O Controle da Mortalidade Infantil

1 – Introdução – segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), “a saúde é um estado de
completo bem estar físico, mental e social, o qual não consiste unicamente pela ausência de
doença ou enfermidade”. Na realidade, esta definição torna–se um tanto utópica, pois como se
sabe, se por um lado é bastante difundido ultimamente o direito à saúde como inalienável para o
cidadão e um dever do estado, o que existe na prática, é uma oposição clara ditada pelas
desigualdades individuais e coletivas; no que concerne o acesso aos serviços de saúde pela
grande maioria da população. As atividades de saúde numa comunidade deveriam abranger três
importantes setores que são: 1 – Diagnóstico e Tratamento das Doenças, 2 – Medicina
Preventiva (através das ações de Saneamento Ambiental) e 3 – Educação Sanitária.
A saúde pública, sem dúvida, continua sendo um dos grandes problemas e desafio para os
governantes, pois em todos as reuniões e debates que ocorrem em qualquer um dos três níveis da
administração pública (municipal, estadual e federal), nota–se o constrangimento de quem
necessita procurar a rede pública de saúde para atendimento. De uma maneira geral, a assistência
médica (quando existe) acontece de forma fragmentada e descontínua, sendo precários os
cuidados básicos de saúde dispensados à população.
As populações vivem basicamente em precárias condições de saneamento ambiental, associada à
falta de uma educação global e sanitária, que corroboram para a piora de suas condições de vida.
Estas situações propiciam o aparecimento de enfermidades parasitárias, especialmente do trato
gastrointestinal, onde os quadros diarréicos e de desnutrição atestam a realidade econômica e
social dos aglomerados humanos marginalizados pelo poder público. Neste quadro caótico que
passa a Saúde Pública Brasileira, o que mais constrange é que não houve até o presente
momento, uma programação integral em qualquer dos três níveis governamentais (municipal,
estadual e federal) que proponha a estudar e esquematizar atividades específicas, visando atacar
essas patologias, com a finalidade de executar medidas terapêuticas e profiláticas específicas que
mantenha um controle rigoroso das parasitoses, fornecendo respostas concretas para as
populações enfermas, pois como se preconiza, “saúde é um direito inalienável do cidadão”.
A falta de condições de suprimento de água potável e saneamento das moradias são fatores
fundamentais na gênese de doenças infantis, especialmente da diarréia e outras infecções.
Quanto piores forem às condições de saneamento, maiores são os riscos de mortalidade
infantil, da incidência de doenças infecto–contagiosas e de outros agravos à saúde. As

variáveis consideradas fundamentais para avaliar as condições de adequação dos domicílios
referem–se ao esgotamento sanitário, abastecimento de água, destino do lixo, posse de filtro e luz
elétrica, entre outras.
2 – Situação de Alagoas e do Brasil – quanto a estes aspectos, o Estado de Alagoas encontrava–
se em situação precária em 1.990, e segundo os dados os dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD), apenas 6,6% da população infanto–juvenil tinham seus
domicílios ligados à rede geral de esgoto ou possuíam fossa séptica. A maioria da população
(52,6%) utilizava fossa rudimentar e 37,8% não possuíam esgotamento sanitário.
A maioria dos municípios brasileiros possui rede de distribuição de água, com distribuição a
cobertura significativa, entretanto, o grande problema é a quantidade e qualidade dessa água
ofertada, fator que compromete a saúde das populações. O simples fato de o município possuir
uma rede de distribuição hídrica não garante que todos os domicílios recebam água canalizada,
pois a quantidade distribuída depende da extensão da rede. Quanto à sua qualidade, boa parte
dos municípios que têm rede de distribuição não oferece água tratada à população.
Apesar das dificuldades econômico–financeiras, a maior delas não está nos custos ou na
obtenção de financiamentos para a implantação das ações de cobertura universal, e sim na
decisão política de fazê–las, através de ações integradas entre todos os serviços existentes, com
a efetiva organização e participação da comunidade, em todos os seus níveis, mediante
descentralização e regionalização. Assim, é possível evitar a ocorrência anual de dezenas ou
centenas de milhares de mortes de crianças brasileiras.
No Brasil, geralmente quando se analisam os dados sobre mortalidade infantil por grupos de
causas, utilizam–se os dados oriundos das capitais das unidades federativas, pois são
relativamente um pouco mais confiáveis que aqueles provenientes dos municípios interioranos,
visto que nas capitais a proporção de óbitos com causas mal definidas é mais baixa, e a quase
totalidade dos óbitos tem certificação médica e o sub–registro é menor. Por isso, considera–se
que a distribuição da mortalidade proporcional por causas, em cada região, é equivalente ao
encontrado nas suas respectivas capitais, pelo fato de que as diferenças no padrão de mortalidade
das capitais, comparado com as regiões interioranas, dentro de uma mesma macrorregião, são
relativamente pequenas, não afetando as conclusões dessas análises. As principais causas de
mortalidade infantil no Brasil são:
1 – Doenças infecciosas intestinais (“diarréia”).
2 – Doenças imunopreviníveis (coqueluche, sarampo, difteria, tétano acidental, tétano neonatal,
poliomielite).

3 – Infecções respiratórias agudas (IRAs) – das vias aéreas superiores, tais como bronquite e
bronquiolite agudas e pneumonias, inclusive neonatais, entre outros.
4 – Desnutrição e anemia (deficiências nutricionais e anemias carenciais).
5 – Prematuridade (prematuridade, crescimento fetal retardado, baixo peso ao nascer e má
nutrição fetal).
6 – Todas as demais enfermidades.

O aprimoramento dos indicadores de saúde e o desenvolvimento infantil dependem de um maior
grau de equidade e de desenvolvimento socioeconômico do país. Todavia os resultados desses
esforços, na melhor das hipóteses, só serão observados a médio e em longo prazo (10 a 20 anos).
Entretanto, enquanto isso não ocorre, é possível obter–se resultados em curto prazo, que podem
salvar milhões de crianças e aprimorar as condições de desenvolvimento e saúde em muitos
milhões de outras crianças brasileiras.
Dados de 2.008 apontam que a mortalidade infantil no Estado de São Paulo é de 12.5/1.000
nascidos vivos, enquanto que no Brasil os números apontam para 19,3/1.000 nascidos vivos.
Nota – este texto é, na realidade, uma breve introdução, por isso queremos esclarecer aos
interessados no assunto, que para obter o texto na íntegra (total), basta solicitá-lo, que
atenderemos todos os pedidos e enviaremos os mesmos pelos Correios e Telégrafos; portanto,
entre em contato conosco através dos nossos telefones ou e-mail.
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