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RESUMO

SANTOS, Marcuce Antonio Miranda dos. QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE: UM ESTUDO
SOBRE A MORTALIDADE INFANTIL EM PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRASIL. Porto
Velho: UNIR, 2018.117p. (Tese de Doutorado)
O objetivo principal do estudo foi analisar a relação entre os recursos de compensação do complexo
hidrelétrico do rio Madeira, destinados à saúde e o perfil da mortalidade infantil no período de 2008 a
2015, bem como identificar os setores da saúde onde houve maior aplicabilidade de recursos advindos
de compensação financeira; descrever o perfil epidemiológico da mortalidade infantil e neonatal em
Porto Velho no período de 2008 a 2015 e mapear os padrões de comportamento da mortalidade infantil
neonatal em Porto Velho, por meio de distribuição espacial. Para tal, realizou-se um estudo ecológico,
analítico, de caráter quantitativo, capaz de testar a hipótese elencada, apresentar o perfil
epidemiológico da mortalidade infantil e avaliar a efetividade das intervenções no setor saúde versus
desenvolvimento local do município. A fonte de dados utilizada foi secundária, oriundos
prioritariamente dos bancos de dados SINASC e SIM da Agência Estadual de Vigilância em Saúde
(AGEVISA-SESAU-RO) e dos relatórios de gestão municipal da saúde de Porto Velho (SEMUSAPV). Os dados foram coletados por meio de um instrumento validado, adaptado, conhecido como
modelo teórico hierárquico (Mosley e Chen, 1984). O banco de entrada de dados foi criado na versão
22,0 (SPSS®). Para o tratamento dos dados, realizaram-se análises estatísticas descritivas como
proporções, médias, desvio padrão e separatrizes com respectivos níveis de confiança de 5% para os
parâmetros de interesse. Foram utilizados testes do Qui-Quadrado e foram estimados intervalos de
confiança (95%) das TMI e TMIN no período definido e de risco relativo (RR). Os resultados mostram
que a coorte de nascidos vivos em Porto Velho no período de 2008 a 2015 foi de 65.967 nascidos
vivos, de mães residentes na cidade de Porto Velho. 1.002 evoluíram para óbito antes de completar um
ano de vida. O número de óbitos no período neonatal foi de 662 óbitos, sendo que destes, 482
evoluíram para o óbito antes dos 7 dias de vida. Dentre as principais causas encontraram-se as
Septicemias Bacterianas e predomínio de mortes evitáveis de nascidos vivos do sexo masculino, sendo
que a proporção de NV com baixo peso ao nascer foi 25,5%. O parto operatório foi responsável por
41,2% dos nascimentos. Neste estudo identificou-se a existência de associações entre: a) a associação
entre morte infantil com a idade da mãe; b) a associação entre a morte infantil e o tipo de gestação da
mãe; c) a associação entre a morte infantil e o tipo de parto; d) a associação entre a morte infantil e o
peso ao nascer. 191 (47,6%) dos recém-nascidos eram folhos de mães residentes em bairros da zona
leste da cidade de Porto Velho, sem cobertura da Estratégia Saúde da Família. No componente
neonatal precoce, 50,9% dos óbitos foram por causas evitáveis. Os resultados evidenciam uma forte
relação entre a má aplicabilidade dos recursos financeiros de compensação das UHE do complexo rio
Madeira com as mortes infantis, em especial a neonatal, na cidade de Porto Velho. Os resultados
apontam para a necessidade de a gestão da saúde local atuar na melhoria da qualidade dos serviços de
atenção à saúde disponível na cidade, tanto na atenção pré-natal e obstétrica quanto na neonatal.
Palavras-Chave: Qualidade de Vida; Desenvolvimento humano; Mortalidade Infantil.
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ABSTRACT
SANTOS, Marcuce Antonio Miranda dos. QUALITY OF LIFE AND HEALTH: A STUDY ON
CHILDHOOD MORTALITY IN PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRAZIL. Porto Velho: UNIR,
2018.117p. (Doctoral hesis)
The main objective of the study was to analyze the relationship between the compensation resources
of the Madeira River hydroelectric complex for health and the profile of infant mortality in the period
from 2008 to 2015, as well as to identify the health sectors where there was greater applicability of
resources arising from financial compensation; to describe the epidemiological profile of infant and
neonatal mortality in Porto Velho from 2008 to 2015 and to map behavioral patterns of neonatal infant
mortality in Porto Velho through spatial distribution. An ecological, analytical, quantitative study was
carried out to test the hypothesis, to present the epidemiological profile of infant mortality and to
evaluate the effectiveness of interventions in the health sector versus local development of the
municipality. The data source used was secondary, originating primarily from the SINASC and SIM
databases of the State Agency for Health Surveillance (AGEVISA-SESAU-RO) and the municipal
health management reports of Porto Velho (SEMUSA-PV). Data were collected using a validated,
adapted instrument known as the hierarchical theoretical model (Mosley and Chen, 1984). The data
entry bank was created in version 22.0 (SPSS®). For the treatment of the data, descriptive statistical
analyzes such as proportions, means, standard deviation and separatrizes with respective confidence
levels of 5% for the parameters of interest were carried out. Chi-Square tests were used and
confidence intervals (95%) of the IMR and TMIN were estimated in the defined period and relative
risk (RR). The results show that the cohort of live births in Porto Velho between 2008 and 2015 was
65,967 live births of mothers residing in the city of Porto Velho. 1.002 died before they completed one
year of life. The number of deaths in the neonatal period was 662 deaths, of which 482 evolved to
death before 7 days of life. Among the main causes were Bacterial Septicemias and a predominance of
avoidable deaths of live male births, and the proportion of NV with low birth weight was 25.5%.
Operative delivery accounted for 41.2% of births. This study identified the existence of associations
between: a) the association between infant death and the mother's age; b) the association between
infant death and the type of gestation of the mother; c) the association between child death and type of
childbirth; d) the association between infant death and birth weight. 191 (47.6%) of the newborns were
children of mothers living in neighborhoods of the eastern part of the city of Porto Velho, without
coverage of the Family Health Strategy. In the early neonatal component, 50.9% of deaths were due to
preventable causes. The results show a strong relationship between the poor applicability of the
financial resources of compensation of the Madeira River Complex and the infant deaths, especially
the neonatal, in the city of Porto Velho. The results point to the need of local health management to
improve the quality of health care services available in the city, both prenatal and obstetric care and
neonatal care.
Key Words: Quality of Life; Human development; Child mortality.
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Trajetória da Pesquisa e Apresentação da Tese
_______________________________________________________________
A trajetória desse estudo não se inicia neste curso de Doutorado. Em verdade, meu
ingresso no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente é
resultado de uma árdua caminhada pela busca de conhecimentos e qualificação profissional,
que se iniciou em meados do ano de 2003, ainda na qualidade de acadêmico do curso de
Enfermagem da Universidade Federal de Rondônia. Ingressar na Universidade pública, por si
só, já poderia ser uma grande conquista para um então Agente Comunitário de Saúde do
município de Porto Velho. Após 3 anos de serviços prestados à comunidade na área da saúde
pública e outros 4 anos com formação de nível médio como Auxiliar de Enfermagem,
graduar-me em Enfermagem era, à época, uma grande “proeza” para o mais novo dos dois
filhos de Dona Iris e de Seu Pereira.
O período de 4 anos e meio na UNIR me despertaram para o interesse acadêmico,
levando-me a participar como pesquisador colaborador do Programa de Iniciação Científica
(PIBIC-CNPq). Assim, no triênio (2005-2007) produzi e publiquei estudos nas linhas de
Saúde Materno-infantil.
Já graduado, no período de 2007 a 2009, as experiências adquiridas no curso Lato
Sensu de Especialização em Saúde da Família, na modalidade Residência Multiprofissional,
trouxeram-me um olhar mais ampliado por meio das vivências prática e da investigação, que
resultaram na investigação no campo da violência contra a mulher gestante na cidade de Porto
Velho.
Em 2009, assumo o concurso público do município de Porto Velho, realizado ainda na
qualidade de acadêmico, tomando posse no cargo de enfermeiro e sendo lotado na sede da
Secretaria Municipal de Saúde, e desenvolvendo atividades na Atenção Básica, na Saúde da
Família e na gestão da saúde municipal.
Sempre aliando a pesquisa e a atuação profissional técnica, algumas inquietudes me levaram à
necessidade de buscar novas oportunidades de estudos. Foi, então, que iniciei as pesquisas na área da
violência contra e entre crianças e adolescentes, atuando como pesquisador membro do Observatório
de Violências da Universidade Federal de Rondônia (OBSVI-UNIR), onde pude estudar as relações de
poder no espaço escolar, em especial o Bullying, objeto de estudo de minha dissertação de
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mestrado em Saúde, Sociedade e Endemias na Amazônia, pela Universidade Federal do
Amazonas, no ano de 2012.
Sob a coordenação e parceria da professora doutora Maria Inês Ferreira de Miranda, o
interesse em trabalhar a temática mortalidade infantil emergiu após minha participação em um
evento nacional da área da saúde, no qual foi divulgado que a região Norte detinha os piores
indicadores de mortalidade infantil do país, e que, aqui, os desafios de se alcançar a meta do
desenvolvimento do milênio (reduzir a mortalidade infantil) seria mais difícil ainda. Mediante
estas informações, surgiu a necessidade de se compreender como este indicador se
comportava na cidade de Porto Velho, assim como os fatores que o determinavam.
A partir daí tais reflexões foram sendo aprimoradas e, com minha aprovação na
primeira turma do Doutorado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (PGDRAUNIR), no ano de 2013, compartilhei e adquiri ideias no cotidiano dos encontros do curso,
principalmente nos debates com colegas e professores, a partir das disciplinas ofertadas, cujas
contribuições foram de fundamental relevância para a materialização desta tese.
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1 INTRODUÇÃO

Partindo da definição de Sen (2010), saúde é definida pela qualidade de vida e pela
capacidade de ser e agir de mulheres e homens; e desigualdade social, pelas diferenças
produzidas socialmente à luz da injustiça. Assim, desigualdade social em saúde refere-se às
diferenças produzidas socialmente na qualidade de vida dos grupos sociais e indivíduos,
porque estas diferenças são moralmente injustas (BARATA, 2009). A saúde, então, não é o
objeto do viver, mas sim um recurso para a vida, ou mais, o melhor recurso para o
desenvolvimento pessoal, econômico e social.
Ao longo dos anos, os modelos de determinação social da saúde exprimiram um
esforço acadêmico, político e social acerca do entendimento dos múltiplos fatores que
influenciam no processo de adoecimento e morte, ou seja, os micros e macros determinantes
de ordem interna (inerentes ao indivíduo) e externa (relativos ao ambiente). Neste sentido,
ainda que seja relativamente factível a identificação dos determinantes em saúde, percebe-se
que há inúmeras dificuldades de se entender como estes fatores interagem para produzir mais
ou menos saúde.
É notório que os modelos de determinação colocam no centro do debate as relações
entre macro determinantes sociais e as desigualdades em saúde, em que os resultados da
qualidade de vida estão associados com a estratificação social exposta com diferentes níveis
de vulnerabilidades entre grupos menos e mais favorecidos socioeconomicamente.
Há desenvolvimento, portanto, quando se promove o bem-estar em todas as suas
dimensões: saúde, educação, meio ambiente, segurança e condições materiais de vida (renda,
consumo e riqueza). A associação entre condições de vida e saúde, como resultante do
desenvolvimento, permanece como tema de estudo a ser investigado para melhor
entendimento e busca de políticas de promoção da equidade e justiça social, uma vez que
riqueza e crescimento econômico têm relações bem estabelecidas com a saúde, seja como
causa ou efeito do processo.
Durante o período de 2008 a 2015, diversas transformações sociais e estruturais
ocorridas na cidade de Porto Velho, decorrentes da vinda dos empreendimentos do Complexo
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Hidrelétrico do rio Madeira (UHE de Jirau e UHE de Santo Antônio)1, das quais se pode
destacar: o aumento da população nas comunidades no entorno do canteiro das obras e na área
urbana da cidade; o surgimento de novos agravos à saúde; a potencialização de agravos já
existentes; o aumento da violência por causas externas; o desequilíbrio social e o aumento das
vulnerabilidades sociais, como prostituição e gravidez na adolescência; o aumento das
infecções sexualmente transmissíveis; e, o uso abusivo de álcool e outros tipos de drogas.
Acompanhados destas transformações vieram, também, volumosos recursos
financeiros, denominados de Compensação Ambiental, a serem aplicados nos principais
setores de necessidades identificados pela gestão municipal de Porto Velho. Entende-se por
Compensação Ambiental o mecanismo financeiro que visa contrabalancear os impactos
ambientais na implantação de empreendimentos. É uma espécie de indenização pela
degradação, na qual os custos sociais e ambientais identificados no processo de licenciamento
são incorporados aos custos globais do empreendedor (MACHADO, 2004).
Com base no Relatório Socioambiental apresentado pela concessionária Santo Antônio
Energia, em 2010, responsável pela construção da Usina Hidrelétrica Santo Antônio na cidade
de Porto Velho, a obra iniciou em agosto de 2008 e deveria estar totalmente concluída no
início de 2016, totalizando um investimento de R$ 15,1 bilhões (SANTO ANTÔNIO
ENERGIA, 2010).
Desde o início das obras, Porto Velho passou por um processo de aceleração em seu
desenvolvimento local, sustentado por financiamentos das concessionárias responsáveis pelas
obras do complexo hidrelétrico, financiando projetos em várias áreas. Tal momento acarretou
em mudanças de comportamentos resultantes das ações governamentais por meio de suas
instituições, bem como da entrada de novas empresas no mercado, no qual alguns fatores são,
de certa forma, percebidos pelo senso comum. Porém, percebe-se, também, a existência de
1

O Projeto das Usinas Hidrelétricas do Rio Madeira, em Porto Velho, é uma iniciativa do consórcio
constituído entre as empresas FURNAS Central Elétrico S.A. e ODEBRECHT Construtora Norberto Odebrecht
S.A. A proposta de implantação dos Aproveitamentos Hidrelétricos Santo Antônio e Jirau é parte integrante do
projeto de infraestrutura do Complexo do rio Madeira, que tem como objetivo futuro a integração do território
pan-americano, tanto em transportes como em energia. A inserção das Usinas neste contexto poderá compor, no
futuro, o complexo de quatro usinas hidrelétricas e uma malha hidroviária de 4.200 km navegáveis, no âmbito de
um programa futuro de integração de infraestruturas de energia e de transportes no Brasil, e entre Brasil, Bolívia
e Peru. A hidrovia é vista como um projeto estratégico para os agronegócios da região e para a integração e
expansão de áreas agrícolas na Amazônia com os grandes centros (INSTITUTO PÓLIS, 2006).
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outras variáveis que não se tornam perceptíveis pela população, entre elas os indicadores de
mortalidade que refletem, em nível e intensidade, o verdadeiro desenvolvimento local.
Dentre os investimentos voltados ao programa de compensação social para a cidade de
Porto Velho e para o Estado de Rondônia, foram destinados cerca de R$ 28 milhões a
programas na área da saúde pública, contemplando construções e reformas de hospitais,
unidades básicas de saúde, aquisição de equipamentos e implantação de novos serviços, bem
como apoio e investimentos para o desenvolvimento de ações e atividades na área, a serem
executadas pelas secretarias de saúde do município e do Estado.
Dados emitidos pela Energia Sustentável do Brasil (ESBR, 2016), empresa
responsável pela obra da Usina Hidrelétrica de Jirau, localizada a 90 km na porção leste de
Porto Velho, no município denominado Jaci Paraná, registravam mais de 195 programas e
ações de compensação social e ambiental, com destinação de mais de R$ 27,1 milhões de
reais à gestão municipal da saúde de Porto Velho, no período de 2008 a 2016.
Essa metamorfose ocorrida no espaço e na geografia econômica e social de Porto
Velho impulsionou o interesse acadêmico em desvelar uma nova conjuntura de análise, onde
seria possível identificar a relação entre os investimentos econômicos e a aplicabilidade deste
para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, tomando como plano central a
Mortalidade Infantil (MI) como indicador de desenvolvimento local.
A redução da MI ainda é um desafio para a gestão, para os serviços de saúde e para a
sociedade como um todo. A mortalidade neste grupo é um indicador que faz parte das metas
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), referindo-se a um compromisso
assumido pelos países integrantes da Organização das Nações Unidas (ONU), do qual o Brasil
é signatário (BRASIL, 2010). Conjuntamente com as metas de combate à pobreza, à fome, às
doenças, ao analfabetismo, à degradação do meio ambiente e à discriminação contra a mulher,
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio visam, também, o alcance de patamares mais
dignos de vida para a população.
De acordo com a publicação Saúde Brasil (BRASIL, 2014), observou-se uma queda da
Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país; a partir de
2010, a queda tem sido mais lenta, alcançando, em 2013, 14,5/1.000 Nascidos Vivos (NVs). O
perfil por componentes da mortalidade infantil varia segundo escolaridade da mãe e cor da
pele/raça, com maior peso do componente pós-neonatal entre mães com menor escolaridade,
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indígenas e de cor preta. Mais de 60% dos óbitos neonatais são de recém-nascidos prematuros
ou com baixo peso, e têm como principal causa de morte os fatores perinatais e maternos. Em
2013, 73,6% dos óbitos notificados ao Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)
foram investigados, sendo que os menores percentuais de óbitos investigados se encontraram
nas Unidades da Federação com mais elevadas TMI, dentre elas os municípios da região
Norte, com destaque para as capitais Belém e Porto Velho.
Os resultados apontaram, ainda, que a desaceleração no ritmo de queda da TMI, a
partir de 2010, evidencia que é necessário que maiores esforços sejam destinados,
especialmente, à redução da mortalidade no componente neonatal, para que o Brasil possa
ultrapassar a barreira de 10 óbitos infantis/1.000 NVs, como em países com semelhantes graus
de desenvolvimento (BRASIL, 2015).
Muitos fatores estão associados à mortalidade infantil, os quais foram sumarizados
num modelo conceitual para países em desenvolvimento, proposto por Mosley e Chen (1984),
que se baseia na premissa de que determinantes sociais e econômicos da mortalidade infantil
operam por meio de fatores proximais biológicos. Assim, acredita-se que o declínio na
mortalidade infantil pode estar atribuído, entre outros fatores, às melhorias das condições de
saneamento básico, à ampliação do acesso da população às ações básicas de saúde, ao
controle das doenças diarreicas, às imunizações, ao incentivo ao aleitamento materno, à maior
cobertura do atendimento pré-natal e à efetividade de alguns programas sociais.
Desta forma, torna-se necessária uma atenta análise das categorias envolvidas,
buscando referenciais na teoria do desenvolvimento, ampliando um arcabouço teórico para
observar e estudar os indicadores e as estruturas de saúde, possibilitando uma verificação da
qualidade de vida na cidade e reconhecendo a relação com os empreendimentos hidrelétricos
no rio Madeira, no período compreendido entre os anos de 2008 a 2015.
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1.1 Hipótese
As intervenções e a aplicabilidade dos recursos financeiros oriundos da compensação
social do Complexo Hidrelétrico do Madeira, no setor saúde, estão diretamente associadas ao
perfil de mortalidade infantil e neonatal no período de 2008 a 2015 na cidade de Porto Velho,
Rondônia.

1.2 Objetivos

Geral:
Analisar a relação entre os recursos de compensação do complexo hidrelétrico do rio
Madeira destinados à saúde e o perfil da mortalidade infantil no período de 2008 a 2015.

