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RESUMO 

 

A mortalidade infantil é um indicador de saúde que revela a qualidade de vida e dos serviços 
de saúde prestada à população materno-infantil. O Brasil é reconhecidamente como uma das 
sociedades mais desiguais, situação que se reproduz também na mortalidade infantil. 
Conquanto este indicador esteja diminuindo gradualmente no Brasil, as taxas ainda são muito 
elevadas nas regiões Nordeste e Norte, especialmente entre grupos populacionais em situação 
de maior vulnerabilidade como exemplo as populações do campo, floresta e águas, também 
denominadas de população rural. Objetivo: desenvolver um modelo de suporte à decisão 
espacial para definição de níveis de prioridade de intervenção municipal para redução da 
mortalidade infantil no estado da Paraíba. Método: Trata-se de um estudo epidemiológico de 
base populacional compreendendo duas fases: um estudo exploratório dos aspectos 
epidemiológicos dos óbitos infantis, segundo a ruralidade paraibana, e um estudo ecológico. 
O estudo considerou os óbitos infantis ocorridos no período de 2007 a 2016 na Paraíba e 
ainda 22 indicadores de saúde para caracterização dos municípios. O modelo de Apoio à 
Decisão Espacial foi definido tendo por base os resultados obtidos a partir das análises 
estatísticas, espaciais e espaço-temporais dos óbitos infantis e considerou a abordagem 
psicométrica para definição da classificação do nível de prioridade de intervenção nos 
municípios. Todos os mapeamentos realizados foram disponibilizados em um SIGWeb. 
Resultados: O critério de ruralidade adotado foi a tipologia do IBGE. O perfil predominante 
dos óbitos infantis foi: de sexo masculino, cor parda, neonatal precoce, apresentando baixo 
peso ao nascer e idade gestacional menor que 37 semanas. A causa básica da morte foi 
classificada como morte evitável por intervenções do SUS e o local da ocorrência do óbito em 
hospital. Os óbitos pós neonatal foram mais frequentes nos municípios rurais adjacentes 
(32%). A taxa de mortalidade infantil apresentou redução independente da tipologia 
rural/urbana. Nas análises espaciais identificou-se conglomerados espaciais e espaço-
temporais, mais concentrados nas mesorregiões Borborema e Sertão paraibano. O mapa de 
decisão apresentou 44 municípios com nível Muito Elevado de prioridade, dentre os quais 
81,8% são rurais adjacentes. Considerações finais: O Mapa de decisão é um resultado de 
fácil compreensão a partir do qual identifica-se que municípios deverão ser priorizados pelos 
gestores de saúde, contribuindo para o monitoramento e avaliação da MI. 
 
Palavras Chaves: Mortalidade Infantil; População rural; Sistemas de Informação Geográfica; Árvores 
de Decisões; Epidemiologia. 
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ABSTRACT 

 

Infant mortality is a health indicator that reveals the quality of life and health services 
provided to the maternal and child population. Brazil is one of the most unequal societies, a 
situation also reproduced in infant mortality. Despite the gradual decreasing the rates of infant 
mortality in Brazil are still high in the Northeast and North regions, especially in population 
groups of high vulnerability, such as the countryside, forest, and water populations, also 
known as rural population. Aim: develop a spatial decision support model for the definition 
of priority levels of public intervention and reduction in infant mortality in the state of 
Paraíba. Methods: we performed a population-based epidemiological study comprising two 
phases: an exploratory study of the epidemiological aspects of infant deaths, according to the 
rural population of Paraiba, and an ecological study. Infant deaths from 2007 to 2016 were 
used, and 22 health indicators to characterize the municipalities. The spatial decision support 
model was based on the results from the statistical, spatial and spatial-temporal analyzes of 
infant deaths and took into account the psychometric approach to define the priority level 
classification for intervention in municipalities. All mappings are available in a SIGWeb. 
Results: IBGE typology was the criterion of rurality adopted. The main profile of infant 
deaths was characterized as male, brown, early neonatal, with low birth weight and 
gestational age less than 37 weeks. Avoidable death by the Unified Health System (SUS) 
interventions was the primary death cause defined, and the hospital as the place of death. 
Postneonatal deaths were more frequent in neighboring rural districts (32%). Infant mortality 
rate decreased independently of the rural or urban typology. We identified spatial and 
spatiotemporal conglomerates concentrated in Borborema and Semi-arid (“Sertão”) regions. 
The decision map showed 44 municipalities in a very high level of priority, from which 
81.8% are adjacent rural areas. Final remarks: The Decision Map provides an easily 
understand result. The decision maps enable to identify the municipalities that should be 
prioritized by health managers, contributing to the monitoring and evaluation of MI. 
 
Keywords: Infant Mortality; Rural Population; Geographic Information Systems; Decision 
Trees; epidemiology. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Os estudos que culminaram nesta tese de doutoramento foram iniciados ainda em 

2012, logo após a conclusão do mestrado em Modelos de Decisão e Saúde, atuando 

profissionalmente como pesquisadora no Núcleo de Estudos em Saúde Pública da 

Universidade de Brasília. Nesta oportunidade aprendi muito sobre saúde coletiva, saúde 

pública e políticas de promoção de equidade.  

Minha aproximação com estas políticas, sobretudo com a Política Nacional de Saúde 

Integral das Populações do Campo, Floresta e Águas (PNSIPCFA), aconteceu por ocasião da 

criação do Observatório da Política de Saúde Integral das Populações do Campo e Floresta 

(OBTEIA) do qual faço parte desde a sua origem, em 2013. 

A proposta do OBTEIA iniciou estruturando uma Teia de Ecologia de saberes e 

práticas, envolvendo intelectuais engajados, pesquisadores populares dos movimentos sociais 

e gestores do SUS para auxiliarem na análise da situação da PNSIPCFA, contribuindo para o 

planejamento das ações visando implantá-la definitivamente no SUS. Seu desafio, e também 

seu compromisso com os movimentos sociais, foi manter a dialética entre os atores 

componentes da “teia”, de modo a favorecer a troca de saberes tanto na construção das 

análises quanto na produção do conhecimento. 

Minha inserção no OBTEIA estava focada no seguinte objetivo: identificar e construir 

indicadores e mapas que auxiliassem na compreensão e na caracterização da saúde da 

população do campo, da floresta e das águas. Com esse intuito, utilizei dados de fontes 

secundárias voltados para a compreensão da saúde a partir dos aspectos demográficos, sociais, 

econômicos e ambientais destas populações. Ao final do Projeto, consolidei esses resultados 

em um Relatório de Pesquisa intitulado “Caracterização da população do campo, floresta e 

águas: quem são, como vivem e de que adoecem”1.  

Em função da minha pesquisa no OBTEIA, participei de algumas reuniões do Grupo 

da Terra com a ideia de identificar quais indicadores de saúde deveriam estar naquele estudo. 

Essa foi, sem dúvida, uma oportunidade ímpar de ouvir o território, de entender que aqueles 

indicadores se traduziam em dor e sofrimento de uma população esquecida e invisível, 

inclusive pelos Sistemas de Informação em Saúde.  

                                                           

1 Publicado no sítio do OBTEIA: http://www.saudecampofloresta.unb.br/wp-
content/uploads/2015/03/Relato%CC%81rio-Dados-secund%C3%A1rios-final1.pdf 
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Avancei para além dos números, percebi que os dados tinham um olhar, um rosto, um 

suspiro. Aproximando-me da ruralidade brasileira, percebi a importância de ser uma 

pesquisadora com pés fincados no território. Em 2014, no II Encontro Nacional de Saúde das 

Populações do Campo e da Floresta, ouvi uma frase de uma marisqueira (mulher das águas) 

que definiu o cerne dos meus estudos no doutoramento: “No Brasil, sabemos tudo do pescado 

e nada do pescador”. Esta fala marcou-me profundamente. Por meio dela, identifica-se o 

modelo de desenvolvimento perverso em que vivemos, voltado para a produção/consumo e 

também um grande produtor de iniquidades. 

Essa imersão na saúde “rural” brasileira trouxe-me algumas questões ainda não 

respondidas naquele Relatório de Pesquisa, as quais me instigaram a seguir com meus 

estudos, mediados pelos Sistemas de Informações e Saúde (SIS), sobretudo quanto ao nascer 

e ao morrer nos espaços rurais. Por força da minha aproximação com o OBTEIA, entendi que 

eu tinha o dever de encontrar um caminho metodológico viável para produzir conhecimento 

acerca do pescador e também do camponês, do sertanejo (...), todas as identidades “rurais” do 

Brasil. Não poderia me omitir quanto à fala daquela mulher das águas que um dia trouxe alma 

para os meus números. 

Diante disso, iniciei meu aprofundamento na revisão da literatura buscando a 

compreensão do rural no Brasil, por entender que aquele rural “administrativo” não dialogava 

com o grito dos movimentos sociais. Nessa busca, apresento duas propostas e comparo-as 

estatisticamente. Não poderia falar do rural brasileiro e, portanto, de populações em situação 

de vulneração sem referir-me aos determinantes sociais da saúde. Por fim, busco a 

compreensão da situação de saúde do rural no estado da Paraíba, debruçando-me sobre a 

mortalidade infantil na perspectiva de compreender como se dá esse evento nos municípios 

paraibanos. Para tanto, utilizo os conceitos da epidemiologia e geoprocessamento, realizando 

a agregação de alguns indicadores capazes de apontar para a situação de saúde em nível 

municipal na perspectiva de identificar avanços e retrocessos nesses espaços nos últimos 10 

anos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A mortalidade infantil é um indicador de saúde que revela a qualidade de vida e a 

qualidade dos serviços de saúde prestada à população materno-infantil, sendo capaz de indicar 

os níveis de saúde, desenvolvimento social e econômico de determinada população 

(BOZZETTI e TANAKA, 2000; BRASIL, 2012b; TAVARES et al., 2016). Destacando-se, 

por estas razões, como uma medida norteadora de políticas e ações em saúde (VIANNA et al., 

2016). 

Nas últimas décadas mais de 236 milhões de crianças morreram antes de completar 

seu quinto ano de vida. Esta estatística supera a população do Brasil para 20182 (UNICEF, 

2015). Estima-se que 90% da mortalidade entre crianças menores de cinco anos, ocorre no 

primeiro ano de vida (VICTORA et al. 2011), referindo-se, portanto, à mortalidade infantil 

(ROUQUAYROL e ALMEIDA FILHO, 2003). 

Em 2012, 6,6 milhões de crianças menores de cinco anos morreram por doenças 

evitáveis no mundo. As principais causas dos óbitos na infância referem-se às doenças 

infecciosas e às complicações neonatais (IPEA, 2014; UNICEF, 2015). Acerca disso, OPAS 

(2017) reporta que entre os óbitos neonatais da Região das Américas, a principal causa é a 

insuficiência respiratória. Enquanto que no Brasil, as principais causas são, em primeiro lugar, 

a prematuridade e, em segundo, a asfixia/hipóxia (BRASIL, 2012b) 

Mesmo diante de números tão amplos, o mundo tem vivenciado um cenário declinante 

da Mortalidade Infantil, marcadamente, após 1990 (UNICEF, 2015). Na Região das Américas 

a Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) reduziu de 17,9 mortes por mil nascidos vivos (NV) 

entre os anos de 2002-2005, para 13,6 por mil NV entre os anos de 2010-2013 (OPAS, 2017). 

No Brasil a TMI reduziu de 47 mortes por mil NV em 1990, para 15,7 mortes por mil NV em 

2015. O estado da Paraíba, localizado na região nordeste do Brasil, também apresentou 

importante redução da TMI nesse período, aproximadamente 50% (ATLAS, 2013). 

A TMI apresentou, inicialmente e de forma mais acentuada, a redução do componente 

pós-neonatal3 e, em seguida, a redução da mortalidade neonatal4 (UNICEF, 2015). 

Mundialmente, a Taxa de Mortalidade Neonatal reduziu de 36 por mil NV em 1990 para 19 

                                                           

2 Projeção da população do Brasil em 18 de janeiro de 2018 é de 208.521.877. Fonte: 
https://ww2.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html 
3 Componente da mortalidade infantil referente ao óbito infantil que acontece entre o 28° e o 365° dia após o 
nascimento. 
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por mil NV em 2015, traduzindo-se em uma redução de 47% desse indicador, contrapondo-se 

à redução de 58% da Taxa de Mortalidade Pós-neonatal (UNICEF, 2015).  

Acerca disso, Brasil (2012b) apresenta algumas razões que justificariam esse 

comportamento:  

 

O componente pós-neonatal, mais sensível aos efeitos das políticas públicas 
voltadas para a saúde, a educação e o saneamento básico. O componente 
neonatal – proximamente relacionado as condições de atenção à saúde da 
mulher durante o período gestacional e ao acesso oportuno a serviços 
qualificados de atenção ao parto e ao nascimento – concentra cada vez mais 
os óbitos no primeiro ano de vida (BRASIL, 2012b, p. 167).  

 

A MI encontra-se presente na agenda política do Brasil há algumas décadas 

(VICTORA, et al., 2011) figurando como uma das prioridades sanitárias em pactos nacionais 

e internacionais, entre os quais destacam-se os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM) para o ano de 2015 (BRASIL, 2012b) e mais tarde, nos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) para o ano de 2030 (ONU, 2016).  

Estas iniciativas foram algumas das responsáveis pela redução da MI no Brasil e no 

mundo. No caso brasileiro, a meta dos ODM que consistia em reduzir a MI para 15,7 

óbitos/1000 NV até o ano de 2015 (ONU, 2014) foi atingida, previamente, em 2010 (IPEA, 

2014). Quanto aos ODS, agenda mundial para os próximos 15 anos, busca, na perspectiva da 

MI, a redução do componente neonatal para 12 óbitos/1000 NV e ainda, acabar com as mortes 

evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos (ONU, 2016).  

A redução da MI depende de melhorias nas condições de vida e da implementação de 

políticas públicas de saúde, exigindo comprometimento e desempenho dos gestores públicos 

nas três esferas de governo. A ampliação da atenção primária em saúde e a implementação de 

outros programas com foco na melhoria da saúde e da nutrição infantil repercutiram 

positivamente nesse indicador no caso do Brasil (VICTORA et al., 2011; BRASIL, 2012b). 

Nesse sentido, a criação do Sistema Único de Saúde na Constituição de 1988 e a 

implantação e ampliação da Estratégia de Saúde da Família foram fundamentais para a 

redução da MI no Brasil. Para corroborar isso, IPEA (2015) afirma que a implementação de 

PSF nos municípios implicou na redução da mortalidade infantil nas fases iniciais da vida, de 

                                                                                                                                                                                     

4 Óbito infantil que acontece até o 27° dia após o nascimento. 
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tal modo que ampliar 10% na população coberta pelo referido serviço implicava em uma 

redução de 4,5% da MI.  

No âmbito das políticas sociais como, Programa Bolsa Família, Plano Brasil sem 

Miséria, Programa Saúde na Escola e tantas outras, foi possível reduzir a pobreza, a 

mortalidade infantil e a desigualdade (CAMPELLO; NERI, 2013). Comparando os censos 

demográficos de 2000 e 2010, os dados revelam que a extrema pobreza caiu 40% na zona 

rural e 37%, no Nordeste.  

Embora tenha apresentado avanços, o Brasil é reconhecidamente como uma das 

sociedades mais desiguais (IBGE, 1999), situação que se reproduz também na mortalidade 

infantil. Conquanto este indicador esteja diminuindo gradualmente no Brasil, as taxas ainda 

são muito elevadas nas regiões Nordeste e Norte. De forma tal que, essa redução não vem 

acontecendo de forma homogênea, especialmente “entre grupos populacionais em situação de 

maior vulnerabilidade5” (GERRERO et al., 2007). Como exemplo para estes grupos 

populacionais, no Brasil, cita-se, as populações rurais, quilombolas, ciganas, residentes em 

aglomerados subnormais (favelas), em situação de rua, entre outros.  

Em 2008, a MI da Região Nordeste era aproximadamente o dobro da Região Sul 

(BRASIL, 2010). Enquanto a média da TMI para o Brasil em 2010 foi de 16,0 por mil NV, as 

regiões Norte e Nordeste apresentam TMI bem acima da média nacional, Norte (21,0 por mil 

NV) e Nordeste (19,1 por mil NV) (ATLAS, 2013). O estado da Paraíba encontra-se em 

situação ainda mais discrepante. Nesse mesmo ano apresentou TMI de 21,7/1000 NV, maior 

que a média da região nordeste. Ao desagregar a TMI por situação de domicílio, evidencia-se 

outra discrepância naquele estado, enquanto a TMI dos domicílios urbanos foi de 19,8/1000 

NV, a TMI dos domicílios rurais foi de 27,0/1000 NV (ATLAS, 2013).  

Desse modo, considerando a complexidade dos fatores que contribuem para 

ocorrência do óbito infantil, em especial no componente neonatal, e ainda, as disparidades 

estruturais regionais encontradas no país, os ODS podem ser considerados como um grande 

desafio para o Sistema Único de Saúde (SUS), visto que a redução da mortalidade infantil em 

si, depende de políticas/estratégias/ações efetivas que dialoguem fortemente com os 

determinantes sociais da saúde, sendo fundamental o enfrentamento das iniquidades em saúde 

                                                           

5 A terminologia vulnerabilidade, ancorada na advocacia internacional, “designa grupos ou indivíduos 
fragilizados, jurídica ou politicamente, na promoção, proteção ou garantia de seus direitos de cidadania” 
(CZERESNIA e FREITAS, 2009).  
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para que o direito à saúde seja garantido a todos. França e Lansky (2009) reafirmam esta 

complexidade e ressaltam a necessidade de mudanças promovidas pelas políticas de saúde 

como um dos caminhos para redução da MI: 

 

A mortalidade infantil ocorre como consequência de uma combinação de 
fatores biológicos, sociais, culturais e de falhas do sistema de saúde e, 
portanto, as intervenções dirigidas à sua redução dependem tanto de 
mudanças estruturais relacionadas às condições de vida da população, assim 
como de ações diretas definidas pelas políticas públicas de saúde (FRANÇA 
e LANSKY, 2009, p.81). 

 

A definição de Determinantes Sociais da Saúde (DSS) adotada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), estão relacionados às condições em que uma pessoa vive e 

trabalha. Também podem ser considerados os fatores sociais, econômicos, culturais, 

étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de 

saúde e fatores de risco à população, tais como moradia, alimentação, escolaridade, renda e 

emprego (BUSS e PELLEGRINI FILHO, 2007; PENELLO et al., 2011). 

Segundo Scliar (2007) o conceito de saúde reflete a conjuntura social, econômica, 

política e cultural. Ou seja: Saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas e 

depende da época, do lugar, da classe social. Depende também de valores individuais, de 

concepções científicas, religiosas e filosóficas.  

