa
básica do óbito e o percurso das famílias em busca de assistência. Este
instrumento corresponde a uma adaptação do utilizado por Puffer e Serrano
(1973), e posteriormente aplicado por Duchiade e outros (1989), Hartz e
outros (1996), Hartz e outros (1997), Secretaria de Saúde de Pernambuco
(PERNAMBUCO, 1998h) e Barreto e Pontes (2000).

Para discutir a validade dos instrumentos de medida, adotou-se a no-
menclatura usada por Contandriopoulos e outros (1997b): validade de con-
teúdo, de construção e de critério.

A validade de conteúdo, relacionada à capacidade de julgar se a cons-
trução teórica representa todos os aspectos do conceito a ser medido
(CONTANDRIOPOULOS e outros, 1997b), foi testado por diversos autores,
conforme descrição anterior, e incorporou o conceito de validade aparente,
ou seja, abordando a coerência aparente existente entre o objeto a ser me-
dido e o instrumento. Para não afetar a validade de conteúdo, os questioná-
rios referentes à avaliação de Unidades Básicas e Serviços de Obstetrícia e
Pediatria foram aplicados pelo autor do estudo e as investigações de óbitos
passaram previamente por uma adequação de linguagem e capacitação
dos técnicos envolvidos com o procedimento.

Quanto à validade de construção, relacionada à operacionalização dos
conceitos teóricos (CONTANDRIOPOULOS e outros, 1997b), foi abordada pela
forma teórica ou nomológica. Nesta forma de validação, segundo
Contandriopoulos e outros (1997b), levantam-se “hipóteses sobre os resulta-
dos que deveriam ser observados com a ajuda do instrumento, em certas con-
dições e para certas populações”, para destacar em seguida que “toda hipótese
que se baseia em uma abordagem teórica pode ser formulada, a priori, para
testar a validade nomológica de um instrumento”. A confirmação da hipótese
consolida a suposição da adequação do instrumento, porém a não confirma-
ção não o invalida necessariamente. Para este estudo foram identificadas as
dimensões que mais se aproximavam dos resultados que deveriam ser obser-
vados e promoviam uma adequada apreensão conceitual. A validade da cons-
trução está apresentada graficamente na Figura 1 referente ao modelo lógico.
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Por fim, a validade de critério, relacionada à capacidade do instrumento
em medir um fenômeno com critérios definidos (CONTANDRIOPOULOS e
outros, 1997b), foi abordada avaliando-se a consistência das relações entre
os indicadores escolhidos para representar o grau de implantação com os de
efeito do PRMI. A inexistência de coerência era indicativo de problemas no
instrumento utilizado.

Nesta pesquisa, os instrumentos selecionados objetivaram uma maior
validade de conteúdo e de construção, viabilizando uma maior potência ao
estudo.

PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO DA CONFIABILIDADE
DOS DADOS

COMPONENTES DO PRMI

A forma de verificação da confiabilidade dos dados relacionada à ca-
pacidade de reprodução dos resultados obtidos (CONTANDRIOPOULOS e
outros, 1997b) dos componentes do PRMI variou de acordo com os instru-
mentos e métodos utilizados para cada um deles.

Foi utilizada a análise documental para os componentes PACS, PEPT,
Educação em Saúde e Vigilância de Óbitos, procedendo-se à máxima diver-
sificação possível das fontes de informações. Neste tipo de análise, as múl-
tiplas fontes são desejáveis, pois a reprodução dos resultados sugere uma
maior confiabilidade dos dados (YIN, 1994).

Os resultados encontrados foram submetidos aos gerentes dos
subprogramas (componentes), na tentativa de identificar problemas de in-
terpretação. Ajustes se fizeram necessários apenas com relação ao PACS.
Apesar da maioria da documentação oficial referir o mesmo número de
Agentes Comunitários de Saúde (ACS), houve pequenas flutuações, decor-
rentes dos movimentos de saída e substituição que ocorrem ao longo do
ano. Adotou-se, em função do exposto, o número de ACS existentes em
julho de 1999 para os dois municípios.

Quanto aos componentes PAISC, PAISM, Assistência ao Parto e Re-
cém-nascido e Assistência à Criança Hospitalizada, adotou-se uma das
recomendações de Contandriopoulos e outros (1997b): “a apreciação da

equivalência dos resultados obtidos, quando um mesmo fenômeno é me-
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dido por vários observadores ao mesmo tempo”. Os observadores
selecionados, além do próprio autor, foram técnicos de nível superior das
Secretarias Municipais de Saúde, previamente treinados. As diferenças apon-
tadas nos instrumentos pelos observadores não interferiram na classifica-
ção final do grau de implantação das ações.

Para o componente Sistema de Informação em Saúde, que foi avalia-
do a partir do subregistro de óbitos de menores de um ano, utilizou-se a
busca ativa em múltiplas fontes, conforme a descrição que se segue.

DECLARAÇÕES DE ÓBITO

REVISÃO DO QUANTITATIVO DE DECLARAÇÕES DE ÓBITO, TIPO DE ÓBITO
E IDADE DECLARADA

A revisão do quantitativo de DO envolveu dois procedimentos: o pri-
meiro relacionado à busca ativa de DO’s emitidas por médicos ou cartórios
e o segundo relacionado às DO’s não emitidas e as não registradas em
cartórios de registro civil.

Objetivando identificar falhas no processo de coleta das Declarações
de Óbito emitidas, procedeu-se busca ativa deste instrumento nos cartórios
e Unidades de Saúde dos dois municípios, nos da sede da Diretoria Regio-
nal de Saúde e órgãos processadores da DO. Para realização desta etapa da
pesquisa foi necessária a identificação e cadastramento dos cartórios exis-
tentes nos municípios. Para os óbitos que não foram registrados em cartó-
rios e nem emitidas as DO’s, procedeu-se à busca ativa em cemitérios ofici-
ais e clandestinos, Unidades de Saúde dos municípios-casos e sede das
Regionais de Saúde, além da utilização de informações do PACS, PSF e
PEPT.

Para consecussão desta etapa, foi necessária a identificação e
cadastramento de cemitérios oficiais e clandestinos existentes nos dois
municípios. Nas Unidades de Saúde, nesta etapa, foram utilizadas apenas
as informações escritas de acordo com a disponibilidade. Para a obtenção
dos dados do PACS e PSF, foram utilizadas informações escritas (ficha D do
Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB) e verbais documentadas
posteriormente pelas enfermeiras instrutoras do PACS. Para as informações
das parteiras tradicionais, utilizaram-se informações escritas, quando dis-
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poníveis, e verbais também registradas pela enfermeira instrutora do PACS.
A investigação dos óbitos foi adotada para confirmação das informações
coletadas. Após a busca ativa, procedeu-se à confrontação das informa-
ções disponíveis, através do software Epi-info versão 6.0, sendo, desta for-
ma, identificados os óbitos que não tiveram a DO emitida.

A totalidade das Declarações de Óbito de menores de um ano fetais e
não fetais coletadas foram submetidas a uma avaliação buscando identifi-
car erros de classificação do tipo de óbito. Este procedimento permitiu iden-
tificar um óbito fetal entre os não fetais em Bom Conselho, sendo conse-
qüentemente eliminado do estudo, e um não fetal entre os fetais em Brejo
da Madre de Deus, sendo incorporado aos óbitos deste município.

A consistência da idade declarada foi observada a partir dos dados  infor-
mados nos campos data do nascimento e data do óbito. As diferenças verificadas
foram sobretudo relacionadas às idades registradas em horas e dias completos.

As regras utilizadas para seleção da causa básica foi a proposta pela
10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças (OMS; OPAS, 1999)
realizadas por codificadores dos municípios, revisadas e corrigidas por
codificador da Secretaria Estadual de Saúde, que identificou algumas vari-
áveis que poderiam melhor especificar a causa do óbito. O número de DO’s
com Sinais, Sintomas e Afecções Mal Definidas foi elevado, fato que
inviabilizaria estabelecer a relação entre o grau de implantação das ações
do PRMI e seus efeitos. Este fato determinou a necessidade de esclareci-
mentos destes aspectos, realizando-se uma investigação dos óbitos de
menores de um ano conforme descrição que se segue.