Específicos:


Identificar os setores da saúde onde houve maior aplicabilidade de recursos
advindos da compensação financeira;



Descrever o perfil epidemiológico da mortalidade infantil e neonatal em Porto
Velho, no período de 2008 a 2015; e,



Mapear os padrões de comportamento da mortalidade infantil neonatal em
Porto Velho, por meio de distribuição espacial.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Contextualização sobre a Implantação de Grandes Obras de Infraestrutura na
Amazônia e seus Impactos na Saúde

Sabe-se que, no Brasil, de um modo geral, os projetos de infraestrutura promoveram o
deslocamento forçado de populações, acompanhado por compensações financeiras irrisórias
ou inexistentes; o processo de reassentamento, quando há, não assegura a manutenção das
condições de vida anteriormente existentes. Bermann (2001, p. 43) relata que, na área das
barragens, ocorreram e ocorrem diversos problemas de saúde pública, como o aumento de
doenças de natureza endêmica, o comprometimento da qualidade da água nos reservatórios, o
aumento da violência mediante ao inchaço da área urbana da cidade, o impacto na
morbimortalidade por causas externas e os problemas de segurança das populações, com o
aumento dos riscos de inundação abaixo dos reservatórios, decorrentes de problemas de
operação. Ainda, grandes quantidades de terras cultiváveis ficam submersas e, em muitos
casos, a perda da biodiversidade é irreversível.
Para Cavalcante (2008), a ampliação de infraestrutura geradora de energia tem sido
uma das formas utilizadas para a reprodução do capital na Amazônia brasileira. Outra
característica importante evidenciada nos processos de execução de grandes projetos como
este, é a capacidade de as empresas envolvidas interagirem em diferentes níveis, desde o
plano local até o internacional, com estruturas de poder político e econômico, estabelecendo
intrincadas relações sem as quais seria muito difícil se colocarem de modo competitivo nas
disputas pela execução das obras, caracterizando-se como arranjos de poder.
No caso do Complexo Hidrelétrico do rio Madeira, um dos melhores exemplos desses
arranjos foram os acordos firmados pela Odebrecht com os principais fornecedores, no Brasil
e no exterior, de turbinas, cimento, ferro e de outros materiais e/ou equipamentos antes
mesmo de o governo ter definido a data do leilão de Santo Antônio. Tal atitude colocou em
risco o próprio empreendimento, já que as demais companhias ficariam em dificuldades para
erguer a barragem, caso ganhassem a concorrência. Foi preciso que a empreiteira Camargo
Corrêa ameaçasse entrar na Justiça para que o Governo Federal atuasse intensamente nos
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bastidores, a fim de que o leilão não fosse adiado indefinidamente. As pressões do governo
fizeram com que a Odebrecht abrisse mão dos pré-contratos, viabilizando, dessa maneira, o
leilão.
Entre os obstáculos, encontra-se a legislação ambiental brasileira e, em particular, o
processo de licenciamento ambiental para a execução dos grandes projetos de infraestrutura.
Estudo elaborado por integrantes do Banco Mundial, a pedido do Ministério das Minas e
Energia, considera que o licenciamento ambiental de projetos hidrelétricos no Brasil é um
obstáculo “para que a expansão da capacidade de geração de energia elétrica ocorra de forma
previsível e dentro de prazos razoáveis”, representando uma ameaça ao próprio crescimento
econômico do país. Tal estudo “reproduz velhas cantilenas de que é preciso aumentar a oferta
de energia sem, contudo, questionar o modelo energético brasileiro que favorece um número
extremamente reduzido de agentes econômicos, setores voltados majoritariamente para a
exportação de commodities e que geram poucos empregos” (SWITKES, 2008, p. 121).
Nesta perspectiva, os empreendimentos hidrelétricos constituem um novo sistema de
objetos a serem incorporados no Estado de Rondônia, articulados às escalas nacionais e
internacionais pelas relações econômicas, sobrepondo e desestruturando a lógica de
organização local (CAVALCANTE, 2008). Ou seja, enquanto as organizações da sociedade
civil brasileira, e seus aliados no Ministério Público, na Justiça Federal e no exterior,
propugnam pela construção de instrumentos e metodologias mais adequados para aferir os
impactos socioambientais dos grandes projetos de infraestrutura, governos, mídia, parlamento,
setores do judiciário e da academia, além de alguns movimentos sociais e Organizações Não
Governamentais (ONGs), defendem o afrouxamento do processo de licenciamento ambiental,
a fim de acelerá-lo e, com isso, tornar mais rápida a execução das obras.
É notório que os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) são limitados enquanto
instrumentos porque, dentre outros motivos, não atendem as expectativas e demandas das
comunidades atingidas pelo empreendimento. Isso se deve pelos diversos interesses que
envolvem obras como estas e, principalmente, pelo alto grau de chance de embargos neste
tipo de obras, tendo em vista as questões ambientais e os impactos nas populações
circunvizinhas.
No caso do Complexo rio Madeira, os termos de referência do EIA “foram restritos ao
território brasileiro. Apesar das evidências sobre a possibilidade da represa Jirau inundar
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florestas da Bolívia, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) e as empresas proponentes negaram-se a considerar esse fato”. A
Bolívia chegou a registrar protestos contra o Brasil por conta dessa situação. Sobre as
barragens de Jirau e Santo Antônio, outros problemas são identificados como decorrência de
suas construções: a inundação de territórios na parte boliviana, a migração de peixes já
demonstra sinais de perda da diversidade genética e alteração na comunidade, a possibilidade
de que o mercúrio estocado nos solos alcance os cursos d‟água, a proliferação de vetores de
malária, e, ainda, é possível que índios isolados sejam atingidos pelas obras, entre outros
(SWITKES, 2008).
Fato notório é que grandes empreendimentos hidrelétricos estão associados a
significativos impactos ambientais, sociais e à saúde e têm sua viabilidade atrelada à obtenção
das respectivas licenças ambientais. Nos últimos e pelos próximos anos, a partir do chamado
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), estão previstas construções de dezenas de
hidrelétricas, grande parte na região amazônica, a saber: São Luiz do Tapajós, Jatobá, Marabá
e Belo Monte, todas no Estado do Pará.
O Brasil tem, atualmente, 972 usinas hidrelétricas que produzem 65,7% de toda a
energia elétrica do país. Hoje, o Brasil tem cinco usinas hidrelétricas que estão em fase de
construção, licitação ou projetos, sendo elas: a Usina de Belo Monte, no Rio Xingu; a Usina
de São Luiz do Tapajós, no Rio Tapajós; a Usina de Jirau, no Rio Madeira; a Usina de Santo
Antônio, no Rio Madeira; e, a Usina de Jatobá, no Rio Tapajós. Segundo a Empresa de
Pesquisa Energética (EPE), espera-se construir e colocar em operação cerca de 34 novas
usinas hidrelétricas até 2021 (BRASIL, 2017) e, desse total, 15 usinas serão instaladas na
região da Amazônia Legal.
De acordo com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), em parceria
com a Eletrobrás e a Empresa Nacional de Eletricidade da Bolívia (ENDE), já foi lançada
uma licitação pública internacional para estudos de inventário hidrelétrico binacional em parte
da Bacia do rio Madeira e nos principais afluentes em territórios brasileiro e boliviano, nos
trechos binacionais dos rios Mamoré, Guaporé/Itenez e Abunã, além de parte do rio Beni, na
Bolívia. O complexo hidrelétrico de Jirau e Santo Antônio, em processo de construção, além
de adicionar 6.450 MW ao sistema elétrico nacional, prevê, também, a construção de eclusas
para ampliar a navegação. Há, ainda, a perspectiva de uma terceira usina binacional na
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fronteira Brasil/Bolívia, e outra na Bolívia, o que possibilitará a interligação de um trecho de,
aproximadamente, 4.400 Km entre a fronteira Brasil-Bolívia até o Peru (NUNES, 2004;
LAATS, 2010).
A instalação se dará na região de Guajará-Mirim, um município onde os problemas na
área de saúde, educação e infraestrutura são bem parecidos com Altamira, no Pará. A região
foi impactada com a construção da usina de Belo Monte, cujo investimento trouxe uma série
de problemas econômicos para a cidade, sendo que um deles é a falta de saneamento básico.
Além destas, o projeto de construção da Usina de Tabajara, na região de Machadinho
do Oeste, já se encontra em fase de estudo de impacto ambiental pelo Grupo de Estudo
Tabajara (GET). A usina será construída sobre o rio Machado, na Cachoeira 2 de novembro,
cerca de 70 km da sede do município, e é mais uma obra do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), do Governo Federal. O projeto foi aprovado em 2007 pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), mas ganhou prioridade nos anos 2016 e 2017 em
função da possibilidade de crise energética e o esvaziamento de reservatórios no Sul do
Brasil. Quando estiver em operação, a usina será interligada ao Sistema Integrado Nacional
(SIN) e vai reforçar o sistema de transmissão de energia ao Sul do Brasil. A energia gerada
pela usina vai atender cerca de 700 mil residências em Rondônia, o que representa 40% da
demanda do Estado – e o excedente vai para o Sul do Brasil.
Como consequência, alterações no modo de vida, associadas à inundação de áreas
povoadas para formação do reservatório, provocam o deslocamento compulsório e a ruptura
social, assim como a mudança no bioma com interferência na cadeia alimentar e a alteração
nos processos de produção nativa de base agroextrativista e na caça. Esses impactos sociais e
seus efeitos à saúde não são considerados na fase do planejamento, uma vez que os EIA não
incluem os impactos socioambientais, redundando em ações mitigadoras e compensatórias
tardias e insatisfatórias (MORET; GUERRA, 2009).
Desta forma, este estudo trata das relações econômicas caracterizadas aqui pelas
compensações financeiras frente aos impactos ambientais decorrentes da construção do
complexo hidrelétrico, em especial àqueles direcionados ao setor saúde, trazidas como plano
transversal para a situação da morte em crianças menores de um ano na cidade de Porto
Velho.
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Sobre a qualidade de vida, a próxima seção trará uma base teórica acerca dos
principais fatores de interferência e seus condicionantes.

2.2 Qualidade de Vida, Desenvolvimento Humano e Saúde

Na busca por uma abordagem adequada que possa abranger os principais pontos da
pesquisa de forma integrada, e que se utiliza da complexidade de dados a serem aplicados,
verificou-se que a abordagem do desenvolvimento humano é a mais adequada para subsidiar
este estudo. Desta forma, por mais correta que esteja a afirmativa de que a qualidade de vida
está diretamente ligada à cultura, à educação e ao ambiente e seus reflexos, tal afirmativa
costuma ser vazia de significado e, frequentemente, revela a dificuldade que temos, como
profissionais da área, de encontrar algum sentido teórico e epistemológico fora do marco
referencial do sistema médico que, sem dúvida, domina a reflexão e a prática do campo da
saúde pública. Isso se deve à formação na área da saúde, que ainda possui justificativas
biológicas, tecnicistas e pragmáticas do processo de vida e do que vem a ser ter saúde ou estar
doente.
Dizer, portanto, que o conceito de saúde tem relações ou deve estar mais próximo da
noção de qualidade de vida, e que saúde não é mera ausência de doença, já é um bom começo,
porque manifesta o mal-estar com o reducionismo biomédico; porém, pouco acrescenta à
reflexão. No campo da saúde, o discurso da relação entre saúde e qualidade de vida, embora
bastante inespecífico e generalizante, existe desde o nascimento da medicina social, nos
séculos XVIII e XIX, quando investigações sistemáticas começaram a referendar esta tese e
dar subsídios para políticas públicas e movimentos sociais (PAIM, 1997).
A partir do crescimento do movimento ambientalista, na década de 1970, os
questionamentos dos modelos de “bem-estar predatórios” agregaram, à noção de conforto, de
bem-estar e de qualidade de vida, a perspectiva da ecologia humana que trata do ambiente
biogeoquímico no qual vivem o indivíduo e a população, bem como ao conjunto das relações
que os seres humanos estabelecem entre si e com a própria natureza (MINAYO et al., 2000).
Esse conceito não aplica a dimensão evolucionista de uma escalada cada vez maior de
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conforto, consumo e bem-estar. Pelo contrário, ele se apoia na ideia de excelência das
condições de vida de Witier (1997) acerca do desenvolvimento sustentável.
Durante as últimas décadas, ressurgiu, na comunidade acadêmica, um grande interesse
em repensar as transições demográficas ocorridas no mundo ocidental em decorrência da
grande diversidade de tendências e processos por que passaram os países em
desenvolvimento. Se, por um lado, o European Fertility Project, trazido por Coale e Watkins
(1986), sistematizava as evidências sobre o declínio histórico da fecundidade europeia,
confrontando fatores e situações relevantes, por outro lado, no então chamado Terceiro
Mundo, as pesquisas realizadas, via World Fertility Survey, de Cleland e Hobcraft (1985),
focando um conjunto de países da África, América e Ásia, para datas específicas da década de
1970, geraram evidências claras, a partir das estimativas dos níveis de fecundidade, de que
estes, também, haviam iniciado o processo de declínio.
Muitos desses países em desenvolvimento que estavam experimentando rápidas
quedas da fecundidade também viviam situação de crescimento econômico, mas este
crescimento não era, necessariamente, o principal causador de tal declínio. Pode-se afirmar
que, em vários países, a queda da fecundidade vinha se processando a parte de um efetivo
progresso econômico (SIMÕES, 2016).
A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, de Engels, ou a mortalidade diferencial
na França, de Villermé, ambas citadas por Rosen (1980), são exemplos de tal preocupação. Na
verdade, a ideia dessa relação atravessa toda a história da medicina social ocidental e,
também, latino-americana, como mostra o trabalho de Paim (1997). De fato, na maioria dos
estudos, o termo de referência não é qualidade de vida, mas condições de vida, uma vez que,
como mencionado em Witier (1997), estilo de vida e situação de vida são termos que
compõem parte do campo semântico em que o tema é debatido.
A visão da intrínseca relação entre condições e qualidade de vida e saúde aproxima os
clássicos da medicina social da discussão que, nos últimos anos, vem se revigorando na área,
e tem no conceito de promoção da saúde sua estratégia central. Redimensionado pelo
pensamento sanitarista canadense a partir do conhecido relatório Lalonde (1974), tal conceito
foi definido tomando como base a concepção atual do que se consideram os determinantes da
saúde: l) o estilo de vida; 2) os avanços da biologia humana; 3) o ambiente físico e social;
e, 4) serviços de saúde (grifo nosso). Assim, conferências mundiais e regionais têm debatido

29

e ampliado o sentido do conceito de promoção que, a nosso ver, constitui a estratégia chave da
discussão da qualidade de vida pelo setor.
Tentando sintetizar a complexidade da noção de qualidade de vida e de sua
relatividade vis-à-vis as diferentes culturas e realidades sociais, diversos instrumentos têm
sido construídos; enquanto alguns tratam a saúde como componente de um indicador
composto, outros têm, no campo da saúde, seu objeto propriamente dito. Entre os primeiros,
talvez o mais conhecido e difundido seja o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),
elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2015). Criado
por Mahbub ul Haq, com a colaboração de Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de
Economia de 1998, o IDH pauta-se em uma medida geral e sintética do desenvolvimento
humano que, além de computar o PIB, leva em conta dois outros componentes: a longevidade
e a educação (SILVA; PANHOCA, 2007).
No campo da epidemiologia esse índice é de extrema importância, uma vez que
possibilita a abordagem das questões de saúde em uma contextualização complexa. Apesar de
ter sido publicado pela primeira vez em 1990, o índice foi recalculado para anos anteriores, a
partir de 1975. Aos poucos, o IDH tornou-se referência mundial, assim como o índice-chave
dos Objetivos para o Desenvolvimento do Milênio (ODM) das Nações Unidas e, no Brasil,
tem sido utilizado pelos governos federal e estadual sob a denominação de Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) (SILVA, 2009).
Estabelecidos em grandes conferências internacionais, tais como a Rio 92 realizada
no Brasil, os ODM consistem em metas estabelecidas que propõem a redução da
pobreza e promoção do desenvolvimento sustentável no período de 25 anos, entre
1990 e 2015. Na reunião de Cúpula do Milênio, realizada na cidade de Nova York
no ano de 2000, 191 países, incluindo o Brasil, reafirmaram o compromisso de
cumprir as oito metas para o desenvolvimento mundial até 2015. Explicitamente
para a área de saúde, pode-se destacar o objetivo número 4 (neste trabalho, analisarse-ão o objetivo número 4 – reduzir a mortalidade infantil). A meta do objetivo 4 é
reduzir, nacionalmente, em dois terços as mortes de crianças de até 5 anos, entre
1990 e 2015 (PNUD, 2015, p. 231).

A Conferência Internacional sobre a População e para o Desenvolvimento, coordenada
pela Organização Pan-americana da Saúde, realizada no Cairo (Egito) em 1994, constatou, no
panorama mundial, que ao se aproximar da data fixada para o atingimento das metas – 2015 –
os países registravam apenas alguns progressos, e salientou, ainda, que obstáculos importantes
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persistiam no caminho do sucesso (OPAS, 2005). Essa conferência confirmou o plano de
ação, que foi adotado por 179 países, em 1994, enfatizando que a qualidade e a cobertura dos
programas de planificação familiar e as atividades relativas à maternidade sem riscos são uma
ferramenta essencial para a realização dos objetivos de desenvolvimento. Em contrapartida,
eles acrescentaram que “a insuficiência dos recursos, a persistência do preconceito sexista e as
lacunas no atendimento das populações pobres tornam problemática a realização de novos
progressos” (OPAS, 2005, p.82).
Um dos fatores apontados mundialmente para o desenvolvimento humano é a atenção
às mulheres e às crianças, sendo que os determinantes da saúde, muitas vezes, encontram-se
fora desse setor. Neste sentido, a interpretação econômica do desenvolvimento buscou
estabelecer um conceito que incluísse toda a riqueza contida em uma nação, destacando-se o
Produto Interno Bruto (PIB)2 como instrumento para avaliar este desenvolvimento.
Desde

então,

passou-se

à

diferenciação

entre

crescimento

econômico

e

desenvolvimento econômico, no intento de evidenciar que ambos são fenômenos distintos,
porém diretamente relacionados entre si, bem como que o desenvolvimento gera crescimento,
não necessariamente contrário.
Diante da impotência, em meio aos desafios de distribuição de renda e de melhoria da
qualidade devida das pessoas, o modelo de políticas públicas fundamentado no crescimento
econômico foi, gradualmente, sendo substituído pelo modelo de desenvolvimento econômico.
A ideia de que a saúde afeta a riqueza é eminentemente plausível, dado que uma população
saudável será, certamente, mais produtiva. Soma-se a isso o fato de que, com índices maiores
de mortalidade ou morbidade, haverá menos anos de vida produtiva, ao mesmo tempo em que
são necessários gastos maiores para o tratamento dos doentes. Como consequência, o nível de
capital humano incorporado sob a forma de saúde seria um dos motivos que explicariam as
diferenças na riqueza das nações.

2

A medida do PIB de um país ou região representa a produção de todas as unidades produtoras da
economia (empresas públicas e privadas, produtoras de serviços, trabalhadores autônomos, governo, etc.), num
dado período e avaliados a preços de mercado. Dessa forma, a definição do PIB exclui do cálculo do produto
agregado pelo menos os seguintes aspectos da atividade econômica: a) atividades não declaradas, com o objetivo
de sonegação de impostos ou por serem ilegais; b) produção de bens e serviços sem valor de mercado como, por
exemplo, serviços domésticos não remunerados; c) transações de compra e venda envolvendo a transferência de
bens produzidos em períodos anteriores, como, por exemplo, a venda de propriedades já construídas; e, d)
exaustão de recursos não-renováveis (FEIJÓ et al., 2003).
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A avaliação da qualidade de vida torna-se, então, essencial devido ao seu caráter
multidimensional, englobando questões sociais, psicológicas e de saúde dos indivíduos, com
destaque para as crianças menores de um ano, exigindo que os profissionais de saúde não
analisem apenas questões biológicas relacionadas à doença, devendo-se considerar, também,
uma abordagem psicossocial. Sendo assim, este novo entendimento deu início a um novo
momento no país, evidenciado pela elaboração de políticas públicas de saúde voltadas à saúde
materno-infantil, conforme descrito a seguir.

2.3 As Políticas de Saúde Materno-infantil no Brasil e a Importância dos Primeiros 1.000
Dias da Criança

Ao longo da década, estudos procuraram apresentar a trajetória das lutas que
objetivaram criar políticas de saúde voltadas à garantia da qualidade de vida de crianças,
impondo um conjunto de obrigações aos pais que apontam para o estabelecimento dessas
novas relações. Neste contexto, o capitalismo burguês, baseado na razão, na tecnologia e na
produtividade, bem como na necessidade de reformular o modo de entender os indivíduos,
transformou a visão de corpo individual para corpo socialmente produtivo (COIMBRA et al.,
2003; NETO, 2008; COUTINHO et al., 2010; DOMINGUES et al., 2012).
Estas políticas eram voltadas, fundamentalmente, para o controle social, privilegiando
a higiene, a infância e a medicalização da família, trazendo a criança menor de um ano para
uma visão mais central, onde a família começou a se organizar em seu entorno atribuindo-lhe
certa importância, o que a fez sair do anonimato, tornando-se conveniente limitar o número de
filhos para melhorar a atenção dispensada a eles.
A preocupação estatal com a saúde materno-infantil remonta aos anos de 1940, com a
criação do Departamento Nacional da Criança, que enfatizava não só cuidados com as
crianças, mas também com as mães no que se referia à gravidez e amamentação. Essa
preocupação passou por um longo período, do Estado Novo até o Regime Militar, em que o
objetivo fundamental do Estado brasileiro era o de produzir braços fortes para a nação com
ações voltadas para as camadas urbanas mais pobres (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005).
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Almeida (2013) apontou que, nesse período, embora com o crescimento e a expansão
da previdência social e do discurso oficial sobre os “benefícios” do milagre econômico, no
bojo da população, em particular os habitantes das regiões metropolitanas, o que se constatava
era uma grande massa de excluídos, submetidos a políticas concentradoras de renda, a
péssimas condições de vida e a crescente massa de desempregados sem acesso à maioria dos
equipamentos públicos. Essa situação resultou na piora do quadro sanitário decorrente,
principalmente, da ausência do Estado para prover o acesso a bens públicos como educação,
moradia e saúde.
Neste sentido, pode-se destacar que as transformações no cenário brasileiro da época
estavam embutidas pelas ações que caracterizaram o início do processo de redemocratização e
do fortalecimento dos movimentos sociais contrários ao regime ditatorial e às políticas por ele
implementadas. Esses movimentos foram fundamentais para se compreender as principais
conquistas do início da década de 1980, no que tange às políticas de saúde materno-infantil.
A partir disso, a regulamentação legal dos direitos à proteção começa a surgir não
baseada apenas no interesse unilateral do Estado brasileiro, mas impulsionada por forte
pressão popular que culminou na aprovação de leis e políticas públicas que permearam a
década de 1980, intensificaram-se em toda a década de 1990 e estenderam-se até os anos
2000, pela formulação e execução de programas e estratégias de saúde pública voltadas à
atenção materno-infantil. Contudo, cabe refletir se tais políticas continuam reproduzindo a
ideologia de priorização à saúde da criança do século XVIII ou se, na prática, os indicadores
de saúde refletem a melhoria na atenção à saúde, tanto da mulher-mãe quanto da criança.
A partir deste ponto, poderemos compreender a base histórica de uma das principais
ações de saúde voltadas ao binômio mãe-filho, que é a Assistência ao Pré-Natal. Entende-se
por Assistência Pré-Natal um importante componente da atenção à saúde das mulheres no
período gravídico-puerperal, ou seja, no período da gravidez até após o parto. As práticas
realizadas rotineiramente durante essa assistência estão diretamente associadas a melhores
desfechos perinatais (BARROS et al., 2010).
Segundo recomendações do Ministério da Saúde (MS), a assistência pré-natal deve se
dar por meio: da incorporação de condutas acolhedoras; do desenvolvimento de ações
educativas e preventivas, sem intervenções desnecessárias; da detecção precoce de patologias
e de situações de risco gestacional; de estabelecimento de vínculo entre o pré-natal e o local
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do parto; e, do fácil acesso a serviços de saúde de qualidade, desde o atendimento
ambulatorial básico ao atendimento hospitalar de alto risco (BRASIL, 2006).
Países desenvolvidos têm taxa de mortalidade materna de 12 óbitos maternos por 100
mil nascidos vivos, e os países em desenvolvimento, de 239 óbitos maternos por 100 mil
nascidos vivos. Historicamente, no ano de 1990, a Taxa de Mortalidade Materna (TMM) no
Brasil atingia 140 óbitos por 100.000 nascidos vivos e, após mais de uma década e meia de
esforços, em 2007, o indicador apresentou uma taxa de 75 óbitos por 100.000 nascidos vivos.
Embora essa taxa tenha sofrido uma redução de 52% nesse período, o número de mortes
maternas no Brasil permanece elevado (BRASIL, 2010).
No Brasil, em 2015, foram registrados 1.552 óbitos maternos por 100 mil nascidos
vivos, com destaque para a região Sudeste, com 540 óbitos maternos por 100 mil nascidos
vivos. No Estado de Minas Gerais, e no município de Juiz de Fora, foram registrados 111
óbitos maternos e 04 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos, respectivamente. A elevada
taxa de mortalidade materna viola, assim, os diretos humanos femininos, e a sua alta
prevalência incide-se em comunidades com poucos recursos econômicos e sociais
(MARTINS; SILVA, 2018).
Nesse contexto, há mais de duas décadas, discute-se o modelo de atenção ao parto no
Brasil com o objetivo de atingir padrões aceitáveis, aproximando-se das taxas alcançadas em
outros países. No Brasil, esse modelo vem sendo construído com base na experiência dos
profissionais que trabalham nesse campo e nas iniciativas da humanização de atenção ao parto
e ao nascimento em instituições de saúde que se tornaram referência no país (BRASIL, 2011).
A partir dos anos 2000, esse modelo começou a ser sistematizado em marcos normativos e
manuais técnicos do MS para o Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2011). Apesar de se
observarem avanços que se refletem nos resultados obtidos na saúde da mulher e da criança,
esse processo tem ocorrido de forma muito lenta (BRASIL, 2009).
Atualmente, organismos de saúde internacionais e nacionais preconizam um modelo
de atenção ao parto e ao nascimento que proporcione às gestantes, às puérperas e aos recémnascidos uma assistência humanizada e de qualidade, sendo estes centrais à garantia do acesso
às práticas de saúde baseadas em evidências científicas, bem como o reconhecimento da
gestante e de seus familiares como “atores principais” nessa cena, e não “espectadores”
(DINIZ, 2005; BRASIL, 2011).
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Desde o surgimento do Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento – PHPN
(BRASIL, 2000), da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – PNAISM
(BRASIL, 2004) e do Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal
(BRASIL, 2004), diversas ações de saúde vêm sendo direcionadas a esses segmentos
populacionais