Já, o conceito da Organização Mundial da Saúde, divulgado na carta de princípios de 

07 de abril de 1948 diz que “saúde é um estado mais completo bem-estar físico, mental e 

social” e não apenas ausência de enfermidade. Para Penello et al (2011), esse estado de 

completo bem-estar e a sua ausência, não são distribuídos de forma aleatória, mas são 

estratificadas pelos DSS, considerados geradores das iniquidades em saúde (PELLEGRINI 

FILHO e BUSS, 2011).  

As iniquidades em saúde referem-se às desigualdades entre grupos populacionais que 

se caracterizam por serem sistemáticas, relevantes, desnecessárias, injustas e evitáveis 

(PELLEGRINI FILHO e BUSS, 2011). Por serem evitáveis, são também passíveis de 

intervenção.  Essas iniquidades vão além do acesso aos serviços de saúde extrapolando para 

as condições de vida e trabalho (PENELLO et al., 2011). 

Brasil (2010) relaciona quatro principais problemas que contribuem mais fortemente 

para a desigualdade regional: a taxa de mortalidade infantil; a taxa de analfabetismo e a 

precária estrutura para os agricultores familiares e a falta do registro civil. Vários estudos 
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apontam que estes problemas são ainda mais evidentes nas áreas rurais do Brasil (UNICEF, 

2006; GERRERO et al., 2007; MENEGAT e FONTANA, 2010; SOARES et al., 2015). 

Em virtude disso, ressalta-se a importância de estudos que contemplem as populações 

do campo, floresta e águas (PCFA), também denominadas de “população rural”, são aquelas 

definidas na Portaria nº 2.866, de 2 de dezembro de 2011, como sendo: 

povos e comunidades que têm seus modos de vida, produção e reprodução 
social relacionados predominantemente com o campo, a floresta, os 
ambientes aquáticos, a agropecuária e o extrativismo, como: camponeses, 
agricultores familiares; trabalhadores rurais assentados e acampados; 
comunidades de quilombos; populações que habitam ou usam reservas 
extrativistas; populações ribeirinhas; populações atingidas por barragens; 
outras comunidades tradicionais (BRASIL, 2013b). 

 

Referem-se, portanto, àquelas populações espalhadas nos diversos cantos do país, 

caracterizadas pela diversidade de raça, religião, costumes, modos de produção, segmentos 

sociais e econômicos (BRASIL, 2013b). Portadoras de diferentes identidades socioculturais 

podem ser chamadas de pescadores artesanais, faxinalenses, agricultores urbanos, geraizeiros, 

sertanejos, vazanteiros, quebradeiras de coco, caatingueiros, criadores de fundo de pasto 

(ENA, 2014).  

Na perspectiva da mortalidade infantil, estudos envolvendo esse recorte populacional é 

ainda mais desafiador, tal como pensar estratégias de saúde que alcancem os territórios em 

que estão inseridos tal como alerta Victora et al., (2011) “um desafio importante é como 

alcançar as populações de mais difícil acesso, como, por exemplo, os indivíduos que vivem 

em áreas rurais da Amazônia e da região Nordeste [...]” (VICTORA, et al., 2011, p.13). Em 

síntese, pensar uma agenda de saúde que contemple a redução da mortalidade infantil 

incluindo as PCFA, é preciso estar à luz do conceito ampliado de saúde de modo a reconhecer 

a natureza política dos determinantes sociais da saúde.  

Nesse sentido, em 2011, o Ministério da Saúde do Brasil lançou seis Políticas de 

Atenção Integral à Saúde de grupos vulneráveis, também denominadas de Políticas de 

Promoção de Equidade. A implementação dessas políticas é necessária, pois alguns grupos 

populacionais específicos, por viverem em certas condições de vulneração, acessam aos 

serviços de saúde de maneira desigual. Trata-se das políticas voltadas para a saúde da 

população negra, da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, da 

população em situação de rua, da população cigana e da população do campo e da floresta 

(BRASIL, 2013a). 



28 

28 

 

Entende-se por vulneração a condição de quem já está ferido e este conceito não pode 

ser confundido com vulnerabilidade, visto que este refere-se à possibilidade de ser ferido 

(SCHRAMM, 2012). As populações contempladas pelas políticas de promoção de equidade 

do Brasil podem ser consideradas vulneradas, dado que estas já sofrem os efeitos da 

iniquidade em saúde, já foram feridas. 

Estas políticas apresentam três eixos estruturantes comuns: gestão participativa, 

transversalidade e sensibilização/qualificação profissional. A gestão participativa vem 

ocorrendo por meio das comissões intersetoriais de saúde, no âmbito do Conselho Nacional 

de Saúde, e também pelos comitês técnicos de saúde Federal e estaduais. A transversalidade 

vem ocorrendo por meio da agenda das políticas de saúde que estão sob a responsabilidade de 

diferentes áreas do Ministério da Saúde, sendo a Secretaria de Gestão Participativa (SGEP) a 

secretaria designada para articular as políticas de promoção de equidade com outras políticas 

de saúde. E por fim, a sensibilização/qualificação profissional vem ocorrendo por meio de 

seminários com gestores, profissionais de saúde e movimentos sociais e ainda por 

capacitações profissionais em massa, através da Universidade Aberta do SUS (UNASUS) e 

do Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção Básica (PROVAB) (SIQUEIRA et 

al, 2017). 

Pautada nos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política 

Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo da Floresta e das Águas (PNSIPCFA), 

visa garantir o direito e o acesso à saúde. Seu objetivo consiste em melhorar o nível de saúde 

dessas populações “por meio do acesso aos serviços de saúde; da redução de riscos à saúde 

decorrentes dos processos de trabalho e das tecnologias agrícolas; e da melhoria dos 

indicadores de saúde e da qualidade de vida” (BRASIL, 2013b).  

A gestão participativa da PNSIPCFA dá-se por meio da participação do Grupo da 

Terra (GT) que foi instituído pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 3.071, de 27 de 

dezembro de 2012. Esse GT é composto por representantes de órgãos e entidades públicas da 

sociedade civil organizada o qual representa a comissão intersetorial de saúde, suas 

competências foram definidas na PNSIPCFA  e consistem em: 

 

I - participar da formulação, do monitoramento e da avaliação das ações 
referentes à implantação e implementação da Política Nacional de Saúde 
Integral das Populações do Campo e da Floresta, pactuadas na Comissão 
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Intergestores Tripartite (CIT), com o objetivo de garantir a equidade na 
atenção à saúde para esses segmentos sociais; 

II - articular e monitorar a implementação das ações decorrentes dos acordos 
oriundos das pautas de reivindicações negociadas entre o Ministério da 
Saúde e os movimentos sociais organizados do campo e da floresta; 

III - participar das iniciativas intersetoriais relacionadas à saúde das 
Populações do Campo e da Floresta; e 

IV - integrar saberes técnico-políticos provenientes de pesquisas e debates 
com os movimentos sociais para ampliar o conhecimento sobre a situação de 
saúde das Populações do Campo e da Floresta (BRASIL, 2012a). 

 

Siqueira et al., (2017) ressalta que não se trata da criação de uma nova política focada 

na promoção da equidade, mas de contemplar as particularidades destes grupos no âmbito das 

políticas, programas e ações de natureza universal. Representando um ponto de partida para o 

reconhecimento da saúde como um direito, conforme afirma OPAS (2017):  

 

La estrategia de salud universal exige del sector salud la expansión 
progresiva de la integración de servicios de calidad que involucren a todos 
los sectores de algún modo vinculados con los determinantes de la salud, y la 
implementación de políticas, planes y programas de salud equitativos, 
eficientes y sensibles a la amplia variedad de necesidades de la población 
(OPAS, 2017). 

 

A formulação do problema desta tese aponta para dois fatos aparentemente distintos, 

mas que em dado momento convergem para um ponto comum. Tais fatos constituem-se os 

principais desafios metodológicos desta pesquisa, que, quando superados, serão fundamentais 

na resposta para as questões que motivaram o estudo. 

Fato 1 – Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) vitais não visibilizam as 

populações do campo, floresta e águas (SOARES et al, 2017). 

Soares et al. (2017), na busca por caminhos metodologicamente viáveis para dar 

visibilidade às condições de saúde das PCFA analisaram as fichas-base dos principais 

Sistemas de Informação em Saúde do país (Quadro 1). Entre seus achados, verificou-se que o 

Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) não apresenta uma variável que relacione o 

óbito às áreas rurais, situação que impede o cálculo da taxa de mortalidade infantil por área 

rural (Anexo A). 
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PNUD (2017) também identificou essa lacuna em relação ao SIM e ao próprio censo 

do IBGE de 2000: 

 

Considerando-se as variáveis demográficas, tanto no Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM) - Datasus, organizado pelo Ministério da Saúde 
com base nas informações de declaração de óbito; como no Registro Civil, 
organizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 
informações coletadas nos cartórios de registro de todo o país, não há 
desagregação de dados por situação de domicílio para o ano 2000 (PNUD, 
2017).  

 

Sobre o censo de 2010, ressalta-se que embora o IBGE tenha incluído uma pergunta 

sobre óbitos de indivíduos no domicílio (PNUD, 2017), esta não foi utilizada nesta pesquisa, 

visto que o conceito de ruralidade utilizado na época da realização do censo, não dialogava 

com a proposta ora apresentada. 

Considerando que a PNSIPCFA tem abrangência nacional e que sua operacionalização 

depende do comprometimento de gestores do SUS nos três níveis, Federal, Estadual e 

Municipal (BRASIL, 2014a), é fundamental a realização de estudos de base populacional no 

âmbito das PCFA que apresentem resultados satisfatórios para a tomada de decisão em tempo 

oportuno e com custo aceitável. Acerca disso, Dever (1988) ressalta a importância da análise 

dos dados da mortalidade e de morbidade com o aporte da epidemiologia para a tomada de 

decisão quanto à política de saúde.  
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Quadro 1 - Sistemas de Informações em Saúde de Eventos Vitais e outros sistemas gerenciais de 
planejamento, controle e operação do SUS 

SISTEMA DESCRIÇÃO GERAL ABRANGÊNCIA 

FICHA-BASE 
VISIBILIZA 

POPULAÇÃO 
RURAL?1 

LIMITAÇÃO 

SIM 
Sistema desenvolvido para coletar, processar, consolidar 
dados sobre mortalidade no país. 

Municipal e Estadual Não 

Não permite identificar se o 
local da ocorrência do evento 
se deu ou não em áreas rurais. 

SINASC 

Sistema desenvolvido para coletar, processar, consolidar 
dados sobre natalidade no país. 

Municipal, Regional, 
Estadual e Federal 

Não 

Não permite identificar se o 
local da ocorrência do evento 
se deu ou não em áreas rurais. 

SINAN 

Coleta de dados dos agravos de notificação obrigatória em 
todo o território nacional, orientando a investigação de casos 
de doenças e agravos e fornecendo informações para a 
análise do perfil da morbidade. 

Municipal, Estadual 
e Federal 

Sim 

Subnotificação e incompletude 
dos dados (alta frequência de 
“zona de residência” em 
branco). 

SIAB 

Dispõe das informações sobre cadastros de famílias, 
condições de moradia e saneamento, situação de saúde, 
produção e composição das equipes de saúde. 

Municipal, Estadual 
e Federal 

Sim 

Baixa cobertura e 
incompletude dos dados. Está 
sendo substituído pelo E-SUS. 

SI-PNI 

Sistema do Programa Nacional de Imunização que permite a 
avaliação dinâmica do risco quanto à ocorrência de surtos ou 
epidemias e o controle do estoque de imunobiológicos. 

Municipal, Estadual 
e Federal 

Não 

Cobertura variável. Em 
algumas localidades apresenta 
baixa cobertura. 

SISCOLO/ 
SISMAMA 

Sistema voltado para a prevenção e o controle do câncer. 
Desenvolvido pelo DATASUS em parceria com o INCA, 
fornece dados sobre a população examinada, laudos de 
exames citopatológicos e histopatológicos, seguimento de 
casos alterados, qualidade dos serviços, entre outras 
informações. 

Municipal e Estadual Não 

Não permitem identificar se o 
local da ocorrência se deu ou 
não em áreas rurais. 

HIPERDIA Voltado para o cadastramento e acompanhamento de 
portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus 
atendidos na rede ambulatorial SUS. 

Municipal e Federal Sim² 

Cobertura variável. Em 
algumas localidades apresenta 
baixa cobertura. 

SISPRENATAL Desenvolvido para o acompanhamento adequado das 
gestantes inseridas no Programa de Humanização no Pré-
Natal e Nascimento (PHPN) do SUS. 

Ambulatorial, 
Municipal, Estadual 

e Federal 
Sim² Não está presente em todos os 

municípios. 

Fonte: Adaptado de (SOARES et al. 2017).  Nota: (¹) Constatação a partir da consulta da ficha-base do sistema. 
(²) Vincula o paciente à Unidade de Saúde, que pode ou não estar instalada em área rural. 

 

No Brasil, utilizar o SIM para conhecer o quadro epidemiológico das áreas rurais com 

base na mortalidade, deveria ser o caminho mais indicado. Mesmo apresentando cobertura 

variável, especialmente nas regiões norte e nordeste, esse SIS apresenta boa cobertura, 

captando boa parte da PCFA (SOARES et al. 2017).  

Estima-se que nas próximas décadas, a captação do SINASC e do SIM dos eventos de 

nascimento e de óbito do país se aproxime a 100% (MELLO-JORGE, LAURENTI, 

GOTTLIEB, 2007). Acerca disso, os mesmos autores relatam que avaliações qualitativas e 

quantitativas apresentam a melhoria contínua do SIM quanto à fidedignidade, cobertura e a 

qualidade das informações (MELLO-JORGE, LAURENTI, GOTTLIEB, 2007).  

O Fato 1 ora colocado, desencadeia a necessidade de buscar outro caminho para dar 

visibilidade ao “nascer” e ao “morrer” nos espaços rurais, considerando que na Declaração de 

Óbito vigente no Brasil (Anexo A) tem-se a variável “Município de residência” e esta 

apresenta razoável taxa de preenchimento no SIM. Utilizá-la em um estudo ecológico 

agregando-a à mortalidade infantil poderia ser relativamente simples se não fosse a limitação 

imposta pelo Fato 2: 



32 

32 

 

Fato 2- O conceito de ruralidade político/administrativo vigente no Brasil não dá 

conta da heterogeneidade vivenciada nos territórios (IBGE, 2017b). 

 

Alguns desafios encontrados no caso dos cálculos para a situação de 
domicílio se mostraram intransponíveis. Primeiramente, é preciso atentar-se 
para a complexa relação de interdependência e complementariedade entre os 
espaços urbanos e rurais no Brasil e os conceitos adotados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que segue os preceitos 
estabelecidos pelas leis municipais para a definição do urbano e, por resíduo, 
do rural. Essa orientação político-administrativa dos municípios não permite 
um recorte espacial perfeito entre os espaços e, em alguns casos, expressa de 
forma distorcida a realidade e a diversidade deles (PNUD, 2017 p. 10). 

 

Diante desses dois fatos, propõe-se uma estratégia de análise epidemiológica espacial 

que agregue aos dados de mortalidade infantil da Paraíba, oriundos do SIM, um conceito de 

ruralidade consistente, de modo a compor um Modelo de Suporte à Decisão Espacial que 

aponte para os municípios prioritários de intervenção tendo por base o princípio da equidade 

do SUS à luz dos DSS. 

Assim sendo, o problema a ser investigado busca compreender de que forma a 

ruralidade contribui para a iniquidade em saúde tendo como fio condutor a mortalidade 

infantil no Estado da Paraíba.  Admitindo-se com isso as seguintes hipóteses: (1) - A 

mortalidade infantil na Paraíba não se distribui de forma homogênea quando considerada a 

desagregação rural/urbano; (2) – Há desigualdade na situação de saúde nos municípios da 

Paraíba tendo em vista a desagregação rural/urbano. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÃO 

 

Estudar a mortalidade infantil na perspectiva espacial, sobretudo atendo-se à questão 

da ruralidade verificando sua relação com o território deve colaborar com o entendimento das 

condições de saúde dos espaços rurais, sobretudo, quanto ao processo de avaliação e 

implementação da PNSIPCFA e de outros programas e políticas de saúde. Acerca disso Hau, 

Nascimento e Tomazini (2009) evidenciam a importância do georreferenciamento dos eventos 

de saúde para a análise e avaliação de riscos à saúde coletiva. 

Outro aspecto que deve ser evidenciado é que apesar de haver muitos estudos tratando 

do tema da MI, observa-se a escassez de estudos da mortalidade infantil em recortes 

populacionais específicos, inseridas em espaços rurais, tais estudos, entretanto, devem ser 
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estimulados visto que são fundamentais para a superação da “invisibilidade demográfica e 

epidemiológica” desta população (GUERRERO et al., 2007). 

Soares et. al (2015) destacam que o Brasil possui 5.570 municípios, mas em apenas 

1.619 (29%), a população residente em domicílio rural supera o urbano. Nesses municípios, 

cuja população rural supera a urbana, verificam-se piores desempenhos em indicadores de 

demografia, desenvolvimento humano e renda (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Desempenho de indicadores no ano de 2010 no Brasil e no rural 

INDICADOR 

Ano 2010 

Brasil 

(Rural¹) 

Brasil 

(Urbano e rural) 

Paraíba  

(Urbano e rural) 

Paraíba  

(Rural¹) 

Esperança de Vida ao Nascer 71,93 anos 73,86 anos 72 anos 70,34 anos 

Taxa de fecundidade total 
2,3 filhos por 

mulher 

1,87 filhos por 

mulher 

2,0 filhos por 

mulher 

2,15 filhos por 

mulher 

Índice de Desenvolvimento Humano 0,610 0,727 0,658 0,588 
Proporção de pobres 34,4% 15,2% 28,93% 39,11% 

Nota(¹): Medida referente a média do indicador aplicada aos municípios cuja população rural supera a população urbana. 
Fonte: ATLAS BRASIL (2017). 

 

Outros indicadores importantes para a saúde, a exemplo da educação, apresentam 

piores desempenhos nos espaços rurais. O Censo brasileiro de 2010 verificou o percentual de 

pessoas que não frequentam a escola na faixa etária compreendida entre 10 e 17 anos, que 

também é superior na área rural (11,1%) em relação a urbana (7,9%) (IBGE, 2010). 

Seguindo com a comparação da população rural à urbana no que tange aos três 

subíndices que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), verifica-

se algumas discrepâncias que apontam para a necessidade de políticas públicas específicas 

para as populações rurais. Conforme observa-se na figura 1, a expectativa de vida da 

população rural é menor, em média espera-se viver 3 anos a menos nestes espaços. O acesso à 

educação também apresenta fragilidades, pois apenas 26,5% da população rural com mais de 

18 anos possuía o ensino fundamental completo, nos espaços urbanos esse percentual é quase 

o triplo. Do mesmo modo, a renda per capita média da população rural, é quase 1/3 daquela 

percebida nos espaços urbanos (PNUD, 2017). 