INVESTIGAÇÃO DOS ÓBITOS NÃO FETAIS DE MENORES DE UM ANO

Para solucionar o elevado número de DO’s com Sinais, Sintomas e
Afecções Mal Definidas foi investigada a totalidade dos óbitos, na tentativa
de resgatar informações relevantes para a codificação da causa básica e
para reconstituir a história do adoecimento e morte da criança e seu percur-
so em busca de assistência, criando uma cadeia de evidências que possibi-
litasse a melhor definição possível da causa da morte da criança.

Para tanto, foram realizadas visitas aos domicílios e aos hospitais. Nos
domicílios, as mães foram entrevistadas, e nos Serviços de Saúde, foram
consultados prontuários e/ou fichas de atendimento.
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No município de Brejo da Madre de Deus, foi identificado que as inves-
tigações de óbito de menores de um ano haviam sido incorporadas parcial-
mente à rotina de serviço, sendo identificados 30 óbitos investigados em
domicílio. Quanto ao município de Bom Conselho, tem sido um procedimen-
to ocasional, sendo identificados 11 óbitos investigados em domicílio.

CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA DEFINIÇÃO DA CAUSA BÁSICA APÓS
A INVESTIGAÇÃO

Para definição da causa básica dos óbitos não fetais de menores de um
ano, inicialmente codificadas como Sinais, Sintomas e Afecções Mal Defini-
das, utilizou-se, além da DO e da DNV, o instrumento de investigação de
óbitos e o resumo dos casos obtidos em documentação nos Serviços de Saú-
de, na dependência da  sua existência. A multiplicidade de documentos uti-
lizados na definição da causa básica dos óbitos foi uma tentativa de resgatar
o maior número de evidências que permitisse reconstituir, com alguma preci-
são, os fatos relevantes para o adoecimento e morte da criança.

A documentação foi disponibilizada, independentemente, a três pedi-
atras sanitaristas, mestres em Saúde Materno-infantil, sendo um codificador
de causa básica. Estes profissionais, a partir de critérios implícitos de qua-
lidade técnico-científica, reconstituíram a causa de óbito.

Os critérios explícitos, aqueles onde são especificados detalhada e
previamente antes do início da avaliação são preferíveis (CHASSIN, 1988).
No entanto, optou-se por critérios implícitos, aqueles onde especialistas, a
partir de seus conhecimentos e experiências pessoais, julgam o caso, sub-
metendo-se, portanto, a maior influência do julgamento e da integridade
dos analistas (DONABEDIAN, 1981) por diversos motivos. Destaca-se a
multiplicidade de patologias possíveis de ocorrer, associada à falta de uni-
formidade de informações disponíveis para os casos e o elevado número de
combinações diagnósticas. A utilização de critérios explícitos pressuporiam
a existência de definições escritas com precisão e detalhes específicos para
cada doença, uniformidade de informações e susceptibilidade de verifica-
ção (DONABEDIAN, 1982).

O número absoluto de casos que necessitaram desta avaliação foi  de
13 em Brejo da Madre de Deus e 57 em Bom Conselho, possibilitando
uma visão mais aprofundada e abrangente da história de vida, do
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adoecimento, da peregrinação dos responsáveis em busca de assistência e
da morte da criança, não se restringindo a alguns aspectos pré-estabeleci-
dos, fatos já considerados na escolha de critérios implícitos por outros auto-
res (FORMIGLI e outros, 1996). Nos casos onde houve discordância entre
os pediatras  quanto à causa básica, o autor funcionou como árbitro.

Com a adoção de busca ativa não só das Declarações de Óbito emiti-
das, mas também daqueles óbitos ocorridos sem o devido registro civil,
obteve-se um incremento considerável no número de óbitos identificados,
51 em  Brejo da Madre de Deus  e 72 em Bom Conselho. O sub-registro de
óbitos, após busca ativa, foi de 11,8% e 45,8%, respectivamente. Tal pro-
cedimento, ao incorporar diversas fontes e formas de coleta, além de au-
mentar a confiabilidade dos dados, conferiu maior consistência ao estudo.

DECLARAÇÕES DE NASCIDOS VIVOS

REVISÃO DO QUANTITATIVO DE DECLARAÇÕES DE NASCIDOS VIVOS

A realização da revisão do quantitativo de DNV envolveu dois procedi-
mentos: o primeiro relacionado à coleta de instrumentos emitidos e o se-
gundo relacionado aos nascidos vivos sem a correspondente emissão do
documento básico.

Visando identificar as DNV’s efetivamente emitidas, procedeu-se uma
busca ativa dos instrumentos nos cartórios e Unidades de Saúde. Para
identificar os nascidos vivos que não foram registrados em cartório nem
emitidas DNV’s, procedeu-se uma busca ativa em Unidades de Saúde
dos municípios-caso e nos sabidamente receptores de nascimentos, in-
clusive em outros estados. Utilizou-se ainda as informações do PACS,
PSF e PEPT.

Nas Unidades de Saúde, buscaram-se as informações escritas em
livros de registro diversos. Para a obtenção dos dados do PACS e PSF foram
utilizadas as informações verbais documentadas pelas enfermeiras instrutoras
do PACS. Quanto às informações do PEPT, utilizaram-se informações escri-
tas que constavam na ficha de notificação do nascimento e verbais registradas
pela enfermeira instrutora do PACS.  Após a busca ativa, foi feita a confron-
tação das informações disponíveis  através do software Epi-info versão 6.0
e identificados os nascidos vivos que não tiveram a DNV emitida.
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A adoção da busca ativa dos nascidos vivos, independente da emis-
são da DNV, possibilitou a identificação de um número considerável de
nascidos vivos sem o correspondente instrumento. Brejo da Madre de Deus
e Bom Conselho, 1004 e 1020 nascidos vivos, respectivamente. A sub-
enumeração de nascidos vivos encontrada para estes municípios foi, res-
pectivamente, 2,9% e 10,9%.  Com as medidas adotadas, visando reduzir
o sub-registro dos nascidos vivos, os dados apresentados ganharam em
confiabilidade e em potência explicativa  para o estudo de caso.

PROCESSAMENTO DOS DADOS

GRAU DE IMPLANTAÇÃO DO PRMI

Os dados dos componentes do PRMI relacionados ao PAISC e PAISM
foram codificados segundo padrão proposto pelo Ministério da Saúde e
organizados em um banco de dados único para todas as ações programáticas,
utilizando-se o programa EPI-INFO versão 6.0. Com relação ao PACS, PEPT
e Vigilância de Óbitos após coleta  dos dados previamente descritos (Qua-
dro 3), calculou-se manualmente as coberturas específicas de cada com-
ponente. Para os componentes Assistência ao Parto e Recém-nascido e
Assistência à Criança Hospitalizada, a consolidação dos dados foi feita ma-
nualmente pela simplicidade do processo e pequeno número de unidades
envolvidas (uma em cada município). Para o Sistema de Informação, foi
utilizado o programa EPI-INFO versão 6.0. Para o componente Educação
em Saúde, utilizou-se a análise documental extensiva em diversas fontes
com enquadramento nas categorias previamente definidas.

DECLARAÇÕES DE ÓBITO E DE NASCIDOS VIVOS

O conjunto das variáveis das DO’s e DNV’s emitidas previamente e
após busca ativa foram codificadas segundo normas adotadas pela Secre-
taria de Saúde de Pernambuco. A codificação da causa básica foi feita de
acordo com a CID 10 (OMS; OPAS, 1999). Foi construído um banco de
dados único para os óbitos e outro para os nascidos vivos, que contempla-
ram as informações das DO’s e DNV’s além de outras referentes aos meca-
nismos que possibilitaram a sua identificação, utilizando-se o programa
EPI-INFO versão 6.0.
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PLANO DE ANÁLISE

CONSTRUÇÃO DO INDICADOR GRAU DE IMPLANTAÇÃO DO PRMI
(CRITÉRIOS DEFINIDOS PARA SUA MEDIDA)

O Grau de Implantação do PRMI, indicador sintético, foi definido a
partir dos seus componentes. A seleção dos componentes principais do
Projeto ocorreu após análise documental das publicações do Ministério da
Saúde, Secretarias de Saúde de Pernambuco e Municipais de Brejo da Madre
de Deus e Bom Conselho.