de

forma

mais

sistemática

no

SUS,

como

parte

dos

esforços

intergovernamentais para redução dos indicadores materno e infantil (BRASIL, 2011).
Mesmo a partir do entendimento de que as morbimortalidades materna e infantil são
eventos complexos e, portanto, multifatoriais, essas questões permanecem como um desafio
para o país, e alguns fatores têm dificultado a melhoria desses indicadores, tais como: o
financiamento insuficiente; a deficiente regulação do sistema de saúde; a fragmentação das
ações e dos serviços de saúde; a organização dos serviços (incluindo a gestão do trabalho das
equipes de saúde); e, ainda, a produção do cuidado, que tende a “medicalizar” e “intervir”
desnecessariamente nos processos de gestação, parto e nascimento.
Estudos nacionais de abrangência local têm demonstrado a existência de falhas na
assistência pré-natal, tais como dificuldades no acesso, início tardio, número inadequado de
consultas e realização incompleta dos procedimentos preconizados, afetando sua qualidade e
efetividade (COIMBRA et al., 2003; COUTINHO et al., 2010; DOMINGUES et al., 2012). A
falta de vínculo entre os serviços que prestam a assistência pré-natal e ao parto é outro
problema identificado, resultando na peregrinação da gestante em trabalho de parto na busca
de uma vaga para internação, trazendo, então, riscos adicionais à saúde da parturiente e do
recém-nato (DOMINGUES et al., 2012).
Dados de abrangência nacionais relativos à assistência pré-natal no Brasil são
escassos. As informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)
demonstram um aumento da cobertura pré-natal no país, alcançando valores próximos a 90%
em 2015 (DATASUS, 2016). Entretanto, esse sistema só permite a análise do número de
consultas realizadas, além de se restringir às gestações que resultaram num nascido vivo. O
Sistema

de

Acompanhamento

do

PHPN

–

SispreNatal

(http://sisprenatal.datasus.gov.br/sisprenatal/index.php), implantado no ano 2000, permitiria
acesso a outras informações, como idade gestacional no início da assistência pré-natal,
exames de rotina, vacinação antitetânica, número de consultas de pré-natal e consulta
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puerperal, porém esses dados não estão disponíveis para consulta regular e apresentam
problemas de subregistros, tanto em nível nacional quanto no nível local.
As justificativas para tal se baseiam na dificuldade de sensibilização dos profissionais
de saúde que prestam assistência ao pré-natal nas cidades, quanto ao entendimento da
necessidade de preenchimento da ficha. O único trabalho que avaliou a assistência pré-natal
utilizando dados desse sistema, para o conjunto do país, foi feito com gestantes inscritas nos
dois primeiros anos do programa (2001 e 2002), quando menos de 30% das gestantes se
encontravam cadastradas (SERRUYA; CECATTI; LAGO, 2004).
Considerando a importância de dados nacionais que permitam uma melhor avaliação
da assistência prestada, o objetivo do estudo de Viellas et al. (2014) foi analisar a assistência
pré-natal oferecida às gestantes usuárias de serviços de saúde públicos e/ou privados no
Brasil, tendo em vista a sua adequação conforme alguns parâmetros definidos pelo Ministério
da Saúde, sua forma de organização e sua relação com outros serviços do sistema de saúde,
bem como o perfil das usuárias dos serviços de pré-natal. Os resultados da pesquisa nacional
“Nascer no Brasil”, publicada em 2014, apontou que a realização da assistência pré-natal, no
Brasil, era de 98,7%, sendo superior a 90%, independentemente da característica materna. No
entanto, coberturas menores foram observadas em puérperas residentes na região Norte,
indígenas, puérperas com menor escolaridade, sem companheiro e com maior número de
gestações (VIELLAS et al., 2014).
O estudo mostrou, ainda, que a proporção de mulheres com início precoce do pré-natal
e com número suficiente de consultas foi similar à observada para a cobertura pré-natal:
menor em residentes nas regiões Norte e Nordeste, em puérperas com menor escolaridade,
sem companheiro, com maior número de gestações prévias, que não desejavam engravidar,
insatisfeitas com a gestação atual e que tentaram interromper a gestação. As barreiras de
acesso e os problemas pessoais foram as razões mais frequentes para a não realização do prénatal (43,2% e 40,6%, respectivamente): em mulheres residentes nas regiões Norte e Nordeste
e em puérperas com menor escolaridade predominaram barreiras de acesso, enquanto
mulheres sem companheiro e aquelas que tentaram interromper a gestação referiram mais
problemas pessoais para não terem feito o pré-natal. Ainda que sem significância estatística,
indígenas apresentaram proporção três vezes maior de barreiras de acesso do que mulheres de
raça/cor branca (VIELLAS et al., 2014).
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Considerando o exposto, a saúde materno-infantil vem despontando como uma área
governamental com capacidade de mobilização de recursos institucionais. Em 2011, o MS
lançou a Rede Cegonha (RC), normatizada pela Portaria nº 1.459, com o objetivo de ampliar
o acesso e melhorar a qualidade da atenção pré-natal, a assistência ao parto e ao puerpério e a
assistência à criança com até 24 meses de vida. No mesmo ano, a Portaria nº 1.473, do MS,
instituiu Comitês Gestores, Grupos Executivos, Grupos Transversais e Comitês de
Mobilização Social e de Especialistas com atribuições que contribuem na implantação, na
mobilização de gestores e no monitoramento e avaliação da estratégia (BRASIL, 2011).
O marco conceitual, o discurso técnico-político e as formas de operacionalização da
RC resultaram de esforços importantes e de iniciativas de âmbito nacional no campo maternoinfantil no SUS – como as diretrizes do Pacto pela Saúde, o Pacto Pela Redução da
Mortalidade Materno-infantil (e o Programa de Qualificação das Maternidades) – e de
consistentes experiências municipais e estaduais (BRASIL, 2011).
A RC prevê, também, ações para a melhoria do acesso e da qualidade da assistência à
mulher e à criança, por meio da vinculação da gestante à unidade de referência para o parto e
o transporte seguro, e da implementação de boas práticas na atenção ao parto e nascimento,
incluindo o direito a um acompanhante de livre-escolha da mulher no momento parto. As
ações estão inseridas em quatro componentes: (1) Pré-Natal; (2) Parto e Nascimento; (3)
Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança; e, (4) Sistema Logístico, Transporte
Sanitário e Regulação (BRASIL, 2011).
A RC, proposta pelo MS, é uma estratégia que visa enfrentar o problema do elevado
número de óbitos de mulheres e de crianças por meio de iniciativas que mudem esse cenário
existente no Brasil. As ações dessa estratégia vão além do repasse de recursos atrelados ao
aumento de leitos ou da oferta de procedimentos: elas buscam a melhoria da atenção
destinada à sua população-alvo (CAVALCANTI et al., 2013).
Nesta perspectiva, percebe-se que o marco histórico da assistência ao pré-natal no
Brasil ainda apresenta inúmeros desafios para a sua consolidação, baseados nas estruturas de
saúde de cada realidade do país. Os indicadores de saúde da criança e da mulher apontam para
uma necessidade de novas iniciativas que convoquem gestores, trabalhadores e a sociedade a
refletirem e transformarem o modelo de atenção ao parto e ao nascimento praticado no país, o
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qual não coloca a gestante/parturiente no centro da “cena”, como protagonista do processo de
gestação e parto, medicalizando e intervindo muitas vezes desnecessariamente.
Para os autores, o momento do nascimento – exatamente a transição da vida fetal para
a vida extrauterina – envolve múltiplos mecanismos de adaptação biológica, com participação
de vários sistemas e órgãos dos bebês, tendo como grande mediador o sistema endócrino e,
com certeza, tendo como fundamental resultado o estabelecimento da respiração e a
oxigenação do corpo do recém-nascido.
A partir desse momento, comandado pelo próprio recém-nascido e, evidentemente,
não mais pela sua mãe, o bebê, valendo-se da respiração, passa a viver biologicamente
independente; nunca mais, em toda a sua vida, o ser humano vivenciará experiência tão
radical de mudança e de tanta importância para sua existência. Assim, o que observamos,
atualmente, é a quase invisibilidade desse processo, completamente fisiológico, que quando
respeitado tem como expressão maior o trabalho de parto e o parto normal. Infelizmente, o
nascimento está praticamente banalizado pelos seus cuidadores.
As taxas de cesariana e suas consequências para a saúde das mulheres e dos recémnascidos, apresentadas com base na pesquisa “Nascer no Brasil em 2014”, apresentaram uma
triste realidade: a prática médica não acompanha o conhecimento científico hoje acumulado e
conquistado no mundo acadêmico (LANSKY et al., 2014). Para o autor, o foco da discussão
deveria estar centrado nas consequências do modelo de assistência à saúde dos recémnascidos, mesmo sem abandonar a saúde e os cuidados maternos. As altas taxas de cesáreas,
na sua grande maioria sem uma indicação precisa e, principalmente, a ausência dos
mecanismos fisiológicos de adaptação ao nascimento, implicam risco para a adaptação dos
bebês, e seu pior desfecho pode ser evidenciado por meio das altas taxas de prematuridade
associadas a distúrbios respiratórios, sejam eles taquipnéia transitória ou mesmo a doença de
membrana hialina.
É relevante pensar no sistema de atendimento como um todo, fundamental para
formular as políticas, porém é, também, muito importante particularizar dois grandes cenários
de atendimento em nosso país: o privado, com forte presença dos seguros e convênios, e o
público, representado pelo SUS. Neste sentido, vários estudos publicados apresentam
resultados que devem nos fazer refletir: a cesariana é praticamente o modus operandi do
atendimento no setor privado, e as mulheres atendidas neste setor revelam um maior nível de
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satisfação no que toca à relação médico/paciente (VICTORA et al., 2011; LANSKY, 2014;
SOUZA et al., 2014).
Ao mesmo tempo, outro artigo, que avaliou a trajetória das mulheres na definição pelo
tipo de parto, revela uma preferência pela cesárea, no início da gravidez, baixa no setor
público e alta no privado. Sabemos que, tanto no público como no privado, as taxas são altas,
especialmente altas no setor privado. Se pensarmos o parto como desfecho da gravidez e nas
cesáreas desnecessárias, com desfechos nefastos para a saúde dos bebês, podemos concluir
que, apesar das mulheres no setor privado terem assumido a cesárea como escolha inicial, elas
não estão sendo informadas das vantagens e das desvantagens da via de parto, bem como não
estão conscientes dos riscos da prematuridade e de suas consequências (AQUINO, 2014).
Penso que parte desse resultado se deve a uma postura dos profissionais que não
utilizam o tempo de pré-natal para informar as mulheres aspectos relacionados ao nascimento
de seus filhos. É incrivelmente no setor privado, onde o poder aquisitivo é maior, e maior é a
possibilidade de escolha, que os resultados são piores.
Em seu estudo, Chaves (2014) encontrou uma forte presença médica na assistência ao
pré-natal e parto, independentemente da classificação do risco da gestação. Sabemos que essa
cobertura em outros países, especialmente na Europa, para gestações de baixo risco é muito
mais baixa do que em nosso país, o que pode ter implicância nos resultados apresentados,
especialmente no que toca às intervenções na assistência.
No Brasil nascem, aproximadamente, três milhões de crianças ao ano e, na sua imensa
maioria, dentro de hospitais. Segundo Souza et al. (2014), uma em cada 10 crianças
necessitará de assistência para iniciar a respiração, uma em cada 100 crianças precisará de
intubação e uma em cada mil deverá ser submetida à intubação, ventilação, massagem
cardíaca e uso de drogas para sua reanimação. A indicação de cesárea entre 37 e 39 semanas
de gestação, mesmo sem fatores de risco para asfixia, e sem trabalho de parto, segundo a
literatura, também eleva o risco de que a ventilação ao nascer seja indicada.
De toda forma, é muito importante afirmar que crianças saudáveis devem ser atendidas
como tal, e para crianças com algum agravo ao nascimento devemos estar preparados para
intervir, principalmente com o objetivo de prevenir danos definitivos à sua saúde para o resto
de suas vidas. Atualmente, existem modelos de assistência aos nascimentos focados no
reconhecimento desses sinais de risco que indicam a necessidade de intervenção.
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Com base no exposto, percebe-se que, talvez, cheguemos perto do entendimento do
acolhimento e da atenção humanizada se optarmos pela definição de ausência de intervenção;
entretanto, pelo que os estudos aqui publicados revelam, estamos muito distantes dessa
realidade. No entanto, precisamos refletir sobre a qualidade da intervenção, especialmente
num fenômeno tão fisiológico como deveria ser o nascimento. No cenário de potencial
normalidade deveríamos, antes de tudo, evitar tentar danos com intervenções desnecessárias,
como afirmam alguns estudiosos.

2.4 Características das Mortes Infantis no Brasil e no Mundo

Para fins de análise e mensuração do desenvolvimento de um dado território, mortes
infantis são aquelas que ocorrem durante o primeiro ano de vida e são representadas pela taxa
ou coeficiente de mortalidade infantil. Reconhecido como um importante indicador de saúde
pública, está diretamente relacionado às condições de vida de um país.
O Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI), segundo a Rede Interagencial de
Informação para Saúde (RIPSA), é o número de óbitos de menores de um ano de idade por
mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico em um ano
considerado. Esses indicadores estimam o risco de uma criança nascida viva morrer antes de
completar seu primeiro ano de vida (BRASIL, 2015). A MI traduz vários aspectos do estado e
das condições das populações, como disponibilidade de assistência médica, estruturas de
apoio médico (hospitais) e sanitário, condições socioeconômicas, incidência de doenças
infectocontagiosas e alterações genéticas, entre outros dados (BRASIL, 2004).
Estima-se que 11 milhões de crianças com menos de um ano morrem anualmente no
mundo vítimas da pobreza, ou seja, mais de 1.200 mortes por hora (PNUD, 2015), sendo que
grande parte dos fatores que levam à mortalidade infantil é evitável. Essas mortes
consideradas evitáveis, em sua maioria, decorrem de uma combinação de fatores biológicos,
sociais, culturais e de falhas do sistema de saúde. As intervenções dirigidas à sua redução
dependem, portanto, de mudanças estruturais relacionadas às condições de vida da população,
assim como de ações diretas definidas pelas políticas públicas de saúde (BRASIL, 2009).
Nos países em desenvolvimento, o declínio da mortalidade infantil está fortemente
relacionado a uma série de fatores amplamente discutidos na literatura, como: as condições
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biológicas maternas e infantis (idade da mãe, paridade, intervalo entre os partos,
prematuridade, baixo peso ao nascer, retardo no crescimento intrauterino, etc.); as condições
ambientais (existência dos serviços de saúde e da acessibilidade da população a eles,
abastecimento de água potável e saneamentos básicos adequados, poluição, etc.); e,
fundamentalmente, as relações sociais que organizam a vida concreta das pessoas (moradia,
trabalho, renda, nível de informação, proteção social, etc.) (CAMPOS; CARVALHO;
BARCELOS, 2000; HACK; FANAROFF, 2000; DUARTE, 2007).
Para fins de definição de períodos e fatores relacionados à MI, foi utilizada, neste
estudo, a classificação de Bittencourt (2013) (QUADRO 2.1). Para o autor, a mortalidade
infantil é constituída por dois períodos distintos:


O primeiro período, chamado mortalidade infantil neonatal, é constituído pelas
mortes ocorridas nos primeiros dias de vida (até a criança completar 27 dias),
sendo que o componente neonatal pode ser dividido, ainda, em precoce (0 a 6
dias) e tardio (7 a 27 dias). Nas primeiras semanas de vida, os agravos
decorrentes das condições da gestação e nascimento predominam como causas
da mortalidade; e,



O segundo período da mortalidade infantil envolve os óbitos ocorridos entre o
28° dia de vida e o momento em que a criança completa um ano, sendo
denominado de mortalidade infantil tardia ou pós-neonatal. As mortes
ocorridas neste período são influenciadas pelos determinantes sociais e de
saúde que podem afetar a criança durante seu primeiro ano de vida, como as
doenças diarreicas, as respiratórias e as imunopreveníveis, ou seja, evitáveis
por medidas simples.

Os óbitos pós-neonatais estão associados às situações de grande carência social e
precário acesso a serviços de saúde. Assim como no Brasil, em muitos outros países avanços
importantes na redução da mortalidade infantil foram notados. Desta forma, todos os países
comprometidos com os ODM apresentaram alguma redução de suas TMI e da mortalidade na
infância (menores de 5 anos de idade) nos últimos anos.
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Quadro 2.1 – Distribuição dos períodos de tempo para definição da taxa de mortalidade infantil.
MORTALIDADE INFANTIL
Nascimento
6 dias
Neonatal Precoce
Neonatal Tardia
Neonatal
Fonte: Adaptado de Bittencourt (2013).

27 dias

364 dias
Pós-Neonatal

Dentre os países emergentes pertencentes ao grupo dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul), o Brasil foi aquele que apresentou melhor desempenho na redução da
mortalidade infantil entre 1990 e 2010, seguido pela China (MUJICA et al., 2014). Entretanto,
comparativamente aos demais países sul-americanos, o Brasil apresenta taxas mais elevadas
do que Equador, Colômbia, Argentina, Uruguai e Chile, sendo que os dois últimos
apresentaram taxas inferiores a 10/1.000 NVs em 2013.
Informações provenientes do Observatório Global de Saúde da Organização Mundial
de Saúde (OMS) apontam um decréscimo da TMI no mundo, entre os anos de 1990 e 2015,
de 31,3% (em 1990, TMI = 63/1.000 NVs e em 2015, TMI = 31,7/1.000 NVs). Esta queda do
indicador foi realidade em todos os continentes, sendo mais expressiva na África, continente
de maior impacto por ainda possuir a maior taxa entre todos os continentes do mundo (em
2015, TMI = 55,4/1.000 NVs) (TABELA 2.1).
Tabela 2.1 – Evolução da taxa de mortalidade infantil – TMI (X 1.000 NV) nas regiões da
Organização Mundial da Saúde*, entre 1990 e 2015.
1990

2015

Redução entre
1990 e 2015 em %

Mundo

63

31,7

- 31,3

África

105

55,4

- 49,6

Ásia

83

34

- 49,0

Europa

26

9,8

- 16,2

Região Geográfica

Américas
34
12,5
- 21,5
Fonte: Observatório Global de Saúde (WHO, 2015).
* Disponível em: http://apps.who.int/gho/data/view.main.CM1300R?lang=en. Acesso em: 12 out. 2016.

O notável declínio da mortalidade de menores de cinco anos, desde 2000, salvou a
vida de 48 milhões de crianças menores de cinco anos – crianças que não teriam sobrevivido
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para verem o seu quinto aniversário. No entanto, apesar destes ganhos substanciais, os
progressos são insuficientes para atingir a meta do ODM 4.
Tabela 2.2 – Distribuição das TMI nos continentes da Organização Mundial da Saúde (WHO), no
período de 1990, 2000, 2008, 2015 e 2016.
Países da OMS

Ano

Taxa de Mortalidade
Infantil

Taxa de Mortalidade
Neonatal

Taxa de Mortalidade em
menores de 5 anos

África

2016

52.3

27.2

76.5

2015

53.9

27.7

79.5

2000

93.5

40.9

154.0

1990

106.5

45.5

177.7

2016

12.1

7.5

14.2

2015

12.5

7.8

14.7

2000

22.1

12.6

26.6

1990

34.5

18.2

43.5

2016

31.5

22.6

38.9

2015

32.9

23.4

40.8

2000

61.5

40.6

83.8

1990

83.6

52.7

118.5

2016

8.3

5.1

9.6

2015

8.7

5.3

10.1

2000

17.9

10.3

21.6

1990

24.9

13.9

30.8

2016

40.6

27.7

51.7

2015

41.4

28.2

53.0

2000

60.6

38.6

80.8

1990

75.5

43.4

102.4

2016

10.8

6.5

12.9

2015

11.4

6.8

13.7

2000

28.3

18.7

35.3

1990

40.0

26.8

51.9

Américas

Ásia

Europa

Mediterrâneo
Oriental

Pacífico
Ocidental

Fonte: Observatório Global de Saúde (WHO, 2015).
* Disponível em: http://apps.who.int/gho/data/view.main.cm1300r?lang=en. Acesso em: 12 out. 2016.

A Tabela 2.2 acima apresenta a distribuição das taxas de mortalidade infantil nos
continentes da Organização Mundial de Saúde, seguindo o Observatório Global de Saúde da
Organização Mundial da Saúde no ano de 2015. De acordo com os achados, as taxas de
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mortalidade infantil, de mortalidade infantil neonatal e em menores de 5 anos apresentaram
redução em todos os continentes.
No Brasil, a evolução histórica da mortalidade infantil acompanha a realidade
mundial, apresentando desproporções e características diferenciadas por regiões do país. Nos
anos 1930, a estimativa para o CMI era de, aproximadamente, 15,8, ao passo que, na década
de 1980, era de cerca de 70 óbitos por mil nascidos vivos registrados no país. Na década de
1990, os estudos apontavam um percentual de 52% para o ano de 1993 (UNICEF, 1995).
Esta variação se deve pelo papel desempenhado por esses indicadores na configuração
do perfil da renda, educação, saneamento e acesso aos programas e serviços de saúde,
produzindo uma melhoria nas condições de vida da população. Contudo, no final da década
de 1990, a tendência persistentemente decrescente da mortalidade infantil nos países em
desenvolvimento coexistiu com a grave crise econômica caracterizada por redução do PIB, do
valor real do salário-mínimo e da elevação do desemprego. Este aparente paradoxo serviu de
estímulo à realização de estudos visando esclarecer as razões para a manutenção do declínio
desta mortalidade (SANDIFORD et al.,1991).
No entanto, esta redução não ocorreu de modo uniforme em todas as regiões do país;
ao contrário, observou-se uma persistência, ou mesmo um agravamento, das desigualdades
inter-regionais ao longo do tempo. Estimativas para 1999 forneciam uma média nacional de
36,10%, enquanto que o Nordeste aparecia com uma estimativa de 57,91% e a região Sul de
apenas 22,39% (SIMÕES; MONTEIRO, 1995).
Sobre a TMI entre as regiões do país, a Tabela 2.3 aponta que, em 1990, o principal
componente era Pós-Neonatal e, em 2014, era Neonatal Precoce, ocorrendo uma inversão na
ordem de importância dos componentes da mortalidade infantil ao longo do período
analisado. Destaca-se, assim, que, em 1990, a Taxa de Mortalidade Neonatal (Precoce e
Tardia) era de 23,1 óbitos por 1.000 NVs e a Taxa de Mortalidade Pós-Neonatal era de 24
óbitos por 1.000 NVs; em 2014, as mesmas taxas foram de 9,9 e 4,3, respectivamente.
Na região Nordeste, por exemplo, somente ao final da década de 1940 é que começou
a se observar tendências na redução da mortalidade infantil, mas em um ritmo inferior ao das
demais grandes regiões. Ressalta-se, com pequenas alterações, a estabilidade dos níveis de
mortalidade infantil no período de 1955 a 1970, reflexo da crise estrutural vivenciada pela
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sociedade brasileira em suas dimensões econômica, social e institucional (SIMÕES;
MONTEIRO, 1995).