Assim sendo, ao desagregar o IDHM por situação de domicílio, o IDHM dos espaços 

rurais do Brasil é considerado baixo (0,586) por estar situado na faixa entre 0,500-0599, 

contrapondo-se ao IDHM dos espaços urbanos que é considerado alto (0,750) por situa-se na 
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faixa entre 0,700-0,799 (PNUD, 2017). Este resultado é um indicativo das profundas 

desigualdades ainda presentes no território brasileiro. 

 

Figura 1 - Subíndices do IDHM, Situação de Domicílio, Brasil - 2010 

 
Fonte: PNUD (2017) 

 

A Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que regula as ações e serviços de saúde 

reconhece que moradia, saneamento básico, meio ambiente, entre outros, são determinantes e 

condicionantes de saúde (BRASIL, 1990). Entretanto, as populações rurais apresentam 

precárias condições de moradia, em especial, quanto ao elevado déficit de saneamento básico, 

apenas 32,8% dos domicílios rurais estão ligados à rede de distribuição de água (BRASIL, 

2013b) favorecendo o surgimento de doenças como as infecciosas, de pele e as diarreias.  

Segundo Campello e Neri (2013), a baixa densidade demográfica vivenciada nas áreas 

rurais, a princípio, não justificaria os investimentos necessários para estender os serviços de 

saneamento básico. Em resumo, apenas 5,2% dos domicílios nas áreas rurais possuem acesso 

simultâneo a redes públicas e concessões de abastecimento de água, energia elétrica, coleta de 
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lixo e escoamento sanitário. A resposta para este cenário desfavorável à saúde traduz-se em 

maior incidência daquelas doenças relacionadas ao saneamento básico deficitário como, 

esquistossomose, Leishmaniose Tegumentar Americana, Leptospirose, todas, apresentam 

incidências importantes no meio rural (SOARES et al 2015).  

Entre as possíveis contribuições, evidencia-se que os resultados apresentados neste 

estudo se apresentam em escala municipal, com isso espera-se auxiliar gestores e controle 

social na identificação de municípios prioritários de intervenção considerando indicadores 

sociodemográficos e de saúde, tendo em vista a redução da mortalidade infantil no contexto 

rural paraibano, contribuindo para efetividade das políticas, conforme enfatiza Brasil (2012b): 

 

O acompanhamento da TMI é de fundamental importância para o 
desenvolvimento de políticas governamentais voltadas para a promoção da 
saúde das crianças e vem ao encontro do art. 24 da Convenção dos Direitos 
da Criança, que trata do compromisso assumido pelo Brasil, em 1990, de 
adotar as medidas apropriadas para reduzir a mortalidade infantil (BRASIL, 
2012b, p. 167). 

 

A área do estudo, é outro aspecto que enfatiza a justificativa do estudo. Visto que se 

refere a um estado brasileiro da região nordeste, a Paraíba, que é marcado por profundo 

desequilíbrio socioeconômico espacial. Grande parte do território paraibano está inserido no 

polígono das secas, fato que impõe dificuldades climáticas singulares (POLARI, 2012). Além 

disso, este estudo tem o potencial de contribuir com outras dimensões, além daquelas 

relacionadas à MI, a exemplo do que estabelece a meta 17.18 dos ODS referente aos dados, 

monitoramento e prestação de contas: 

 

Até 2020, reforçar o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento, 
inclusive para os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares 
em desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibilidade de 
dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, 
idade, raça, etnia, status migratório, deficiência, localização geográfica e 
outras características relevantes em contextos nacionais (ONU, 2016). 

 

De forma que, o presente estudo pretende contribuir para o debate das metodologias de 

avaliação de políticas e programas considerando o contexto epidemiológico de uma 

população de difícil acesso, tendo por base metodológica, o uso de modelos de decisão 

espacial, dialogando com a necessidade de redução das iniquidades em saúde. 
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O plano operativo da PNSIPCFA apresenta quatro eixos estratégicos: Eixo 1 – Acesso 

das populações do campo, floresta e águas na atenção à saúde; Eixo 2 – Ações de promoção e 

vigilância em saúde das populações do campo, floresta e águas; Eixo 3 – Educação 

permanente e educação popular em saúde com foco nas populações do campo, floresta e 

águas; e, Eixo 4 – Monitoramento e avaliação do acesso às ações e serviços de saúde às 

populações do campo, floresta e águas (BRASIL, 2013b). 

Espera-se que, os resultados produzidos por este estudo possam contribuir para 

que a PNSIPCFA se articule ao conjunto de ações e programas, capazes de produzir medidas 

concretas para a implementação dos seus eixos, em todas as esferas de gestão do SUS, 

sobretudo o Eixo 4. Além disso, poderão ser utilizados por diversos atores envolvidos no 

SUS: pela gestão, para fundamentar as ações a serem implementadas na forma de políticas e 

programas; pela sociedade, para o exercício do controle social e pela academia. 

Sobretudo quanto aos incisos XVI e XVII do Art. 4º do II Plano Operativo (2017-

2019) da PNSIPCFA: 

 

XVI - fortalecer o processo de acompanhamento, monitoramento e avaliação 
da PNSIPCFA, pelos gestores, trabalhadores e usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS), por meio da utilização de instrumentos/indicadores adequados; 
 
XVII - promover a visibilidade de informações específicas sobre a saúde das 
populações do campo, da floresta e das águas nos sistemas de informação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitando a identificação dos agravos 
relativos a essas populações (BRASIL, 2017). 

 

A publicação dos mapas em um SIGWeb espera contribuir com a diminuição das 

chamadas iniquidades no acesso a conhecimento e informações apontadas por Pellegrini Filho 

e Buss (2011) como importantes determinantes das iniquidades em saúde, por prejudicar “a 

atuação individual e coletiva dos membros de uma sociedade para a mudança de estruturas, 

comportamentos e políticas” (PELLEGRINI FILHO e BUSS, 2011, p. 597). 

Além disso, o modelo de decisão poderá ser utilizado tanto pelo OBTEIA quanto 

pelo próprio Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão Estratégica e 

Participativa, com os devidos ajustes, não só na Paraíba, mas também nas demais unidades 

federativas do país.  

Em relação à avaliação da PNSIPCFA, por ser uma política recente, ainda não 

existe na literatura acadêmica avaliação dos seus quatro eixos constantes em seu plano 

operativo. O que existe é um esforço, promovido pelo Ministério da Saúde, junto à 
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Universidade de Brasília, através do OBTEIA para avaliar qualitativamente sua implantação 

em alguns territórios do país. Os resultados dessa avaliação foram publicados no livro 

“Campo, floresta e águas – Práticas e saberes em saúde” em 2017 (CARNEIRO, PESSOA, 

TEIXEIRA, 2017). 

Nesse sentido, a principal contribuição deste estudo refere-se ao desenvolvimento 

de um modelo de apoio à decisão espacial que defina prioridades de intervenção na 

perspectiva da redução mortalidade infantil e nas condições de saúde, trazendo para a 

discussão a ruralidade. Considerou-se para isso, a PNSIPCFA como um marcador de tempo, de 

modo a sugerir se a referida política, articulada com outras políticas, foram capazes de 

melhorar as condições de saúde nos espaços rurais paraibanos, haja vista que, como já 

mencionado, a mortalidade infantil é muito sensível às intervenções. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 GERAL 

 

Desenvolver um modelo de suporte à decisão espacial para definição de níveis de 

prioridade de intervenção municipal para redução da mortalidade infantil no contexto da 

ruralidade da Paraíba. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

• Analisar o perfil epidemiológico da mortalidade infantil da Paraíba na 

perspectiva da ruralidade; 

• Caracterizar os municípios paraibanos quanto aos indicadores de situação e de 

condição de vida na perspectiva da ruralidade; 

• Elaborar um Sistema de Informações Geográficas contendo as análises 

espaciais e espaço-temporais dos óbitos infantis além dos demais indicadores 

de situação e de condição de vida; 

• Definir modelo decisório espacial para classificação de prioridade de 

intervenção quanto à redução da mortalidade infantil. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA RURALIDADE NO BRASIL6 

 

Conceituar ruralidade, especialmente, na atual situação em que o Brasil se encontra 

não é tarefa fácil. A complexidade desses espaços, a relação dinâmica campo-cidade de 

interdependência e de interpenetração espacial não podem ser representadas pela simples 

dicotomia estática urbano-rural (IPARDES, 1983). 

A heterogeneidade do rural brasileiro pode ser representada por dois tipos de estrutura 

social “as grandes fazendas e as comunidades rurais”, sendo esta última, “o rural por 

excelência” que podem ser denominadas de bairros rurais, colônias, sítios e tantas outras 

formas. O rural é lugar de vida e de trabalho, cuja vocação principal refere-se a atividade 

agrícola, mas não é a única. Suas formas de convivência social circundam o trabalho, a 

religião, a família e a vizinhança (MIRANDA e SILVA, 2013).    

A Sociologia enumera importantes diferenças entre os espaços urbanos e os rurais que 

são “genéricos no espaço e, relativamente, constantes no tempo” (SOROKIN, 

ZIMMERMAN, GALPIN, 1981) são elas:  

1. Diferenças ocupacionais: nos espaços rurais, o maior peso ocupacional 

volta-se para as atividades primárias (agrícolas, exploração florestal e 

extrativas); 

2. Diferenças ambientais: a população rural está mais exposta às condições 

climáticas por possuírem uma relação mais próxima com a natureza em 

função, principalmente, da ocupação ali desempenhada; 

3. Diferenças no tamanho das comunidades: por requerer grandes áreas, a 

atividade agrícola força a desconcentração populacional, de tal modo que 

se verifica uma “correlação negativa entre o tamanho da comunidade e a 

percentagem da população ocupada na agricultura”. 

4. Diferenças na densidade populacional: os espaços rurais possuem 

densidades populacionais baixas; 

                                                           

6 Parte do texto desta seção foi publicado em SOARES et al. (2017). 
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5. Diferenças na homogeneidade das populações: “as populações rurais 

tendem a ser mais homogêneas em suas características psicossociais tais 

como linguagem, crenças, opiniões, tradições, padrões de 

comportamento, etc.”; 

6. Diferenças na estratificação: a vida econômica é mais homogênea e com 

menor divisão do trabalho; 

7. Diferenças na mobilidade social: a classe rural é menos móbil por 

deslocar-se menos de um lugar para o outro, de uma ocupação para outra, 

de uma posição social para outra; 

8. Diferenças na direção da migração: o fluxo migratório é mais forte no 

sentido campo-cidade e agropecuária-indústria, com exceção dos 

períodos catastróficos na história de um país; 

9. Diferenças no sistema de integração: o sistema de interação social é 

menos complexo, dinâmico e intensivo que o urbano. Um morador de 

uma comunidade agrícola, por exemplo, tem menos contato face a face, 

recebe menos cartas, jornais e revistas, assiste menos filmes, peças 

teatrais que um morador da cidade. Por outro lado, as relações rurais “são 

mais profundas, menos superficiais e envolvem as personalidades totais 

dos integrantes e das pessoas com quem interage”. 

Considerando o caso rural brasileiro, segundo (VAZQUEZ e SOUZA, 2011) 

acrescentam-se ainda a forte concentração fundiária, força de trabalho com pouca 

qualificação, crescente degradação ambiental, infraestrutura e redes de proteção sociais de 

serviços inexistentes ou precárias, gestão pública ineficiente e serviço de saúde distante das 

populações. 

O Estatuto da Terra, Lei Nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 que regula os direitos e 

obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de execução da Reforma 

Agrária e promoção da Política Agrícola, não se preocupou com a definição de ruralidade, 

apenas com o Imóvel Rural, o bem material. Desconsiderou, por exemplo, que nas áreas ditas 

rurais também são lugares para viver, para outros modos de produção que não aqueles 

tradicionalmente agrícolas. Dessa forma, a referida Lei conceitua Imóvel rural como sendo:  

 

o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se 
destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer 
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através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada 
(BRASIL, 1964). 
 

Acerca disso, a Constituição Federal de 1988 trata a terra como um bem social quando 

afirma que o imóvel rural que não cumpre com a sua função social é passível de 

desapropriação, ao passo que protege a pequena e média propriedade rural, desde que seja o 

único imóvel do proprietário e propriedade produtiva (BRASIL, 1988). Embora tenha com 

isso criado um mecanismo para coibir problemas como o trabalho escravo, o latifúndio, a 

especulação imobiliária, a carta magna, tal como o estatuto da Terra, também não se debruça 

sobre o conceito de ruralidade. 

O Código Tributário Nacional brasileiro estabelece que os impostos das áreas rurais 

são de competência da União e os impostos das áreas urbanas são de competência do 

município, cabendo ao próprio município definir por lei sua zona urbana (BRASIL, 1966). 

Esse instrumento legal também não define o que vem a ser “área rural”, mas estabelece em 

seu artigo 32, § 1º que para se considerar zona urbana a área deve apresentar “pelo menos 2 

(dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público”: 

 

        I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
        II - abastecimento de água; 
        III - sistema de esgotos sanitários; 
        IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para 
distribuição domiciliar; 
        V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 
(três) quilômetros do imóvel considerado. 

 

Esse instrumento, além de negar a possibilidade de melhorias nos espaços rurais, visto 

que a existência de equipamentos de infraestrutura e serviços de pelo menos dois daqueles 

incisos é suficiente para negar a condição de rural, ainda possibilita a “extensão exagerada das 

zonas urbanas e a conseguinte retração e desqualificação das áreas rurais” (MIRANDA e 

SILVA, 2013).  

A classificação territorial urbano/rural adotada no Brasil é a político-administrativa 

(divisão administrativa), ou seja, de base legal, esta utiliza limites oficiais na diferenciação, 

considerando o rural e o urbano como adjetivos territoriais (IBGE, 2017b). Assim, com base 

em decisão legislativa municipal, acontece a delimitação entre os espaços rurais e urbanos. 

Esta delimitação utilizada no Brasil para fins estatísticos e de análises oficiais refere-se àquela 
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definida por Lei Municipal a qual é adotada pelo IBGE. Quanto a isso, as notas 

metodológicas da PNAD (2011) dizem que: 

 

“Como situação urbana, consideram-se as áreas correspondentes às cidades 
(sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas urbanas isoladas. A 
situação rural abrange toda a área situada fora desses limites” (PNAD, 
2011).  

 

Percebe-se que a definição do rural adotada pelo IBGE é uma indefinição. O rural é o 

que está “fora” das áreas urbanas. Para eles “Os domicílios de situação rural são aqueles 

localizados nas áreas rurais, definidas como áreas externas aos perímetros urbanos...”. Esse 

mesmo critério é utilizado para classificar a população rural (IBGE, 2011). 

Essa atual tipologia urbano-rural não consegue representar a heterogeneidade do rural 

brasileiro. E por isso, vem sendo objeto de vários estudos que sugerem critérios mais 

consistentes na definição dessa tipologia. A combinação das informações de tamanho 

populacional do município, densidade e localização apresentam-se com uma proposta viável 

que se tivesse sido adotada em 2000, classificaria como rural 80% dos municípios traduzindo-

se em 30% da população brasileira (MIRANDA e SILVA, 2013).  

Em 2015, o IBGE divulgou a metodologia adotada para a definição das regiões rurais 

brasileiras como sendo etapa final do Projeto “Atlas do espaço rural brasileiro 2011” que 

resultou na criação de 104 regiões rurais brasileiras. Seu objetivo consistiu em “elaborar a 

divisão regional do Brasil, a partir da dinâmica geográfica traçada pela produção 

agroindustrial no território nacional” (IBGE, 2015). Essa regionalização proporcionou: 

 

“divulgação dos dados censitários mais próxima às novas demandas da 
sociedade em torno da produção de informações segundo recortes territoriais 
cada vez mais ajustados às diversas formas de ocupação construídas ao 
longo do tempo” (IBGE, 2015). 

 

Do ponto de vista metodológico, para a definição das regiões rurais, o IBGE 

considerou duas propostas de regionalização, as quais incluem as noções de território-rede e 

território-zona ou de uso contínuo. Desse modo, as regiões rurais brasileiras foram definidas 

considerando características de fluidez e movimento - tal como admite o território-rede – e de 

estabilidade - tal como admite o território-zona (IBGE, 2015).  

A definição de território-rede está profundamente relacionada à produção, à interação 

entre territórios. O critério definidor do território-rede é o grau de centralidade, ou seja, a 
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força com que as cidades exercem sobre o campo no contexto agro contemporâneo. Consiste 

de um mapeamento das redes estruturadas formadas pela movimentação das grandes 

corporações interconectadas. O fluxo dessa rede é alimentado pela fragmentação das 

atividades relacionadas com o processo produtivo dessas corporações (IBGE, 2015). 

Quanto ao território-zona ou de uso contínuo, a definição relaciona-se a organização e 

ao uso contínuo do território. Definem espaços de contiguidade, de grande extensão, tal como 

elucidou IBGE (2015): 

 

Território-zona ou de uso contínuo, ele é entendido nesse projeto pelos usos 
dominantes do espaço rural, aí incluídas também as grandes extensões do 
território nacional delimitados por legislação especial, como é o caso das 
Terra Indígenas e Unidade de Conservação (IBGE, 2015). 

 

Esse esforço, embora fortemente influenciado pela produção do agronegócio, e 

portanto, do grande produtor, representa um posicionamento oficial institucionalizado a favor 

dos espaços rurais. Representa, principalmente, o reconhecimento de que a simples dicotomia 

urbano-rural não consegue representar as diversas formas de organização espacial do rural 

brasileiro. 

 

3.2 NOVA TIPOLOGIA DO ESPAÇO URBANO E RURAL NO BRASIL 

 

Somente em novembro de 2017, o IBGE apresentou uma proposta de uma nova 

tipologia do espaço rural e urbano, a qual espera-se que esta nova classificação seja divulgada 

ainda no Censo demográfico de 2020. O debate apresentado no estudo intitulado 

“Classificação e caracterização dos espaços rurais e urbanos do Brasil: uma primeira 

aproximação” apresenta uma tipologia rural/urbano para o recorte territorial municipal e tem 

como critério principal a densidade demográfica (IBGE, 2017b). 

A nova tipologia traz a possibilidade de romper com a abordagem dicotômica adotada 

na classificação ainda vigente no Brasil (IBGE, 2017b). O grande desafio da proposta consiste 

em representar a heterogeneidade dos espaços rurais e urbanos, de maneira a considerar 

elementos contemporâneos como “aumento das atividades não agrícolas, a mecanização, a 

intensificação da pluriatividade, a valorização da biodiversidade, a expansão do setor terciário 

e a intensificação de fluxos materiais e imateriais” (IBGE, 2017b, p.8).  Sendo este um 

importante passo para os estudos voltados para as condições de saúde em nível territorial 
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municipal, sobretudo, das populações do campo, floresta e águas, hoje invisibilizados pelo 

Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) e pelo Sistema de Informações sobre os 

Nascidos Vivos (SINASC) (SOARES et. al, 2017). 