Foi observado que para alguns componentes do Projeto (subprogramas)
existiam um conjunto de ações programáticas e estas, por sua vez, continham
diversas atividades normatizadas. Para outros componentes, as ações eram im-
plícitas, muitas delas ainda não suficientemente normatizadas. Como a definição
adotada para o Grau de Implantação foi de que este corresponde à medida da
integralidade das ações programáticas que compõem o PRMI, alguns ajustes
foram necessários para operacionalizar a construção do indicador sintético.

O Quadro 4 apresenta os componentes do PRMI, os critérios e os pon-
tos de corte adotados na definição dos respectivos graus de implantação.

Para a estimação numérica do grau de implantação do PRMI, pa-
dronizou-se a atribuição de pesos específicos para cada estágio alcançado
pelos seus componentes. Assim, para os componentes com as ações im-
plantadas, atribuiram-se 2 pontos, para parcialmente implantadas, 1 pon-
to, e para não implantadas, 0 ponto. O cálculo do escore do grau de im-
plantação do PRMI foi obtido pelo somatório dos valores encontrados para
cada um dos seus componentes.

A partir do escore alcançado, classificou-se o Grau de Implantação do
PRMI em 4 categorias:

Satisfatório: escores entre 15 e 18 pontos
Aceitável: escores entre 11 e 14 pontos
Regular: escores entre 7 e 10 pontos
Crítico: escores menores ou iguais a 6.

CONSTRUÇÃO DOS INDICADORES DE EFEITO DO PRMI

Para os indicadores relativos à mortalidade infantil, peso ao nascer e
local de ocorrência dos óbitos, utilizou-se o programa EPI-INFO versão 6.0,
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obedecendo-se às operações necessárias para sua construção. Foi calcula-
do para os dois municípios-caso os coeficientes de mortalidade infantil e a
mortalidade proporcional por componentes (neonatal e pós-neonatal) e causa
básica. Procedeu-se também ao cálculo dos coeficientes de mortalidade
infantil e a mortalidade proporcional por causa básica, agrupadas segundo
sua redutibilidade por medidas de atenção à saúde, de acordo com a clas-
sificação proposta pela Fundação SEADE (CONJUNTURA DEMOGRÁFICA,
1991) e adequada à 10a Classificação Internacional de Doenças (OMS;
OPAS, 1999).

A RELAÇÃO ENTRE O GRAU DE IMPLANTAÇÃO DO PRMI E OS INDICADORES DE
EFEITO

Para a análise do estudo de casos, o pareamento do modelo lógico
com a configuração empírica observada foi a abordagem escolhida. Partin-
do-se dos pressupostos teóricos e com a documentação da realidade empírica
observada, obteve-se a compreensão dos casos, considerando os compo-
nentes isoladamente e a dimensão unitária do PRMI.

A análise da influência da variação no grau de implantação do PRMI
sobre os seus efeitos nos municípios-caso se baseou, fundamentalmente,
no conhecimento da configuração dos efeitos produzidos por intervenções
com características similares. Denis e Champagne (1997) afirmam que “é
pouco útil buscar especificar o conjunto e a diversidade de outros fatores,
que não a intervenção, implicados na produção dos efeitos, se estes não
variam entre os vários meios de implantação”. Nesta pesquisa, reconhe-
cendo a rede de causalidade envolvida na determinação do adoecimento e
morte do grupo alvo do PRMI, e que os serviços de saúde deveriam ser
mais acessíveis e eficientes em localidades onde persistem as precárias
condições socioeconômicas, optou-se por trabalhar em dois municípios com
semelhantes condições de vida, de forma a valorizar as diferenças encon-
tradas no grau de implantação da intervenção e nos resultados encontra-
dos, minimizando os viéses de confusão.

Portanto, a identificação de pontos coincidentes e discordantes entre
os municípios-caso, as inter-relações entre os dados observados em cada
um deles e a sua confrontação com o modelo lógico criaram uma estrutura
explicativa dos fatos observados.
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RESULTADOS

PRMI: O GRAU DE IMPLANTAÇÃO DOS SEUS COMPONENTES E A
SUA DIMENSÃO  UNITÁRIA

A construção do indicador grau de implantação do PRMI se deu a
partir dos componentes PAISC, PAISM, Assistência ao Parto e ao RN, As-
sistência à Criança Hospitalizada, PACS, PEPT, Sistema de Informação,
Educação em Saúde e Vigilância de Óbitos.

Utilizando a proposição dos Critérios adotados para definição do Grau
de Implantação do Componente (PAISC) contido no Quadro 4, o município
de Brejo da Madre de Deus atingiu o escore de 84,6% ao se somar os
valores alcançados pelas ações programáticas implantadas (7,7%) e parci-

almente implantadas (76,9%), classificando-se na condição de PAISC im-

plantado. Quanto a Bom Conselho, enquadrou-se na condição PAISC par-

cialmente implantado, pois a soma destes valores foi de 60% (6% implan-

tado e 54% parcialmente implantado).
Com relação ao enquadramento do Grau de Implantação do PAISM

nos municípios de Brejo da Madre de Deus e Bom Conselho, considerando
os critérios adotados, descritos no Quadro 4, o primeiro atingiu o grau par-

cialmente implantado com um escore de 71,9% (19,3% implantado e
52,6% parcialmente implantado). Bom Conselho ficou na condição de
PAISM não implantado, na medida em que o somatório das ações implan-

tadas (2,2%) e parcialmente implantadas (13%) não ultrapassaram 15,2%.
A análise da Assistência ao Parto foi considerada na sua perspectiva

estrutural e de Organização de Serviços disponíveis para o atendimento à
mulher e ao RN. Para o conjunto dos itens avaliados, os dois municípios
obtiveram comportamentos similares, exceto ao ser observada a assistên-
cia ao parto como um todo, situação que conferiu a Brejo da Madre de
Deus a classificação parcialmente implantado (45,6%) e a Bom Conselho
não implantado (37,9%).

A análise da Assistência à Criança Hospitalizada foi considerada na
sua perspectiva estrutural e de Organização de Serviços disponíveis para o
atendimento à criança enferma. A Tabela 4 aponta a situação dos municí-
pios relativa aos itens selecionados como descritores das condições estru-
turais da assistência oferecida à criança internada. Para o município de
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Brejo da Madre de Deus, a pior performance foi do item Recursos Humanos
(31,6%) e o melhor foi Material de Consumo (70%), enquanto Bom Con-
selho apresentou os itens Recursos Humanos e Programação e Administra-
ção, sem cumprimento de nenhum dos requisitos da avaliação e Material
de Consumo com um desempenho de 75%. Na classificação do Compo-
nente Assistência à Criança Hospitalizada, Brejo da Madre de Deus enqua-
drou-se como parcialmente implantado (44,6%) e Bom Conselho como
não implantado (28,4%) (Tabela 4).

O indicador selecionado para representar o componente PACS foi a
cobertura do Programa. Quanto ao tempo de funcionamento do PACS nos
dois municípios foi superior a 6 anos, tendo o município de Brejo da Madre
de Deus aderido ao Programa um ano antes de Bom Conselho. O Grau de
Implantação considerado para os municípios, a partir dos critérios adotados,
foi de parcialmente implantado. Cobertura de 48,4% e 70,6% em Brejo da
Madre de Deus e Bom Conselho, respectivamente.

O indicador selecionado para representar o componente PEPT foi a
cobertura das atividades de cadastramento e capacitação das parteiras tra-
dicionais. Considerou-se também o envolvimento das Secretarias Munici-
pais de Saúde na coordenação do Programa. A cobertura das capacitações
atingiu a totalidade das parteiras tradicionais em Brejo da Madre de Deus e
90,9% das de Bom Conselho. Quanto ao Grau de Implantação do Progra-
ma, os dois municípios foram classificados como PEPT implantado.