Tabela 2.3 – Taxa de Mortalidade Infantil por mil nascidos vivos, por componente – Brasil e regiões,
1990, 2000, 2010 e 2014. Brasil, 2015.
Região

Brasil

Componente

1990

1995

2000

2005

2010

2014

Neonatal Precoce

17,7

15,7

13,1

10,5

8,5

7,5

Neonatal Tardia

5,4

4,1

3,6

3,2

2,6

2,4

Pós-Neonatal

24

15,2

9,4

6,8

4,9

4,3

14,1

17,8

16,8

13,7

11

8,9

4,5

4,4

4,4

3,5

3

2,8

Pós-Neonatal

27,2

16,6

11,6

9,9

6,9

6

Neonatal Precoce

19,5

18,5

17,1

13,6

11

9,1

Neonatal Tardia

9,3

5,9

4,2

3,3

2,6

2,4

Pós-Neonatal
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27,8

14,7

9

5,5

4,7

15,1

13,1

10,6

8,2

6,8

6,3

3,7

3

3,1

2,9

2,4

2,3

Pós-Neonatal

13,8

9,5

6,4

5

4,2

3,7

Neonatal Precoce

11,7

9,9

8,5

7,2

6,1

5,6

Neonatal Precoce
Norte

Nordeste

Neonatal Tardia

Neonatal Precoce
Sudeste

Sul

CentroOeste

Neonatal Tardia

Neonatal Tardia

3,4

2,7

2,3

2,4

2,1

2,2

Pós-Neonatal

13,2

9,3

6,1

4,4

3,5

3,2

Neonatal Precoce

14,5

13,3

11,3

9,6

8,3

7,9

3,9

3,9

3,7

3,3

2,7

2,5

16,1

10,5

7,3

6,4

4,9

4,7

Neonatal Tardia
Pós-Neonatal

Fonte: Brasil (2016).

Sobre as causas da mortalidade infantil no Brasil, ao longo das décadas, as mudanças
neste padrão apontam que, até 1940, havia um nítido predomínio das doenças infecciosas e
parasitárias como principal causa de morte (43,5% do total de óbitos), enquanto que as
doenças do aparelho circulatório correspondiam a 14,5% e as neoplasias malignas a apenas
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3,9% dos óbitos com causa definida. Trinta anos depois, em 1970, as doenças do aparelho
circulatório já surgiam como a primeira causa de mortalidade (24,8%), sendo seguida pelas
doenças infecciosas e parasitárias (15,7%) e pelas neoplasias malignas (9,7%) (DUARTE,
2007).
Alguns programas e ações capazes de reduzir os óbitos infantis, como o Programa de
Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), a Estratégia Saúde da Família (ESF), a Terapia
de Reidratação Oral (TRO), o Programa Nacional de Imunização (PNI), e as intervenções
sociais, como a ampliação da cobertura da rede de abastecimento de água e a redução do
analfabetismo, só começaram a ser implementados no país na segunda metade da década de
1980 e, assim mesmo, não foram implementados uniformemente pelo país. Os óbitos
neonatais, a partir do final da década de 1980, passaram a ser o principal componente da
mortalidade infantil, atualmente responsável por mais da metade dos óbitos no primeiro ano
de vida (ARAÚJO; BOZZETI; TANAKA, 2000).
A região Norte, embora com intensidade menor, seguiu tendência similar,
provavelmente resultante do efeito dos fluxos migratórios que se dirigiram, de início, para sua
área de fronteira, sobretudo a partir dos últimos anos da década de 1970 e início de 1980.
Posteriormente, com a saturação dessas áreas, iniciou-se um processo de deslocamento para
as capitais e periferias urbanas da região Norte, o que, na ausência de investimentos na
infraestrutura urbana, levou à deterioração destas, agravada pela não criação de empregos na
economia formal, afetando negativamente as condições de vida e de sobrevivência de seus
respectivos grupos populacionais (BRASIL, 2015).
Segundo o MS, a partir do ano de 2010 a queda da MI no Brasil tem sido mais lenta,
alcançando, em 2013, 4,5/1.000 NVs, enquanto que o componente pós-neonatal apresentou
maior queda (82%), com destaque para a região Nordeste. Em 2013, 73,6% dos óbitos
notificados ao SIM foram investigados, sendo que os menores percentuais de óbitos
investigados se encontraram nas Unidades da Federação com mais elevadas TMI. Ainda em
2013, a TMI foi estimada em 14,5 óbitos infantis por 1.000 nascidos vivos, representando
uma redução de, aproximadamente, 70% quando comparado com o valor estimado em 1990.
Os achados apontaram que a região Nordeste foi a que apresentou o maior percentual de
queda (78%), passando de 75,8 óbitos por 1.000 NVs, em 1990, para 16,9/1.000 NVs, em
2013. Em contrapartida, as regiões Norte e Centro-Oeste foram as que apresentaram o menor
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percentual de redução da TMI no mesmo período, 59% e 57% respectivamente (BRASIL,
2015).
Embora o Brasil tenha diminuído, na última década, as disparidades sociais,
econômicas e de indicadores de saúde, as diferenças intra e inter-regionais das taxas de
mortalidade infantil persistem. Em 2010, a região Norte do país apresentou taxas que
variaram de 11,0 a 21,8 óbitos/1.000 NV, já na região Nordeste, a TMI situou-se entre 11,9 e
17,8 óbitos/1.000 NVs, enquanto que nas regiões Sudeste e Sul as TMI variaram menos,
situando-se entre 9,1 e 13,2 óbitos/1.000 NVs. Por sua vez, as capitais da região Centro-Oeste
apresentaram TMI muito similares entre si, variando de 12,6 a 13,2 óbitos/1.000 NVs
(BRASIL, 2016).
Esses indicadores e o desafio de se identificar os motivos que levaram à manutenção
das taxas de mortes infantis no país impulsionaram os estudos sobre a temática nas últimas
décadas. Dentre os principais desafios, encontram-se as particularidades regionais que pouco
são levadas em consideração pelas políticas nacionais, as quais ainda possuem um formato
padronizado e de forma generalista.

47

3 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Área de Estudo

A área de estudo compreende a cidade de Porto Velho (Figura 3.1), capital do Estado
de Rondônia, na região Norte do país, estando localizada na região noroeste do Estado de
Rondônia. Sua ocupação foi influenciada, principalmente, pela construção da Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré (1907-1912), iniciada em uma pequena porção da margem direita do rio
Madeira. A capital de Rondônia encontra-se num importante entroncamento entre as BR 319,
que liga ao sul do Estado do Amazonas, e a BR 364, ligando o Acre ao Pacífico. Possui,
ainda, um importante porto para o escoamento das commodities de Rondônia e dos estados
vizinhos, que fluem pela Hidrovia do Madeira rumo aos portos de Manaus e Itacoatiara – AM,
e, consequentemente, para os diversos portos pelo mundo (SOUZA, 2016).
Atualmente, o município possui 519.436 habitantes, sendo que, em seu perímetro
urbano, a população é de 369.259, com uma densidade demográfica de 12,57 habitantes por
km2 (IBGE, 2017). A expansão urbana portovelhense é caracterizada, desta maneira, pela
forma de ocupação desordenada, principalmente nos bairros periféricos que tiveram seu
surgimento e crescimento impulsionados por invasões. Neste espaço existem, atualmente, 67
bairros, distribuídos principalmente pelas zonas norte, central, sul e leste, conforme pode ser
visualizado na Figura 3.1.
Nos dias atuais, o crescimento da cidade tem acontecido com maior intensidade na
periferia, principalmente nas zonas leste e sul. No que se refere à infraestrutura, a malha viária
ainda apresenta grande percentual com estradas de terra, em especial nas áreas de vazios
urbanos, com lotes sem usos.
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Figura 3.1 – Localização geográfica da área de estudo.

Neste cenário, as construções de dois grandes empreendimentos trouxeram consigo
inúmeras possibilidades de melhorias no setor saúde, assim como trouxe, profundas alterações
no padrão de vida da população do município, assim como uma visível mudança dos fatores
determinantes do processo saúde-doença a serem detalhadamente analisados nesta tese.

3.2 Modelo Teórico do Estudo
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A opção de construção de um modelo teórico-metodológico serviu para integrar os
fatores sociais, biológicos e de comportamento, bem como elucidar as relações que se
estabeleceram entre eles e, assim, contribuir para o entendimento da ocorrência da morte
infantil na cidade de Porto Velho. Optou-se, então, em adaptar o modelo teórico proposto por
Mosley e Chen (1984), no qual a análise do óbito infantil (menores de 1 ano) foi realizada
segundo fatores distais (sociais), intermediários (assistenciais) e proximais (biológicos), desta
forma definido:

Figura 3.2 – Estrutura de análise dos determinantes da Mortalidade Infantil em Porto Velho.

Distais

Intermediários

Proximais

Idade materna
(menor que 15 anos,
de 15 a 30 anos,
maior que 30 anos),
Escolaridade
Materna (sem
escolaridade,
fundamental
incompleto,
fundamental
completo, médio
incompleto, médio
completo, superior
incompleto, superior
completo), Ocupação
Materna (sim ou
não) e Situação
Conjugal (com
companheiro e sem
companheiro).

Tipo de gestação
(única ou múltipla),
Consulta Pré-natal
(nenhuma, 1-3 vezes,
4-6 vezes e 7 e + ),
Modelo de Atenção
Básica (coberta por
eSF ou não coberta
por eSF) e Tipo de
parto (vaginal ou
cesário).

Idade materna
(menor que 15 anos,
de 15 a 30 anos,
maior que 30 anos),
Tipo de gestação
(única ou múltipla),
Sexo do RN
(feminino ou
masculino), Peso ao
nascer (menor que
2.500g ou maior que
2.500g), Duração da
gestação (menor que
36 semanas ou maior
que 36 semanas) e
Presença de
malformações (sim
ou não).

Fonte: Adaptado de Mosley e Chen (1984).

3.3 Tipo, Período e Unidade de Análise do Estudo
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Trata-se de um estudo ecológico, na medida em que foram coletados e analisados
dados secundários sobre mortalidade infantil, no período de 2008 a 2015, na cidade de Porto
Velho, Rondônia. O presente estudo apresentou uma abordagem quantitativa para as variáveis
do estudo. Adotou-se, então, um estudo ecológico (MEDRONHO, 2006), uma vez que foram
utilizados dados sobre grupos populacionais a partir da unidade de análise, que foi o perímetro
urbano de Porto Velho.
Neste sentido, os estudos ecológicos enfocam a articulação com as variáveis do
modelo de forma interativa com a realidade de um espaço retratado. A multicausalidade pode
ser inferida nesse tipo de estudo, pois respeita os diferentes níveis hierárquicos dos
determinantes dos agregados de dados (BARATA, 2005). Segundo Rouquayrol e Almeida
Filho (1999), é possível enumerar as potencialidades dos estudos ecológicos, dentre elas: a)
pode-se referenciar a possibilidade de gerar hipóteses etiológicas causais (objetivo mais
comum); b) testar hipóteses etiológicas, só que no nível da macrodeterminação; c) avaliar a
efetividade de intervenções populacionais para a prevenção de doenças e a promoção de
saúde; e, d) reduzir o tempo e o custo do estudo, podendo inferir sobre dados secundários e
primários, na medida em que utiliza os indivíduos como unidades de análise.
Trata-se de um estudo quantitativo, de caráter descritivo, com abordagem ecológica
em que, segundo Fletcher et al. (2006), a unidade de observação é um grupo de pessoas e não
o indivíduo. Nesta pesquisa, utilizou-se um grupo controle, composto por Nascidos Vivos,
filhos de mães residentes na cidade de Porto Velho, que foram a óbito no período de 2008 a
2015 até 1 ano após o nascimento.

3.4 Variáveis, Indicadores e Fontes do Estudo

A fonte de dados foi primariamente secundária, oriundos dos bancos de informações
sobre mortes infantis (SIM), nascidos vivos (SINASC), no período definido, dos bancos de
dados local, estadual e nacional, estratificados da seguinte forma:


Variáveis Distais: Idade materna (menor que 15 anos, de 15 a 30 anos, maior
que 30 anos), Escolaridade Materna (sem escolaridade, fundamental
incompleto, fundamental completo, médio incompleto, médio completo,
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superior incompleto, superior completo), Ocupação Materna (sim ou não) e
Situação Conjugal (com companheiro e sem companheiro);


Variáveis Intermediárias: Tipo de gestação (única ou múltipla), Consulta
Pré-natal (nenhuma, 1-3 vezes, 4-6 vezes e 7 e +), Modelo de Atenção Básica
(coberta por eSF ou não coberta por eSF) e Tipo de parto (vaginal ou cesário);
e;



Variáveis Proximais: Idade materna (menor que 15 anos, de 15 a 30 anos,
maior que 30 anos), Tipo de gestação (única ou múltipla), Sexo do RN
(feminino ou masculino), Peso ao nascer (menor que 2.500g ou maior que
2.500g), Duração da gestação (menor que 36 semanas ou maior que 36
semanas) e Presença de malformações (sim ou não).

Os coeficientes utilizados neste estudo foram definidos a partir dos métodos prédeterminados por Brasil (2009), sendo eles:
a) Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI)
Os indicadores de coeficiente de mortalidade infantil (CMI) foram obtidos a partir do
número de menores de 1 ano de idade para cada 1.000 crianças nascidas vivas, sendo uma
estimativa da probabilidade de uma criança nascida viva morrer antes de completar 1 ano de
idade (BRASIL, 2009). Ela foi obtida a partir do número de óbitos de menores de um ano de
idade por cada mil nascidos vivos, na porção urbana da cidade, no período de 2008 a 2015,
obtida diretamente por:
Número de óbitos de residentes com menos de um ano de idade
CMI = __________________________________________________________
Número total de nascidos vivos de mães residentes

X 1.000

O valor considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde (OMS), para
efeitos de comparação, é de 10 mortes por mil nascidos vivos.

b) Coeficiente de Mortalidade Infantil Neonatal (CMIN)
O componente de CMN foi separado em neonatal precoce (do nascimento até 6 dias) e
neonatal tardio (de 7 a 27 dias) e definido a partir de:
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Número de óbitos de residentes de 0 a 27 dias de vida completos
CMN = ________________________________________________________
Número total de nascidos vivos de mães residentes

X 1.000

c) Coeficiente de Mortalidade Neonatal Precoce (CMNP)
O coeficiente de mortalidade neonatal precoce (do nascimento até 6 dias) foi definido
com o objetivo de contribuir na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento
socioeconômico para subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e
ações de saúde voltadas para a atenção ao pré-natal e ao parto, além do recém-nascido.

Número de óbitos de residentes de 0 a 6 dias de vida completos
CMNP= ________________________________________________________
Número total de nascidos vivos de mães residentes

X 1.000

Para as porções de dados referente aos recursos das compensações financeiras para a
saúde, durante a construção dos complexos hidroelétricos no rio Madeira, utilizaram-se as
informações contidas nos:


Plano Municipal de Saúde (PMS): este instrumento de gestão municipal
trata-se do conjunto de intenções que expressa políticas e compromissos com a
saúde para um período de gestão. Além disso, o PMS, que deve ser aprovado
pelo CMS, é elemento fundamental ao Relatório Anual de Gestão (RAG) e à
Programação Anual de Saúde (PAS);



Programação Anual de Saúde (PAS): a Programação Anual de Saúde (PAS)
deve descrever as ações e seus respectivos recursos financeiros planejados,
descrevendo, anualmente, tais aspectos e, também, descrevendo os objetivos e
as metas atrelados a tais ações. A PAS deve ser aprovada pelo Conselho
Municipal de Saúde e isto deve ocorrer antes do encaminhamento da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) (visto que a PAS subsidia o planejamento
orçamentário do município) do exercício correspondente, sendo sua execução
no ano subsequente; e,



Relatório Anual de Gestão (RAG): este instrumento de gestão consiste no
planejamento do SUS local, previsto em diversos dispositivos legais do SUS
como a LC 141/2012 e a Portaria nº 2.135, de 2013. O RAG refere-se à
apresentação de resultados atrelados à Programação Anual de Saúde (PAS),
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devendo conter as diretrizes, os objetivos e os indicadores do PMS, as metas
previstas e executadas da PAS, a análise da execução orçamentária e as
recomendações necessárias, incluindo redirecionamentos necessários à revisão
do PMS.

Além destes, utilizou-se o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
para a classificação do tipo e complexidade do estabelecimento, para a categorização dos dois
modelos de atenção básica (com Estratégia Saúde da Família e sem Estratégia Saúde da
Família).

3.5 Análise Estatística
A análise estatística descritiva baseou-se em cálculo de medidas de tendência central –
como proporções, médias e desvio padrão – e separatrizes com respectivos níveis de
confiança de 5% para os parâmetros de interesse. Foram utilizados testes do Qui-Quadrado e
foram estimados intervalos de confiança (95%) das TMI e TMIN no período definido.
Foi utilizado, ainda, o método de risco relativo (RR), que consiste na razão de taxas ou
medidas em estudo, sendo calculada pela fórmula: RR = T1 / T2 (onde T2 é a taxa média e
referência da população de Porto Velho e a T1 é a taxa do estrato estudado).

3.6 Análise exploratória
Medidas de regressão foram utilizadas considerando as variáveis distais,
intermediárias e proximais. Essa medida usa a informação para todos os grupos
socioeconômicos ao levar em consideração o seu tamanho, bem como reflete as desigualdades
em saúde.

3.7 Análise Espacial

54

Foram empregadas as análises de regressão linear simples e múltipla para obter os
coeficientes de regressão que relacionam cada variável no modelo com a mortalidade infantil.
Segundo Szwarcwald, Bastos e Andrade (2002), o coeficiente β da regressão é considerado o
melhor indicador para medir desigualdade em saúde quando as variáveis de nível de saúde e
socioeconômico podem ser expressas quantitativamente. Foi utilizado, então, o programa
estatístico SPSS versão 20.0 para “Windows” para o processamento e análise dos dados.
Além disso, foi realizada linkage probabilístico de registros (CAMARGO JÚNIOR;
COELI, 2015) utilizando-se o programa RecLink. Com essa técnica, obteve-se a vinculação
das informações de 65.967 dos 67.102 óbitos registrados no SIM no período de 2008 a 2015,
com sensibilidade do procedimento de linkage superior a 95%, perfazendo um total de
n=1.002 óbitos registrados no sistema de Porto Velho. Para as variáveis não encontradas no
SIM e no SINASC foram imputados os valores de acordo com a probabilidade de cada
categoria, estimada por um modelo de regressão logística para cada variável a partir do grupo
de crianças internadas, pois apresentavam características similares às crianças que morreram.
Foi utilizada a técnica de geoprocessamento dos dados de mortes no período neonatal
para a distribuição dos óbitos por residência na cidade de Porto Velho, no período de 2008 a
2015. Os dados foram distribuídos sobre uma base vetorial da área urbana do distrito sede de
Porto Velho, adquiridos junto a Secretaria de Planejamento do Estado de Rondônia (SEPLAN,
2014), de modo que cada bairro apresenta um valor correspondente aos dados tratados e
espacializados. Foi utilizada como ferramenta de espacialização e construção de mapas o
Sistema de Informação Geográfica (SIG), através do Software Quanto Giz – Qgiz, versão
2.8.1.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Características Econômicas e Evolução da Rede de Atenção à Saúde de Porto Velho
(2008 a 2015)

A fim de atender ao objetivo da pesquisa, inicialmente, antes de se caracterizar os
dados epidemiológicos relativos à mortalidade infantil da cidade, buscou-se realizar uma
breve abordagem acerca das características econômicas do município de Porto Velho. Tal
caracterização se torna relevante mediante ao aprofundamento que será dado adiante, acerca
do emprego dos recursos de compensação do complexo hidrelétrico no período estudado.
Em relação ao crescimento populacional no município de Porto Velho, pode-se
observar um importante crescimento no grau de urbanização, em que a população do
município passou de 380.974, em 2006, para 502.748, em 2015 (FIGURA 4.1), o que
representa um crescimento médio de 43,2% ao ano.
Figura 4.1 – Evolução demográfica na cidade de Porto Velho (2006 a 2015).
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Esse reflexo na cidade certamente se deve ao processo de imigração de pessoas que
vieram para trabalhar nas obras do complexo hidrelétrico do rio Madeira, o que acarretou em
um aumento expressivo da população na área urbana da cidade. No contexto do
desenvolvimento local, os sistemas de atenção à saúde são respostas sociais deliberadas às
necessidades de saúde da população em que, ao se discutir uma proposta de organização do
SUS, deve-se começar por analisar que necessidades de saúde se expressam na população
brasileira. Comumente, a situação de saúde dos indivíduos é analisada nos seus aspectos
demográficos e epidemiológicos (MENDES, 2012).
Baseado nesta realidade, a vigente crise contemporânea dos sistemas de atenção à
saúde que se manifesta, em maior ou menor grau, em todo o país, decorre de uma incoerência
entre uma situação de saúde de transição demográfica e de transição epidemiológica nas
regiões, bem como de dupla ou tripla carga de doenças e o modo como se estruturam as
respostas sociais deliberadas às necessidades das populações.
Em Porto Velho, essa realidade não é diferente das demais cidades e capitais do país, e
vem, ao longo dos anos, apresentando inúmeras deficiências e estrangulamentos para a
ampliação da rede e ofertas de serviços. Analisando os dados econômicos e os relatórios no
Portal

da

Transparência

da

Prefeitura

Municipal

de

Portal

de

Velho

(http://transparencia.portovelho.ro.gov.br/site/principal/), demonstram-se os resultados do
orçamento municipal com vistas ao orçado obtido e executado no período compreendido entre
os anos de 2008 e 2015.
Alguns anos anteriormente a este processo, especificamente o ano de 2008, cresceu, na
cidade de Porto velho, a expectativa do início de novo ciclo de prosperidade e de
oportunidades econômicas. Esse ano é o ponto de partida para as duas grandes obras do
Complexo Hidrelétrico do Madeira, a Usina de Jirau e a Usina de Santo Antônio, com injeção
de recursos federais em larga escala, com previsão de investimentos acima de R$ 26 bilhões
ao longo das construções. Além destes investimentos, o PAC disponibilizou centenas de
milhões para melhorias de infraestrutura, logística e bem-estar social à capital rondoniense.
A estimativa de crescimento da receita municipal no período analisado é apresentada
na Figura 4.2, a seguir, onde é possível verificar que o comportamento das receitas, no
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período de 2008 a 2015, comprova todas as expectativas de aumento das receitas, expressando
um aumento médio percentual de 22,07% para o período observado.