Para a definição da nova tipologia foram considerados três critérios: população em 

áreas de ocupação densa, proporção da população em áreas de ocupação densa em relação à 

população total e localização. Assim, o processo de classificação e cruzamentos matriciais 

sucessivos utilizado pelo IBGE, cujo processo metodológico encontra-se descrito 

detalhadamente em IBGE (2017b), resultou em cinco tipologias rural/urbana: Urbano, 

Intermediário Adjacente, Intermediário Remoto, Rural Adjacente e Rural Remoto (IBGE, 

2017b. Esquematicamente, os critérios utilizados para esta nova tipologia foram assim 

classificados:  

 
a) Município predominantemente urbano: 

 
• municípios em Unidades Populacionais com mais de 50 000 habitantes em 

área de ocupação densa; 

• municípios em Unidades Populacionais que possuem entre 25 000 e 50 000 

habitantes em área de ocupação densa com grau de urbanização superior a 

50%; e 

• municípios em Unidades Populacionais que possuem entre 10 000 e 25 000 

habitantes em área de ocupação densa com grau de urbanização superior a 

75%. 

 
b) Município intermediário: 

• municípios em Unidades Populacionais que possuem entre 25 000 e 50 000 

habitantes em área de ocupação densa com grau de urbanização entre 25 e 

50%; 

• municípios em Unidades Populacionais que possuem entre 10 000 e 25 000 

habitantes em área de ocupação densa com grau de urbanização entre 50 e 

75%; e 

• municípios em Unidades Populacionais que possuem entre 3 000 e 10 000 

habitantes em área de ocupação densa com grau de urbanização superior a 

75%. 
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c) Município predominantemente rural: 
 

• municípios em Unidades Populacionais que possuem entre 25 000 e 50 000 

habitantes em área de ocupação densa com grau de urbanização inferior a 

25%; 

• municípios em Unidades Populacionais que possuem entre 10 000 e 25 000 

habitantes em área de ocupação densa com grau de urbanização inferior a 

50%; e 

• municípios em Unidades Populacionais que possuem entre 3 000 e 10 000 

habitantes em área de ocupação densa com grau de urbanização inferior a 

75%. 

 

d) Município rural adjacente e intermediário adjacente: 
 

(...) a dimensão da localização de forma que se possibilite distinguir, dentre 

os municípios classificados como intermediários e rurais, aqueles adjacentes 

a centros urbanos de maior hierarquia daqueles que se encontram remotos 

(IBGE, 2017b, 59p.). 

 

Nestas condições e considerando o último Censo brasileiro, observe-se na tabela 2 a 

distribuição de frequência dos municípios de acordo com a tipologia municipal urbano-rural 

proposta. 
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Tabela 2 - Classificação dos municípios de acordo com a tipologia rural-urbana, segundo grande 
região e população – 2010 

 

Observa-se que de acordo com a nova tipologia, mais da metade dos municípios 

brasileiros são classificados como rurais (remoto + adjacente = 60,4%) com um percentual de 
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população residente de 16,89%. Quanto aos municípios urbanos, ressalta-se que 75,89% da 

população brasileira reside em municípios classificados como urbano (Tabela 2). 

Esta nova tipologia rural/urbano rompe com o paradigma político-administrativo 

anterior, atribuindo ao IBGE a responsabilidade pela definição dos espaços rurais. Fato que 

representa um importante avanço para o país, na perspectiva de que o IBGE é um dos órgãos 

de produção de estatísticas oficiais e de cartografias do Brasil cujas produções já apresentam 

certa compatibilidade com os Sistemas de Informação em Saúde do DATASUS.  

 

3.3 MORTALIDADE INFANTIL  

 

O termo mortalidade infantil é utilizado para indicar todos os óbitos de crianças com 

idade inferior a 1 ano. É representada pela Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) que é obtido 

dividindo-se o número de óbitos de crianças menores de 1 ano pelos nascidos vivos naquele 

mesmo ano, em determinada área e multiplicando-se por 1000. Este indicador além de medir 

a estimativa do risco de um nascido vivo morrer antes de seu primeiro ano de vida, possibilita, 

em conjunto com outros indicadores, avaliar os níveis de saúde das coletividades e a 

qualidade da assistência à saúde prestada à população materno-infantil (ROUQUAYROL e 

ALMEIDA FILHO, 2003; BRASIL, 2010; TAVARES et al., 2016). 

Amplamente utilizado na saúde pública, a TMI tem a capacidade de refletir as 

condições de vida de uma população visto que “uma criança com menos de 1 ano é 

extremamente sensível às condições ambientais” (ROUQUAYROL e ALMEIDA FILHO, 

2003, p.70), além de contribuir na avaliação do desenvolvimento socioeconômico da 

população permitindo comparações em vários níveis geográficos (municipal, estadual, 

nacional e internacional) (RIPSA, 2008). 

De acordo com a Rede Interagencial de Informação para Saúde (RIPSA), a TMI pode 

ser analisada segundo três componentes em função de períodos, conforme a idade da criança 

(RIPSA, 2008):  
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1 - Neonatal precoce: 

Número de óbitos de 0 a 6 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na 

população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

 

2- Neonatal tardia: 

Número de óbitos de 7 a 27 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, 

na população residente em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado. 

 

3 – Pós-Neonatal: 

Número de óbitos de 28 a 364 dias de vida completos, por mil nascidos 

vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado. 

 

As respostas às intervenções provenientes de políticas e programas acontecem de 

forma diferenciada entre estes componentes. Victora (2001) afirma que quando ocorre a 

redução da mortalidade infantil, a mortalidade pós-neonatal tende a cair mais rapidamente que 

a neonatal. Isto ocorre, pois, cada um desses componentes está associado a um risco 

diferenciado para a sobrevivência infantil exigindo medidas específicas de atenção à saúde 

por parte dos gestores públicos (BRASIL, 2011). A Figura 2 apresenta alguns fatores de risco 

encontrados na bibliografia segmentados por componente da mortalidade infantil.  

Enquanto a mortalidade infantil pós-neonatal responde mais rapidamente às ações 

preventivas como campanhas de vacinação e estímulo ao aleitamento (BOZZETTI e 

TANAKA, 2000). A mortalidade neonatal, considerado o período de maior vulnerabilidade 

para a sobrevivência da criança (UNICEF, 2015), depende de uma complexa rede de fatores 

estreitamente relacionados que articula variáveis biológicas (maternas e do recém-nascido) 

com aspectos ligados às condições de vida da família, da atenção à saúde e seu contexto social 

(BOZZETTI e TANAKA, 2000; SCHOEPS et al. 2007).  Áreas com piores condições 

socioeconômicas apresentam maiores proporções de mortalidade pós-neonatal, de tal modo 

que “quanto melhor é o nível de saúde, tanto menor é a proporção de óbitos pós-neonatais, 

mais sensíveis às condições socioeconômico-ambientais” (ROUQUAYROL e ALMEIDA 

FILHO, 2003 p. 70). 
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Figura 2 - Fatores de risco segundo os componentes  neonatal e pós-neonatal da mortalidade infantil 

 
Fonte: (MORAES-NETO, BARROS e AZEVEDO, 2000; BOZZETTI e TANAKA, 2000; ROUQUAYROL e 
ALMEIDA FILHO, 2003; SCHOEPS et al., 2007; LIMA et al., 2017). Elaboração: Própria. 
 

3.3.1 Mortalidade Infantil no mundo, Brasil e Paraíba 

 

Em 2000, por iniciativa da Organização das Nações Unidas, mais de 180 países, 

inclusive o Brasil, incluíram a redução da mortalidade na infância como uma das metas a 

serem alcançadas entre os Objetivos do Milênio (ODM). O compromisso dos países 

envolvidos consistia em reduzir até 2/3 da mortalidade na infância até 2015 (ONU, 2014). A 

redução da mortalidade na infância (menor de 5 anos) repercute diretamente na mortalidade 

infantil (menor de 1 ano), visto que as mortes no primeiro ano de vida representam 90% da 

mortalidade no grupo etário de 0–4 anos (VICTORA, 2011). 

Na busca para o alcance das metas dos ODM, muitos países, inclusive o Brasil, 

iniciaram programas de desenvolvimento. Algumas dessas metas foram atingidas glo-

balmente, outras apenas em alguns países (SOUZA, 2015). Este esforço global, repercutiu 

positivamente no âmbito da mortalidade da infância, em especial, da mortalidade infantil.  

Segundo a ONU, desde de 1990 verificou-se em todo mundo a redução da taxa de 

mortalidade entre crianças menores de cinco anos. O número de óbitos nesse grupo etário caiu 

de 12,4 milhões em 1990 para 8,1 milhões em 2009 (ONU, 2014). Essa tendência de redução 

tem sido observada também entre as crianças menores de um ano, entretanto com menor 

intensidade no componente neonatal (Figura 3). 

Mortalidade neonatal

•Nascimento pré-termo;
•Gravidez múltipla;
•Tipo de parto cesariano;
•Baixo peso ao nascer;
•Intercorrência na gestação e/ou no parto;
•Raça/cor (preta, parda e indígena);
•Violência doméstica;
•Residir em área de favela;
•Número de cômodos (1 cômodo);
•Ausência paterna durante a gestação;
•Escolaridade do/da chefe de família (< 4 anos);
•Baixa escolaridade materna;
•Tempo de união (<1 ano);
•Baixo númeo de consultas pré-natal;
• Sexo da criança masculino;
•Má formação congênita;
•Apgar <=7 no 1º minuto;
•Apgar <=7 no 5º minuto.

Mortalidade pós-neonatal

•Gravidez múltipla;
•Baixo peso ao nascer;
•Baixa escolaridade materna;
•Doenças infecciosas (gastroenterites, gripe, 
sarampo e pneumonia);

•Baixa condição socioeconômica;
•Saneamento deficiente (inexistência de esgoto e 
água potável);

•Habitação inadequada;
•Alimentação inadequada.
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No Brasil, entre 1990 e 2011, a taxa de mortalidade infantil caiu de 47,1 para 15,3 

óbitos/1000 NV. Diante desse resultado, em 2010, o Brasil cumpriu a meta dos ODM, 

segundo a qual a mortalidade infantil no país deveria estar abaixo de 15,7 óbitos/1000 NV em 

2015 (IPEA, 2014).  

 

Figura 3 - Evolução da taxa de mortalidade infantil e da taxa de mortalidade neonatal global, 1990 e 
2016 

 
Fonte: Elaboração própria. Observatório Global de Saúde - 
http://apps.who.int/gho/data/view.main.CM1300R?lang=en 

 

Em 2015, o Brasil comparado a outros países da América Latina e Caribe encontrava-

se em 19º lugar quanto à mortalidade infantil. Países vizinhos como Chile (7/1000 NV), 

Uruguai (9/1000 NV), Argentina (11/1000 NV), Peru (13/1000 NV) e Colômbia (14/1000 

NV) apresentaram melhor desempenho que o Brasil (Tabela 3). Em toda esta região, Cuba 

(4/1000 NV) apresentou menor TMI (UNICEF, 2015).  

Neste mesmo ano, as menores estimativas de TMI registradas no mundo foram de 

2/1000 NV para os países Andorra, Estônia, Finlândia, Islândia, Japão, Luxemburgo, 

Noruega, Singapura, Eslovênia e Suíça. Quanto as piores estimativas, todas encontram-se 

localizados em países da África subassariana: Angola (96/100 NV), República Centro 

Africana (92/1000 NV), Serra Leoa (87/1000 NV) e Somália (85/1000 NV) (UNICEF, 2015). 

Com o fim da iniciativa dos ODM em 2015, a ONU apresenta uma nova agenda de 

saúde global para os próximos 15 anos: os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Nessa nova iniciativa tem-se 17 ODS voltados para a erradicação da pobreza e a redução das 

desigualdades. O ODS 3 denominado “Saúde e Bem-estar”, contempla a mortalidade infantil 

mediante a meta 3.2, por meio da qual espera-se até 2030 (ONU, 2016): 
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acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 
anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para 
pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores 
de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos 
 

Tabela 3 - Estimativa da mortalidade infantil e neonatal dos países da América Latina e Caribe (1990 

e 2015) 

Country 

Infant mortality 
rate (deaths per 

1,000 live births) 

Number of infant 
deaths 

(thousands) 

Neonatal 
mortality rate 

(deaths per 1,000 
live births) 

Number of 
neonatal deaths 

(thousands) 

1990 2015 1990 2015 1990 2015 1990 2015 
Antigua and Barbuda 24 6 0 0 15 5 0 0 
Argentina 24 11 18 8 15 6 11 5 
Bahamas 20 10 0 0 14 7 0 0 
Barbados 16 12 0 0 12 8 0 0 
Belize 32 14 0 0 19 8 0 0 
Bolivia (Plurinational State of) 86 31 20 8 42 20 10 5 
Brazil 51 15 181 47 24 9 86 29 
Chile 16 7 5 2 9 5 3 1 
Colombia 29 14 26 10 18 9 16 6 
Costa Rica 14 9 1 1 9 6 1 0 
Cuba 11 4 2 0 7 2 1 0 
Dominica 14 20 0 0 11 16 0 0 
Dominican Republic 47 26 10 6 25 22 5 5 
Ecuador 44 18 14 6 24 11 7 4 
El Salvador 46 14 7 2 23 8 4 1 
Grenada 18 11 0 0 13 6 0 0 
Guatemala 60 24 20 11 29 13 10 6 
Guyana 47 32 1 1 30 23 1 0 
Haiti 101 52 25 13 39 25 10 7 
Honduras 45 17 8 3 22 11 4 2 
Jamaica 25 14 1 1 21 12 1 0 
Mexico 37 11 92 27 21 7 51 17 
Nicaragua 51 19 7 2 24 10 3 1 
Panama 26 15 2 1 17 10 1 1 
Paraguay 37 18 5 2 23 11 3 1 
Peru 56 13 38 8 28 8 18 5 
Saint Kitts and Nevis 23 8 0 0 18 7 0 0 
Saint Lucia 19 13 0 0 13 9 0 0 
Saint Vincent and the Grenadines 20 17 0 0 13 12 0 0 
Suriname 41 19 0 0 23 12 0 0 
Trinidad and Tobago 27 18 1 0 20 13 0 0 
Uruguay 20 9 1 0 12 5 1 0 
Venezuela (Bolivarian Republic of) 25 13 15 8 13 9 8 5 

Fonte: Adaptado de UNICEF (2015) 

 

Anos antes dos ODM e ODS, o Brasil já observava o declínio da mortalidade infantil. 

Acerca disso, Paim e Costa (1993) reportam, em estudo realizado em Salvador (BA), que 

desde 1940 a MI apresentava comportamento de queda, entretanto, com sucessivas alterações 

na tendência até metade de 1960. A partir dos anos 70 a mortalidade infantil retoma a curva 

descendente. Curiosamente, naquela época, durante o período declinante da MI, o Brasil e 
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países da América Latina passavam por momento de crise econômica impactando 

negativamente nas condições de vida das populações (PAIM e COSTA, 1993).  

Paim e Costa (1993) mencionam que intervenções adequadas na Atenção Primária à 

Saúde (APS) tem impacto positivo na mortalidade infantil mesmo em situações de crise 

socioeconômicas. De fato, nos últimos 20 anos, o Brasil tem priorizado a APS por intermédio 

da Estratégia Saúde da Família. Entre os anos de 2000 e 2015, a população coberta pelo 

programa saltou de 17,43% para 63,72% (OPAS, 2017). Esta expansão contribuiu para a 

redução da MI no país. De tal modo que municípios com maiores coberturas de PSF 

apresentam menos crianças com baixo peso ao nascer e também melhores coberturas vacinais 

(IPEA, 2014). A redução de 4,5% da MI entre 1990 e 2002 está associada a ampliação de 

10% na população atendida pelas ESF no Brasil (MACINKO et al., 2006). 

Acerca disso, IBGE (1999, p.9) já alertava que embora a “importação de técnicas e 

meios mais eficazes de controle de doenças endêmicas” tenham favorecido o rápido declínio 

da mortalidade, sobretudo a infantil, nos países em desenvolvimento, “sua estrutura social 

mais rígida impunha limites à eficácia dessas medidas” desacelerando o ritmo de queda da 

mortalidade (IBGE, 1999). Em outras palavras, a importação de tecnologia de saúde resolve 

por tempo determinado o problema das altas taxas de mortalidade infantil em países em 

desenvolvimento, entretanto, posteriormente é fundamental a adoção de medidas para redução 

dos determinantes de saúde para se obter a retomada do declínio desse indicador. 

Os avanços na mortalidade infantil vivenciados no Brasil nos últimos 30 anos são 

resultados de um esforço que agrega várias ações, programas e políticas que na maioria das 

vezes extrapolaram o âmbito do Ministério da Saúde. Victora et al., (2011) relacionam as 

principais mudanças no país para a obtenção deste resultado: 

 

• modificações socioeconômicas e demográficas (crescimento 
econômico, redução das disparidades de renda entre as populações 
mais ricas e mais pobres, urbanização, melhoria na educação das 
mulheres e redução nas taxas de fecundidade);  

• intervenções externas ao setor de saúde (programas condicionais de 
transferência de renda e melhorias no sistema de água e 
saneamento);  

• programas verticais de saúde nos anos 1980 (promoção da 
amamentação, hidratação oral e imunizações);  

• criação do Sistema Nacional de Saúde (SUS), mantido por impostos 
e contribuições sociais, cuja cobertura foi expandida para atingir as 
áreas mais pobres do país por intermédio do Programa de Saúde da 
Família, na metade dos anos 1990;  
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• e a implementação de vários programas nacionais e estaduais para 
melhoria da saúde e nutrição infantil e, em menor grau, para a 
promoção da saúde das mulheres. 

 
Os principais programas e políticas nacionais voltados para a saúde infantil e, 

portanto, com repercussões na mortalidade infantil foram destacados no Quadro 2. A partir de 

revisão bibliográfica, evidencia-se que a mortalidade infantil se encontra presente na agenda 

política brasileira há décadas tal como afirmam Victora et al. (2011).  

 

Quadro 2 - Principais programas no âmbito do Ministério da Saúde que produzem impacto na saúde 
infantil, segundo a ordem cronológica 

ANO PROGRAMA/POLÍTICA OBSERVAÇÕES 
1937 Programa de defesa à saúde 

materno infantil 
Redução lenta da MI e baixo impacto na mortalidade 
materna (CASSIANO, et al. 2014). 