O indicador selecionado para representar o Componente Sistema de
Informação foi a cobertura do Sistema de Informação sobre Mortalidade
(SIM). Foram identificados 51 óbitos não fetais de menores de um ano em
Brejo da Madre de Deus e 72 em Bom Conselho, o que confere uma cober-
tura de 88,2% e 54,2%, respectivamente. Estes valores classificam os
municípios no componente Sistema de Informação de Brejo da Madre de
Deus em implantado e de Bom Conselho em parcialmente implantado.

O Componente Educação em Saúde foi avaliado  a partir da
categorização das atividades relacionadas ao tema. A análise documental
para o município de Brejo da Madre de Deus sugere a preocupação e
priorização da Educação em Saúde como instrumento fundamental das
ações de saúde. Quanto ao município de Bom Conselho, a análise docu-
mental sugere a inexistência de um Núcleo de Educação em Saúde, apesar
do desenvolvimento de ações assistemáticas e focada em campanhas. As
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descrições acima sugerem o município de Brejo da Madre de Deus e Bom
Conselho classificados no componente Educação em Saúde como ação

implantada e parcialmente implantada, respectivamente .

O indicador escolhido para representar o Componente Vigilância de
Óbitos foi a cobertura de óbitos infantis investigados no período anterior a
esta pesquisa. A cobertura de óbitos infantis investigados foi de 58,8% e
15,2% para Brejo da Madre de Deus e Bom Conselho, respectivamente.
Quanto ao Grau de Implantação, o primeiro município foi classificado em
parcialmente implantado e o segundo em não implantado.

O PRMI na sua dimensão unitária foi avaliado a partir da consolidação das
informações obtidas de cada um dos seus componentes. Estes escores classifi-
cam como dispondo de um Grau de Implantação do PRMI aceitável para o
município de Brejo da Madre de Deus e crítico para Bom Conselho, conforme
pontos de corte descritos nos procedimentos metodológicos (Quadro 5).

PRMI: EFEITOS OBSERVADOS

Para observação da realidade empírica, foi selecionado um conjunto
de indicadores que expressassem as condições de nascimento e morte dos
residentes nos municípios estudados. A diversidade encontrada entre os
municípios-caso para os indicadores são apresentados de forma agregada
para o nível municipal.

Na classificação adotada para observação do Grau de Implantação do
PRMI, o município de Brejo da Madre de Deus obteve 13 pontos, sendo
enquadrado na categoria Aceitável, enquanto Bom Conselho obteve 6 pon-
tos, sendo categorizado como Implantação Crítica.

Na Figura 2, pode ser vista a sumarização da avaliação referente ao
grau de implantação dos componentes do PRMI e alguns resultados da
intervenção para os dois municípios analisados. A figura está apresentada
em três colunas que tentam reproduzir o modelo lógico de forma simplificada.
Na primeira coluna, referente aos componentes do PRMI, observa-se que o
município de Brejo da Madre de Deus apresentou maior aderência às pro-
postas do PRMI, com grau de implantação igual ou superior ao município
de Bom Conselho. Como exceção apenas do componente PACS, onde Bom
Conselho apresentou melhor performance, apesar de enquadrado na mes-
ma condição de implantação em função do ponto de corte.
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A segunda coluna retrata a estrutura e processo de quatro componen-
tes: o PAISC, o PAISM, a Assistência à Criança Hospitalizada e a Assistên-
cia ao Parto Hospitalar. Para os componentes PAISC, PAISM e Assistência à
Criança Hospitalizada, o município de Brejo da Madre de Deus apresentou
sempre uma condição de implantação igual ou superior a Bom Conselho,
exceto a ação programática Imunização do PAISC. Quanto à Assistência ao
parto hospitalar, a situação dos aspectos estruturais e de processo foram
similares nos dois municípios, apesar de, após agregados, possibilitarem o
enquadramento de Brejo da Madre de Deus em melhor situação do grau de
implantação.

A terceira coluna mostra os resultados alcançados nos dois municípi-
os, onde Brejo da Madre de Deus apresentou menores proporções de óbitos
domiciliares, de crianças nascidas com peso inferior a 2.500 gramas, de
óbitos por Pneumonias e Doenças Diarréicas. Enquanto Bom Conselho
apresentou menor proporção de óbitos por Afecções Perinatais.

No Quadro 6, encontra-se o conjunto de indicadores que sintetizam a
situação encontrada nos dois municípios com relação aos resultados.  En-
quanto na Figura 3  apresenta-se, a partir dos resultados encontrados (rea-
lidade empírica), uma simulação, considerando o modelo lógico adotado,
de como poderia ser a realidade nos dois municípios (realidade alcançável)
se todos os óbitos evitáveis por medidas de atenção à saúde fossem ade-
quadamente conduzidos e prevenidos.

DISCUSSÃO

Considerando a importância demográfica, social e biológica do grupo
populacional representado pelas mulheres e crianças, este segmento repre-
senta um dos grupos de interesse dominante em termos de Saúde Pública.
A vulnerabilidade social e biológica deste contingente condiciona a suscep-
tibilidade a um conjunto de doenças de alta prevalência, porém, a maioria
delas, de fácil controle através de medidas de promoção, prevenção, diag-
nóstico e tratamento precoces (IMIP; SUDENE, 1990; BARANCHUK, 1971).
Parte expressiva destas medidas, mesmo em localidades onde predomina
um quadro estrutural de pobreza, são atribuições inerentes ao setor saúde
(LEAL, 1996; IMIP; SUDENE, 1990).
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A reestruturação do sistema nacional de saúde, após a promulgação da
Constituição de 1988, tem privilegiado as políticas públicas relacionadas à
municipalização das ações e serviços de saúde, visando a implementação de
mudanças que culminem com a melhoria das condições de saúde e redução
das iniqüidades (SILVA, 1999; ACURCIO e outros, 1991).

A partir da diversidade de experiências que foram surgindo no âmbito
do Sistema Único de Saúde, o acompanhamento e monitoramento de polí-
ticas e programas pelos serviços de saúde implicou na recomendação da
ABRASCO (1995) para a importância da avaliação de serviços, aprimora-
mento dos sistemas de informação de base nacional e a necessidade de
integração pesquisa-serviços de saúde. O mesmo documento reconhece
que as práticas dos serviços de saúde têm exigido do campo da Saúde
Pública a focalização dos problemas de múltiplas perspectivas.

No entanto, é importante ressaltar algumas implicações embutidas em
todo processo avaliativo como as reduções sucessivas entre a escolha do
tema, do objeto, seu recorte para o trabalho, a definição de critérios e pa-
drões, a eleição de indicadores para operacionalização e o julgamento do
programa ou serviço. Nemes (1996) já destacava o “reducionismo” ao se
proceder uma avaliação. Porém, todas as reduções sucessivas procedidas na
avaliação são submetidas à prova quando da totalização do trabalho avaliativo.

 Neste trabalho não foi diferente: a seleção da questão, métodos e
técnicas para definição de critérios, indicadores e padrões utilizados impli-
caram em sucessivas reduções. No entanto, o plano de reduções verificadas
parecem já estar claros e validados, o que, no dizer de Schraiber e outros
(1999), permite

abstrair parcialmente a escolha prévia e a normatividade emanada desta

própria escolha, avaliando imediatamente os padrões da operação técnica.

Trata-se de uma clareza de regras que, contudo, não evidencia a racionalidade

de sua construção; esta já está dada e validada como ‘bem’ tecnológico.

Vale mensionar ainda que o município, como uma esfera de governo
complexa, onde a área da saúde dispõe de uma autonomia relativa, em que
as relações dos atores e organizações envolvidas na construção do SUS
estão intimamente relacionados ao poder, o estudo do contexto municipal
possibilitaria uma melhor compreensão dos processos envolvidos, aspecto
não contemplado neste texto.

CAP5_Avaliação em saúde.pmd 18/5/2010, 11:28176



177

AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE UM PROJETO PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL

A discussão que se segue vem confrontar o modelo lógico com a rea-
lidade empírica observada, enfocando os componentes da intervenção e as
suas relações de interdependência com a produção dos efeitos.