Figura 4.2 - Receitas previstas e realizadas pela Prefeitura Municipal de Porto Velho.

Sobre isso, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS)
afirma que, aos municípios do país, toda a descriminação da Receita Vinculada que compõe a
base para o cálculo do cumprimento do percentual mínimo de aplicação em ações e serviços
públicos de saúde é regida, desde 2007, pela Portaria Ministerial da Saúde nº 204, de 29 de
janeiro, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações
e os serviços de saúde aos municípios, com o respectivo monitoramento e controle dos entes
federativos e Conselhos de Saúde (CONASEMS, 2016).
Os recursos federais destinados às ações e aos serviços de saúde passaram a ser
organizados e transferidos sob a forma de seis Blocos de Financiamento, a saber: 1 – Atenção
Básica (AB); 2 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC);
3 – Vigilância em Saúde (VS); 4 – Assistência Farmacêutica (AF); 5 – Gestão do SUS; e, 6 –
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (CONASEMS, 2016). Os recursos para o
financiamento do SUS são provenientes dos orçamentos da Seguridade Social e Fiscal no
âmbito Federal e dos orçamentos fiscais de estados e municípios, além de outras fontes, tais
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como: contribuições, doações, donativos, alienações patrimoniais e rendimentos de capital,
taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do SUS, rendas
eventuais, inclusive comerciais e industriais.
O financiamento das ações e dos serviços públicos de saúde é de responsabilidade das
três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição Federal, na Lei
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e na Lei Orgânica da Saúde (BRASIL,
2016). Os recursos financeiros federais administrados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS)
destinam-se a financiar as ações e os serviços públicos em saúde das entidades integrantes do
SUS, sendo que, parte deste recurso, é transferido para os estados, o Distrito Federal e os
municípios para que realizem, de forma descentralizada, ações e serviços de saúde.
O Fundo Municipal de Saúde de Porto Velho (FMS) recebeu do FNS, no período de
2008 a 2015, um valor global de R$ 476.368.954,25 (quatrocentos e setenta e seis milhões,
trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte cinco centavos)
para o sistema de saúde municipal, o que representa R$ 68.052.707,75 ao ano e R$
5.671.058,98 ao mês (APÊNDICE A). No período analisado, foram depositados mais de R$
1.468.078.679,67 (hum bilhão, quatrocentos e sessenta e oito milhões, setenta e oito mil,
seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos) provenientes das sete fontes de
repasses financeiros (APÊNDICE B).
Pode-se inferir, assim, que ao longo do período estudado houve um aumento de
repasses financeiros para o setor saúde no município de Porto Velho, o que pode estar
relacionado ao aumento populacional em decorrência dos empreendimentos hidrelétricos. Isso
porque, o repasse financeiro do FNS está diretamente ligado ao porte populacional e às
necessidades apresentadas pelos municípios. Diretamente a isto, a rede de serviços de saúde
da cidade aumenta, pois os investimentos financeiros dependem de uma finalidade específica
para o aumento da rede estrutural de serviços de saúde, ou seja, para o incremento de equipes
e profissionais de saúde para atender a capacidade instalada.
Em relação a AB de Porto Velho, os repasses financeiros somaram, no período
analisado, um montante de R$ 175.428.548,70. Os demais blocos de repasse (Vigilância em
Saúde e Assistência Farmacêutica), em tese, influenciam diretamente nas ações definidas pela
AB, já que todos estes são desenvolvidos dentro das unidades básicas de saúde da família. Ao
analisarmos os valores destinados, percebe-se uma discrepância entre os valores destinados à
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AB e à Média e Alta Complexidade; estas informações nos remetem a uma reflexão acerca
das contradições do Sistema Único de Saúde local acerca das prioridades de incentivos
financeiros na saúde. Enquanto no discurso, a AB é definida como modelo orientador e
ordenador da Rede de Atenção à Saúde (RAS), contida nos Planos de Saúde como uma
prioridade para reorganização das ações em saúde, devendo potencializar as práticas de
prevenção e promoção da saúde, percebe-se que, financeiramente, os recursos destinados não
acompanham esta teoria.
O quadro apresenta um crescimento de 45% ao longo do período dentre os recursos
destinados à Atenção Básica, de 83% para a Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar, de 43% para a Vigilância em Saúde, de 40,9% para a Assistência Farmacêutica e
de uma queda de 92% para a Gestão do SUS. Sobre isso, os questionamentos acerca dos
limites e das possibilidades para reestruturar os serviços de saúde do SUS, a partir da atenção
básica à saúde, Gottems (2008) parte da hipótese de que a atenção básica à saúde, ação
integrada de promoção, prevenção e recuperação da saúde da população, embora seja espaço
político para produção de saberes e tecnologias partilhadas de poder, tem pouca influência no
reordenamento do mercado em saúde no Brasil, comprometendo seu potencial para inversão
do modelo de atenção.
Neste contexto, tomando como base a discussão realizada anteriormente sobre as
Redes de Atenção à Saúde, o termo território terá sua definição aliada ao termo área de
abrangência, sendo utilizado, neste estudo, para se referir ao território onde os serviços de
saúde instalados atendem as famílias existentes neste espaço, podendo estes serviços serem de
alto ou baixo nível de complexidade.
Durante o período estudado, a gestão da saúde de Porto Velho realizou algumas
implementações de novos serviços de saúde de importância para a AB da cidade, dos quais
pode-se destacar o aumento da implantação de equipes da Estratégia de Saúde da Família
(eSF). De acordo com a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), em seu art. 2º,

§1º A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da
RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados
na rede.
§ 2º A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as
pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os
determinantes e condicionantes de saúde.
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§ 3º É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença,
nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição
socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.
§ 4º Para o cumprimento do previsto no § 3º, serão adotadas estratégias que
permitam minimizar desigualdades/iniquidades, de modo a evitar exclusão social de
grupos que possam vir a sofrer estigmas ou discriminação, de maneira que impacte
na autonomia e na situação de saúde (BRASIL, 2017, p. 02).

Os valores do incentivo financeiro referente às ESF na Modalidade 1 é de R$
10.695,00 a cada mês, por equipe. Já o valor dos incentivos financeiros referentes às ESF na
Modalidade 2 é de R$ 7.130,00 a cada mês, por equipe. O art. 2º, da Portaria Ministerial nº
978, de 16 de maio de 2012, define os seguintes valores do incentivo financeiro para o custeio
das Equipes de Saúde Bucal (ESB) nas modalidades 1 e 2, segundo critérios estabelecidos
pela Política Nacional de Atenção Básica: I – para as ESB na Modalidade 1 serão transferidos
R$ 2.230,00 a cada mês, por equipe; e, II – para as ESB na Modalidade 2 serão transferidos
R$ 2.980,00 a cada mês, por equipe (BRASIL, 2012).
O Quadro 4.1, abaixo, aponta a situação da cobertura de serviços de atenção básica na
cidade, no período de 2000 a 2007. Percebe-se que, até o ano de 2007, existiam 32 equipes de
saúde da família na cidade, responsáveis por 110.400 usuários assistidos (28,6%).
Quadro 4.1 – Situação da Estratégia Saúde da Família segundo equipes cadastradas e população
coberta na cidade de Porto Velho (2000 a 2007).
Equipe de Saúde da Família
Ano

População
(IBGE)

Agentes Comunitários de Saúde
Cadastrados no
Sistema
População Coberta

Cadastradas no
Sistema

População Coberta

2000

309.750

144

82.800

10

34.500

2001

342.264

311

178.825

17

58.650

2002

342.264

320

184.000

17

58.650

2003

347.844

286

164.450

17

58.650

2004

359.844

252

144.900

17

58.650

2005

359.844

378

217.350

27

93.150

2006

382.093

365

209.875

30

103.500

2007
389.345
336
Fonte: MS/DAB e IBGE (2016).

193.200

32

110.400

Percebe-se que, ao longo dos oito anos que antecederam a implantação do
empreendimento hidrelétrico do rio Madeira na cidade, e que os recursos financeiros de
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compensação ainda não haviam sido destinados ao município, a rede assistencial de Atenção
Básica contava com 32 equipes de saúde da família, com uma estimativa de cobertura de
193.200 habitantes. A época, a população total da cidade, segundo o IBGE (2000), era de
389.150 habitantes, o que equivalia a 49,6% de cobertura de serviços.
Em Porto Velho, até dezembro de 2015, foram implantadas 81 equipes de saúde da
família, das quais, 61 localizavam-se na cidade de Porto Velho e 20 nos distritos rurais do
município; em relação às unidades básicas de saúde, eram 19 na cidade e 20 nos distritos,
sendo que a cobertura populacional total estimada era de 61,57% (Quadro 4.2).
Quadro 4.2 – Situação da Estratégia Saúde da Família segundo equipes cadastradas e população
coberta na cidade de Porto Velho (2008 a 2015).
Agentes Comunitários de Saúde
Ano

População
(IBGE)

Equipe de Saúde da Família

Cadastrados
no Sistema

População
Coberta

Proporção de
cobertura
populacional

Cadastradas
no Sistema

População
CFoberta

Proporção de
cobertura
populacional

2008

379.186

416

239.200

61,47

42

144.900

37,23

2009

382.829

501

288.075

75,97

62

213.900

56,41

2010

428.527

482

277.150

72,4

75

255.300

66,69

2011

435.732

481

276.575

64,54

75

255.300

59,58

2012

442.701

482

277.150

63,61

74

255.300

58,59

2013

484.223

466

267.950

60,53

77

265.650

60,01

2014

494.013

438

251.850

56,89

77

265.650

60,01

252.425

57,02

81

272.550

61,57

2015 502.748
441
Fonte: MS/DAB e IBGE (2016).

Inicialmente voltado à extensão de cobertura, com foco em áreas de maior risco social
e implantado a partir de 1994, como um programa paralelo “limitado, bom para os pobres e
pobres como eles”, a Saúde da Família, aos poucos, adquiriu centralidade na agenda do
governo, convertendo-se em estratégia estruturante dos sistemas municipais de saúde e
modelo de APS (TEIXEIRA; PAIM, 2002, p. 65). Em 2017, a PNAB, acordada entre gestores
federais e representantes das esferas estaduais e municipais na Comissão Intergestora
Tripartite (CIT), ampliou o escopo da atenção básica e reafirmou a Saúde da Família como
estratégia prioritária e modelo substitutivo para a organização da AB. Ainda em 2017, de
acordo com Brasil (2017), a ESF fez parte da vida de 193.976.530 brasileiros de 5.486
municípios, cobertos por 52.392 Equipes de Saúde da Família, sendo mais de 40.673
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Unidades Básicas de Saúde (UBS) no Brasil, com uma cobertura de 67,88% e mais de 10.121
UBS em construções no país (BRASIL, 2017).
O período de 2008 a 2015 foi marcado pelo aumento de incentivos financeiros, a partir
de 2001, ofertados pelo Ministério da Saúde aos municípios brasileiros, o que, em Porto
Velho, não foi diferente. O objetivo do governo era incentivar a implantação de UBS e de
Equipes de Saúde da Família no país e ampliar o acesso aos serviços básicos de saúde. No
entanto, o outro lado desta história é que a grande parte dos municípios não tinha estruturas
econômicas próprias para a manutenção destes serviços. Ao analisarmos a estrutura da AB de
Porto Velho, podemos perceber uma evolução no que se refere ao número de serviços
implantados, pois, no ano de 2007, existiam 32 equipes em de SF, passando para 42, em 2008
sendo que, em 2015, esse número já era de 81 equipes no município (SEMUSA-PV, 2016).
Vale ressaltar que a configuração de uma equipe de saúde da família, de acordo com a
PNAB (2017), deve possuir um caráter multiprofissional contendo, minimamente: um médico
generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; um
enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; um auxiliar ou técnico de
enfermagem; e, de seis a 12 agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a essa
composição os profissionais de Saúde Bucal: um cirurgião-dentista generalista ou especialista
em Saúde da Família e um auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal.
Porto Velho possuía, no período analisado neste estudo, 17 UBS e 61 Equipes de
Saúde da Família. Através do Quadro 4.3 podemos inferir que a gestão da saúde privilegiou a
zona leste da cidade na implantação de equipes neste período, já que, das 61 equipes, 29
(34,4%) estavam alocadas nesta zona da cidade.
As características de vulnerabilidade local, aliadas ao aumento populacional nesta área
da cidade, podem ter influenciado a implantação destas equipes nesta área da cidade. Além
disso, o período identificado corrobora com o momento político de altos investimentos em
políticas públicas de saúde com a AB, pelo Governo Federal, que privilegiou as áreas mais
afastadas dos grandes centros urbanos, bem como as regiões do país que possuíam populações
de maior vulnerabilidade social.
Quadro 4.3 – Distribuição das Equipes de Saúde da Família por Unidade de Saúde e área geográfica
em Porto Velho, no ano de 2015.
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Zona

Zona Leste

Zona Norte

Zona Central

Zona Sul

Unidade Básica de Saúde (UBS)

Nº de equipes de Saúde
da Família

1.UBS Dr. Hamilton Haolino Gondim

06

2. UBS Dr. José Adelino da Silva

05

3. UBS Dr. Agenor de Carvalho

04

4. UBS Mariana

04

5. UBS Socialista

04

6. UBS Dr. Ernandes Coutinho Índio

06

7. UBS Aponiã

04

8. UBS Pedacinho de Chão

04

9. UBS São Sebastião

03

10.UBS Dr. Ronaldo Aragão

04

11. UBS Oswaldo Piana

01

12.UBS Santo Antônio

01

13. UBS Caladinho

04

14. UBS Nova Floresta

02

15. UBS Dr. Renato Medeiros

04

16. UBS Dr. Manoel Amorim de Matos

04

17. UBS Vila Princesa

01

Total de equipes

61

Fonte: Sistema e-SUS-AB, SEMUSA-PV (2016).

Sobre os principais eixos de aplicabilidade dos recursos financeiros de compensação
do complexo hidrelétrico do rio Madeira, no setor saúde de Porto Velho, pela gestão
municipal da saúde, a Figura 4.3 mostra que grande parte dos recursos foi investida em
infraestrutura, como obras de ampliação e construções de serviços de saúde. Do total de 33
processos abertos pela gestão da SEMUSA de Porto Velho para fins de aplicação de recursos
exclusivos de compensação, 24 tinham como característica de objeto, reformas e construções
prediais que atendiam a rede de serviços da AB da cidade.
Percebe-se, ainda, que até o ano de 2015 nove dos processos de utilização dos recursos
de compensação iniciados não haviam sido concluídos até o final do mesmo ano, com um
valor global de R$ 5.456.419,88 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil,
quatrocentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos). Além disso, quatro obras de
construção de UBS iniciadas e finalizadas no período de 2008 a 2015 não haviam sido
inauguradas para ofertar serviços de atendimentos de saúde à população. Estas obras, juntas,
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somaram o valor de R$ 2.402.348,98 (dois milhões, quatrocentos e dois mil, trezentos e
quarenta e oito reais e noventa e oito centavos).
Isso nos remete a um pensamento que, somando os valores de obras não realizadas e
àquelas concluídas, porém não entregues para uso da comunidade, o desperdício de recursos
totalizou R$ 7.858.768, 86 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e
sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos) para a AB da cidade e, consequentemente, na
ESF. Os resultados preocupam ainda mais quando consideramos que as ações de prevenção e
promoção da saúde materno-infantil, que impactam diretamente na redução da mortalidade
infantil, devem ser desenvolvidas na rede básica em âmbito municipal, dentro das Unidades
Básicas de Saúde e desenvolvidas pelas equipes de saúde da família.
Figura 4.3 – Percentual de ações realizadas pelo consórcio do complexo hidrelétrico do rio
Madeira para o setor saúde em Porto Velho (2008 a 2015).

Além disso, de acordo com o RAG de Porto Velho, de 2016, os impactos gerados pelo
fenômeno da histórica cheia do rio Madeira, nos anos de 2014 e 2015, provocaram um
prejuízo em quatro UBS diretamente impactadas pela enchente, as quais tiveram suas
infraestruturas e oferta de serviços interrompidos neste período, totalizando um prejuízo para
o município de R$ 12 milhões. Ao se analisar as informações contidas no RAG 2016,
percebe-se que uma das consequências diretas ocasionadas pela enchente daquele período
foram os altos números de atendimentos realizados pelas UBS na área urbana de Porto Velho,
mediante ao acúmulo de demandas de saúde oriundas das localidades e áreas diretamente
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afetadas. Dentre os serviços mais procurados, a atenção à saúde da mulher, de gestantes e de
crianças menores de 5 anos representaram 44% dos atendimentos de demandas espontâneas
nas UBS neste período (SEMUSA-PV, 2016).
Apesar deste estudo se ater a analisar, prioritariamente, os dados relativos à porção
urbana de Porto Velho, torna-se relevante este destaque tendo em vista que este grupo
populacional integrou o aumento da demanda de atendimentos nos serviços de saúde da
cidade, sendo estas comunidades obrigadas a se deslocarem para o perímetro urbano da
cidade, desencadeando, assim, um considerável número de atendimentos nos poucos serviços
de saúde existentes na área urbana da cidade de Porto Velho.
Segundo a empresa responsável pelas obras e pela coordenação técnica dos serviços da
UHE de Jirau, foram destinados ao Estado de Rondônia, por meio de compensação social,
aproximadamente R$ 67,5 milhões de reais. Para Porto Velho, o recurso total destinado
chegou a R$ 91,7 milhões de reais até o ano de 2016, sendo que, deste total, R$ 27,1 milhões
foram destinados ao setor saúde (ESBR, 2016). Já a concessionária da UHE de Santo Antônio
relata que, no período de maio de 2012 a dezembro de 2016, foram destinados para a cidade
de Porto Velho, no formato de royalties, um valor de R$ 195,4 milhões de reais.
Desde 2016, em plena operação, a UHE de Santo Antônio paga em torno de R$ 100
milhões por ano em royalties pelo uso das águas do rio Madeira aos cofres de Rondônia,
sendo que os percentuais de distribuição dos recursos são: 45% para o município de Porto
Velho, 45% para o Estado de Rondônia, 3% ao Ministério do Meio Ambiente, 3% ao
Ministério de Minas e Energia e 4% ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT) (SAE, 2016). Os relatórios de prestação de contas de compensações
sociais da empresa ESBR (2015) apontam que foram realizados, em Porto Velho, até o ano de
2015, 64 obras e serviços conveniados com a prefeitura municipal e com a secretaria de saúde
voltada à saúde pública local, com contratos equivalentes a R$ 26,8 milhões de reais. A
distribuição das ações e atividades desenvolvidas com este recurso pela SEMUSA de Porto
Velho está apresentada na Figura 4.4.
Das 39 ações/atividades desenvolvidas, 100% destas potencializaram ações que
comtemplaram a cidade de Porto Velho e que estão diretamente ligadas às ações de saúde
materno-infantil, seja na rede básica de saúde ou na média e alta complexidade. Os recursos
foram distribuídos em aquisições de insumos e equipamentos de saúde (14), construções de
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serviços de saúde (12) e serviços terceirizados de apoio à rede de saúde de Porto Velho
(FIGURA 4.4). No total, foram destinados, neste grupo, R$ 15.265.792,29 (quinze milhões,
duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos)
(APÊNDICE D).

Figura 4.4 – Distribuição das ações desenvolvidas por tipo e esfera de gestão, com recursos de
compensação do complexo hidrelétrico do rio Madeira, no período de 2008 a 2015.

O RAG do ano de 2016 aponta que foi liberado ao município de Porto Velho o valor
de R$ 1.117.300,00 (hum milhão cento e dezessete mil e trezentos reais) destinados à
implantação de obras para atender a política nacional da Rede Cegonha. O relatório apontou,
ainda, que a totalidade dos recursos não havia sido empregada até o final da gestão daquele
ano e apontava, também, que os processos de execução das obras se encontravam arquivados
devido a impossibilidade de execução das obras, o que culminou na perda dos prazos
estabelecidos pelo Sistema Nacional de Convênios (SINCOV) do Ministério da Saúde
(SEMUSA-PV, 2016).
Dentre as obras que deixaram de ser executadas, estavam: a ampliação da Maternidade
Municipal Mãe Esperança (MMME) (R$ 239.400,00); a construção da Casa Gestante Bebê e
Puérpera (CGBP) (R$ 434.100,00); a construção do Centro de Parto Normal (CPN) (R$

67

241.800,00); e, a construção da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) (R$
202.000,00). Estas obras não foram realizadas e tiveram seus recursos devolvidos pela gestão
municipal da saúde no ano de 2016.
A Rede Cegonha (RC) foi lançada no ano de 2011 pelo Governo Federal por meio da
Portaria GM/MS nº 1.459, de 24 de junho de 2011. A RC consiste em uma rede de cuidados
que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e atenção humanizada à
gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro, ao
crescimento e ao desenvolvimento saudável e tem como objetivo, além de fomentar a
implantação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança, reduzir a
mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal. Dentre as suas diretrizes,
a estrutura dos serviços de saúde onde se desenvolvem as ações no pré-natal devem garantir
as condições mínimas para tal (BRASIL, 2011).
Mesmo não se tratando de recursos especificamente oriundos de compensação das
UHE, estes dados chamam a atenção para o problema da não aplicabilidade de recursos, pela
gestão municipal da saúde, destinados à área materno-infantil de Porto Velho. Tal informação
remete ao problema da perda de recursos públicos, bem como da perda da oportunidade de
proporcionar um aumento na oferta de serviços aos nascidos vivos da cidade.
Em 2017, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) divulgou os resultados de um
levantamento que apontou que o Brasil apresenta um déficit de 3.305 leitos de Unidades de
Tratamento Intensivo (UTIs) específicos para o acolhimento de crianças que nasceram antes
de 37 semanas e que apresentam quadros clínicos graves ou que necessitam de observação.
Segundo a entidade, no Brasil, nascem quase 40 prematuros por hora, ou mais de 900 por dia.
O estudo mostrou, ainda, que 95% dos municípios brasileiros não possuem leitos de Unidade
de Terapia Intensiva Neonatal (UTIn), sendo que a média determinada pela SBP é de quatro
leitos para cada 1.000 nascidos vivos; contudo, a média nacional é de 2,9 leitos por 1.000
nascidos vivos.
O Departamento Científico de Neonatologia da SBP estima que a proporção ideal de
leitos de UTI neonatal é de, no mínimo, quatro para cada grupo de mil nascidos vivos. De
acordo com dados do CNES, existem, atualmente, 8.766 leitos do tipo no país, públicos e
privados, que correspondem a 2,9 leitos por mil nascidos vivos. Se considerados apenas os
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leitos oferecidos pelo SUS, a taxa cai para 1,5 leitos a cada mil nascidos vivos, levando em
conta as 4.677 unidades disponíveis para essa rede.
Em Porto Velho, dados do setor de estatística da MMME, única maternidade de gestão
pública municipal, só no ano de 2015, 51 recém-nascidos nasceram prematuros, do quais 38
foram encaminhados ao setor de UTIn do Hospital de Base Dr. Ari Pinheiro por motivos de
falta de leitos de UTIn na maternidade municipal. O Hospital de Base Dr. Ari Pinheiro é
referência para parto de alto risco e atende demandas de mulheres gestantes e recém-nascidos
dos 52 municípios do Estado de Rondônia.
Com base nestas informações, e considerando os principais resultados obtidos nas
análises dos relatórios de gestão e de prestação de contas das empresas concessionárias das
UHE de Jirau e Santo Antônio, foi realizada uma análise estatística multivariada entre os
valores obtidos pela gestão do município e a gestão da saúde de Porto Velho, os setores de
aplicabilidade deste recurso, bem como os investimentos que não foram realizados e não
finalizados no período deste estudo. A associação obteve um p valor=<0,001, estando
diretamente relacionada na análise estatística realizada neste estudo.
Figura 4.5 – Evolução de repasse financeiro do SUS e receita financeira de Porto Velho (2008 a
2015).