1973 Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) 

Vigente até hoje, o PNI erradicou a febre amarela urbana 
em 1942, a varíola em 1973 e a poliomielite em 1989, 
controla o sarampo, o tétano neonatal, as formas graves da 
tuberculose, a difteria, o tétano acidental, a coqueluche 
(BRASIL, 2003). 

1975 Programa saúde materno 
infantil (PSMI) 

Apresentava dois grandes eixos: a intervenção médica 
sobre o corpo feminino por meio do uso da cesariana e da 
esterilização como método contraceptivo preferencial, e o 
segundo era a redução da morbidade e mortalidade 
materna e infantil. Conseguiu reduzir a taxa de 
fecundidade (CASSIANO, et al. 2014). Mais tarde será 
apontado como o disparador para as altas taxas de 
cesariana no Brasil. 

1984 o Programa de Assistência 
Integral à Saúde da Mulher– 
(PAISM) 

Articulação das ações de pré-natal, assistência ao parto e 
puerpério, prevenção do câncer e de doenças sexualmente 
transmissíveis, assistência à adolescente, à menopausa e à 
anticoncepção (CASSIANO, et al. 2014). 

1984 Programa Nacional da Saúde 
Infantil 

Programas verticais para imunização, monitoramento do 
crescimento, hidratação oral e promoção do aleitamento 
materno (VICTORA et al. 2011). 

1990 Criação do Sistema Único de 
Saúde 

Garantiu o acesso universal, integral ao sistema público de 
saúde a todos os brasileiros (BRASIL, 1988; BRASIL, 
1990). 

1995 Programa Saúde da Família Municípios com boa cobertura pelo programa 
apresentaram menor percentual de baixo peso ao nascer, 
melhor cobertura vacinal e a consequente, redução da 
mortalidade infantil (MACINKO et al., 2006). O maior 
impacto do programa foi observado nos municípios que 
apresentavam piores condições socioeconômicas (IPEA, 
2014). 

Continua 
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Continuação 

ANO PROGRAMA/POLÍTICA OBSERVAÇÕES 
2000 Programa de Humanização do 

Pré-Natal e do Nascimento 
(PHPN), 

Aumento no número das consultas de pré-natal sem uma 
melhora significativa da qualidade da assistência. 
Observando-se um atendimento pouco resolutivo, limitado 
e pouco humanizado na maior parte dos municípios 
brasileiros (CASSIANO, et al. 2014). 

2003 Programa Bolsa Família Redução da taxa de mortalidade em menores de cinco nos 
municípios brasileiros, em particular, por causas de 
mortalidade associadas à pobreza, bem como em alguns 
dos potenciais mecanismos intermediários, tais como 
vacinação, pré-natal e hospitalização (RASELLA et al., 
2013). 

2004 Pacto Nacional pela redução 
da Mortalidade Materna e 
neonatal 

Tem como meta reduzir a mortalidade materno-infantil em 
5% ao ano. Seus princípios estão voltados para o respeito 
aos direitos humanos de mulheres e crianças; a 
consideração das questões de gênero, dos aspectos étnicos 
e raciais e das desigualdades sociais e regionais; a decisão 
política de investimentos na melhoria da atenção obstétrica 
e neonatal; e a ampla mobilização e participação de 
gestores e organizações sociais (CASSIANO, et al. 2014). 

2005 Criação de comitês locais para 
a prevenção da mortalidade 
infantil 

Melhoria da qualidade dos dados dos óbitos infantis. 
Possibilita avaliar a qualidade dos serviços de saúde. Em 
todos os âmbitos (estaduais, municipais, regionais) é 
composto por equipes multiprofissionais que contribuem 
para a elaboração de estratégias de prevenção do óbito 
infantil (RUOFF, ANDRADE, SCHMITT, 2017). 

2006 Pacto pela Vida (para a 
redução da mortalidade 
infantil 

Refere-se a um compromisso entre os gestores do SUS em 
torno de prioridades que apresentam impacto sobre a 
situação de saúde no país. A redução da mortalidade 
infantil foi contemplada nessa iniciativa tendo como 
objetivos/metas a redução da mortalidade neonatal; dos 
óbitos por doença diarréica e por pneumonia; proposta de 
intervenção para a qualificação da atenção as doenças 
prevalentes e criação de comitês de vigilância do óbito em 
municípios com mais de 80 mil habitantes (BRASIL, 
2006a). 

2010 Pacto pela redução da 
mortalidade infantil no 
Nordeste e Amazônia Legal 

Ministério da Saúde iniciou suas ações de integração das 
iniciativas intrainstitucionais em prol da Redução da 
Mortalidade Infantil na perspectiva da redução das 
desigualdades regionais (BRASIL, 2010). 

2011 Decreto n° 75.087 (Contrato 
organizativo de ação pública) 

Pactuação entre os estados e municípios para a aceleração 
da queda da mortalidade infantil (VIANNA, et al., 2012). 

2011 Programa Rede Cegonha Trata-se de um modelo de atenção à saúde da mulher e da 
criança, que garante acesso, acolhimento e resolutividade 
podendo contribuir para a redução da mortalidade materno 
infantil (CASSIANO, et al. 2014). 

Continua 
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Continuação 

ANO PROGRAMA/POLÍTICA OBSERVAÇÕES 
2014 Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS) 
Traz com um dos temas transversais os Determinantes 
Sociais da Saúde (DSS), equidade e respeito à diversidade, 
beneficiando as populações do campo, floresta e águas 
(BRASIL, 2014b). 

2017 Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB) 
 

Apresenta as diretrizes para a organização da Atenção 
básica no âmbito do SUS, estabelecendo a Saúde da 
Família como sendo sua estratégia prioritária para 
expansão e consolidação da Atenção Básica. Esta 
organização da AB orienta-se pelos princípios basilares: 
universalidade, equidade e integralidade (BRASIL, 2017). 
A AB no Brasil é uma das principais iniciativas do Estado 
responsáveis pela redução da MI. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Embora o Brasil tenha apresentado avanços importantes, reduzindo as disparidades 

socioeconômicas e de indicadores de saúde, ainda persistem as desigualdades intra e inter-

regionais das taxas de mortalidade infantil (VICTORA et al., 2011; VIANNA et al. 2016;), 

bem como, na distribuição da assistência à saúde materno-infantil (TAVARES et al., 2016). 

As regiões norte e nordeste ainda são aquelas de apresentam os piores desempenhos neste 

indicador quando comparadas as demais regiões do país. 

 

Desde a década de 1930, quando as primeiras informações de óbitos foram 
disponibilizadas, a região Nordeste apresenta os coeficientes de mortalidade 
na infância mais elevados do Brasil (VICTORA et al., 2011). 

 

No Brasil, observou-se a redução da MI em todas as regiões do país, bem como, a 

redução nas diferenças regionais. Contudo esta redução não ocorreu de forma homogênea. 

Conforme pode-se observar na figura 4, a região nordeste manteve-se com as maiores taxas 

nesse período, sendo também a região que apresentou maior redução (48%) desse indicador, 

passando de 38,4/1.000 NV para 20,1/1.000 NV. Por outro lado, a região centro-oeste 

apresentou a menor redução nesse mesmo período (27%) (BRASIL, 2012b). Em 1990, a 

mortalidade na região Nordeste era 2,5 vezes maior que a do Sul (IPEA, 2015), diferença que 

foi reduzida para 1,8 vezes em 2010 (BRASIL, 2012b). 

 



56 

56 

 

Figura 4 - Tendência da taxa de mortalidade infantil – Brasil e regiões, de 2000 a 2010 

 
Fonte: BRASIL, 2012 

 

O esforço para minimizar as discrepâncias regionais deve ser evidenciado. Em 2009, 

firmou-se um Protocolo de Cooperação Federativa celebrado entre a União, os Estados da 

região nordeste e da Amazônia legal, visando a redução das desigualdades aqui já 

evidenciadas. Para tanto foram estabelecidas quatro metas consideradas fundamentais para a 

superação dessa problemática: (BRASIL, 2010):  

 

I) erradicar o índice de sub-registro civil de nascimento; 
II) reduzir em 5% ao ano a taxa de mortalidade infantil e do componente 
neonatal; 
II) ampliar a oferta e efetividade dos cursos de alfabetização de jovens, 
adultos e idosos, para atendimento de mais de 3,9 milhões de pessoas; e  
IV) ampliar a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural 
beneficiando mais de seiscentas mil famílias de agricultores familiares nos 
Territórios da Cidadania (BRASIL, 2010 p. 8). 

 

Com relação à meta II, referente a redução da taxa de mortalidade infantil, esta 

iniciativa motivou a criação do Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil no Nordeste e na 

Amazônia legal (PRMI) que possibilitou avanços, sobretudo em duas dimensões: 

 

I) Ampliação da capacidade instalada local para garantia do acesso por meio 
dos recursos financeiros e técnicos: aquisição/qualificação de equipamentos, 
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qualificação dos profissionais e ofertas de cooperação técnica no âmbito da 
atenção e vigilância e no âmbito da gestão estratégica e participativa; 
II) Apoio à reorganização dos processos de trabalho: construção do Projeto 
de Qualificação da Atenção Obstétrica e Neonatal nas Maternidades 
Prioritárias (BRASIL, 2010 p. 23).  

 

Tal esforço contribuiu para a redução da mortalidade infantil, na Paraíba, de modo que 

este estado acompanhou o comportamento observado no restante do país. Passou de 

43,3/1000 NV, em 2000, para 21,7/1000 NV, em 2010. A esperança de vida ao nascer 

também apresentou melhoria, embora ainda esteja abaixo da média do país (73,9 anos) passou 

de 65,3 anos, em 2000, para 72,0 anos, em 2010 (ATLAS, 2013).  

 
Figura 5 - Evolução da Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) – Brasil e Paraíba, de 2000 a 2016 

  
 
Observatório da criança e do adolescente.  
Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 
 

Nessa perspectiva, Brasil (2012b) ressalta que a Paraíba, Pernambuco, Sergipe e 

Alagoas foram os estados brasileiros que apresentaram maior redução da mortalidade infantil 

nesse período (2000 a 2010). Entretanto, vale ressaltar que mesmo com tendência declinante 

da MI, somente em 2015 a Paraíba apresentou MI abaixo da média nacional (Figura 5). 
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3.4 GEOPROCESSAMENTO 

 

Geoprocessamento relaciona-se a “todo processamento informatizado de dados 

georreferenciados” (BRASIL, 2015, p. 231), representa, portanto, um termo amplo, tal como 

denomina Pina e Santos (2000), capaz de envolver todas as tecnologias, ferramentas, 

equipamentos, formas de manipulação e tratamento de dados geográficos, tendo por base o 

uso de programas computacionais (PINA; SANTOS, 2000). Nesse universo está incluído o 

Sistema de Informação Geográfica (SIG), cuja definição também é bastante ampla, por 

representar um ponto de convergência de todas as ferramentas de geoprocessamento, tal como 

pode-se observar na figura 6. 

 

Figura 6 - Conjunto de ferramentas do Geoprocessamento 

 
Fonte: Adaptado de Brasil (2007) 

 

De maneira abrangente, os Sistemas de Informações (SI) são formados por hardware, 

software e peopleware (BRASIL, 2015). Sistematicamente, esses elementos realizam suas 

funções de modo a permitir operações como planejamento, observação, coleta, 

armazenamento e análise de dados. Todo esse esforço existe com o propósito de melhorar a 

capacidade de decisão. Nessa perspectiva, os SIG são sistemas de informações que agregam 

ainda a capacidade de trabalhar com dados referenciados espacialmente (STAR; ESTES, 

1990) ou seja, são capazes de armazenar dados não geográficos (alfanuméricos) e dados 

geográficos. Entendendo que dados geográficos se referem à informação geométrica, às 

geometrias desses diferentes tipos de dados (CASANOVA et al., 2005). Desse modo, os SIG 

são sistemas de informações que possuem a capacidade de realizar análises espaciais. 
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Demonstrando o avanço do conceito de SIG, Cowen (1988) evidenciou a capacidade 

de apoio à decisão, aproximando-se do conceito atual de Sistemas de Apoio à Decisão 

Espacial ao afirmar que os SIG são “Sistema de apoio à decisão envolvendo integração de 

informação georreferenciada num ambiente de resolução de problemas”. Desta afirmação 

depreende-se que nem todo SIG é um SAD, mas todo SIG que se propõe a apoiar a decisão é, 

portanto, um SAD e por apresentar informações espaciais para resolução de problemas 

denomina-se Sistemas de Apoio à Decisão Espacial em consonância com (MORAES; 

NOGUEIRA; SOUSA, 2014). 

No contexto da saúde, tem-se por exemplo que, para cada Unidade Básica de Saúde 

(UBS) armazenada em um SIG, além dos dados alfanuméricos como horário de 

funcionamento, nome do gerente da unidade, serviços de saúde ofertados, telefone, têm-se os 

dados geográficos, que nesse caso são as coordenadas do ponto que representam a UBS no 

espaço geográfico.  

Considerando tais conceitos, Casanova et al. (2005) destacam que as principais 

características de SIG são: 

 

• Inserir e integrar, numa única base de dados, informações espaciais 
provenientes de meio físico-biótico, de dados censitários, de cadastros 
urbano e rural, e outras fontes de dados como imagens de satélite, e GPS. 
• Oferecer mecanismos para combinar as várias informações, através de 
algoritmos de manipulação e análise, bem como para consultar, recuperar e 
visualizar o conteúdo da base de dados geográficos (CASANOVA et al, 
2005). 

 

Brasil (2015) acrescenta ainda a “habilidade de sobreposição e integração de 

diferentes objetos geográficos”. No contexto da saúde, a sobreposição de informações 

socioambientais, por exemplo, é fundamental para identificar as problemáticas locais e com 

isso fornecer subsídios para o planejamento de ações da gestão e do controle social 

(BARCELOS et al, 2008).  

Cada uma dessas camadas sobrepostas recebe o nome de tema ou plano de 

informação. Trata-se de um conjunto de objetos geográficos com características comuns que 

armazenam informações de topologia, geometria e atributos. Todas essas camadas juntas em 

um SIG buscam representar o mundo real. Conforme pode observa-se na figura 7, uma das 

vantagens dessa arquitetura de dados, em camadas, é a possibilidade de visualização 

simultânea de vários dados (BRASIL, 2015). 
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Figura 7 - Representação de Sobreposição de informações geográficas em um SIG 

 
Fonte: Brasil (2015) 

 

Os objetos geográficos podem ser entendidos como sendo “tudo que existe na 

superfície da Terra, toda herança da história natural e todo resultado da produção” (BRASIL, 

2006b, p. 14), ou seja, um município, um rio, uma floresta, uma unidade de saúde, um 

hospital, podendo estes objetos serem móveis ou imóveis. Tais objetos podem ser de dois 

tipos, geo-campo, são aqueles objetos distribuídos continuamente no espaço, e os geo-objeto, 

refere-se aos objetos geográficos individualizáveis. 

 

3.5 GEOPROCESSAMENTO E MORTALIDADE INFANTIL 

 

O uso de geoprocessamento para subsidiar a tomada de decisão vem sendo 

amplamente utilizada na área da saúde coletiva. Na perspectiva da MI, vários autores utilizam 

a análise espacial para explicar a variação desse indicador no espaço geográfico. Tais estudos 

apresentam potencial para subsidiar programas ou políticas voltadas para a melhoria da saúde 

infantil.  

Acerca destes estudos, observa-se que grande parte das unidades de agregação da MI 

referem-se à dados de área como bairros, área de abrangência de unidades de saúde, 

municípios. Também se evidencia semelhança no percurso metodológico adotado entre eles. 
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Quanto aos métodos de análise espacial, vêm sendo usados, principalmente, em estudos 

ecológicos para detecção de conglomerados espaciais ou espaço-temporais.  

Um bom exemplo disso é o estudo epidemiológico ecológico realizado por Andrade e 

Szwarcwarld (2001) que analisou a distribuição espacial da MI neonatal precoce no Rio de 

Janeiro entre os anos de 1995 e 1996. Os dados sociodemográficos e relativos às 

características das mães e dos recém-nascidos foram agrupados por bairro. Inicialmente, as 

autoras buscaram testar a hipótese de independência espacial dos dados com o coeficiente I de 

Moran (1950) que identificou a ocorrência de dependência espacial. A análise resultou na 

identificação de dois aglomerados, sendo um deles localizado em região de baixo nível 

econômico. A dependência espacial da MI foi explicada, forte e positivamente, pelos 

indicadores “proporção de mães adolescentes” e “proporção de chefes com renda de até um 

salário mínimo”. 

O trabalho de Vedovato, Lourenço e Donalísio (2011) analisou as relações 

socioambientais na região urbana de Rio Claro – SP. As TMI foram agregadas por área de 

abrangência das unidades de atendimento de saúde. Além das TMI, também foram utilizados 

os índices de qualidade socioambiental e de inserção social.  Segundo os autores, este tipo de 

agregação possibilita melhor compreensão destes indicadores em escala local. A partir da 

interpolação das TMI gerou-se um modelo de distribuição espacial contínuo da MI. 

Verificou-se, neste estudo, baixa correlação entre a mortalidade infantil e os índices adotados 

no estudo foi verificada por meio do modelo de correlação do Produto do Momento de 

Pearson. Sobre isso, os autores destacam que em uma cidade onde não há contrastes marcados 

por desigualdades (de qualidade de vida, de condições ambientais de renda), é interessante 

investir em estudo com foco no acesso e na qualidade da assistência. 

Faria (2016) analisou os óbitos infantis e outras variáveis sociais entre os anos de 2012 

e 2013 em todo país. Os dados foram agregados pelas 558 microrregiões brasileiras e os 

indicadores foram calculados e estimados pelo método bayesiano empírico, as características 

do território foram analisadas por meio do indicador de índice de privação social (IPS).  

Neste estudo, o autor evidencia que a mortalidade infantil é um problema de território, 

representando um indicador estratégico para o desenvolvimento territorial. Esta afirmação é 

corroborada pelos seus achados que enfatiza as diferenças regionais já evidenciada em outros 

estudos. Assim, enquanto as microrregiões do Sul, Sudeste e parte da Centro-Oeste 

apresentaram menores TMI e fatores associados à prematuridade e baixo peso, aquelas 
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situadas no Norte e Nordeste apresentam altas taxa de TMI e fatores associados à idade da 

mãe, a doenças infecciosas, a vazios assistenciais e à falta de acompanhamento pré-natal. 

O estudo de Shimakura et al. (2001) apresentou alguns diferenciais em seu percurso 

metodológico entre os quais destaca-se o desenho caso-controle espacial, a unidade de 

observação pontual e, ainda, o mapa de risco para a mortalidade infantil de variação contínua. 

