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Introdução
A mortalidade infantil tem sido frequentemente apontada
como sensível indicador da qualidade de vida de uma
determinada população, pois a infância representa uma fase
da vida muito vulnerável as condições socioeconômicas e
ambientais. Nesse contexto, no intuito de melhorar a
qualidade de vida da população e tendo também como
proposta a redução da taxa de mortalidade infantil, surge o
Programa de Saúde da Família (PSF) no cenário brasileiro como
estratégia de reorientação do modelo assistencial,
privilegiando a atenção materno-infantil, a reorganização da
assistência ao pré-natal e nascimento assim como a vigilância
a saúde no primeiro ano de vida. (BRASIL – MS, 2001).

Harzeim e Stein (2006) analisam estudo sobre o impacto do
PSF sobre os índices de mortalidade infantil, avaliaram a
influência do PSF no declínio da mortalidade infantil no Brasil,
entre 1990 e 2002. Nesse período, a taxa de mortalidade
infantil brasileira caiu de 49,7 óbitos por mil nascidos vivos
para 28,9 óbitos, com declínio de 42,8%. Nesse intervalo, o PSF
saiu do zero para uma cobertura de 54,9 milhões de
brasileiros.

Tabela 1 – Coeficiente de mortalidade Infantil no Município de
Governador Valadares no ano de 1997 e 2007 .

Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) e
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM).

No município de Governador Valadares/MG o coeficiente de
mortalidade infantil (CMI) caiu 28,12% entre 1997 e 2007,
reduzindo de 24,89 óbitos por mil crianças nascidas vivas para
17,89 (Tabela 1). Esta redução se deveu especialmente ao
componente tardio (depois de 28 dias de vida), pois o CMI
neonatal caiu de 16,59 para 13,42, ou seja, houve redução de
19,10%, enquanto o CMI tardio caiu de 8,29 para 4,47, com
redução de 46,09%.

Resultados

Fazer revisão bibliográfica sobre o impacto de ações de saúde
nos índices de mortalidade infantil e comparar as taxas de
mortalidade infantil em Governador Valadares/MG, em 1997,
antes da implantação da ESF, e em 2007, para avaliar a possível
influência da implantação da ESF.
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Desenvolvimento
Considerações finais
Considerando que o CMI é um indicador adequado para
observar o status de saúde da população, este trabalho de
revisão mostrou que além da extensão da infra-estrutura
urbana e da queda da fecundidade terem contribuído para a
diminuição da mortalidade infantil em todo o país, as ações
das equipes de saúde da família também contribuíram na
redução desse indicador, desenvolvendo ações programáticas,
de forma decisiva, em suas áreas de atuação, como expansão
da rede de serviços básicos de saúde, realização de programas
voltados para grupos populacionais em maior risco, incentivo
à amamentação, campanhas de vacinação e ao
desenvolvimento tecnológico das UTIs neonatais.

O nível de qualidade de vida de uma sociedade é difícil de ser
mensurado em sua plenitude. Contudo, pode ser avaliado por
meio de indicadores em determinadas áreas considerados como
componentes essenciais para mostrar o quadro de bem-estar
social de uma população no âmbito da saúde pública. Dentre os
indicadores, o mais tradicional é o coeficiente de mortalidade
infantil (CMI). (SZWARCWALD et al, 1997).
É certo que a mortalidade infantil tem forte vínculo com as
condições socioeconômicas, mas vários estudos têm mostrado
que com a melhor estruturação do serviço de saúde e ampliação
do acesso da população, é possível reduzir o CMI, mesmo que os
avanços sociais tão necessários para melhorar o padrão de vida
das populações não estejam ainda atingidos. (CALDEIRA, FRANÇA
e GOULART, 2001).

Metodologia
Realizada pesquisa bibliográfica de artigos científicos
nacionais, publicados entre os anos de 1997 e 2010. Foram
analisadas e comparadas as taxas de mortalidade infantil em
Governador Valadares/MG, em 1997, antes da implantação
da ESF, e em 2007, utilizando dados do Sistema de
Informação sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de
Informação de Nascidos Vivos (SINASC).

O CMI caiu 28,12% entre 1997 e 2007, reduzindo de 24,89 óbitos por mil crianças nascidas vivas para 17,89. Esta redução se deveu especialmente ao componente tardio (depois de 28 dias de vida), pois o CMI neonatal caiu de 16,59 para 13,42, ou seja, houve redução de 19,10%, enquanto o CMI tardio caiu de 8,29 para 4,47, com redução de 46,09%.

Ano Coeficiente de 
Mortalidade 
infantil - CMI

CMI Neonatal
(0 a 28 dias)

CMI Tardio
(28 dias a 360 
dias)

1997 24,89 16,59 8,29
2007 17,89 13,42 4,47
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