Figura 4.6 – Evolução das TMI e TMINP em Porto Velho (2008 a 2015).
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As figuras 4.5 e 4.6 mostram a relação entre os recursos recebidos pelo município e as
taxas de mortes infantis e neonatais precoces, no período deste estudo, percebendo-se uma
considerável evolução no recebimento de recursos pelo SUS, bem como do aumento na
receita e arrecadação local. Na mesma linha, porém de forma controversa e negativa, as taxas
de mortes infantis e neonatais precoces evoluíram, levando-nos ao raciocínio de que a má
gestão dos recursos públicos corroborou para o aumento das mortes em recém-nascidos com
menos de um ano e, principalmente, com menos de uma semana de vida.

4.2 Perfil da Morte Infantil em Porto Velho (2008 a 2015)

No período de análise desse estudo (2008 a 2015), nasceram 65.967 crianças, filhos de
mães residentes em Porto Velho, das quais 1.002 foram a óbito com menos de um ano de
vida; a taxa de mortalidade infantil neste período foi de 15,2 por mil nascidos vivos. Do total
de óbitos registrados com filhos de mães residentes na cidade de Porto Velho, foi realizado
linkage entre as Declaração de Óbito (DO) e Declaração de Nascido Vivo (DNV), do período
de 1º de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2015, resultando em 891 dados agrupados.
A Tabela 4.1 apresenta os principais resultados, separados de acordo com os fatores
determinantes da mortalidade, utilizando-se como base o modelo teórico hierárquico
explicativo proposto por Oliveira et al. (2010). Assim, do total de 1.002 óbitos infantis, 662
(66%) ocorreram no período neonatal e 482 (48,1%) no período neonatal precoce; 55,1% do
total de óbitos ocorreram em crianças do sexo masculino e 44,1 em crianças do sexo
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feminino, em que prevaleceram as causas como prematuridade, imaturidade extrema e as
malformações.

Tabela 4.1 – Indicadores de mortalidade infantil em Porto Velho, Rondônia, de 2008 a 2015.
Indicadores
Nascidos Vivos
Mortalidade Infantil
Percentual
Coeficiente (1000)
Neonatal
Percentual
Coeficiente (1000)
Neonatal precoce
Percentual
Coeficiente (1000)
Neonatal tardia
Percentual
Coeficiente (1000)
Pós Neonatal
Percentual
Coeficiente (1000)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7.496 7.438 7.872 8.448 8.592 8.608 8.784 8.729
125
145
167
102
121
115
113
114
100
100
100
100
100
100
100
100
16,6
82

19,4
96

21,2
117

12
70

14
69

13,3
72

12,8
69

13,05
87

65,6
10,9

66,2
12,9

70
8,9

68,6
8,28

57
8

62,6
8,3

61
7,8

76,3
9,9

48
38,4
6,4
17

51
35,1
6,8
27

98
58,6
12,4
21

46
68,6
5,4
16

54
44,6
6,2
11

48
41,7
5,5
23

56
49,5
6,3
24

81
71
9,2
25

13,6
2,2
20

18,6
3,6
34

12,5
2,6
21

15,6
1,8
17

9,1
1,2
12

20
2,6
23

21,2
2,7
23

21,9
2,8

16
2,6

23,4
4,5

12,5
2,6

16,6
2

9,9
1,3

20
2,6

20,3
2,6

20
17,5
2,2

Observa-se, então, uma queda da TMI no município de Porto Velho de 16,6 por mil,
em 2008, para 13,5 por mil, no ano de 2015. Entretanto, não há evidência de tendência linear
de declínio da mortalidade infantil no período estudado. Ainda consoante com a Tabela 4.2,
nenhuma das características distais (socioeconômicas) analisadas mostrou-se associada ao
desfecho, conforme apresentado. A ausência de associação entre as características maternas e
sua situação socioeconômica na morte de menores de 1 ano aponta que esses fatores,
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geralmente, estão associados aos óbitos pós-neonatais, quando afirmaram que a mortalidade
neste período está mais relacionada ao status socioeconômico e, mais especificamente, à
qualidade de vida (BITTENCOURT; GAIVA, 2014).

Tabela 4.2 – Distribuição de frequência absoluta e relativa, da Odds Ratio bruta e ajustada em
Porto Velho, 2008-2015, segundo as características distais (n=891).
Variáveis Distais

Óbitos
n

(%)

OR Bruta
(IC 95%)

OR
Ajustada

Teste de Quiquadrado
(p-valor)

15
237
116

1,6
54,6
13,0

1,2
1,1
1,0

0,9; 1,9
0,6; 1,9

0,098
-

16
72
8
198
49
15
24

1,7
8,0
0,9
22,2
5,4
1,6
2,6

149,8
111,5
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0

44,8
19,7
0,3
-

-

386
505

43,3
56,6

1,1
1,7

-

-

335
455

37,5
51,0

1,0
0,99

-

-

Idade materna
Menor que 15 anos
De 20 a 30 anos
Maior que 30 anos
Escolaridade Materna
Sem escolaridade
Fundamental incompleto
Fundamental completo
Médio incompleto
Médio completo
Superior incompleto
Superior completo
Ocupação materna
Sim
Não
Situação Conjugal
Com companheiro
Sem companheiro

Acerca da análise dos fatores intermediários (assistenciais), a variável “tipo de
gestação única” teve associação estatística na análise univariada confirmada após o ajuste da
análise multivariada (OR 12,8; 22,7) (TABELA 4.3). A gravidez única é reconhecida como
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um momento sensível e que possui uma dependência de assistência pré-natal contínua e de
qualidade.
No que se refere às características da gestação, o número insuficiente de consultas de
pré-natal 32,7% (292) esteve associado ao óbito infantil neste estudo. Esta característica que
reflete a um inadequado acompanhamento pré-natal tem sido destacada como um importante
fator de risco relacionado ao óbito neonatal (NASCIMENTO et al., 2012; KASSAR et al.,
2013).
Faz-se importante mencionar que, neste estudo, não foi realizada aferição de outros
aspectos relacionados à qualidade assistencial, como por exemplo: adequação dos processos
de trabalho, as condutas médicas e o funcionamento dos fluxos assistenciais entre os serviços
e a realização oportuna de exames pré-natais, que também podem contribuir para a
manutenção das taxas de óbitos classificados como evitáveis.
A análise univariada mostrou que recém-nascidos de mães com menos de sete
consultas de pré-natal apresentaram maior chance de óbito neonatal (OR=11,8) do que
aqueles nascidos de gestação com sete ou mais consultas. Esses achados são concordantes
com os resultados encontrados em estudo realizado no município de Serra-ES, que apontaram
que, quanto maior o número de consultas durante a gestação, menor a chance de óbito
neonatal (LIMA et al., 2012).
Mediante a apresentação na seção anterior sobre a rede assistencial de cobertura de
saúde da família na cidade, é possível imprimir uma compreensão acerca das práticas
desenvolvidas pelos profissionais das equipes. Mesmo não sendo um dos objetivos do estudo,
os relatórios de gestão da Secretaria de Saúde de Porto Velho apontam que, no período
analisado neste estudo, milhões em recursos financeiros foram deixados de ser implementados
na rede assistencial, não apenas em infraestrutura, mas também em treinamentos e
capacitações aos profissionais que lidam com a atenção materno-infantil na cidade.
Os resultados acerca do aumento da chance do óbito infantil em gestantes com número
insuficiente de consultas pré-natal evidenciam a complexidade da interação entre os aspectos
socioeconômicos e a qualidade da assistência ofertada à gestante e ao recém-nascido em
serviços com adolescentes, identificação de prematuridade, peso ao nascer muito baixo, baixa
vitalidade do neonato e presença de malformações congênitas. Estes fatores podem ser
facilmente identificados durante o acompanhamento pré-natal e podem estar diretamente
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ligados ao aumento da chance de óbitos infantis (ORTIZ; OUSHIRO, 2008; SOARES;
MENEZES, 2010; GAIVA; FUJIMORI; SATO, 2014).
O número de consultas pré-natal está diretamente associado a presença ou não de
equipes de saúde da família na cidade, já que este tipo de atenção é realizado primariamente
na rede de Atenção Básica. Neste estudo, 102 óbitos registrados são de filhos de mães que não
tinham acompanhamento de uma equipe de SF. Estudos nacionais, como os de Macinko,
Guanais e Souza (2006) e de Rocha e Soares (2008), demonstram uma redução na taxa de
mortalidade infantil à medida que se aumenta a cobertura da Saúde da Família nos
municípios. Além disso, a influência da estratégia na queda da mortalidade infantil amplia-se
quando se tem a cobertura do programa por mais tempo, bem como para as causas de
mortalidade que dependem diretamente de atenção básica de saúde, como é o caso da
mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias e por doenças originadas no período
perinatal.
Sob a lógica da atuação do trabalho preventivo e realizado na linha da equipe
multiprofissional, a estratégia saúde da família possui um potencial de precocemente
identificar fatores que possam levar a morte infantil, evitando-as com o apoio das redes de
atenção em nível municipal e estadual. Esse resultado sobre a eficácia da ESF também foi
obtido por Peixoto e Rocha (2008) ao avaliarem o impacto da política de atenção básica de
saúde sobre diferentes indicadores de saúde na região Sudeste ao evidenciarem que a política
de atenção básica reduz, de forma significativa, a mortalidade infantil.
De forma mais ampla, algumas estimativas dos parâmetros associados às variáveis
possuem o sinal esperado. Considerando que a TMI é um indicador capaz de refletir a eficácia
das políticas públicas e da qualidade dos serviços das áreas de saúde, educação, saneamento,
etc., pode-se sugerir que a ESF causa impacto positivo na redução da TMI.
Quanto ao tipo de parto, a cesárea obteve um total de 413 (42,2%) dos óbitos no
período analisado. As desvantagens para os recém-nascidos de parto cesáreo incluem
prematuridade, baixo peso e outras consequências, como maior probabilidade de permanência
em UTI. Diversos estudos realizados em municípios do país têm constatado que a forma
preferencial de parto é a cesariana em mais 50% dos resultados, e ressaltam, ainda, que a
cesariana pode aumentar o tempo de permanência da mãe e do filho no hospital, a
recuperação puerperal tardia e o consumo de medicamentos, os quais podem representar risco
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para a morbimortalidade materna e infantil (SOUZA et al., 2007; UCHIMURA et al., 2007;
MELLO; MATHIAS, 2010).
A Figura 4.7 representa o comparativo entre o número de partos cesáreos realizados
em Porto Velho e o número de óbitos infantis no mesmo período. Percebe-se, desta maneira,
que a evolução dos óbitos infantis acompanha a alta taxa de partos cirúrgicos, o que nos
remete aos estudos sobre o tema que têm evidenciado que, quanto maiores as taxas de
cesáreas nos municípios, maior o risco de óbitos em recém-nascidos até um ano de vida.

Figura 4.7 – Distribuição comparativa dos partos do tipo Cesárea e do número de óbitos infantis
em Porto Velho (2008 a 2015).

Souza e Pileggi-Castro (2014) afirmam que os partos do tipo cesárea consistem em
uma tecnologia de saúde mais frequentemente usada de forma desnecessária, sendo,
indiscutivelmente, uma intervenção cirúrgica que beneficia as mulheres e as crianças em
situações específicas de risco. Entretanto, o seu uso desnecessário pode representar riscos
adicionais para o binômio mãe-bebê, além de se constituir em um dreno de recursos de saúde.
No Brasil, país que tem se aproximado dos estágios finais da transição obstétrica, a
situação não é diferente. Em muitos hospitais, o parto abdominal tornou-se a norma: o Brasil
é, atualmente, um dos países com maiores taxas de cesárea em todo o mundo (MELLO;

75

MATHIAS, 2010). Esse é um problema complexo e multifatorial, cujas causas incluem, entre
outras, o protagonismo dos obstetras na assistência ao parto, as armadilhas do sistema de
saúde que tornam a cesárea mais conveniente para muitos profissionais de saúde e a
percepção de considerável parcela da população sobre uma possível superioridade dessa via
de parto.
Apesar dos partos no Brasil ocorrerem, predominantemente, em hospitais (98,4%) e
serem assistidos por médicos (88,7%), os resultados são insatisfatórios se comparados a
outras localidades do mundo que alcançaram coeficientes menores de mortalidade neonatal e
infantil. Esta situação tem sido denominada de “paradoxo perinatal brasileiro”, em que há
intensa medicalização do parto e nascimento com manutenção de taxas elevadas de
morbimortalidade materna e perinatal, possivelmente relacionadas à baixa qualidade da
assistência e à utilização de práticas obsoletas e iatrogênicas que podem repercutir sobre os
resultados perinatais. Neste contexto, a taxa elevada de cesareana do Brasil é um dos
exemplos de maior destaque, chegando a 53,7% dos nascimentos em 2011 (BARROS et al.,
2007; OESTERGAARD et al., 2011; NASCIMENTO et al., 2012; DINIZ; D‟OLIVEIRA;
LANSKY, 2012).
Tabela 4.3 – Distribuição de frequência absoluta e relativa, da Odds Ratio bruta e ajustada em
Porto Velho, 2008-2015, segundo as características intermediárias (n=891).

Óbitos
n

(%)

Única
Múltipla
Cesário
Consulta
Pré-natal

702
73

Nenhuma
1-3 vezes
4-6 vezes
7e+
Modelo de Atenção Básica
Coberta por eSF
Não coberta por eSF
Não

Variáveis Intermediárias

Teste de
Quiquadrado
(p-valor)

OR Bruta
(IC 95%)

OR
Ajustada

78,7
8,1

11,0
0,1

12,8; 22,7
-

<0,001
-

292
379
211
09

32,7
42,5
23,6
1,0

11,8
14,4
0,7
1,0

11,6; 13,9
12,8; 22,7

<0,001
-

58
102

6,5
11,4

14,0

14;19

0,002

Tipo de gestação
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Tipo de parto
Vaginal
Cesáreo

382
413

38,1
41,2

1,0
0,1

-

0,004

Quanto aos fatores proximais (biológicos), verificou-se associação significante entre a
maioria das variáveis estudadas com o óbito infantil. Após a análise multivariada, que ajustou
o efeito de cada variável para o efeito das demais, observou-se redução do efeito independente
de todas as variáveis, exceto a idade materna menor que 15 anos. Nesse grupamento, mães
com idade menor que 15 anos tiveram chance 2,45 vezes (IC95% 0,9–1,19) maior de óbito
em seus recém-nascidos. Ainda, a variável que mais aumentou a chance de óbito foi a
presença de malformação congênita (OR 21,49), seguida do peso ao nascer <1500 gramas
(OR 8,20) (TABELA 4.4).
Desta forma, o baixo peso ao nascer é citado como fator de maior influência na
determinação da morbimortalidade infantil (BARBOSA et al., 2014), sendo considerado o
principal preditor isolado da mortalidade infantil e neonatal, existindo, inclusive, uma relação
inversamente proporcional entre mortalidade e peso ao nascer, em que a probabilidade de
morte diminui à medida que o peso aumenta.
Nesta investigação, os achados corroboram com o estudo de Doldan, Costa e Nunes
(2011), no qual as crianças nascidas com peso menor de 1.500 gramas possuíam maior risco
de óbito (OR=21,6). Em pesquisa realizada por Gaiva, Fujimori e Sato (2014), os recémnascidos com baixo peso (peso menor 2.500 gramas) possuem risco de óbito 4,8 vezes maior
em relação aos com peso acima de 2.500 gramas.
No município onde se desenvolveu o estudo, diversos indicadores de desigualdade,
renda e trabalho situam-se em patamares aproximados das médias nacionais, sendo exemplos
o caso do índice de Gini (Porto Velho 0,56 versus Brasil 0,60), a renda média domiciliar per
capita (Porto Velho R$ 929,19 versus Brasil R$ 767,02), o PIB per capita (Porto Velho R$
25.525,13 versus Brasil R$ 26.445,72), entre outros (DATASUS, 2015).
Em Porto Velho, a interação entre políticas públicas de baixa efetividade,
oportunidades de emprego e o lento desenvolvimento econômico e social fornecem condições
propícias para potencializar o efeito das desigualdades sociais. A condição de vida no
município, quando comparada à realidade brasileira, evidencia possível influência

77

desprotetora do contexto socioeconômico sobre a mortalidade infantil, acarretando no efeito
das características socioeconômicas maternas e assistenciais.
A escolaridade materna inferior a oito anos, a situação conjugal das mães e o trabalho
materno fora do lar, assemelham-se a outros estudos, e elevaram a chance de óbito infantil.
Sabe-se, desta maneira, que os determinantes sociais podem produzir ou potencializar
iniquidades no acesso a serviços de saúde de boa qualidade.
Estudo entre gestores de saúde realizado por Pizzo et al. (2014), apontou que, dentre
as principais dificuldades de manutenção de serviços adequados de saúde, estão: a
qualificação da assistência pré-natal, a redução da gravidez na adolescência, a melhoria da
atenção ao recém-nascido prematuro, a prevenção da prematuridade, com destaque para o
maior controle das técnicas de reprodução assistida e ao financiamento do SUS.
Essa percepção é consoante com as observações feitas por estudiosos que apontam
que, à medida que a mortalidade infantil se reduz, aumenta a proporção de mortes neonatais e
se tornam mais complexas as ações necessárias ao seu enfrentamento, as quais passam a
depender não só de melhorias nas condições de vida, mas também de maior investimento na
infraestrutura dos serviços de saúde (BARROS et al., 2010; VICTORIA et al., 2011).
Tabela 4.4 – Distribuição de frequência absoluta e relativa, da Odds Ratio bruta e ajustada em
Porto Velho, 2008-2015, segundo as características proximais (n=891).

Variáveis Proximais
Idade materna
Menor que 15 anos
De 15 a 30 anos
Maior que 30 anos
Tipo de Gestação
Única
Múltipla
Sexo do RN
Feminino
Masculino
Peso ao nascer

Óbitos

(%)

OR Bruta
(IC 95%)

OR
Ajustada

Teste de Quiquadrado
(p-valor)

15
487
116

1,6
54,6
13,0

1,2
1,1
1,0

0,9; 1,19
0,6; 1,9

0,098
-

532
73

59,7
8,1

3,2
1,1

177,3; 234,0
1,0

<0,001
-

391
500

43,8
56,1

1,0
1,1

0,7; 1,9
0,7; 1,9

0,988
0,988

78

452
380

50,7
42,6

70,1
1,0

33,9; 21,6
-

<0,001
-

Menor que 36 semanas
Maior que 36 semanas

270
91

30,3
10,2

8,1
1,0

9,1; 56,9
-

<0,001
-

Presença de malformações
Sim
Não

167
333

18,7
37,3

1,1
1,0

-

-

Menor que 2.500 g
Maior que 2.500 g
Duração da gestação

Fonte: Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) e Sistema de Informações de Mortalidade Infantil
(SIM)/AGEVISA-SESAU-RO, 2016.

Neste estudo, a presença de malformações congênitas foi uma variável que não
apresentou associação com a morte infantil. Em regiões desenvolvidas, essa é uma variável
que apresenta um perfil diferente do encontrado, pois apresentam um maior controle da
mortalidade por outras causas. Neste sentido, ações para a prevenção das malformações,
sempre que possível, são altamente recomendadas no âmbito da saúde pública, com destaque
para a melhoria da qualidade da assistência pré-natal, para o aumento da oferta de exames de
preconcepção e para o aconselhamento genético dos pais ((ARRUDA; AMORIM; SOUZA,
2008; ORTIZ; OUSHIRO, 2008; SOARES; MENEZES, 2010; GAIVA; FUJIMORI; SATO,
2014).