Este estudo adotou como controles, uma amostra da população em risco, ou seja, os nascidos 

vivos no ano de 1998 no Município de Porto Alegre. Esta amostra foi georreferenciada de 

modo que cada ponto se referiu à residência de um nascido vivo. A justificativa dos autores 

em utilizar tal estratégia foi a seguinte: 

 

Embora os mapas resultantes sejam facilmente interpretáveis, com a 
agregação perde-se a estrutura espacial detalhada dos dados e, 
consequentemente, as variações espaciais em pequena escala não são 
detectáveis. [...] é preferível derivar um modelo estatístico para os dados de 
contagens a partir da suposição de um processo pontual espacial latente, ao 
invés de modelar as contagens diretamente (Shimakura et al. 2001, p3). 

 

Ressalta-se que o georreferenciamento de eventos de saúde baseado em um processo 

pontual exige maior qualidade dos dados dos SIS, sobretudo quanto à completude das 

informações referentes ao endereço de residência da mãe, tanto do SIM quanto do SINASC. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 LOCAL DO ESTUDO E SEUS ASPECTOS GERAIS 

 

O estudo foi desenvolvido no estado da Paraíba incluindo todos os seus municípios 

(Apêndice K). O estado possui 3.766.528 habitantes, destes, 927.850 (24,63%) residem em 

área rural, possui uma área de aproximadamente 56.469,744 km² e densidade demográfica 

66,70 hab/km² (IBGE, 2010). A população estimada em 2018 foi de 3.996.496 habitantes2. 

Localizada na parte leste da região Nordeste do Brasil, a Paraíba possui 223 

municípios e é dividida em quatro mesorregiões: Mata paraibana, Agreste paraibana, 

Borborema e Sertão paraibano. Tem como limites geográficos os estados do Rio Grande do 

Norte, Ceará, Pernambuco e o Oceano Atlântico (Figura 8).  

A heterogeneidade do clima paraibano dá-se, especialmente, no sentido Leste-Oeste. 

Enquanto no litoral tem-se clima tropical úmido, com chuvas abundantes, à medida em que se 

adentra para o interior, depois da Serra da Borborema, o clima torna-se semiárido. As 

temperaturas médias anuais ultrapassam os 26°C, com algumas exceções no Planalto da 

Borborema, cuja temperatura média é de 24°C. A Paraíba apresentou em 2010, Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) 0,658, com isso o estado ocupa a 23ª posição entre as 27 

unidades federativas do país e a 6º posição em relação aos demais estados da região nordeste 

(ATLAS, 2013). 

 

Figura 8 - Mesorregiões do Estado da Paraíba 

 
Fonte: AESA-PB 
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Na perspectiva da Saúde, o estado da Paraíba está organizado em quatro 

macrorregiões de saúde e estas estão subdividas em 16 regiões de saúde. As regiões de saúde 

foram definidas pela Resolução Nº 1, de 29 de setembro de 2011 como sendo:  

 

o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamento de Municípios 

limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais 

e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, 

com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de 

ações e serviços de saúde. 

 

Para fins deste estudo, alguns resultados farão referência a essa forma de divisão do 

espaço geográfico na Paraíba (Apêndice M), dada a relevância dessa informação para a 

tomada de decisão no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

 
4.2 DESENHO DE ESTUDO 

 

O estudo compreendeu duas fases distintas. Na primeira fase, realizou-se estudo 

exploratório e descritivo sobre os aspectos epidemiológicos dos óbitos infantis segundo a 

ruralidade paraibana a partir de dados secundários do SIM, no período de janeiro de 2007 a 

dezembro de 2016. Nesta fase, a unidade de análise foi o óbito infantil. 

Na segunda fase, realizou-se investigação epidemiológica observacional de base 

populacional do tipo ecológico, compreendendo o mesmo período da primeira fase. Refere-se 

a uma investigação de base territorial que tem como unidade agregada7 de observação a 

referência geográfica municipal (223 municípios do estado da Paraíba). Este tipo de estudo 

também pode ser categorizado como agregado-observacional-longitudinal. A referência 

temporal utilizada como estratégia de observação é longitudinal (ROUQUAYROL e 

ALMEIDA FILHO, 1999).  

Em estudos ecológicos é possível a realização de análise gráfica, comparação de 

indicadores e análise de correlação linear (univariada e multivariada). Entre as vantagens 

deste tipo de estudo estão a facilidade de execução, baixo custo relativo, simplicidade 

                                                           

7 Segundo Rothman et al., (2008) a unidade agregada poderia ser uma escola, uma fábrica, um município, nação 
ou país 
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analítica e a ainda a possibilidade de geração de hipóteses. Entre as limitações destaca-se à 

chamada falácia ecológica, ou efeito agregado que consiste na: 

 

“admissão de que os coeficientes de uma dada área referem-se à população 
total dessa área, quando, na verdade, implicam uma média da variação por 
subgrupos com características internas diferentes” (ROUQUAYROL e 
ALMEIDA FILHO, 2003, p. 160). 

 

A estratégia utilizada para minimização da falácia ecológica foi o agrupamento dos 

dados por município segundo uma classificação de ruralidade consistente, proporcionando 

certa homogeneização. 

 

4.3 FONTE DE DADOS, VARIÁVEIS E INDICADORES  

 

Este estudo caracteriza-se por utilizar dados de diferentes tipos (dados não-espaciais e 

espaciais) e de diferentes origens institucionais. Faz uso de informações sociodemográficas, 

econômicas e ambientais, além, dos óbitos infantis. Todos estes dados foram organizados em 

duas bases, em uma delas a unidade de análise foi o óbito infantil na outra, a unidade de 

análise foi o município.  

 

4.3.1 Dados não-espaciais 

 

Foram adotados os dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) e do 

Sistema de Informações sobre os Nascidos Vivos (SINASC). Foram considerados todos os 

óbitos não fetais de menores de um ano, de todos os municípios do estado da Paraíba os quais 

foram disponibilizados pela Gerência Operacional de Resposta Rápida da Secretaria de Saúde 

do Estado da Paraíba.  

Também foram considerados os dados sobre a tipologia rural/urbano disponibilizado 

pelo IBGE e indicadores do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (ATLAS, 2013) os 

quais fazem referência ao censo do IBGE de 2010, descritos no Quadro 4. A utilização destes 

indicadores se justifica por serem, tradicionalmente, capazes de apontar para as condições de 

vida e de saúde, sobretudo em estudos relacionados à mortalidade infantil (VIANNA et al. 

2001; ALMEIDA e SZWARCWALD, 2014; TAVARES et al., 2016; VIANNA et al, 2016).  
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O Atlas é, uma plataforma de consulta ao Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) de 5.565 municípios brasileiros, 27 Unidades da Federação 
(UF), 21 Regiões Metropolitanas (RM) e 3 Regiões Integradas de Desenvolvimento 
(RIDE) e suas respectivas Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH). O Atlas 
traz, além do IDHM, mais de 200 indicadores de demografia, educação, renda, 
trabalho, habitação e vulnerabilidade, com dados extraídos dos Censos 
Demográficos de 1991, 2000 e 2010 (ATLAS, 2013).  

 

Para compor a base dos óbitos infantis considerou-se apenas os dados do SIM. Para 

tanto, foram incluídas as seguintes variáveis da Declaração de Óbito do bloco I (Data do 

óbito, Sexo, Raça/Cor, Idade da criança), do bloco II (Município de Residência da mãe), do 

bloco III (Código do estabelecimento, Local de ocorrência do óbito, Município de Ocorrência 

do óbito), do bloco IV (Idade da mãe, Escolaridade da mãe, Gravidez, Gestação, Tipo de 

parto, Peso ao nascer) e do bloco V (Causa básica do óbito) (Anexo 1). Algumas destas 

variáveis foram extraídas a partir de outras constantes na base do SIM, como exemplo cita-se 

ano do óbito que foi extraída a partir da variável data do óbito. 

Quanto às categorias de análise, algumas variáveis foram categorizadas segundo 

critérios nacionais/internacionais já estabelecidos, outras mantidas tal como armazenadas 

originalmente no SIM (Quadro 3). 

Foram considerados critérios de exclusão da análise: não apresentar código de 

município de residência da mãe válido (250000, por exemplo) e/ou não ter data de nascimento 

da criança. 
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Quadro 3 - Variáveis do Sistema de Informação de Mortalidade utilizadas para o estudo da 
mortalidade infantil na Paraíba 

Variável Descrição/Forma de extração/categorias de análise 

B
L

O
C

O
 I

 

Ano do óbito Extraída da variável data do óbito referente a variável 2 do Anexo 1. 
Sexo Mantida como na base original: M (masculino), F (Feminino), I (Ignorado). 

Refere-se a variável 10 do Anexo 1. 
Raça/Cor Mantida como na base original: Raça: 1 – Branca; 2 – Preta; 3 – Amarela; 4 – 

Parda; 5 – Indígena. Refere-se a variável 11 do Anexo 1. 
Idade² Extraída da variável Idade referente a variável 9 do Anexo A. Esta foi categorizada 

em: Neonatal precoce, Neonatal tardia, Pós neonatal e Não foi possível identificar. 

B
L

O
C

O
 I

I 

Município de 
residência da mãe¹ 

Mantida como na base original. Trata-se do código do município de residência de 
acordo com o IBGE. Refere-se a variável 18 do Anexo 1. 

Grau de ruralidade Definido na seção 4.6, foi categorizado em: 1- Rural adjacente; 2 – Intermediário 
adjacente; 3- Urbano.  

B
L

O
C

O
 I

II
 

Local da 
ocorrência do óbito 

Mantida como na base original: Local de ocorrência do óbito: 1 – hospital; 2 – 
outros estabelecimentos de saúde; 3 – domicílio; 4 – via pública; 5 – outros; 9 – 
ignorado. Refere-se a variável 20 do Anexo 1. 

Código do 
estabelecimento 

Mantida como na base original: Código de estabelecimento no CNES 

Município de 
ocorrência do 
óbito¹. 

Mantida como na base original. Trata-se do código do município de residência de 
acordo com o IBGE. Refere-se a variável 25 do Anexo 1. 

B
L

O
C

O
 I

V
 

Idade da mãe Extraída da variável Idade referente a variável 27 do Anexo 1. Esta foi 
categorizada em: 1- Entre 10 e 14 anos, 2- Entre 15 e 19 anos, 3- Entre 20 e 24 
anos, 4- Entre 25 e 29 anos, 5- Entre 30 e 34 anos, 6- Entre 35 e 39 anos, 7- Entre 
40 e 44 anos, 8- Entre 45 e 49 anos e 9- Ignorado. 

Escolaridade da 
mãe 

Mantida como na base original: 1 – Nenhuma; 2 – de 1 a 3 anos; 3 – de 4 a 7 anos; 
4 – de 8 a 11 anos; 5 – 12 anos e mais; 9 – Ignorado. Refere-se a variável 28 do 
Anexo 1. 

Gravidez Mantida como na base original: 1 – única; 2 – dupla; 3 – tripla e mais; 9 – 
ignorada. 

Gestação Mantida como na base original: 1 – Menos 22 semanas; 2 – 22 a 27 semanas; 3 – 
28 a 31 semanas; 4 – 32 a 36 semanas; 5 – 37 a 41 semanas; 6 – 42 e + semanas. 
Refere-se a variável 31 do Anexo 1. 

Tipo de parto Mantida como na base original: 1 – vaginal; 2 – cesáreo; 9 – ignorado. Refere-se a 
variável 32 do Anexo 1. 

Peso ao nascer Extraída da variável Peso ao nascer³ referente a variável 35 do Anexo A. Esta foi 
categorizada em:1- Baixo peso ao nascer; 2- Peso normal; 3- Macrossômico; 9 – 
Ignorado. 

B
L

O
C

O
 V

 Morte evitável por 
intervenções do 
SUS 

Foi criada a partir da consulta da variável “causa básica da DO” constante na base 
original, que foi em seguida confrontada com a lista de causas de mortes evitáveis 
por intervenções do SUS, proposta por Malta et al., (2007) e utilizada pelo 
Ministério da Saúde. Esta foi categorizada em: 1- Sim; 2- Não. 

(¹) Variável utilizada para “ligar” a informação espacial à informação da mortalidade infantil. (²) Neonatal 
precoce de 0 a 6 dias; Neonatal tardia de 7 a 27 dias; Pós neonatal maior de 27 dias. (³) Baixo peso: até 2499g; 
Não baixo peso ≥2.500g 
 

Para compor a base de dados dos municípios foram considerados 23 indicadores, 

descritos no quadro 4, os quais foram agrupados em dois quinquênios (cinco anos antes e 
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cinco anos depois da implantação da PNSIPCFA) sendo, o primeiro quinquênio de 2007 a 

2011 e o segundo, de 2012 a 2016, quando o indicador teve como fonte o SIM e o SINASC. 

Os indicadores cuja fonte era IBGE ou ATLAS (2013) utilizou-se apenas o ano de 2010. 

 

Quadro 4 - Indicadores adotados no estudo, agregados por município 

SIGLA INDICADOR DEFINIÇÃO FONTE 
TMI Taxa de mortalidade 

infantil 
Razão entre o número de óbitos de menores de 1 ano em certa 
área durante o ano e o total de nascidos nessa área durante o ano 
multiplicado por 1000. 

SIM 
SINASC 

CE_SIM  Morte evitável por 
intervenções do SUS8 

Razão entre o número de óbitos de menores de 1 ano evitáveis 
por intervenções do SUS* e o total de óbitos de menores de 1 
ano multiplicado por 100. 

SIM 

PERC_CESAREO  Parto cesáreo Razão entre o número de nascidos vivos cujo parto foi cesáreo e 
o total de partos multiplicado por 100. 

SIM 
SINASC 

DISTANCIA_MEDIANA Mediana da distância 
entre a cidade onde 
ocorreu o óbito 
infantil e a residência 
da mãe 

Distância entre o município de ocorrência do óbito e o município 
de residência da mãe, obtida por meio do centroide de cada um 
dos municípios (em linha reta e em km) 

SIM 

PROP_NV_COM_7 Proporção de nascidos 
vivos de mães com 7 
ou mais consultas pré-
natal 

Razão entre o número de nascidos vivos com 7 consultas ou 
mais de pré-natal e o número total de nascidos vivos 

SINASC 

ESPVIDA Esperança de vida ao 
nascer 

Número médio de anos que as pessoas deverão viver a partir do 
nascimento, se permanecerem constantes ao longo da vida o 
nível e o padrão de mortalidade por idade prevalecentes no ano 
do Censo. 

ATLAS 
IBGE 

IDHM Índice de 
Desenvolvimento 
Humano Municipal 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Média 
geométrica dos índices das dimensões Renda, Educação e 
Longevidade, com pesos iguais. 

ATLAS 
IBGE 

E_ANOSESTUDO Expectativa de anos 
de estudo aos 18 anos 
de idade 

Número médio de anos de estudo que uma geração de crianças 
que ingressa na escola deverá completar ao atingir 18 anos de 
idade, se os padrões atuais se mantiverem ao longo de sua vida 
escolar. 

ATLAS 
IBGE 

GINI Índice de Gini Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de 
indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia 
de 0, quando não há desigualdade (a renda domiciliar per capita 
de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a 
desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a 
renda).O universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem 
em domicílios particulares permanentes. 

ATLAS 
IBGE 

PIND Proporção de 
extremamente pobres 

Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita igual 
ou inferior a R$ 70,00 mensais, em reais de agosto de 2010. O 
universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em 
domicílios particulares permanentes. 

ATLAS 
IBGE 

PMPOB Proporção de pobres Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita igual 
ou inferior a R$ 140,00 mensais, em reais de agosto de 2010. O 
universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em 
domicílios particulares permanentes. 

ATLAS 
IBGE 

Continua 

 
                                                           

8Segundo lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do SUS do Brasil em Malta et al., (2007). 
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Continuação 
SIGLA INDICADOR DEFINIÇÃO FONTE 

PMPOBCRI Proporção de crianças 
pobres 

Proporção dos indivíduos com até 14 anos de idade que têm renda 
domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 140,00 mensais, em 
reais de agosto de 2010. O universo de indivíduos é limitado 
àqueles com até 14 anos e que vivem em domicílios particulares 
permanentes. 

ATLAS 
IBGE 

PINDCRI Proporção de crianças 
extremamente pobres 

Proporção dos indivíduos com até 14 anos de idade que têm renda 
domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais, em reais 
de agosto de 2010. O universo de indivíduos é limitado àqueles que 
vivem em domicílios particulares permanentes. 

ATLAS 
IBGE 

PER_RURAL 
 

Percentual de 
população residente 
em área rural  

Razão entre o número de pessoas de residentes em domicílio rural e 
o número total de pessoas residentes no município. 

ATLAS 
IBGE 

P_AGRO Percentual dos 
ocupados no setor 
agropecuário 

Razão entre o número de pessoas de 18 anos ou mais de idade 
ocupadas no setor agropecuário e o número total de pessoas 
ocupadas nessa faixa etária. 

ATLAS 
IBGE 

T_AGUA Percentual da 
população que vive 
em domicílios com 
água encanada 

Razão entre a população que vive em domicílios particulares 
permanentes com água canalizada para um ou mais cômodos e a 
população total residente em domicílios particulares permanentes 
multiplicado por 100. A água pode ser proveniente de rede geral, 
de poço, de nascente ou de reservatório abastecido por água das 
chuvas ou carro-pipa. 

ATLAS 
IBGE 

T_BANAGUA Percentual da 
população que vive 
em domicílios com 
banheiro e água 
encanada 

Razão entre a população que vive em domicílios particulares 
permanentes com água encanada em pelo menos um de seus 
cômodos e com banheiro exclusivo e a população total residente 
em domicílios particulares permanentes multiplicado por 100. A 
água pode ser proveniente de rede geral, de poço, de nascente ou de 
reservatório abastecido por água das chuvas ou carro-pipa. 
Banheiro exclusivo é definido como cômodo que dispõe de 
chuveiro ou banheira e aparelho sanitário. 

ATLAS 
IBGE 

T_DENS Percentual da 
população que vive 
em domicílios com 
densidade superior a 2 
pessoas por dormitório 

Razão entre a população que vive em domicílios particulares 
permanentes com densidade superior a 2 e a população total 
residente em domicílios particulares permanentes multiplicado por 
100. A densidade do domicílio é dada pela razão entre o total de 
moradores do domicílio e o número total de cômodos usados como 
dormitório. 

ATLAS 
IBGE 

T_LUZ Percentual da 
população que vive 
em domicílios com 
energia elétrica 

Razão entre a população que vive em domicílios particulares 
permanentes com iluminação elétrica e a população total residente 
em domicílios particulares permanentes multiplicado por 100. 
Considera-se iluminação proveniente ou não de uma rede geral, 
com ou sem medidor. 