A fragilidade dos serviços de atenção à saúde da mulher e da criança
vem sendo observada e documentada ao longo da última década. As dife-
rentes metodologias, com enfoque centrado em diversos níveis de comple-
xidade, têm em comum a insuficiente condição de implantação para a maioria
das unidades de saúde analisadas, ao se tomar o referencial de 80% ou
mais de aderência ao preconizado como satisfatório. Alguns estudos avali-
am os aspectos estruturais e de processo da assistência à mulher e recém-
nascidos durante a gestação e parto, e outros tomam como foco de atuação
as ações programáticas do PAISC e PAISM (IMIP; SUDENE, 1990; OJEDA,
1992; RATTNER, 1996; PERNAMBUCO, 1996a; PERNAMBUCO, 1996b;
HARTZ e outros, 1997; ALVES; SILVA, 2000; ARAGÃO e outros, 2000;
PAES; MACEDO, 2000; VIDAL e outros, 2001).

Por outro lado, historicamente, a análise dos efeitos finais de progra-
mas tem sido feita pela epidemiologia, desconsiderando cada etapa do seu
desenvolvimento, quando o desejável seria considerar todas as etapas do
processo (ABRASCO, 1995). Esta abordagem, o “modelo da caixa preta”,
no dizer de Denis e Champagne (1997), não permite a vinculação dos
efeitos ao programa, por desconsiderar os processos envolvidos e os meios
de implantação.

Uma etapa anterior de avaliação sobre a elaboração dos programas,
as estruturas organizacionais e a implantação possibilita a seleção das va-
riáveis que, a partir de um modelo teórico, representem os efeitos finais
(ABRASCO, 1995). Hartz (1999) apontou a aferição dos efeitos como “o
eixo das preocupações, dada à prioridade político-institucional e à comple-
xidade das intervenções e de suas abordagens teórico-metodológicas”. Ci-
tando Scriven (1993), relata que a avaliação dos efeitos de programas
freqüentemente “produz muito pouco, muito tarde” (HARTZ, 1999).

Travassos e outros (1999) afirmam que as medidas dos efeitos repre-
sentam uma forma indireta de verificar a assistência prestada e que o óbito
só é uma  medida apropriada em certas condições mórbidas. E exemplificam
através de situações onde uma baixa taxa de mortalidade pode expressar
um bom atendimento, como nos casos de doenças tratáveis. Ao contrário,
quando a morte é inevitável, em algumas doenças terminais, anomalias
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congênitas ou genéticas, as taxas de mortalidade podem não refletir a qua-
lidade da assistência prestada.

Diferenças entre taxas de mortalidade podem estar relacionadas a um
amplo conjunto de fatores, desde as iniqüidades nas condições de vida a
erros aleatórios, passando pelo acesso a serviços, adequação dos cuidados
prestados, variações na eficácia das tecnologias médicas utilizadas, entre
outras (TRAVASSOS e outros, 1999; DUARTE e outros, 2002).

Neste estudo, o caminho para construir a explicação nas variações
dos indicadores de resultados teve a preocupação inicial de selecionar dois
municípios do interior de Pernambuco, os mais parecidos do ponto de vista
de condições de vida. Esta foi uma tentativa para deixar as ações dos servi-
ços locais de saúde, como a variação remanescente, valorizando não só os
diferenciais de implantação como também os efeitos obtidos.

A IMPLANTAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM OS EFEITOS DO PRMI:
O CONFRONTO COM O MODELO LÓGICO

A proposição do modelo lógico subentende que os programas e serviços
só terão a eficácia esperada quando se constituírem em uma ação integrada
de seus vários componentes (LEAL, 1996). As relações entre os componen-
tes são de complementariedade e interdependência entre si. A articulação e a
interação das equipes que trabalham nos diversos subprogramas pode quali-
ficar a atenção prestada no nível local. Para tanto, impõe-se o conhecimento
e reconhecimento da importância de cada ação por parte dos diversos atores
envolvidos na prestação do cuidado de saúde (SCHRAIBER e outros, 1999).

Considerando o modelo lógico referenciado, presume-se a possibilida-
de de intervenção com impacto positivo sobre os indicadores de
morbimortalidade infantil, mesmo considerando as amplas possibilidades
de intervenções através de políticas públicas externas ao setor saúde. Em
alguns estados, a exemplo do Rio de Janeiro, tem sido apontado o “esgota-
mento dos ganhos sociais” com intervenções externas ao setor saúde para
a redução da mortalidade infantil e apresentada como alternativa para
manutenção da tendência decrescente deste indicador, intervenções setoriais
da saúde (LEAL, 1996). Mesmo para estas situações, imagina-se a ade-
quação do modelo proposto com ênfase maior ou menor em determinados
subprogramas na dependência do perfil local encontrado.
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1-  A implantação das ações relacionadas ao Controle das Doenças
Diarréicas e Controle das Infecções Respiratórias  e a Mortalidade
por  estas Causas

Os componentes mais diretamente relacionados com o Controle da
Doença Diarréica e com o Controle das Infecções Respiratórias Agudas são
o PAISC, a Assistência à Criança Hospitalizada, o PACS e a Educação em
Saúde. Nas comunidades, o trabalho se desenvolve através dos componen-
tes PACS e Educação em Saúde e nas Unidades de Saúde através do PAISC
e Assistência à Criança Hospitalizada.

Os componentes Sistema de Informação e Vigilância dos Óbitos con-
tribuem com este e os demais indicadores utilizados, através da avaliação e
monitoramento das condições de adoecimento e morte, oferecendo subsí-
dios para identificação de problemas na assistência e a tomada de deci-
sões, visando a reversão do quadro (HARTZ, 1995; AERTS, 1997).

Na Figura 2, através do modelo lógico, pode-se observar, de forma
simplificada, a interrelação entre os componentes e os resultados relativos
à Doença Diarréica.

O confronto entre o grau de implantação das ações relacionadas ao
Controle das Doenças Diarréicas parece compatível com os efeitos observa-
dos nos dois municípios. Brejo da Madre de Deus atingiu sempre um grau
de aderência às normas igual ou maior que Bom Conselho e, conseqüente-
mente, menores Coeficientes de Mortalidade por esta causa. O Coeficiente
chega a ser 3,7 vezes maior em Bom Conselho que em Brejo da Madre de
Deus. A Mortalidade Proporcional em Bom Conselho teve maior importân-
cia em virtude da precária condição de implantação das atividades, sobre-
tudo da ação programática CDD, parte integrante do PAISC, considerada
implantada em apenas 20% das Unidades existentes no município.

A exemplo da situação encontrada para Doença Diarréica, a situação
das Infecções Respiratórias apresenta grande coerência entre a condição de
implantação da ação e os resultados observados na mortalidade por esta
causa. Os componentes mais diretamente relacionados com os óbitos pelas
Pneumonias e Broncopneumonias estão apresentados, simplificadamente,
na Figura 2. Nesta, pode-se evidenciar o mais baixo grau de aderência às
normas por parte de Bom Conselho, refletindo no padrão de mortalidade
observado. O Coeficiente de Mortalidade por Pneumonias foi de 10%o nv
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em Bom Conselho e de 2%o nv em Brejo da Madre de Deus, representando
um coeficiente 5 vezes maior no primeiro município. A participação proporci-
onal das Infecções Respiratórias no total de óbitos foi também maior em Bom
Conselho (14%), enquanto em Brejo da Madre de Deus representou 4%.

2-  A implantação das ações relacionadas ao Controle das Afecções
Perinatais e a Mortalidade por estas Causas

Quanto às ações relacionadas ao Controle das Afecções Perinatais, o
PAISM, a Assistência ao Parto e ao Recém-nascido, o Programa de Partei-
ras Tradicionais, o PACS e a Educação em Saúde estão mais diretamente
relacionados a estas causas.

O PACS e os núcleos de Educação em Saúde trabalham nas comuni-
dades buscando a conscientização e a adesão às práticas de reconhecido
efeito benéfico, alertando para os sinais de risco e vinculando as pessoas
aos Serviços de Saúde. No caso dos partos domiciliares, as parteiras tradi-
cionais assumem papel relevante na condução dos casos, reconhecimento
de complicações e distorções, assegurando assistência às mulheres e re-
cém-nascidos em  localidades de difícil acesso, onde o poder público nem
sempre se faz presente (BRASIL, 1997b; BRASIL; GRUPO CURUMIN GES-
TAÇÃO e PARTO, 2000; PERNAMBUCO, 1998f).