4.3 Perfil das Mortes Infantis Neonatais em Porto Velho (2008 a 2015)

Dos 1.002 óbitos encontrados nos bancos de informações de saúde da Agência de
Vigilância em Saúde de Rondônia (AGEVISA-SESAU/RO), 816 pertenciam ao grupo
Neonatal, sendo que, para 100% deles, foi feito a linkage entre DO e DN, resultando em 662
dados agrupados. O coeficiente de mortalidade infantil neonatal foi de 9,9 óbitos por mil
nascidos vivos, com predomínio do componente neonatal precoce, com CMI de 9,2 óbitos por
mil nascidos vivos (FIGURA 4.8).
Figura 4.8 – Coeficiente de Mortalidade, segundo classificação da mortalidade.
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A Tabela 4.5 mostra os resultados relativos as principais causas de óbitos no grupo
neonatal encontrado neste estudo. As afecções originadas no período perinatal foram
responsáveis por 492 (74,43%) dos óbitos nesse período, dos quais 152 (30,8%) foram
ocasionados por Septicemia Bacteriana do recém-nascido.
A OMS, na 10ª Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), redefiniu o período perinatal, que se inicia em 22
semanas completas de gestação e se estende até sete dias completos após o nascimento (OMS,
1994). A decisão de reduzir a idade gestacional para a notificação dos óbitos tornou-se
necessária face ao deslocamento progressivo dos limites da viabilidade fetal, particularmente
a partir da década de 1990, havendo um número crescente de sobreviventes com idade
gestacional inferior a 28 semanas. No entanto, os parâmetros para a notificação e registro dos
óbitos fetais apresentam grande diversidade na idade gestacional mínima a ser notificada (de
16 a 28 semanas). Face à diversidade de critérios de notificação e com objetivo de obter séries
históricas compatíveis, a CID-10 propõe o uso de taxas que consideram apenas os óbitos
fetais de 1.000 gramas ou mais, correspondendo aos óbitos fetais de 28 semanas e mais para
possibilitar a comparação internacional (OMS, 1994).
A literatura corrobora com os achados deste estudo, em que se identificou que as
afecções perinatais respondem pelo maior percentual do total dos óbitos infantis e neonatais
(KNUPP, 2010; ROCHA et al., 2011; LOURENÇO; BRUNKEN; LUPPI, 2013; PEREIRA et
al., 2016). As causas de óbitos neonatais de maior prevalência nesta pesquisa com percentual
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equivalente a 25% estão relacionadas à septicemia bacteriana do RN, sendo considerados
óbitos por causas evitáveis.
A Sepse Bacteriana é considerada uma afecção originada no período perinatal e deve
ser compreendida como uma causa evitável. Decorrente de gestações precoces, este agravo é
definido como uma síndrome clínica caracterizada por resposta inflamatória sistêmica e
inespecífica correlacionada à presença de bactérias nos fluidos estéreis do corpo. Pode ser
iniciada por componentes localizados e/ou secretados por bactérias, vírus e leveduras.
Dependendo do tempo de manifestação da infecção, a sepse pode ocorrer de forma precoce
(≤72 h) ou de forma tardia (>72 h). A sepse precoce está relacionada a fatores gestacionais
e/ou periparto, sendo os agentes etiológicos originários do trato genital materno ou de
bacteremia materna; Streptococcus agalactiae, Escherichia coli e Listeria monocitogenes são
as principais bactérias responsáveis pela doença de início precoce. Dentre os sinais clínicos
mais comuns nos quadros de sepse destacam-se os distúrbios respiratórios (AQUINO;
OLIVEIRA; BARRETO, 2009).
Essa característica explica o quantitativo de 105 óbitos neonatais que apresentaram
diagnóstico de desconforto respiratório associado à septicemia. Sobre isso, Malta et al. (2010)
relatam que, nos países em desenvolvimento, a mortalidade infantil é elevada e uma
significativa parcela deste número é devida à mortalidade perinatal e neonatal. As principais
causas da mortalidade perinatal estão associadas à prematuridade, às septicemias bacterianas,
às asfixias, às infecções intrauterinas, à toxemia gravídica e às malformações múltiplas,
enquanto àquelas referidas ao período neonatal são as infecções agudas intrauterinas, os
problemas respiratórios, as malformações, a prematuridade e a infecção pós-natal, está
ocupando uma importância que varia conforme as condições operacionais da maternidade e
do berçário.
Nas últimas décadas, o obituário materno declinou até quase se anular; por essa época,
as perdas perinatais não acompanharam o mesmo ritmo quando se considera o balanço entre o
avanço científico e tecnológico e a possibilidade de esses recursos estarem à disposição da
gestante, do feto e do recém-nascido nos países não do primeiro mundo (BRASIL, 2015). As
principais causas da elevada mortalidade neonatal concentram-se na prematuridade, no baixo
peso ao nascimento e nas infecções neonatais. Nos dois primeiros casos, os fatores
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demográficos, comportamentais e biomédicos têm sua importância; no entanto, são os
socioeconômicos os mais contributivos e os que mais fogem do âmbito assistencial.
Nas maternidades das regiões menos favorecidas os berçários dispõem de poucos
recursos de equipamentos, área física restrita, elevado número de recém-nascidos de risco e,
principalmente, número exíguo de pessoal (enfermeiros, auxiliares, etc.), muitas vezes, não
perfeitamente capacitados – disto decorrem falhas técnicas, inclusive de higiene, gerando e/ou
permitindo a ocorrência e a disseminação das infecções. A propósito, a imprensa divulgou,
nos últimos meses, pelo menos três focos de elevada mortalidade de recém-nascidos em
berçários de maternidades de estados da Federação, e as causas prováveis foram àquelas
apontadas acima.
A prematuridade e as infecções neonatais contribuem substancialmente para a má
qualidade de vida do sobrevivente, para o aumento do ônus familiar e para o considerável
peso social, tornando-se um problema de cunho social. Anualmente, contabilizam-se mais de
7,6 milhões de mortes perinatais em todo o mundo, das quais 57% são óbitos fetais e 98%
ocorrem nos países em desenvolvimento. Dos 140 milhões de nascimentos anuais no mundo,
4,3 milhões de fetos morrem depois da 22ª semana de gestação e 3,3 milhões de recémnascidos morrem antes de completar sete dias de vida (WHO, 2015).
A morte evitável é aquela cuja ocorrência está relacionada à intervenção médica e de
serviços de saúde de qualidade. A evitabilidade passou a ser considerada de acordo com vários
critérios para sistematizar e abranger os diferentes fatores que colaboram para o
acontecimento desses óbitos, além de analisar a efetividade do sistema de saúde (PEREIRA et
al., 2016). Lourenço, Brunken e Luppi (2013) afirmam que as mortes por causas evitáveis
carecem de ser consideradas eventos-sentinela, ou seja, preveníveis pela ação adequada dos
serviços de saúde, dado o conhecimento e os recursos disponíveis na atualidade. Destacam,
ainda, que as principais causas de mortalidade neonatal no Brasil estão relacionadas ao acesso
e uso dos serviços de saúde e à qualidade da assistência durante o pré-natal, o parto e ao RN.
Apesar da assistência ao recém-nascido em unidades neonatais ter passado por
importantes transformações, seja em virtude das inovações tecnológicas, seja na perspectiva
da inserção da família e outras práticas inclusivas, constatamos, ainda, a necessidade de
minimizar o impacto negativo de intervenções inerentes ao ambiente da terapia intensiva
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neonatal, imprescindíveis para a sobrevida do prematuro, mas, por vezes, invasivas e
agressivas.
Uma experiência exitosa neste quesito é política pública de Atenção Humanizada ao
Recém-Nascido de Baixo Peso, ou Método Canguru. O Método Canguru (MC) surgiu a partir
do modelo proposto por Edgar Sanabria Rey e Héctor Gomes Martinez, da Universidade
Nacional de Bogotá na Colômbia, em 1979, que inovaram na assistência tradicional aos
recém-nascidos prematuros e de baixo peso criando uma nova e ampla perspectiva para
assistir esses recém-nascidos. No Brasil, esta política foi disseminada a partir de 1999, através
de normas e protocolos e de um amplo processo de capacitação coordenado pelo MS, estando
apoiada em quatro fundamentos básicos: acolhimento do bebê e sua família, respeito às
singularidades, promoção do contato pele a pele o mais precoce possível e o envolvimento da
mãe nos cuidados com o bebê (BRASIL 2002).
Na proposta da Atenção Humanizada, o contato pele a pele e a posição canguru estão
inseridos num conjunto de intervenções comprometidas com a integralidade do cuidado ao
recém-nascido e sua família no período da internação, bem como com sua saúde e qualidade
de vida após a alta.
Tabela 4.5 – Distribuição dos indicadores de mortalidade infantil neonatal em Porto Velho por
biênio, segundo causa principal do óbito.

Variáveis

Mortalidade neonatal (%)

Classificação das causas de óbitos
Infecciosas e parasitárias (A00-B99)
Algumas afecções originadas
período perinatal (P00-P96)

Total

2010-2011
3 (1,6)

2012-2013
4 (2,8)

2014-2015
6 (3,8)

138 (77,5)

129 (68,9)

105 (74,4)

120 (76,9)

27 (15,1)

48 (25,6)

26 (18,4)

21 (13,4)

9 (5)

7 (3,7)

6 (4,2)

9 (5,7)

178

187

141

156

no

Malformações congênitas, anomalias,
deformidades (Q00-Q99)
Outros

2008-2009
4 (2,2)

Considera-se que o peso ao nascer é, isoladamente, o principal fator de risco
relacionado à morbimortalidade neonatal (FARIA et al., 2014). No que diz respeito aos óbitos
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ocorridos segundo o peso ao nascer, evidenciou-se que, durante o período estudado,
ocorreram 169 (25,5%) óbitos neonatais com recém-nascidos que pesaram menos de 1 kg,
seguidos de 108 (16,3%) com menos de 1,4 kg (FIGURA 4.9), havendo um considerável
aumento, a partir de 2011 a 2015 (40%), nos óbitos. Chama atenção, então, o grande aumento
nos óbitos no ano de 2015 relacionado diretamente com a ausência de coordenação de saúde
da mulher e a incipiente atenção prestada no pré-natal na cidade.
Gizaw, Molla e Mekonnen (2014) afirmaram que o baixo peso ao nascer é uma
importante causa indireta de morte, porém as complicações maternas no trabalho têm alto
risco de morte neonatal, estando a pobreza, também, fortemente associada a um risco
aumentado. A maior proporção de neonatos de baixo peso, ou seja, de peso de nascimento
menor que 2.5 kg, encontrada na população estudada demonstra que o baixo peso ao nascer é
um fator de risco para a mortalidade neonatal, e que à medida que o peso de nascimento
aumenta, o risco de óbitos diminui significativamente.
Corroborando com esses achados, cita-se o estudo desenvolvido por Potrich et al.
(2011) com dados do município de Santa Maria – Rio Grande do Sul, no banco de dados do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), com RNs para
identificar a mortalidade, onde constatou-se que, no período de 2000 a 2008, houve maior
frequência de óbitos com peso inferior a 1,5 kg. Outro estudo realizado no Estado de
Pernambuco, através de informações contidas no banco de dados do SIM, evidenciou que, de
um total de 8.055 óbitos ocorridos no período de 2009 a 2011, 63,1% (5.083), ou seja, a
maioria era de neonatos com peso menor que 2,5 kg (PEREIRA et al., 2016). Ainda de acordo
com Pereira et al. (2016), entre as características do recém-nascido consideradas preditivas
para a sua sobrevivência no 1º ano de vida destacaram-se o baixo peso (<2.500 gramas) e a
prematuridade (pré-termo <37 semanas de gestação).
No que se refere ao peso ao nascer, observa-se que, no período neonatal, mais de 60%
dos óbitos infantis são de recém-nascidos com baixo peso. Essa proporção é maior quanto
menor o tempo de vida, isto é, quanto menor o peso ao nascer, menor será o tempo de vida do
recém-nascido. Incluem-se nesse grupo recém-nascidos com extremo baixo peso, menos de
500 gramas e com pequena viabilidade fetal, mas que por apresentarem sinais vitais ao nascer
são declarados nascidos vivos, conforme normas internacionais adotadas no país.
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Observa-se, por outro lado, que quanto maior o tempo de vida, maior a proporção de
peso não informado na DO. Essa proporção alcança 28,5% entre os óbitos infantis ocorridos
no período pós-neonatal, o que pode comprometer a análise dessa característica. No entanto, é
importante destacar que, entre esses óbitos infantis, 39,1% tinham peso adequado, proporção
que poderá se elevar se houver aprimoramento na qualidade dessa informação.

Figura 4.9 – Distribuição dos óbitos neonatais por ano em Porto Velho, segundo peso ao nascer.

Sobre os achados relativos ao sexo da criança que foi a óbito no período neonatal, a
figura acima apresenta que, em todos os anos do período analisado, houve um predomínio do
sexo masculino. O comportamento epidemiológico apresenta, assim, uma média de 82,7
óbitos por ano, com uma maior prevalência em recém-nascidos do sexo masculino (57%).
O sexo do RN mostrou associação com o óbito neonatal neste estudo, igualmente ao
observado por Gaiva, Fujimori e Sato (2015) e por Pereira et al. (2016), que encontraram
risco elevado para os RNs do sexo masculino (FIGURA 4.10). Outros estudos também

85

evidenciaram maior prevalência de óbitos em RNs do sexo masculino (KNUPP, 2010;
SOARES; MENEZES, 2010; AGUIAR, 2011; NASCIMENTO, 2011; ROCHA et al., 2011;
SILVA, 2012; LOURENÇO; BRUNKEN; LUPPI, 2013; TADIELO et al., 2013;
BITTENCOURT; GAÍVA, 2014; LANSKY et al., 2014).
Segundo Knupp (2010) e Soares e Menezes (2010), quando comparados ao sexo
feminino, os RNs do sexo masculino apresentam um risco maior de óbito neonatal em todas
as faixas de peso e idade gestacional. Os autores ainda justificam a diferença de óbitos
neonatal entre os sexos pelo fato dos meninos exibirem um amadurecimento global mais
lento.

Figura 4.10 – Distribuição dos óbitos infantis neonatal por ano, segundo sexo do recém-nascido.

4.4 Distribuição Espacial das Mortes Infantis Neonatais Precoces em Porto Velho (2008 a
2015)

O principal componente da mortalidade infantil, atualmente, é o neonatal precoce (0-6
dias de vida) e grande parte das mortes infantis acontece nas primeiras 24 horas (25%),
indicando uma relação estreita com a atenção ao parto e nascimento. As principais causas de
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óbitos, segundo a literatura, são a prematuridade, a malformação congênita, a asfixia
intraparto, as infecções perinatais e os fatores maternos, com uma proporção considerável de
mortes preveníveis por ação dos serviços de saúde (VASCONCELOS et al., 2014).
Nesta seção, procura-se apresentar os diferenciais intraurbanos em Porto Velho e o
comportamento da Mortalidade Infantil Neonatal, por ser este um dos componentes de maior
relevância para a saúde pública no país. Para diversos autores, o perfil epidemiológico da
morte infantil no período neonatal retrata o potencial de investimentos econômicos no setor
básico da saúde de uma localidade.
Dos 482 óbitos neonatais ocorridos no período, 191 (47,6%) eram de mães residentes
em bairros da zona leste da cidade de Porto Velho (FIGURA 4.11). Esta zona da cidade
apresenta 39,5% de cobertura da ESF de Porto Velho, com a atuação de 30 eSF em seis UBS,
conforme apresentado no Quadro 3.4, o que nos remete ao pensamento de que estas mulheres
tiveram algum tipo de contato com serviços de saúde ou realizaram algum tipo de
acompanhamento pré-natal.
Neste contexto, Santos et al. (2009) afirmaram que as ações de pré-natal devem ser
ofertadas e desenvolvidas no âmbito da AB dentro da ESF. A estratégia deve centrar, então,
sua atenção na família, entendida e percebida a partir de seu ambiente físico e social, o que
possibilita às equipes do programa uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e da
necessidade de intervenção que vai além das práticas curativas. Esta estratégia está
estruturada a partir da unidade básica de saúde com equipe multiprofissional, que assume a
responsabilidade por uma determinada população a ela vinculada e desenvolve ações de
promoção e de prevenção da saúde, tratamento e reabilitação dos agravos. Além disso,
elabora, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos
determinantes do processo saúde/doença.
De 1930 a 2009, a MI no Brasil caiu de 162,4 para 22,5/1.000 NVs, resultando em
uma diminuição de 86%. Contudo, a mortalidade neonatal, principalmente a neonatal precoce,
passou a constituir, desde a década de 1990, o principal componente dos óbitos infantis,
correspondendo a cerca de 70% da mortalidade infantil atual. Dos 662 óbitos neonatais
ocorridos em Porto Velho no período analisado, 448 (66,7%) ocorreram antes de o recémnascido completar 7 dias de vida. O coeficiente de mortalidade infantil neonatal precoce no
período foi ascendente, saindo de 6,4/1.000, em 2008, para 9,2/1.000 NVs em 2015.
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A mortalidade infantil neonatal precoce acontece em torno de 0-6 dias e é, na quase
totalidade, devida às chamadas causas perinatais e às anomalias congênitas relacionadas a
problemas de gestação, parto, fatores maternos e problemas congênitos e genéticos. Este
indicador estima o risco de um nascido vivo morrer durante a primeira semana de vida e
reflete, de maneira geral, as condições socioeconômicas e de saúde da mãe, bem como a
inadequada assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido (MONTEIRO et al., 2013).
Em estudo realizado por Teixeira et al. (2016), a TMI, no Estado do Rio Grande do
Norte, região Nordeste do Brasil, no período de 2003 a 2012, concentrou-se no período
neonatal, com taxa de 10,53 por mil nascidos vivos, sendo predominante no neonatal precoce,
com 8,43 e tendo o neonatal tardio apenas 2,10. Já a taxa de mortalidade pós-neonatal foi de
4,67, totalizando nesse período a taxa de mortalidade infantil em 15,22. Essa concentração no
período neonatal precoce ocorre nas demais regiões do Brasil, no entanto, com importantes
desigualdades regionais.
Neste estudo, os dados foram espacializados sobre uma base vetorial da área urbana do
distrito sede de Porto Velho, adquirido junto a Secretaria de Planejamento de Rondônia
(SEPLAN), utilizando como unidades de estudo as áreas de cobertura da estratégia saúde da
família na cidade de Porto Velho. A cidade possui 19 serviços de Atenção Básica distribuídos
nas 14 zonas (Norte, Leste, Centro e Sul), sendo duas UBS sem ESF. No período analisado, a
cidade contava com 61 equipes de SF, com uma cobertura populacional de 51% (SEMUSA,
2017).
Dentre os 432 óbitos registrados, os bairros da zona leste com maior registro de mortes
de nascidos vivos com menos de 7 dias de vida foram: Bairro Aponiã (22), Bairro Socialista
(18), Bairro Mariana (16), Bairro Teixeirão (16) e Bairro São Francisco (15). Os óbitos
neonatais precoces por causas evitáveis estão representados na Figura 4.11 e se mostram de
forma heterogênea na cidade (FIGURA 4.12).
Dos 332 casos, os bairros que apresentaram maiores registros foram: Bairro Mariana
(14), Bairro Nova Porto Velho (13), Bairro São Francisco (13), Bairro Embratel (12), Bairro
Agenor de Carvalho (12), Bairro Socialista (11), Bairro Cohab (13) e Bairro Nacional (10).
Dentre estes grupos, as causas evitáveis representam 50,9% (220) do total de óbitos ocorridos
no grupo neonatal precoce.
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Nos países em desenvolvimento, mais de nove milhões de crianças morrem todos os
anos antes do nascimento e na primeira semana de vida, como resultado de complicações
ocorridas durante a gravidez, sendo que, muitas dessas mortes, são evitáveis. Globalmente,
sete milhões de mulheres são afetadas por problemas de saúde relacionados com a gravidez
(YEGO et al., 2013).
Na região Norte, esse impacto é ainda maior, mediante a pouca cobertura de serviços
de saúde de atenção básica e má qualidade daqueles existentes. Segundo o Programa de
Melhoria da Qualidade da Atenção Básica (BRASIL, 2017), a infraestrutura dos serviços e os
processos de trabalho existentes são responsáveis pela baixa qualidade da assistência neste
âmbito, do descrédito da população frente ao modelo de Atenção Básica e a grande procura
aos serviços de MAC.
Neste sentido, mesmo não sendo um objetivo deste estudo, a associação realizada
entre os óbitos no período neonatal precoce e área de cobertura de serviços de atenção básica,
mostrou que dos 59 bairros com registros de óbitos, apenas 18 (30,5%) são bairros com
cobertura de saúde da família.
Souza e Melo (2013) afirmam que um dos indicadores de assistência à saúde que está
ligado a morte infantil é a cobertura da ESF, uma vez que esse indicador é usado como
variável em análises acerca dos efeitos da AB nas condições de saúde nos municípios. Nesse
aspecto é possível identificar se houve melhoria nos indicadores de saúde em relação aos
graus de cobertura. A cobertura populacional das equipes de saúde da família também foi
utilizada em outras avaliações da efetividade da atenção primária no Brasil (SERRA, 2004;
PEIXOTO; ROCHA, 2008).
O resultado nos remete, assim, para a reflexão acerca da importância da cobertura da
estratégia saúde da família e o impacto que esta causa na mortalidade infantil. Levando em
conta que as práticas desenvolvidas pelas equipes de SF são, em sua grande maioria, voltadas
à saúde materno-infantil, evidenciando-se que estes indicadores poderiam ser menores se
houvesse mais equipes de saúde da família nos territórios dos bairros da cidade.
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Figura 4.11 – Distribuição espacial dos óbitos neonatal, por ano, segundo bairro de residência da mãe, no período de 2008 a 2014.
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Figura 4.12 – Distribuição espacial dos óbitos neonatal precoce (0 a 7 dias) por ano, segundo bairro de residência da mãe, no período de 2008 a 2015.
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Os registros de óbitos por bairro representam aqui a correlação, também identificada
em outros estudos, da associação entre a morte infantil neonatal com o desenvolvimento local.
Os bairros destacados na Figura 4.12 apontam para a discussão acerca da infraestrutura destes
espaços geográficos e os serviços de saúde existentes. Essa associação retrata a natureza de
múltipla determinação que faz da mortalidade infantil um indicador estratégico para se
alcançar o tão almejado (mas ainda distante) desenvolvimento social no Brasil.
Essa vertente remete para a necessidade de se adentrar aos territórios locais e
identificar as minúcias que levam às vulnerabilidades que podem acarretar na morte em
menores de ano, ou mesmo as variações em um mesmo território, que levam ao surgimento de
doenças que podem levar à morte.
Nos países em desenvolvimento, mais de nove milhões de crianças morrem todos os
anos antes do nascimento e na primeira semana de vida, como resultado de complicações
ocorridas durante a gravidez, sendo que, muitas dessas mortes, são evitáveis. Globalmente,
sete milhões de mulheres são afetadas por problemas de saúde relacionados com a gravidez
(YEGO et al., 2013). Assim, segundo o Programa de Melhoria da Qualidade da Atenção
Básica (BRASIL, 2017), a infraestrutura dos serviços e os processos de trabalho existentes,
são responsáveis pela baixa qualidade da assistência neste âmbito, do descrédito da população
frente ao modelo de Atenção Básica e a grande procura aos serviços de média e alta
complexidade.
A associação realizada entre os óbitos no período neonatal precoce e a área de
cobertura de serviços de atenção básica mostrou que, dos 160 registros identificados, 102
eram filhos de mães residentes em área com cobertura de equipes de Saúde da Família
(OR=0,002). Neste sentido, Souza e Melo (2013) afirmam que um dos indicadores de
assistência à saúde que está ligado a morte infantil é a cobertura da Estratégia Saúde da
Família, uma vez que esse indicador é usado como variável em análises acerca dos efeitos da
AB nas condições de saúde nos municípios. Nesse aspecto, é possível identificar se houve
melhoria nos indicadores de saúde em relação aos graus de cobertura.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo foi capaz de alcançar seus objetivos. Com isso, foram identificados
elementos que podem orientar a resposta para a pergunta condutora desta tese: “existe relação
entre os recursos financeiros destinados ao setor saúde e o perfil de mortalidade infantil na
cidade de Porto Velho? ”.
Entre os anos de 2008 e 2015, Porto Velho apresentou uma TMI de 16,6 e 13,05
mortes/1.000 NV, respectivamente. Essa taxa, mesmo decrescente, mostra-se incompatível
com o alto índice de desenvolvimento humano e econômico que passou a capital do Estado de
Rondônia no período analisado.
Ainda assim, é conhecido que quando esse indicador decresce, ele perde
gradativamente seu poder de discriminação de grupos sociais distintos. Argumento que
reforça essa hipótese é o fato de que, nesse estudo, poucas foram as variáveis
socioeconômicas e de atenção à saúde que permaneceram nos modelos de regressão múltipla
como estatisticamente significativas e preditoras da TMI em Porto Velho. Maior acesso à
atenção de boa qualidade para as mães ao longo da gestação e no momento do parto, assim
como para os recém-nascidos são fundamentais para a redução da TMI, o que é evidenciado
pelos fatores de risco explicitados neste estudo.
Este é um trabalho cuidadoso e necessário com adoção de medidas preventivas
visando a proteção dos nascidos vivos em Porto Velho, que perpassa por investimentos
econômicos em setores da saúde de maiores impactos na prevenção de agravos e promoção de
saúde. Na contramão dos indicadores de morte em menores de um ano, estão os achados de
mortes em menores de um mês. A mortalidade infantil neonatal, nesta categoria, mostrou-se
alta neste estudo, apresentando uma média de 83 mortes por 1.000 NV. Neste grupo, os
achados impressionam ainda mais quando se percebe que no componente neonatal precoce
(morte com menos de 07 dias de vida), no período estudado, Porto Velho apresentou um
aumento do coeficiente de 6,4, em 2008, para 9,2, em 2015.
A coorte de nascidos vivos em Porto Velho, no período de 2008 a 2015, foi de 65.967
nascidos vivos de mães residentes na cidade de Porto Velho, sendo que, destas, 1.002
evoluíram para óbito antes de completar um ano de vida. O número de óbitos no período
neonatal foi de 662 óbitos, sendo que, destes, 482 evoluíram para o óbito antes dos 7 dias de
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vida. Dentre as principais causas, as perinatais, como as Septicemias Bacterianas do recémnascidos, foram as mais encontradas.
No grupo de mortes infantis houve predominância de nascidos vivos do sexo
masculino, sendo que a proporção de NV com baixo peso ao nascer foi 25,5%. O parto
operatório foi responsável por 41,2% dos nascimentos. Para 48,6% dos NV, a idade das mães
era entre 15 e 30 anos, com escolaridade de ensino médio incompleto para 9,2% delas.
As análises estatísticas realizadas mostraram a existência das seguintes associações: a)
associação entre morte infantil com a idade da mãe; b) associação entre a morte infantil e o
tipo de gestação da mãe; c) associação entre a morte infantil e o tipo de parto; d) associação
entre a morte infantil e o peso ao nascer; e, e) associação entre a morte infantil e a duração da
gestação.
A distribuição espacial dos óbitos infantis no componente neonatal possibilitou a
identificação de padrões epidemiológicos onde a maioria dos óbitos neste grupo ocorreu em
nascidos vivos de mães residentes em bairros da zona leste da cidade de Porto Velho.
Com a importante queda da mortalidade infantil observada em algumas regiões do país
nas últimas décadas, a mortalidade neonatal passou a constituir um relevante indicador de
saúde que reflete a qualidade de vida no país, especialmente no que diz respeito à saúde
materna e infantil. A taxa de mortalidade neonatal precoce, identificada neste estudo, ainda
permaneceu elevada quando comparada a de estudos realizados em outras capitais, e até em
países desenvolvidos, indicando a grande invisibilidade desse componente para a Saúde
Pública local.
Embora tenham sido avaliados todos os óbitos de menores de um ano de idade
ocorridos por causas potencialmente evitáveis em Porto Velho, no período de oito anos (20082015), este estudo apresentou algumas limitações. Não foi possível comparar todas as
características dos óbitos evitáveis conforme o SIM e SINASC quanto a variáveis maternas ou
da criança ao nascer e ao morrer. Além disto, por tratar-se de um estudo que empregou dados
secundários, houve ausência de algumas informações para algumas variáveis descritivas,
principalmente relacionadas às características distais, que mesmo não influenciando nos
resultados do estudo, poderiam evidenciar uma maior fidedignidade das informações.
Os resultados apresentados nesta tese indicam necessidade de melhoria na qualidade
das informações disponíveis no SIM, tanto para óbitos neonatais quanto neonatais precoces, e
importantes discrepâncias entre os nascidos mortos e vivos no contexto da morte no período
perinatal. No entanto, a proporção de ausência de informação em campos referentes à
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escolaridade materna e antecedentes obstétricos, por exemplo, bem como a discordância e
variabilidade para o campo „duração da gestação‟, evidenciam a necessidade de sensibilização
e capacitação continuada de toda equipe envolvida no fluxo da DO, desde seu preenchimento
nas unidades assistenciais de saúde até a entrada dos dados no sistema de informação da
secretaria de saúde, assim como dos gestores.
Outro ponto a ser discutido é a necessidade de fortalecimento constante dos comitês de
prevenção de óbito infantil e fetal, principalmente quanto à investigação de óbito, dada a
possibilidade de inserção ou alteração de informações revisadas no sistema. Apesar da
completitude de quase 96% encontrada no campo “causa básica da morte” entre os óbitos
perinatais, a avaliação da confiabilidade ou validação da informação contida no referido
campo não foi contemplada nesta tese; logo, estudos adicionais que analisem essa informação
podem contribuir para a qualificação do SIM como instrumento fidedigno para avaliar as
mortes perinatais.
No campo da rede de atenção à saúde de Porto Velho, os achados indicam a
necessidade de atuar na melhoria da qualidade dos serviços de atenção à saúde disponíveis na
cidade, tanto na atenção pré-natal e obstétrica quanto na neonatal. Ainda que não significativa
a associação entre os óbitos infantis e a cobertura por equipes de saúde da família, de forma
intrínseca, pode-se perceber que os aspectos relacionados a uma consulta pré-natal
inadequada durante a gestação de situações previamente conhecidas como fatores de risco
(síndromes hemorrágicas e ameaça de parto prematuro) é sabidamente preveníveis, desde que
realizada identificação precoce e manejo adequado.
Economicamente, os resultados aqui apontados evidenciam que a cidade de Porto
Velho recebeu, no período analisado, um expressivo volume de recursos financeiros, que
mediante o seu mau emprego no setor saúde contribuíram de forma direta para os índices de
mortes, em especial no componente neonatal. Isso implica em afirmar que muito mais
importante do que a disponibilização dos recursos, foi a incapacidade dos gestores na
aplicabilidade destes recursos em áreas estratégicas e de forma efetivas, independentemente
de sua origem.
Sabe-se que os óbitos infantis podem ser evitáveis desde que seja garantido acesso em
tempo oportuno a serviços qualificados de saúde, pois decorrem de uma combinação de
fatores biológicos, sociais, culturais e de falhas do sistema de saúde.