ATLAS 
IBGE 

AGUA_ESGOTO Percentual de pessoas 
em domicílios com 
abastecimento de água 
e esgotamento 
sanitário inadequados 

Razão entre as pessoas que vivem em domicílios cujo 
abastecimento de água não provem de rede geral e cujo 
esgotamento sanitário não é realizado por rede coletora de esgoto 
ou fossa séptica e a população total residente em domicílios 
particulares permanentes multiplicado por 100. São considerados 
apenas os domicílios particulares permanentes. 

ATLAS 
IBGE 

PAREDE  Percentual de pessoas 
em domicílios com 
paredes que não sejam 
de alvenaria ou 
madeira aparelhada 

Razão entre as pessoas que vivem em domicílios cujas paredes não 
são de alvenaria nem de madeira aparelhada e a população total 
residente em domicílios particulares permanentes multiplicado por 
100. São considerados apenas os domicílios particulares 
permanentes. 

ATLAS 
IBGE 

T_M10A14CF Percentual de 
mulheres de 10 a 14 
anos de idade que 
tiveram filhos 

Razão entre as mulheres de 10 a 14 anos de idade que tiveram 
filhos e o total de mulheres nesta faixa etária multiplicado por 100. 

ATLAS 
IBGE 

T_MULCHEFEFIF014 Percentual de mães 
chefes de família, sem 
fundamental completo 
e com pelo menos um 
filho menor de 15 
anos de idade 

Razão entre o número de mulheres que são responsáveis pelo 
domicílio, não têm o ensino fundamental completo e têm pelo 
menos 1 filho de idade inferior a 15 anos morando no domicílio e o 
número total de mulheres chefes de família multiplicado por 100. 
São considerados apenas os domicílios particulares permanentes. 

ATLAS 
IBGE 
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4.3.1.1 Qualidade dos dados dos óbitos 

 

Estudos que utilizam dados/indicadores de saúde devem considerar dimensões de 

qualidade desses dados. Acerca disso Paes (2018) alerta sobre a importância de detecção e 

correção de erros nos dados vitais sobretudo quantos aos erros de cobertura e de declaração 

(PAES, 2018). No Brasil, embora muito tenha sido feito na busca pela melhoria da qualidade 

das estatísticas vitais, estudos apontam que essa qualidade não se distribui de forma 

homogênea no país. O ministério da Saúde do Brasil vem adotando uma série de estratégias 

que repercutiram positivamente na qualidade dessas informações, as quais foram elencadas 

por FRIAS et al., 2017: 

 

• o suporte normativo ao processo de produção e análise dos dados;  

• a constituição de pactos e a corresponsabilização dos níveis municipal, 
estadual e federal; a incorporação da busca ativa rotineira de óbitos e 
nascimentos não informados aos sistemas;  

• iniciativas para reduzir a magnitude das causas mal definidas; a 
vigilância das mortes maternas, fetais, infantis e as sem definição da causa 
básica;  

• a disponibilização de informações sobre óbitos e nascidos vivos por 
municípios no site do Departamento de Informática do SUS na Internet 
(http://www.datasus.gov.br);  

• e a possibilidade de acompanhamento das informações por meio de 
um painel de monitoramento dos dados sobre mortalidade disponível na rede 
web9 (FRIAS et al., 2017) 

 

No tocante a este estudo, foram adotadas duas medidas referente à qualidade dos 

dados dos óbitos infantis na Paraíba, a avaliação da incompletude dos dados e ainda a adoção 

de um fator de correção dos óbitos infantis. Segundo Romero e Cunha (2006) a incompletude 

é referente aos campos deixados em branco, refere-se, portanto, à informação incompleta. 

Segundo as mesmas autoras a incompletude pode ser classificada como excelente quando a 

variável apresenta menos de 5% de preenchimento incompleto; bom de 5% a 10%; regular de 

10% a 20%; ruim de 20% a 50%, e muito ruim, com percentual de 50% ou mais (ROMERO e 

CUNHA, 2006). 

                                                           

9 http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/mortalidade/infantil-e-fetal/ 
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4.3.1.2 Fator de correção dos Óbitos Infantis 

 

Conforme já descrito no quadro 4, o cálculo da Taxa de Mortalidade Infantil dá-se 

pela Razão entre o número de óbitos de menores de 1 ano em certa área durante o ano e o 

total de nascidos nessa área durante o ano multiplicado por 1000. Sabidamente, os dados 

provenientes do SIM e do SINASC, em alguns municípios localizados na Amazônia Legal e 

no Nordeste, apresentam precariedade (FRIAS et al., 2017), o que não permite o cálculo 

direto de indicadores que dependem dessas fontes de informação, sendo necessário um fator 

de correção.  

Os fatores de correção dos óbitos menores de 1 ano de idade (1F0) foram estimados a 

partir da razão entre o número de óbitos infantis observados sobre o número de óbitos infantis 

esperados, formalmente explanado por Paes (2018) como sendo: 

 

 

        (1) 

 

 

 

Antes, porém, calculou-se o número de nascidos vivos estimados (NVest) dado por: 

 

NVest = Ci * NVobs      (2) 

 

Sobre a cobertura de nascidos vivos (Ci), é importante realizar algumas observações. 

Sabidamente, os dados provenientes do SIM e do SINASC, em alguns municípios localizados 

na Amazônia Legal e no Nordeste, apresentam precariedade (FRIAS et al., 2017). Assim 

admitindo-se que os dados dos nascidos vivos na Paraíba podem apresentar subenumeração, 

adotou-se Ci obtidos por Paes e Maia (2015) para as microrregiões do Semiárido, a partir dos 

quais foram calculados os fatores de correção dos nascidos vivos. Para tanto, admitiu-se os 

seguintes pressupostos: 

1 - Os municípios paraibanos têm, aproximadamente, a mesma Taxa de Cobertura do 

SINASC da sua microrregião; 



72 

72 

 

2 - Mudanças bruscas na Taxa de Cobertura do SINASC não foram observadas nos 

últimos anos, apresentando média de 93% nos últimos 16 anos tal como pode-se observar na 

Figura 9, admitindo-se certa estabilidade nesta taxa; 

3 - Estão incluídos na região do semiárido 194 municípios paraibanos, representando 

86,55% dos municípios do estado. Dentre os 30 municípios que se encontram fora do 

polígono do semiárido, os quais compreendem as microrregiões Litoral Norte, Litoral Sul, 

João Pessoa e Sapé. 

4 - Para a correção destes 30 municípios adotou-se Ci da microrregião mais próxima10 

à microrregião deles. Este pressuposto ampara-se na primeira Lei de Tobler que afirma que 

“no mundo todas as coisas se parecem, mas coisas mais próximas se parecem mais que coisas 

mais distantes” (TOBLER, 1979). Assim sendo, os municípios das microrregiões João Pessoa 

e Litoral Norte adotaram o Ci da microrregião Guarabira e os municípios das microrregiões 

Litoral Sul e Sapé adotaram o Ci da microrregião Itabaiana. 

 

Figura 9 - Coberturas (%) do Sinasc e do SIM, utilizando metodologia da Busca Ativa no estado da 
Paraíba (2000-2015) 

 
Fonte: MS/SVS/CGIAE - SIM e Busca Ativa. Elaboração: Própria. 
 

A cobertura de nascidos vivos obtida por Paes e Maia (2015) foi estabelecida por: 

 

     (3) 

 

 

                                                           

10 Distância teórica, em linha reta, entre os centróides das microrregiões. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taxa Cobertura SIM 58,2 62,7 66,8 70,3 72,0 71,9 71,5 72,9 73,2 75,5 76,0 75,5 79,6 80,9 78,4 70,1

Taxa Cobertura SINASC 86,7 91,1 93,1 93,2 93,8 94,0 93,7 93,7 94,1 94,2 94,2 93,7 93,9 93,0 92,9 94,5
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onde: 

(4) 

 

Com: 

Ci= cobertura de nascidos vivos da região i; 

NVobs(i)= total de nascidos vivos observados na região i; 

NVest(i)= total de nascidos vivos estimados para a região i; 

TEFj(i) = taxa específica de fecundidade na faixa etária quinquenal j da região i; 

TMj = total de mulheres na faixa etária quinquenal j da região i; 

j= faixa etária quinquenal de 15 a 49 anos. 

 

Por fim, estimou-se os Óbitos esperados os quais foram calculados por:  

 

Óbitos esperados = NVest*TMI     (5) 

 

Nesta etapa, os cálculos consideraram os dados dos óbitos infantis agregados em duas 

séries quinquenais (2007-2011; 2012-2016) por município de residência da mãe, resultando 

no cálculo dos fatores de correção do óbito infantil por município. Por fim, conforme já 

mencionado, as TMI corrigidas dos dois blocos de tempo compuseram a base de dados 

agregados por município, constituindo, mais tarde, em uma das variáveis componentes do 

modelo de decisão espacial. 

 

4.3.2 Dados espaciais 
 

Os dados espaciais, também chamados de geográficos (shapefiles11), utilizados para as 

análises espaciais, foram disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2017a) e pela Sala de Apoio a Gestão Estratégica (SAGE) do Ministério da Saúde 

(Quadro 5). Para a execução da pesquisa foram mantidas as informações de posicionamento e 

projeção cartográfica que são respectivamente, o sistema de coordenadas geográficas 

SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas) e a projeção policônica. 

                                                           

11 Trata-se de um formato de dados vetorial, criado pela Esri, para armazenar a posição, geometria e atributos de 

feições geográficas (ESRI, 2017).  
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Quadro 5 - Descrição dos dados espaciais utilizados na pesquisa 

Plano de informação Geometria Atributos 
Fonte de 

dados 
Unidade da federação Polígono Código da UF, Nome da UF, nome da região   IBGE 
Mesorregião da PB Polígono Nome da mesorregião¹ IBGE 
Microrregião da PB Polígono Nome da microrregião¹ IBGE 
Município Polígono Nome do município, código do município no 

IBGE 
IBGE 

Setor censitário Polígono Código, tipo (urbano/rural), mesorregião, 
microrregião, município. 

IBGE 

Hospital² Pontos Código do estabelecimento no CNES, código 
do município no IBGE, latitude, longitude, 
origem da informação da coordenada do 
ponto.   

SAGE 

Tipologia rural/urbano Polígono Código do município no IBGE, Nome da UF, 
Classe, Tipologia. 

IBGE 

(¹) Plano de informação obtido pelo comando dissolve aplicado no plano de informação Setores censitário, no 
atributo de interesse. (²) Foram incluídos apenas os hospitais que apresentaram óbitos em menores de 1 ano, no 
período do estudo, cujo município de residência da mãe seja na Paraíba. 

 

Desde 2005, por meio do decreto Nº 5334/2005, o Brasil adotou o SIRGAS 2000 

como referencial geodésico para o Sistema Geodésico Brasileiro e para o Sistema 

Cartográfico Nacional (IBGE, 2005). O SIRGAS é um sistema geocêntrico, ou seja, tem 

como referência um ponto no centro de massa da terra. Esta característica compatibiliza-o “às 

mais modernas tecnologias de posicionamento” que também utilizam o mesmo referencial 

(IBGE, 2005), entre elas o GPS (Global Position System). 

As projeções cartográficas foram criadas objetivando representar a forma esférica da 

terra em um plano (mapas e cartas). Existem vários tipos de projeções, cada um priorizando 

determinado aspecto da representação (forma, dimensão, etc.), mas nenhum é isento de 

deformação (IBGE, 2017c).  

Para representar o Brasil, as projeções utilizadas são a cilíndrica equatorial de 

Mercator e policônica (Figura 10). A Projeção policônica, adotada neste estudo, refere-se a 

uma projeção afilática (não é conforme ou equivalente ou equidistante) e policônica (utiliza 

vários cones como superfície de projeção) tem como característica a diminuição da 

deformação da convergência dos meridianos, mantendo uma melhor representação da Região 

Sul do País (IBGE, 2017c). 
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Figura 10 - Representação do Brasil pela projeção policônica 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Cartografia 

 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Inicialmente, realizou-se a estatística descritiva para identificar o perfil do óbito 

infantil e dos municípios segundo a ruralidade. Para tanto, foram calculadas medidas de 

tendência central e dispersão (variáveis contínuas) e medidas de frequência (variáveis 

categóricas), conforme o caso, foram gerados gráficos, tabelas e mapas para ilustração de 

algumas variáveis.  

 

4.4.1 Correlação de Spearman 

 

Posteriormente, utilizou-se o coeficiente de correlação por postos de Spearman para 

avaliar o comportamento da Razão de Incidência Espacial12 nos últimos cinco anos para cada 

um dos municípios do estudo.  Com esta análise esperava-se identificar aqueles municípios 

com correlação positiva e com correlação positiva significativa com respeito às variáveis RIE 

(7), descrita na seção 4.5.2, e Ano. 

                                                           

12 Medida explicada na seção 3.6.6. 
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O Coeficiente de correlação de Spearman é um teste não paramétrico, de medida de 

associação que pode ser utilizado quando as duas variáveis estudadas apresentem no mínimo 

a escala ordinal (SIEGEL, 1956). Representado por Ps, o coeficiente de correlação de 

Spearman é calculado por: 

 

 

 

onde l é o número de pares de valores e di é a diferença entre os dois postos (DANIEL, 1978; 

SIEGEL, 1956). 

Os valores possíveis para Ps encontram-se no intervalo entre -1 e +1. Para fins deste 

estudo, esperava-se observar a tendência da RIE no tempo e não a força da correlação. Então 

a observação do sinal da correlação seria suficiente para alcançar tal resultado, conforme 

afirma Costa Neto (2002) “o sinal da correlação indica a tendência da variação conjunta das 

duas variáveis”.   

Dessa forma, quando a correlação foi considerada linear positiva (0 < sxy <1), 

considerou-se que a RIE apresentou tendência crescente ao longo do tempo; quando foi linear 

negativa (-1 < sxy < 0), considerou-se que a RIE apresentou tendência decrescente ao longo do 

tempo e quando foi nula (sxy =0) considerou-se que a RIE não apresentou tendência, ou seja, 

foi estável ao longo do tempo (TOLEDO e OVALLE, 2014). 

 

4.5 ANÁLISE ESPACIAL 

 

O uso de técnicas de geoprocessamento encontra-se presente em todas as fases dessa 

pesquisa, desde os momentos iniciais até a fase de publicação e divulgação dos resultados. A 

análise espacial refere-se a um campo da estatística que estuda fenômenos espacialmente 

distribuídos (MAYER, 1983) sendo, portanto, uma das técnicas de geoprocessamento. Nesta 

fase foram utilizados os software R13, SaTScan (KURDOLFF, 2018) e o Quantum GIS 

(QGIS, 2018), todos gratuitos. 

 

                                                           

13 https://www.r-project.org/ 

(6) 
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4.5.1 Mapas temáticos ou cloropléticos 

 

Uma das técnicas utilizadas foi o mapeamento temático que se refere aos mapas que 

tratam de um tema específico e que apresentam para visualização um conhecimento. Esses 

mapas admitem vários níveis de leitura que vão desde o mais básico, por exemplo, a 

visualização e localização de eventos, até níveis mais complexos sendo possível identificar 

tendências e padrões espaciais, determinar associação espacial das informações apresentadas 

(BRASIL, 2006b). 

Os mapas temáticos podem ser classificados em qualitativos e quantitativos. Os 

qualitativos apresentam a distribuição espacial ou a localização de alguma variável mapeada, 

sem expressar sua quantidade/intensidade. Enquanto que, os mapas temáticos quantitativos 

apresentam o quanto de uma variável está presente na área mapeada (BRASIL, 2006b). 

 

4.5.2 Mapa de Razão de Incidência Espacial 

 

Os resultados obtidos na etapa de identificação de conglomerados, pelo método Scan 

espacial foram comparados com aqueles obtidos pela Razão de Incidência Espacial (RIE). Isto 

ocorreu tanto para o modelo de Poisson, quanto para modelo exponencial. No primeiro caso, 

denominou-se Razão de Incidência Espacial da Mortalidade Infantil (RIE-MI) e, no segundo, 

Razão de Incidência Espacial da Mortalidade Neonatal Precoce (RIE-NP). Buscando-se, 

sempre que possível, identificar conglomerados localizados nos municípios cuja intensidade 

do fenômeno aqui estudado mostrou-se mais forte. Com este intuito, a RIE foi calculada para 

cada ano do período para fins de comparação com os mapas de Scan espacial. 

Segundo (PINTO, MEDEIROS, MORAES, 2018), a Razão de Incidência Espacial 

(RIE) é definida pela razão da incidência do geo-objeto município (Ai) sobre a incidência do 

espaço geográfico (7), onde Mi corresponde ao número de óbitos no município - de 0 a 6 dias 

de vida completos, para o caso da análise exponencial, ou de 0 a 364 dias de vida completos, 

para o caso da análise de Poisson - e Ei corresponde ao número de nascidos vivos no período 

no município; Mj corresponde ao número de óbitos em todo o estado da PB - de 0 a 6 dias de 

vida completos, para o caso da análise exponencial, ou de 0 a 364 dias de vida completos, para o 

caso da análise de Poisson - e Ej corresponde ao número de nascidos vivos no período em 

todo o estado da PB. 
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A interpretação da RIE dá-se de forma análoga à do risco relativo que à luz de 

Rouquayrol e Almeida Filho, (2003) depreende-se que valores menores que um implicam em 

fator de proteção, ou seja, o risco de ter óbitos infantis ou neonatais precoce no município 

(risco local) é menor do que o risco do estado da Paraíba (risco global); ao passo que valores 

iguais a um implicam na não existência de associação; e por fim, valores maiores que um 

implicam em fator de risco, de maneira que o risco de ocorrência de óbitos infantis ou 

neonatais precoce no município é maior que o risco do estado. 

 

4.5.3 Identificação de conglomerados  

 

Outra estratégia metodológica espacial adotada foi a detecção de conglomerados 

espaciais. A detecção de conglomerados espaciais, por vezes chamado de clusters, pode 

representar áreas de risco elevado, ou de risco baixo, em relação às demais áreas de risco 

constante. Tais achados podem indicar localidades prioritárias de atenção à saúde 

(CARBALLO, 2005). 

Um dos métodos utilizados para detecção de conglomerados espaciais é o Scan 

espacial, proposto por Kulldorff e Nargawalla (1995). Este método tem como hipótese nula 

(H0) de homogeneidade a inexistência de conglomerados (clusters) espaciais, admitindo-se 

que o risco se mantem constante em toda área adotada no estudo. Acerca desse método 

Lucena e Moraes (2009) explicam que círculos de raio arbitrário, partindo dos centroides de 

cada sub-região de estudo, são sobrepostos aos possíveis candidatos a conglomerados, para 

cada círculo z, há o interesse na probabilidade de haver casos dentro (p) e fora (q) dos 

círculos. 