Nas unidades de saúde, as ações ficam por conta dos componentes
PAISM, sobretudo das ações programáticas relacionadas ao Pré-natal e
Planejamento Familiar e Assistência ao parto hospitalar.

O confronto da situação de implantação com os indicadores de resul-
tados representando as Afecções Perinatais são apresentados de forma
simplificada na Figura 2.

 A implantação das ações relacionadas ao PAISM, Assistência ao par-
to hospitalar e Educação em Saúde são melhores em Brejo da Madre de
Deus e as do PACS e Programa de Parteiras são similares nos dois municí-
pios. Quanto aos Coeficientes de Mortalidade por Afecções Perinatais e por
Malformações Congênitas, apresentam-se elevados nos dois municípios,
com Brejo da Madre de Deus se sobrepondo a Bom Conselho nos dois
indicadores.

A aparente incompatibilidade entre o observado na implantação das
ações e os resultados encontrados pode ser atribuído a alguns aspectos que
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descreveremos a seguir. O primeiro aspecto é inerente ao estudo como um
todo e não apenas a este item, o reconhecido “efeito dos pequenos núme-
ros” de óbitos e nascidos vivos que pode determinar flutuações importantes
das taxas. O segundo aspecto está relacionado à precariedade da assistên-
cia à saúde da mulher. No município de Bom Conselho, a implantação do
PAISM é de tal forma deficitária que não contribui para que as mulheres
levem as suas gestações adiante, devendo, neste caso, o município apre-
sentar altíssimas taxas de mortalidade perinatal, representada sobretudo
pelos óbitos fetais e incidência elevada de abortos. Favorável a esta hipóte-
se está o grau de implantação do PAISM em Bom Conselho, que se apre-
senta como não implantado para o conjunto das ações programáticas, exceto
a assistência ao parto domiciliar. No entanto, este estudo não trabalhou os
óbitos fetais e os abortos, o que não permite a constatação das taxas de
mortalidade perinatal e a incidência de abortos.

Um terceiro aspecto a ser considerado está relacionado aos conceitos
de nascido vivo, nascido morto, óbito fetal e aborto e suas implicações
jurídico-econômicas e sociais (SILVEIRA, 1996; HOLMES e outros, 1994;
BRASIL, 1996b; BRASIL, 1996c; LAURENTI; MELLO JORGE, 1996).
Mesmo neste estudo, tendo se procedido uma busca ativa exaustiva e iden-
tificado níveis de subregistro  de óbitos em menores de um ano alarmantes
em Bom Conselho, há de se considerar a não identificação de óbitos neonatais
em virtude da rotulação de “nascido morto” para aqueles casos de nascidos
com sinais débeis de vida, e para os casos onde se “economizou” o registro
de nascimento.

Com relação à Mortalidade proporcional por Causas, a participação das
Afecções Perinatais, em 51% dos óbitos de Brejo da Madre de Deus parece
ser compatível em virtude da menor importância proporcional de óbitos por
Diarréia e Pneumonias. Em Bom Conselho, a baixa participação proporcional
das Afecções Perinatais (18%) está relacionada ao elevado número de óbitos
por Diarréias e Pneumonias e ainda, possivelmente, influenciada pela
subenumeração, conforme hipótese levantada no parágrafo anterior.

A IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES E O BAIXO PESO AO NASCER

As ações relacionadas ao peso ao nascer estão mais ligadas, no modelo
lógico utilizado, com o PAISM, PACS, Programa de Parteiras Tradicionais e
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Educação em Saúde. No nível comunitário, a participação dos Agentes de
Saúde no acompanhamento das gestantes, identificação/monitoramento de
sinais de risco e encaminhamento para as unidades de saúde, em trabalho
articulado com as parteiras tradicionais e as demais ações de Educação em
Saúde, são importantes na prevenção dos partos prematuros e na vigilância
nutricional das gestantes. Nas unidades de saúde, as ações programáticas do
PAISM e as ações de vigilância e recuperação nutricional e de carências
específicas, que têm maior peso, completam o ciclo de atuação.

Através da Figura 2, pode-se observar as interrelações dos componen-
tes envolvidos e os resultados relativos ao baixo peso encontrados para os
dois municípios.

As proporções de crianças nascidas com peso inferior a 2.500 gramas,
nos dois municípios, parecem ser coerentes com as informações obtidas quanto
ao grau de implantação dos componentes supracitados. Sobretudo ao se
incorporar informação complementar obtida dos profissionais de saúde dos
municípios estudados, não documentadas sistematicamente neste estudo,
referente à descontinuidade dos programas de recuperação nutricional de
gestantes.

O município de Bom Conselho apresentou grau de implantação simi-
lar a Brejo da Madre de Deus para os componentes PACS e Programa de
Parteiras e inferior nos componentes Educação em Saúde e PAISM. Neste
último, o diferencial de implantação variou de 15 a 72%. Quanto à propor-
ção de baixo peso, oscilou de 8% a 10%, com Bom Conselho alcançando
uma proporção 20% superior a Brejo da Madre de Deus.

Outro aspecto a ser considerado é que as informações foram obtidas
de banco secundário (SINASC) e o resgate/correção de informações ocorreu
apenas para os casos de óbito, obtendo-se informações da mãe da criança
e nos livros de registro dos hospitais para os casos em que não houve
emissão da Declaração de Nascido Vivo. O número de nascidos com peso
ignorado, após os procedimentos listados, ficou em 1% para o município-
índice e 4,2% para o de comparação.

A IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES E OS ÓBITOS DOMICILIARES

O local de ocorrência dos óbitos está relacionado a um conjunto de
fatores que vai de questões geográficas, econômicas, disponibilidade e qua-
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lidade dos serviços prestados e acolhimento a questões socioculturais.  No
entanto, parece indiscutível que este é um bom indicador para avaliar a
existência e funcionamento, qualidade dos serviços nas suas múltiplas di-
mensões e o acolhimento do sistema de saúde aos problemas da popula-
ção (DUCHIADE e outros, 1989;  HARTZ e outros, 1996; BARRETO; PON-
TES, 2000; FRIAS e outros, 2002).

No modelo teórico referencial deste estudo, o conjunto dos componen-
tes influenciam a “opção” de expressivo contingente pelo óbito domiciliar. A
maioria dos componentes mais diretamente ligados à prestação dos cuidados
médicos, o PAISM, a Assistência à Criança Hospitalizada e a Assistência ao
Parto, exceto o PAISC, obtiveram baixos graus de implantação, sobretudo no
município de Bom Conselho. Para este município foi observado, durante as
avaliações normativas das unidades, a grande demanda ao hospital local e
uma unidade do PSF, e a quase ausência da população nas demais unida-
des. Este acontecimento foi explicado pelos funcionários, em função da
inexistência de profissionais na maioria dos horários de funcionamento das
unidades. Em Brejo da Madre de Deus houve referência de tal fato em ape-
nas uma unidade. Chamou atenção ainda o fato de duas das dez unidades
visitadas em Bom Conselho estarem fechadas durante o horário de funciona-
mento regular, nos dias agendados para realização da avaliação.

 Por outro lado, a proporção de Declarações de Óbito com Causa Bá-
sica classificada como Sinais, Sintomas e Afecções Mal Definidas (SSAMD)
antes da investigação dos casos em domicílio e unidades de saúde, inde-
pendente do local de ocorrência, reforçam  a impressão da precariedade da
assistência, e mais compreensível a “opção” pelo morrer em casa
(PERNAMBUCO, 1996c). A proporção de SSAMD em Brejo da Madre de
Deus e Bom Conselho, antes e depois da investigação, foi de 26% e 6%, e
78% e 6%, respectivamente.