Recomendações
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Visando estudos futuros sobre as mortes infantis em Porto Velho, Rondônia, aos
pesquisadores que tenham interesse nesta temática, a partir dos resultados obtidos recomendo:
a) Ressalta-se a importância da análise da mortalidade infantil através da vinculação
(linkage) entre os bancos de dados SIM e SINASC;
b) Analisar fatores de processo de trabalho nas equipes de saúde da família de Porto
Velho, tanto na área urbana como na área rural do município;
c) Aplicar o método de análise espacial mais aprofundado, através de um maior
número de indicadores, com a finalidade de aumentar a precisão dos resultados e o
nível de confiança; e,
d) À Secretaria de Saúde de Porto Velho recomenda-se a aplicação rotineira desse
procedimento como forma de monitorar o comportamento das mortes infantis na
cidade e no município, bem como a implementação de um Observatório de Mortes
Infantis visando avaliar a tendência da mortalidade infantil a curto, médio e longo
prazos, por regiões da cidade, como forma de avaliar a implantação de ações
programadas pela gestão da saúde local, voltadas ao componente materno-infantil
de Porto Velho, já que para propiciar a diminuição das mortes infantis se faz
necessário traçar estratégias em saúde da mulher e durante o pré-natal, com
aconselhamento e intervenções adequados para fatores de risco pré-existentes,
além de identificação e manejo adequados de intercorrências gestacionais.
Ademais, investimentos em atenção pré-natal, tanto em material e equipamentos
adequados, quanto em capacitação permanente dos envolvidos na assistência
podem propiciar resultados neonatais mais favoráveis.
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APÊNDICE A
TERMO DE LIBERAÇÃO DE DADOS SECUNDÁRIOS
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APÊNDICE B
Distribuição dos repasses financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Porto Velho, por bloco de financiamento (2008 a
2015).
Blocos de Financiamento

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

13,9 milhões

14,7 milhões

19 milhões

21 milhões

27 milhões

27,4 milhões

26,3 milhões

25,5 milhões

6,9 milhões

14,2 milhões

20,7 milhões

29,2 milhões

30,4 milhões

39,1 milhões

40 milhões

42,3 milhões

3,2 milhões

4.1 milhões

3,9 milhões

7,1 milhões

6,8 milhões

7,4 milhões

5,7 milhões

5,6 milhões

1,3milhões

1,5 milhões

1,7 milhões

2,3 milhões

2,2 milhões

2,4 milhões

2,4 milhões

2,3 milhões

Gestão do SUS

438 mil

45 mil

795 mil

6,8 milhões

147 mil

572 mil

35 mil

34 mil

Investimento

0

530 mil

300 mil

545 mil

4,2 milhões

2 milhões

Outros Pagamentos

0

240 mil

230 mil

20 mil

0

0

1.
2.

Atenção Básica
Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar

3.

Vigilância em Saúde
4.
Assistência
Farmacêutica

5.
6.
7.

Total Anual
25,909.634,29 35.053.904,26 46.641.703,24 67.464.940,03 70.920.436,01 79.152.660,20
Fonte: Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Velho (2017).
Disponível em: http://arquivos.portovelho.ro.gov.br/arquivos/lista/177/detalhamento-da-despesa. Acesso em: 19 mar. 2017.

592 mil
0

0

74.620.931,04

76.604.745,18

106

APÊNDICE C
Distribuição dos recursos destinados ao setor saúde do município de Porto Velho, segundo fonte de repasse (2006 a 2015).

Ano

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total

1005 – Recursos
1000 – Recursos
1003 – Recursos
Ordinários Ordinários - Recursos
Ordinários Contrapartida
não Destinados a
Contrapartida SUS Convênios e Outras
Contrapartida
Transferências

0102 – Recursos do
0107 – Recursos do
Tesouro- Receitas de
1030 – Recursos do
1050 – Convênios e
Tesouro – Transferência
Impostos e de
SUS
Outras Transferências
de Recursos do Sistema
Transferência de
Único de Saúde-SUS
Impostos- Saúde

R$ 35.657.734,65

R$ 51.590,10

R$ 268.354,98

R$ 19.019.110,00

R$ 7.126.733,06

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 40.497.423,97

R$ 106.140,70

R$ 32.755,00

R$ 29.475.400,00

R$ 5.367.261,74

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 45.611.091,34

R$ 4.500,00

R$ 356.881,98

R$ 27.092.289,45

R$ 14.541.489,22

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 56.021.222,69

R$ 459.775,72

R$ 272.283,66

R$ 39.002.813,04

R$ 14.095.295,61

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 75.421.245,02

R$ 835.203,02

R$ 96.646,39

R$ 52.105.040,00

R$ 7.864.195,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 98.627.489,10

R$ 0,00

R$ 108.537,00

R$ 67.406.148,01

R$ 4.839.553,50

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 102.660.295,06

R$ 70.747.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 120.988.039,00

R$ 71.356.320,00

R$ 955.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 132.946.917,04

R$ 90.786.940,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 151.564.724,62

R$ 83.709.240,00

R$ 352.791.206,77
R$ 1.457.209,54
R$ 1.135.459,01
R$ 234.100.800,50 R$ 53.834.528,13
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Velho (2017).
Disponível em: http://arquivos.portovelho.ro.gov.br/arquivos/lista/177/detalhamento-da-despesa. Acesso em: 19 mar. 2017.

R$ 508.159.975,72

R$ 316.599.500,00
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APÊNDICE D
Detalhamento do destino dos recursos de compensação financeira dos complexos hidrelétricos do Rio Madeira, para o setor saúde do município de Porto
Velho.
Item

1
2
3
4

REFORMA DO PRÉDIO DA SEMUSA
AMPLIAÇÃO E REFORMA JOSÉ ADELINO
REFORMA PEDACINHO DE CHÃO
AMPLIAÇÃO E REFORMA JOSÉ ADELINO

067/PGM/201
102/PGM/2012
035/PGM/2010
213/PGM/2010

Valor do Contrato
Valor Inicial
Valor de
Aditivo
148.542,96
81.141,41
146.903,00
218.277,62
108.428,67

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

REFORMA ERNANDES ÍNDIO
PINTURA DO CENTRO DE ZOONOSES
CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO
CONSTRUÇÃO DA UBS DE SANTA RITA
CONSTRUÇÃO DA UBS RIO PARDO
CONSTRUÇÃO DA UBS DE CALAMA
REFORMA DA UBS AGENOR DE CARVALHO
CONSTRUÇÃO DA UBS JOANA D'ARC
CONSTRUÇÃO DA UBS TRÊS MARIA
CONSTRUÇÃO DA UBS SOCIALISTA II
CONSTRUÇÃO DA UBS CASTANHEIRA
REFORMA DA UBS CALADINHO
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO

031/PGM/2010
135/PGM/2012
028/PGM/2012
028/PGM/2012
181/PGM/2011
152/PGM/2011
032/PGM/2013
141/PGM/2011
046/PGM2012
057/PGM/2012
175/PGM/2011
093/PGM/2012
091/PGM/2012

181.603,84
74.625,63
600.798,83
527.135,16
557.947,08
99.916,13
398.959,79
670.859,98
597.904,01
399.702,20
580.214,02
1.077.317,37

89.823,14
55.866,02
117.456,47
92.682,56
99.230,20
136.995,41
98.697,39
-

271.426,98
74.625,63
656.664,85
644.591,63
650.629,64
99.916,13
498.189,99
807.855,39
597.904,01
498.399,59
580.214,02
1.077.317,37

18

CONSTRUÇÃO DA UPA DE JACY PARANÁ

073/PGM/2012

2.665.099,49

-

2.665.099,49

19
20
21

CONSTRUÇÃO DA UBS FLAMBOYANT
033/PGM/2013
REFORMA DA UBS LINHA 28
001/PGM/2013
IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA 045/PGM/2013
FAMÍLIA – NASF (02)
REFORMA DA UBS OSVALDO PIANA
096/PGM/2012
REFORMA DA UBS RENATO MEDEIROS
88/PGM/2012
CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA FLORESTA
101/PGM/2012
CONSTRUÇÃO DA UBS AREAL DA FLORESTA
092/PGM/2012

659.143,78
259.518,01
148.621,51

-

659.143,78
259.518,01
148.621,51

Gestão
Atenção Básica
Atenção Básica
Média e Alta
Complexidade
Atenção Básica
Vigilância em Saúde
Gestão
Atenção Básica
Atenção Básica
Atenção Básica
Atenção Básica
Atenção Básica
Atenção Básica
Atenção Básica
Atenção Básica
Atenção Básica
Média e Alta
Complexidade
Média e Alta
Complexidade
Atenção Básica
Atenção Básica
Atenção Básica

637.984,94
622.923,15
666.503,86
657.401,82

-

637.984,94
622.923,15
666.503,86
657.401,82

Atenção Básica
Atenção Básica
Atenção Básica
Atenção Básica

22
23
24
25

Especificação

Nº do
Contrato

Valor Total

Competência

148.542,96
81.141,41
146.903,00
326.706,29

Situação em
2015
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26
27
28

REFORMA DA UBS MAURÍCIO BUSTANI
CONSTRUÇÃO DA UBS UNIÃO BANDEIRANTES
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAMU

29

CONSTRUÇÃO DO CAPS -AV. GUAPORÉ

30

REFORMA DA FARMÁCIA POPULAR – ZONA LESTE

31 CONSTRUÇÃO DA UBS VALE DO JAMARY
32 CONSTRUÇÃO DA UBS LAGO DO CUNIÃ
33 CONSTRUÇÃO DA UBS DEMARCAÇÃO
Legenda:
CONCLUÍDO
NÃO REALIZADO
INATIVADO

094/PGM/2012
139/PGM/2011
-

606.217,93
397.211,26
-

-

606.217,93
397.211,26
-

-

-

-

-

093/PGM/2013

84.270,00

-

-

081/PGM/2013
076/PGM/2013
083/PGM/2013

265.419,60
265.180,23
253.537,82

-

265.419,60
265.180,23
253.537,82

Atenção Básica
Atenção Básica
Média e Alta
Complexidade
Média e Alta
Complexidade
Média e Alta
Complexidade
Atenção Básica
Atenção Básica
Atenção Básica
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APÊNDICE E
Distribuição dos convênios e utilização de recursos destinados à saúde pública, no estado de Rondônia e em Porto Velho, segundo convênio,
descrição da atividade, valor, tipo de serviço, competência de gestão e status em 2015.

Construção

Competência
de
Gestão
Estadual

Construção

Estadual

R$ 524.800,00

Aquisição

Estadual

Concluído

Aparelho de Raio X - Hospital De Base Dr. Ary Pinheiro

R$ 595.000,00

Aquisição

Estadual

Concluído

311/2010

Equipamento de Angiografia Universal - Hospital De Base Dr. Ary Pinheiro

R$ 1. 926.000,00

Aquisição

Estadual

Concluído

369/2010

Equipamentos FHEMERON

R$ 1.231.803,18

Aquisição

Estadual

Concluído

055/2011
150/2012

Centro de Imagens - Hospital De Base Dr. Ary Pinheiro

R$ 1.873.446,49

Aquisição

Estadual

056/2011

Equipamento Tomógrafo

R$ 1.195.000,00

Aquisição

Estadual

Concluído

Estadual

Concluído
Concluído

Nº do
Convênio
119/2010
283/2010
138/2012
290/2010

Atividade
Policlínica Oswaldo Cruz

Convênio
(R$)
R$ 9.737.356,70

UTI Neonatal-Hospital De Base Dr. Ary Pinheiro

R$ 3.881.526,20

Unidade Móvel de Coleta de Sangue

310/2010

Tipo

057/2011

Equipamento de Ressonância

R$ 2.100.000,00

Aquisição

058/2011

Equipamentos Complementares para a Rede Pública de Saúde

R$ 198.000,00

Aquisição

Estadual

059/2011

Veículos para a Rede Pública de Saúde

R$ 924.695,52

Aquisição

Municipal

103/2011
181/2012

Projeto Executivo Completo para o Hospital de Urgência – Porto Velho

R$ 910.000,00
R$ 250.000,00

104/2011

Projeto Executivo Completo Centro de Imagens - Hospital De Base Dr. Ary
Pinheiro

R$ 65.307,00

184/2011

Equipamentos Complementares de Imagem

R$ 581.350,00

251/2011
81/2012

Estadual
Serviços
Estadual

Status em 2015
Concluído
Concluído

Concluído

Concluído
Concluído
Concluído

Serviços
Aquisição

Estadual

Recepção do Hospital De Base Dr. Ary Pinheiro

R$ 149.369,80
R$ 8.320,00

Serviços

Estadual

20/2012

Projeto Executivo do Hospital Estadual de Guajará Mirim

R$ 441.751,00

Serviços

Estadual

Concluído

21/2012

Projeto Arquitetônico do Hospital Estadual João Paulo II

R$ 69.300,00

Serviços

Estadual

Concluído

Concluído
Concluído
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137/2012

Projeto de Humanização de interiores e decoração de unidades de saúde

R$ 212.568,00

Serviços

Estadual

Serviços

Estadual

Concluído

237/2010

Projeto Arquitetônico e Executivo da sede da Secretaria da Paz (Antigo Hospital
Infantil Cosme e Damião)
Unidade Básica de Saúde de Abunã

R$ 168.939,93

Construção

Municipal

Concluído

238/2010

Unidade Básica de Saúde de Fortaleza do Abunã

R$ 303.278,75

Projeto de Comunicação – Educação em Saúde

R$ 13.837,73

Municipal
Municipal

Concluído

281/2010

Construção
Serviços

Municipal

Concluído
Concluído

178/2012

R$ 51.205,00

Concluído

300/2010

Ponto de Apoio para o Controle da Malária (PA) de União Bandeirante

R$ 137.149,00

Construção

302/2010

Unidade Básica de Saúde de Vista Alegre

R$ 152.690,21

Construção

Municipal

Concluído

R$ 531.449,21

Construção

Municipal

Concluído

Municipal

Concluído

303/2010

Unidade Básica de Saúde de Extrema

345/2010

Ponto de Apoio para o Controle da Malária (PA) do Ramal Primavera

R$ 137.933,07

Construção

359/2010

Unidade Básica de Saúde de Nova Califórnia

R$ 181.809,40

Construção

Municipal

Concluído

411/2010

Construção de Laboratórios – Plano de Combate à Malária

R$ 179.895,20

Construção

Municipal

Concluído

17/2011

Monitoramento de Vetores - IPEPATRO

R$ 2.100.000,00

Serviços

Municipal

Concluído

18/2011

Distribuição e Instalação de Mosquiteiros Impregnados

R$ 600.000,00

Aquisição

Municipal

Concluído

R$ 250.600,00

Aquisição

Municipal

Concluído

Municipal

Concluído

43/2011

Mosquiteiros Impregnados

71/2011

Materiais e Equipamentos – Programa de Vigilância em Saúde

R$ 1.118.465,99

Aquisição

72/2011

Veículos para o programa de Vigilância em Saúde

R$ 1.863.810,00

Aquisição

Municipal

Concluído

73/2011
169/2011
160/2012
170/2011
159/2012

Abastecimentos - Vigilância em Saúde

Serviços

Municipal

Concluído

Construção

Municipal

Unidade de Pronto Atendimento – UPA da Zona Leste

Construção

Municipal

Unidade de Pronto Atendimento – UPA da Zona Sul

R$ 328.305,60
R$ 2.316.924,88
R$ 269.934,06
R$ 3.199.989,38
R$ 208.242,81

207/2011

Manutenção de veículos – Plano de Vigilância Sanitária

R$ 425.752,01

Serviços

Municipal

Concluído

R$ 912.658,96

Serviços

Municipal

Concluído

R$ 323.353,32

Serviços

Municipal

Concluído

133/2012
141/2012

Programa de Vigilância Sanitária
Plano de Ação contra a Malária
Total

R$ 40.725.818,40

Fonte: Elaborado a partir do Relatório de Compensação Ambientação da Energia Sustentável do Brasil (ESBR, 2016).

Concluído
Concluído
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ANEXO I
Instrumento de Coleta de Dados
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ANEXO II
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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