A proporção de óbitos ocorridos em domicílio foi de 24% em Brejo da
Madre de Deus e de 68% em Bom Conselho. Este conjunto de evidências
suportam a hipótese que o grau de implantação das ações está relacionado
a uma maior ou menor proporção de óbitos em domicílio sem assistência
médica.
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A CONFORMAÇÃO DO PERFIL DE MORTALIDADE POR GRUPO ETÁRIO
INFLUENCIADA PELA IMPLANTAÇÃO DO PRMI (DIMENSÃO UNITÁRIA)

As diferenças na situação de implantação de cada um dos componen-
tes do PRMI determinou distintas conformações no perfil de mortalidade
por causa básica dos óbitos e por grupos etários de menores de um ano,
conforme discutido nas sessões anteriores. As Doenças Diarréicas e Pneu-
monias acometeram, mais freqüentemente, os maiores de 28 dias entre os
óbitos infantis, nos dois municípios. Entretanto, em Bom Conselho, os óbi-
tos por estas causas também tiveram uma contribuição na mortalidade
neonatal tardia, em virtude das condições sociais adversas e do baixíssimo
nível de implantação das ações programáticas do PAISC relacionadas ao
Controle da Doença Diarréica.

As Afecções Perinatais e Malformações Congênitas estiveram mais
relacionadas aos óbitos de menores de 28 dias, como era de se esperar. As
Afecções Perinatais no município de Brejo da Madre de Deus também con-
tribuíram, em pequena escala, com a mortalidade pós-neonatal, fato
indicativo do uso da tecnologia médica na postergação de alguns óbitos e
provável sobrevivência de outro contingente.

As elevadas proporções de baixo peso ao nascer certamente contribu-
íram para o aumento do risco de morte entre os menores de um ano
(ALMEIDA, 1994; HARTZ e outros, 1997; SARINHO, 1998). O processo
de fragilização decorrente da elevada incidência de episódios diarréicos e
de infecções respiratórias durante os primeiros meses de vida, associados a
uma baixa prevalência de aleitamento materno documentado para o interi-
or de Pernambuco em diversos estudos  (BRASIL  e outros, 1998; BATISTA
FILHO; ROMANI, 2000) e as precárias condições da assistência ao pré-
natal, parto e ao recém-nascido (PERNAMBUCO, 1996b; PERNAMBUCO,
1998d; BATISTA FILHO; ROMANI, 2000; PAES; MACEDO, 2000), cria-
ram o cenário favorável às altas taxas de mortalidade encontrada nos dois
municípios estudados.

Os elevados Coeficientes de Mortalidade Infantil por grupo etário de
menores de um ano, obviamente não foram determinados pelos serviços de
saúde; porém, estas unidades, apresentando baixo grau de implantação
das ações, decorrente de estrutura e processos de trabalho inadequados,
mesmo existindo disponibilidade de tecnologias, muitas delas de baixo cus-

CAP5_Avaliação em saúde.pmd 18/5/2010, 11:28184



185

AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE UM PROJETO PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL

to e comprovada efetividade, são de responsabilidades inerentes ao setor
saúde. Neste sentido, o monitoramento do risco de morte e a maior ou
menor sobrevivência das crianças são de responsabilidade do setor saúde,
sem, no entanto, desconsiderar as suas mais profundas determinações
econômicas, sociais e culturais.

Para Brejo da Madre de Deus e Bom Conselho, o padrão de mortalida-
de foi de 70,6%o e 50,8%o nv para o óbito infantil, 29,9%o e 20,6%o nv
para os óbitos neonatais e, 20,9%o e 50,0%o nv para os pós-neonatais.
Estes coeficientes são coerentes com o grau de implantação das ações
observadas. O município que apresentou mais baixo grau de implantação
das ações deteve os mais elevados coeficientes, indicando, por um lado, a
precariedade da assistência  prestada à população e por outro, as amplas
possibilidades que se descortinam para o enfrentamento da questão.

VALIDADES INTERNA E EXTERNA

As validades interna e externa têm sido descritas como instrumentos
úteis para avaliar a qualidade da estratégia de pesquisa, assim como o
modelo teórico selecionado para explicar a realidade empírica observada
(CONTANDRIOPOULOS e outros, 1997b).

A apreciação da validade interna, neste tipo de estudo, está vinculada
às características do modelo lógico, a partir da garantia de relações de
causalidade entre as variáveis dependentes e independentes que não pos-
sam ser explicadas por outras variáveis que as contidas no modelo
selecionado. Está relacionada com a qualidade e complexidade da articula-
ção teórica em que se baseou o estudo, além da adequação entre o modo
de análise selecionado e o modelo lógico (CONTANDRIOPOULOS e outros,
1997b; DENIS; CHAMPAGNE, 1997).

A apreciação da validade externa está relacionada com a adequação
da teoria subjacente ao estudo, baseando-se no confronto das observações
empíricas com o quadro teórico selecionado (HARTZ e outros, 1997). Nos
estudos de caso se almeja a generalização analítica (YIN, 1994; DENIS;
CHAMPAGNE, 1997) antes que a estatística. A generalização é, portanto,
do quadro teórico vinculado à compreensão da questão da pesquisa em
diferentes situações e não vinculado ao processo amostral (YIN, 1993;
DENIS; CHAMPAGNE, 1997; HARTZ e outros, 1997).
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CONCLUSÕES

Os achados e principais conclusões deste estudo nos remete a dife-
rentes dimensões a serem consideradas: o estágio de implantação dos di-
versos subprogramas (componentes) integrantes do PRMI, o perfil da mor-
talidade infantil, a relação entre o grau de implantação observado e os
resultados encontrados, e o papel das políticas setoriais, mais especifica-
mente de saúde, no enfrentamento do problema das mortes infantis.

O principal achado na implantação dos subprogramas do PRMI foi,
em geral, a baixa aderência às normas preconizadas e a situação desejável.
Dos nove componentes do PRMI, apenas quatro em Brejo da Madre de
Deus e um em Bom Conselho foi considerado implantado.

Com relação aos efeitos do PRMI, foram evidenciados elevados Coefi-
cientes de Mortalidade Infantil nos dois municípios, porém com diferenciais
importantes para o conjunto de indicadores estudados. O perfil da mortali-
dade dos menores de um ano por causa básica caracterizou-se pela convi-
vência simultânea de causas de morte compatível com localidades subde-
senvolvidas e outro mais comum em localidades desenvolvidas.

Os problemas no acesso aos bens, serviços e tecnologias, associados
à mais baixa qualidade de cuidados técnico-científicos estiveram relaciona-
dos com a alta proporção de óbitos domiciliares. No município de Bom
Conselho, estas características foram mais evidenciadas.

A insuficiente adesão e precária utilização de tecnologias simplificadas
normatizadas nos subprogramas mais intimamente relacionados à preven-
ção, promoção, diagnóstico e tratamento precoces dos diversos eventos
estudados foi determinante da maior mortalidade infantil.

No aspecto referente ao confronto do grau de implantação dos diver-
sos subprogramas integrantes do PRMI com os resultados encontrados,
considerando o modelo lógico, ficou evidenciada a estreita relação entre a
maior ou menor aderência aos subprogramas/dimensão unitária do PRMI e
o perfil de morbimortalidade dos municípios.

Com relação à reflexão necessária sobre o papel das políticas e
atividades setoriais da saúde no enfrentamento das elevadas taxas de mor-
talidade infantil, ao se observar o número e proporção de óbitos potencial-
mente evitáveis, e as desiguais oportunidades de sobrevivência entre os
nascidos nas diversas regiões, fica evidente o insuficiente compromisso
com a vida e com as reduções das iniqüidades.
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Por fim, cabe destacar que mesmo sem negar as determinações sociais
mais amplas da mortalidade infantil, as ações do setor saúde, no início do
século XXI, precisam criar condições que revertam a persistência de um sem
número de mortes de crianças, muitas das quais ainda invisíveis, e  a sobre-
vivência de outras tantas que crescerão sem dignidade por se subtrair a pos-
sibilidade de um adequado desenvolvimento infantil em toda sua plenitude.

NOTA

1
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Figura 1

Modelo lógico do Projeto de Redução da Mortalidade Infantil
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Figura 2

Sobreposição da avaliação do grau de implantação dos componentes do PRMI e seus resultados
com o modelo lógico
Brejo da Madre de Deus e Bom Conselho, 1999
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Tabela 1

Grau de implantação (%) das ações do PAISC nas unidades de saúde
Brejo da Madre de Deus e Bom Conselho, 1999

Figura 3

Coeficiente de Mortalidade Neonatal, Pós-Neonatal e Infantil Observados e  possibilidade de
redução a partir de medidas de atenção à saúde
Brejo da Madre de Deus e Bom Conselho, 1999
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Tabela 2

Grau de implantação (%) das ações do PAISM nas unidades de saúde
Brejo da Madre de Deus  e Bom Conselho, 1999

Tabela 3

Avaliação da estrutura disponível para o atendimento ao parto
Brejo da Madre de Deus e Bom Conselho, 1999
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Quadro 1

Características sociodemográficas dos municípios selecionados

VARIÁVEIS BREJO DA MADRE DE DEUS BOM CONSELHO

Data da emancipação 4/2/1879 7/6/1898
Distância da Capital 204 Km 282 Km
Área Geográfica 782,6 Km2 798,1 Km2

Mesorregião Agreste Agreste
Microrregião Vale do Ipojuca Garanhuns

Clima/ temp. média Semiárido quente/25ºC Semiárido quente/25ºC
Densidade Demográfica 47,4 50,9
População total (1999)
Zona urbana
Zona rural

37.123
( 62,5%)
( 37,5%)

40.662
(50,6%)
(48,6%)

Imóveis rurais (total) (1991)
< 10 há
10-100 há
100-<1000 há
>1000 há

2.418 (100%)
1.421 (58,7%)

884 (36,6%)
112 (4,6%)

1 (0,1%)

2.896 (100%)
1.623 (56,0%)
1.050 (36,4%)

217 (7,5%)
1 (0,1%)

Renda Chefe Domicílio (1991)
Salário Médio (em salário mínimo)
Até 1 SM
1-3 SM
>3 SM

1,6
60,5%
33,9%
5,6%

1,6
71,5%
21,7%
6,8%

População maior de 15 anos
alfabetizada (1991) 50,5% 45,0%
Instrução Chefe Domicílio (1991)
Sem instrução
1-3 anos

67,9%
14,1%

64,8%
14,3%

Atividade econômica predominante Agropecuária Agropecuária
Saneamento (1991)
Abastecimento de água adequado
Esgotamento sanitário adequado
Coleta de lixo

33,7%
4,1%

32,8%

34,2%
0,1%
42,1%

Unidades de Saúde 1 hospital
3 Centros de Saúde
4 Postos de Saúde

6 Unidades de Saúde da Família

1 hospital
8 Postos de Saúde

1Unidade de Saúde da
Família

Fonte: FIAM (Fundação do Desenvolvimento do Interior de Pernambuco). Perfil municipal do interior de
Pernambuco-1996. Recife: A Fundação, 1996.

Tabela 4

Avaliação da estrutura disponível para o atendimento à criança hospitalizada
Brejo da Madre de Deus e Bom Conselho, 1999
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Variável Definição Indicador Cálculo dos Indicadores

Implantação
do RMI

Corresponde à integralidade das ações
programáticas que compõem o PRMI

Grau de Implantação do PRMI Somatório das pontuações obtidas pelos componentes do PRMI
segundo escala de valores atribuídos (1)

Óbito Infantil Óbito não fetal de menores de 1 ano de
idade

Coeficiente de Mortalidade Infantil (Nº de óbitos de < 1 ano/ Nº de nascidos vivos) X 1000

Óbito
Neonatal

Óbito não fetal de menores de 28 dias Coeficiente de Mortalidade Neonatal

Mortalidade Proporcional Neonatal

(Nº de óbitos de < 28 dias/ Nº de nascidos vivos) X 1000

(Nº de óbitos de < 28 dias/ Nº de óbitos de < 1 ano) X 100
Óbito
Pós-neonatal

Óbito não fetal com idade maior ou igual a
28 dias e menor que 12 meses

Coeficiente de Mortalidade Pós-Neonatal

Mortalidade Proporcional Pós-Neonatal

(Nº de óbitos entre 28 dias e menores de 1 ano/ Nº de nascidos
vivos) X 1000

(Nº de óbitos entre 28 dias e menores de 1 ano/ Nº de óbitos de <
1 ano) X 100

Causa Básica
do óbito
infantil

“Doença ou lesão que iniciou a cadeia de
acontecimentos patológicos que conduziram
diretamente à morte, ou as circunstâncias
do acidente ou violência que produziram a
lesão fatal” (OMS, OPAS, 1999) em
menores de 1 ano (2)

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Causa
Básica do óbito

Mortalidade Proporcional em menores de 1 ano por
Causa Básica

(Nº de óbitos de < 1 ano por grupo específico de causa básica/ Nº
de nascidos vivos) X 1000

(Nº de óbitos de < 1 ano por grupo específico de causa básica/ Nº
de óbitos de < 1 ano) X 100

Causa Básica
de óbito
infantil
reduzível por
medidas de
atenção à
saúde

Causa Básica de óbito neonatal ou pós-
neonatal classificada como reduzível
considerando os critérios adotados pela
FSEADE (3)

Coeficiente de Mortalidade Neonatal por Causas
Reduzíveis por medidas de Atenção à Saúde

Mortalidade Proporcional Neonatal por Causas
Reduzíveis por medidas de Atenção à Saúde

Coeficiente de Mortalidade Pós-Neonatal por
Causas Reduzíveis por medidas de Atenção à
Saúde

Mortalidade Proporcional Pós-Neonatal por Causas
Reduzíveis por medidas de Atenção à Saúde

(Nº de óbitos de < 28 dias por causas reduzíveis por medidas de
atenção à saúde/ Nº de nascidos vivos) X 1000

(Nº de óbitos de < 28 dias por causas reduzíveis por
medidas de atenção à saúde / Nº de óbitos de < 1 ano) X
100

(Nº de óbitos entre 28 dias e menores de 1 ano por causas
reduzíveis por medidas de atenção à saúde/ Nº de nascidos
vivos) X 1000

(Nº de óbitos entre 28 dias e menores de 1 ano por causas
reduzíveis por medidas de atenção à saúde/ Nº de óbitos de < 1
ano) X 100

Óbito Infantil
domiciliar

Óbito não fetal de menores de 1 ano
ocorridos em domicílio ou via pública

Mortalidade Proporcional dos Óbitos Domiciliares (Nº de óbitos de < 1 ano ocorridos em domicílio ou via pública/ Nº
de óbitos de < 1 ano) X 100

Baixo Peso ao
nascer

Nascidos vivos com peso inferior a 2500
gramas

Proporção de nascidos vivos com Baixo Peso (Nº de nascidos vivos com peso <2500 gramas/ Nº total de
nascidos vivos) X 100

(1) - Escala de Valores atribuídos aos componentes do PRMI para estimação do grau de implantação: Ações Implantadas: 2 pontos, parcialmente implantadas:1 ponto, Ações não implantadas: 0 ponto

(2) - As causas básicas foram classificadas de acordo com as recomendações da 10ª Classificação Internacional de Doenças- CID-10 OMS, OPAS, 1999). Foram agrupadas em:
Broncopneumonias (J10 a J22),Doenças Infecciosas Intestinais (A00 a A09), Afecções Perinatais (P00 a P96), Malformações Congênitas (Q00 a Q99), Sinais, Sintomas

(3) - FSEADE- Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, São Paulo (Conjuntura Demográfica, 1991).

e Afecções mal definidas (R00 a R99) e demais causas (demais códigos da CID-10).

Quadro 2

Elenco de variáveis e indicadores básicos utilizados no estudo
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Quadro 3

Componentes do PRMI segundo tipo de dados, técnicas de coleta e instrumentos/documentos utilizados
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Quadro 4

Componentes do PRMI, critérios e pontos de corte adotados na definição do grau de implantação
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Quadro 5

Componentes do PRMI, critérios e pontos de corte adotados na definição do grau de implantação

Quadro 6

Síntese dos resultados dos indicadores de saúde infantil
Brejo da madre de Deus e Bom Conselho, 1999
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