Neste estudo, foram utilizados para os dados de contagem de óbitos infantis os 

métodos Scan espacial proposto por Kulldorff e Nargawalla (1995) e o Scan espaço-temporal 

proposto por Kulldorff e Nargawalla (1997) utilizando o modelo probabilístico do Poisson. Já 

para os dados dos tempos de sobrevida utilizou-se o método Scan espacial proposto por 

(7) 
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Huang, Kulldorff, Gregorio (2007). Para a implementação das análises de conglomerados 

utilizou-se o SaTScan. 

O SaTScan é um software livre desenvolvido por Martin Kulldorff para análise 

estatística de varredura espacial, temporal ou espaço-temporal. Embora possa ser utilizado em 

qualquer área de conhecimento, ele foi projetado, especialmente, para análise de dados de 

Saúde (KURDOLFF, 2018).  

 

4.5.4 Scan espacial – Modelo de Poisson 

 

O principal objetivo dessa técnica consiste em identificar conglomerados, cuja 

ocorrência de um evento seja significativamente mais provável dentro de determinada área do 

que fora dela (KULLDORFF e NAGARWALLA, 1997), ou seja, no contexto deste estudo, 

um conglomerado pode ser um município ou um conjunto de municípios cujo risco de ocorrer 

óbitos infantis internamente, no intervalo definido, é significativamente mais elevado que fora 

dele. 

Lucena e Moraes (2009) detalham que no Scan espacial usando o modelo de Poisson 

são computados os raios cujos valores de p(z) e q(z) maximizam a função de verossimilhança 

condicionada ao total de casos observados, considerando-se a estatística: 

 

 

 

onde: KN é a função de verossimilhança, p é a probabilidade de haver óbitos infantis dentro 

do círculo, q probabilidade de haver óbitos infantis fora do círculo, Z é o conjunto de todos os 

municípios candidatos a conglomerados. L0 é definido como:  

 

 

 

onde: �� é o total de óbitos infantis observados em toda região do estudo e �� a população 

total de nascidos vivos em toda região de estudo e 

(8) 

(9) 



80 

80 

 

 

 

 

onde: exp representa a função exponencial; cz é o número de óbitos infantis no círculo z; ci é o 

número de óbitos infantis no círculo i e nz é o número de nascidos vivos em risco no círculo z. 

 

4.5.5 Scan espaço-temporal – Modelo de Poisson 

 

Semelhante ao método Scan espacial, o principal objetivo dessa estatística consiste em 

identificar conglomerados, porém devendo considerar a interação espaço-tempo 

simultaneamente (LUCENA E MORAES, 2012; PINTO, et al., 2014). Trata-se, portanto, de 

uma extensão da estatística de Kulldorff (1997) que passa a considerar não só o espaço, mas 

espaço-tempo conjuntamente, o que implicou na modificação da janela de varredura cujo 

formato original era circular passando para o formato cilíndrico (PINTO, et al., 2014).  

Diante disso, a estatística Scan espaço-temporal é definida por uma janela de 

varredura cilíndrica em que sua base, corresponde ao espaço geográfico e sua altura 

corresponde ao tempo (KULLDORFF et al, 1998). Considerando este formato, o processo de 

varredura ocorre de maneira diferenciada. 

Kulldorff et al. (1998) explicam que a base do cilindro é posicionada em um dos 

possíveis centroides da área do estudo e seu raio segue variando continuamente até o tamanho 

máximo definido. A altura deste cilindro, vai refletir qualquer intervalo de tempo possível 

menor ou igual a metade do período total do estudo, assim como o período de estudo como 

um todo. Como resultado, são gerados infinitos cilindros sobrepostos com tamanhos e formas 

diferentes os quais cobrem toda a área do estudo. Cada um desses cilindros são, portanto, 

possíveis conglomerados. Kulldorff et al. (1998) ressaltam que embora o número de cilindros 

gerados seja infinito, epidemiologicamente, o número de casos é finito, resultando em um 

número finito de cilindros para cada probabilidade calculada.  

Para testar a significância estatística destes conglomerados considerou-se a hipótese 

nula (H0) de inexistência de conglomerados espaço-temporais do número de óbitos infantis na 

Paraíba sendo rejeitados aqueles cujo p-valor fosse menor que 5%. Para tanto, o teste desta 

(10) 
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hipótese foi realizado por meio da simulação de Monte Carlo que realizou 999 permutações 

ao acaso, do número de óbitos infantis em relação a área e ao tempo de avaliação. 

Para fins deste estudo, a variável resposta utilizada foi o número de óbitos infantis, os 

quais foram agregados por município e pelo intervalo de tempo (2007-2016). Para tanto, 

utilizou-se a análise espaço-temporal retrospectiva.  Quanto aos tamanhos máximos do raio 

dos círculos e das alturas dos cilindros, considerou-se as recomendações de Kulldorff et al. 

(1998). A altura máxima dos cilindros foi definida como sendo 50% do tempo total do 

período e quanto aos raios dos círculos foram testados valores abaixo de 50% da população 

sob risco (ou seja, de nascidos vivos) sendo considerado o melhor percentual aquele que 

melhor atendesse aos resultados apresentados nos mapas da RIE. 

 
4.5.6 Scan espacial – Modelo Exponencial 
 

Tradicionalmente, o modelo exponencial é projetado para dados de tempo de 

sobrevida, entretanto adequa-se a qualquer dado cuja observação resulte em valores positivos 

(KULLDORFF, 2018). A utilização deste modelo neste estudo buscou identificar municípios, 

ou conjunto de municípios, no estado da Paraíba, que apresentam maior risco de ocorrência de 

óbito infantil com os menores tempos de vida, equivalente aos óbitos neonatais.  

Desse modo, por ser o tempo de vida a variável de interesse nesta análise, adotou-se 

como critério de inclusão os óbitos infantis que apresentaram as datas de nascimento e de 

óbito adequadamente preenchidas, resultando tempo válido. O tempo de vida de cada criança 

foi calculado considerando a diferença entre data do óbito e a data de nascimento. Quando a 

data de nascimento foi igual a data do óbito adotou-se 1 dia de vida, por ser esta a menor 

unidade de tempo adotada no estudo. 

Assim, a partir das variáveis do IBGE e do SIM foram estruturados dois arquivos para 

aplicação do modelo exponencial no SaTScan conforme apresentado no quadro 6: 

 

Quadro 6 - Estruturação dos arquivos utilizados para aplicação do Modelo Exponencial, Espaço: 
Dados de Sobrevida 

Arquivo de casos Arquivo de coordenadas 

Fonte: SIM 
Formato: <id da localidade> <# casos> 
<ano_nascimento> <tempo de sobrevida> <censurado>  
Período de estudo: 2007 a 2016  
Agregação: 223 Localidades  
Precisão do tempo de diagnóstico: Ano  
Precisão do tempo de sobrevida/censura: Dia  

Fonte: IBGE 
Formato: <id da localidade> <coordenada-x> 
<coordenada-y>  
Coordenadas: Latitude/Longitude 
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Segundo Huang, Kulldorff, Gregorio (2007) não é recomendado o uso do modelo 

exponencial em dados que apresentam distribuição normal. Por esta razão realizou-se, 

inicialmente, o teste de Kolmogorov - Smirnov para avaliar as hipóteses:  

 

H0 : Os dados de tempos de sobrevida seguem uma distribuição normal; 

H1 : Os dados de tempos de sobrevida não seguem uma distribuição normal. 

 

Após a rejeição da hipótese nula (H0) de distribuição normal dos dados de tempo de 

sobrevida, foi aplicado o método Scan espacial utilizando o modelo de probabilidade 

exponencial para detecção dos conglomerados com os menores tempos de sobrevida na área 

do estudo. 

O método utilizando a estatística Scan espacial com o modelo exponencial, foi 

detalhadamente apresentado por Huang, Kulldorff e Gregorio (2007). Estes autores definem 

que tempo de sobrevivência para cada indivíduo dentro do círculo Z com distribuição 

exponencial e média θin, enquanto o tempo de sobrevivência dos indivíduos fora de Z 

exponencialmente distribuídos, com média θout. Assim sendo, esta estatística admite como 

hipótese nula H0: θin = θout, ausência de clusters, devendo ser contrastada com a hipótese 

alternativa H1: θin < θout, ou seja, no caso deste estudo, existem clusters com tempos de 

sobrevida curtos. 

Dessa forma, supõe-se que N indivíduos do estudo estão associados com individuais i 

tempo de vida Ti e um tempo de censura fixo Li. Assume-se que Ti sejam independentes e 

identicamente distribuídos, com função de densidade de probabilidade exponencial.              . 

Ressalta-se que o tempo de vida Ti individual somente será observado se Ti ≤  Li, caso 

contrário, se Ti  >  Li , o tempo de sobrevivência será censurado. A indicação de tempo de vida 

��, censurados ou não, dá-se por ⸹1, sendo ⸹1=1 se Ti ≤  Li  ⸹1=0 se Ti  >  Li  (HUANG, 

KULLDORFF, GREGORIO, 2007).  

O número total de indivíduos em G é denotado por N =  nin + nout e o total de 

indivíduos não censurados é R = rin + rout onde: rin = número de indivíduos não censurados 

dentro do círculo Z; rout = número de indivíduos não censurados fora do círculo Z; nin = 

número total de indivíduos dentro do círculo Z; nout = número total de indivíduos fora do 

círculo Z. 

em que:  
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Por fim, as hipóteses são testadas por meio de um teste da razão de verossimilhanças, 

utilizando-se a simulação de Monte Carlo com nível de significância de 5% (MOURA, 2006). 

A razão de verossimilhanças para uma zona arbitrária Z é denotada por: 

 

 

 

onde i ∈ Z indica que o i i-ésimo indivíduo está localizado na zona Z. 

 

A informação da censura é incorporada à função de verossimilhanças L e L0 por meio 

de rin e rout, e R, que são funções indicadoras da censura ⸹. L0 é o máximo de L(Z, θin, θout) sob 

H0. Ressalta-se que L0 depende apenas de R, total de indivíduos não censurados, mas não da 

distribuição espacial daqueles indivíduos. A estatística do teste para hipótese alternativa (θin < 

θout), adequada para este estudo, é denotada por: 

 

 

Kurdolff (2018) afirma que neste tipo de análise, as localidades das observações são 

aleatórias e podem ocorrer em qualquer lugar dentro de uma área de estudo. Além disso, a 

distribuição que gerou os tempos de sobrevida não é importante, pois os valores de ‘p’ da 

inferência estatística continuam válidos e sem vieses. O autor explica que isto ocorre porque, 

“ao invés de gerar os dados aleatórios a partir de uma distribuição exponencial, cada um dos 

dados aleatórios é uma permutação espacial dos tempos de sobrevida”.  

 

 

 

 

(11) 

(13) 

(12) 
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4.6 DEFININDO A RURALIDADE MUNICIPAL 

 

4.6.1 Método Banco Mundial 

 

A primeira definição de ruralidade adotada nesse estudo foi proposta pelo Banco 

Mundial em Ferranti et al. (2005). Essa proposta apresenta graus de ruralidade considerando 

informações municipais acerca da densidade demográfica e da distância para grandes cidades, 

segundo o tempo de viagem. A escolha por essa definição de ruralidade nesse estudo justifica-

se, pois, as informações consideradas para os graus de ruralidade por Ferranti et al. (2005) 

tem profunda relação com a população alvo da PNSIPCFA.  

Aspectos relacionados ao acesso aos serviços de saúde estão relacionados a essas 

informações (densidade demográfica e distância para as grandes cidades), tal como afirma 

Unglert et al. (1987) “o grau de acesso real aos serviços de saúde depende da distância que se 

deve percorrer para obtê-los, do tempo que leva a viagem e do seu custo.”  

Devido a indisponibilidade desse conceito de ruralidade aplicado ao estado da Paraíba 

no formato espacial, foram utilizadas técnicas de geoprocessamento para sua espacialização 

em escala municipal dessa tipologia. 

Assim, para utilização dos critérios descritos no Quadro 7, procedeu-se a identificação 

das “grandes cidades” que, segundo Ferranti et al. (2005), são aquelas, cuja população 

residente supera os 100 mil habitantes. Para fins desse estudo, optou-se por utilizar a distância 

teórica em linha reta entre os municípios, considerando como ponto de partida/chegada o 

centroide do polígono de cada município. Para tanto, foram calculados os 223 centroides 

utilizando o Quantum GIS e em seguida foram construídos buffer zones de 60km em torno 

dos centroides das grandes cidades do estado da Paraíba. 

Ressalta-se que a definição do tempo de viagem depende do tipo de modal de 

transporte utilizado na área de estudo. Os modais podem ser do tipo ferroviário, rodoviário, 

aquaviário e aeroviário (SILVA E MARUJO, 2012). Em uma localidade cujo principal modo 

de viagem é o transporte rodoviário, 60km é uma distância razoável para se percorrer em uma 

hora, no caso da Paraíba e em boa parte das demais unidades federativas do Nordeste. 

Entretanto, na regiões Norte do Brasil, por exemplo, deve-se considerar outros valores de 

distância para esse tempo, visto que naquela região é comum que os trajetos sejam 

percorridos por vários tipos de transportes, as chamadas viagens intermodais, sobretudo 
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combinadas com o modal aquaviário. Esta é uma limitação do método do BM sendo 

fundamental a observação do tempo de viagem para cada localidade. 

Considerou-se buffer de 60km por ser essa a distância aproximada, percorrida em 1 

hora, compatível com a velocidade máxima regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB) em seu Capítulo III - das normas gerais de circulação e conduta, Art. 61 e, portanto, é 

mais compatível com as estradas localizadas nas áreas mais rurais. Diante disso, o CTB define 

que as velocidades permitidas serão: 

a) nas rodovias 
b) 110 (cento e dez) quilômetros por hora para automóveis, camionetas e 
motocicletas; (Redação dada pela Lei nº 10.830, de 2003) 
          2) noventa quilômetros por hora, para ônibus e microônibus; 
          3) oitenta quilômetros por hora, para os demais veículos; 
b) nas estradas, sessenta quilômetros por hora.  

 

Por fim, realizou-se a consulta espacial considerando os buffers zones como critério 

para categorização do tempo de viagem. De tal maneira que, o centroide do município que 

estava contido no raio do buffer zone, foi categorizado como “tempo de viagem até 1 hora”, 

aquele que estava fora desse raio foi categorizado como “tempo de viagem maior que uma 

hora” (Figura 11).  

 

Quadro 7 - Critérios adotados para a definição dos graus de ruralidade 

Critério Variável Categorias Peso de ruralidade 

1 
Distância para cidades com 

100 mil habitantes 

Menos de 1 hora* Peso 1 

Mais de 1 hora Peso 2 

2 Densidade demográfica 

Até 20 pessoas por km² Peso 4 

Entre 21 e 50 pessoas por km² Peso 3 

Entre 51 e 100 pessoas por km² Peso 2 

Maior que 100 pessoas por km² Peso 1 

(*) Os municípios com 100 mil habitantes foram incluídos nessa categoria. 
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Figura 11 - Mapa dos municípios da Paraíba contidos e não contidos em buffer zones de 60 km 
segundo a distância para cidades com 100 mil habitantes 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Casanova et al., (2005) explica que o centroide de um polígono é obtido a partir da 

divisão desse polígono em triângulos e, em seguida, da média ponderada dos centroides de 

cada triângulo, os quais adotam como peso suas áreas, ou seja, para um triângulo ABC tem-se 

o ponto (XG, YG) obtido por: 

 

XG=(xa + xb + xc)/3 e YG=(ya + yb + yc)/3 

O termo buffer zone refere-se às áreas construídas em torno de objetos espaciais, 

representados por linha, ponto ou polígono (Figura 12), mantendo uma distância, previamente 

definida. A construção de um buffer para ponto, tal como aquele utilizado nessa pesquisa, dá-

se de forma direta por uma circunferência de raio d (CASANOVA et al., 2005). Na área da 

saúde, essa técnica pode ser utilizada para demarcar áreas de risco ambiental a partir de um 

ponto poluente, por exemplo (BRASIL, 2007). 

 

Legenda 
Centroides

Cidades_100mil hab ou +

Buffer 60km

1 hora ou menos

Mais de 1h

(14) 
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Figura 12 - Buffers elementares ao redor de ponto (a), linha (b) e polígono (c) 

 
Fonte: Adaptado de Casanova et al. (2005) 

 

Concluída essa etapa, e em concordância com as diferenças entre os espaços urbanos e 

os rurais elencados por Sorokin, Zimmerman, Galpin (1981), foram atribuídos “pesos de 

ruralidade” que variaram de 1 a 4, conforme o caso, às variáveis “Distância para cidades com 

100 mil habitantes” e “Densidade demográfica”. De maneira que quanto maior o peso 

atribuído à variável, maior o grau de ruralidade do município. Por fim, criou-se uma variável 

denominada de “Grau de ruralidade” para registrar a soma dos pesos de ruralidade dessas 

duas variáveis (Quadro 7). 

 

4.6.2 Método Nova tipologia do IBGE 

 

A segunda definição de ruralidade adotada nesse estudo foi publicada somente no 

último trimestre de 2017 pelo IBGE. O método proposto por IBGE (2017b) apresenta, até 

certo ponto, algumas similaridades com a tipologia de Ferranti et al. (2005). O critério 

fundamental considerado por IBGE (2017b) é a densidade demográfica, tal como aquela de 

Ferranti et al. (2005). Além desse critério, agrega-se também a localização, a acessibilidade a 

centros com alto nível hierárquico em relação a rede urbana, também muito semelhante à 

Ferranti et al. (2005). O diferencial da tipologia do IBGE foi o tratamento dado à densidade 

demográfica que metodologicamente, foi considerada em dois momentos, desdobrando-se em 

outros dois critérios. 

Assim, para definição da tipologia IBGE (2017b) relata que se utilizou classificações e 

cruzamentos matriciais sucessivos tendo por base três critérios: população em áreas de 

ocupação densa, proporção da população em áreas de ocupação densa em relação à população 

total (ambas relacionadas à densidade demográfica) e localização. A justificativa para a 
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utilização destes três critérios dialoga fortemente com o rompimento do paradigma da 

dicotomização urbano/rural além de considerar aspectos da dinâmica no território: 

 

O critério da população total em áreas de ocupação densa pode ser tomada 
como uma aproximação da complexidade da vida urbana municipal 
(BRASIL, 2017b p. 42). 
 
critério da proporção da população em áreas de ocupação densa em relação à 
população total baseia-se no fato de que quando se comparam municípios do 
mesmo tamanho populacional, quanto maior for essa proporção maior será a 
tendência de um maior dinamismo das atividades urbanas, tais como 
sistemas de transportes e oferta de serviços (BRASIL, 2017b p. 42). 
 
a localização ou a acessibilidade aos centros urbanos mais estruturados 
também se apresenta como um elemento importante, já que a relação das 
cidades menores com os centros urbanos de maior hierarquia reflete 
diretamente no modo de vida e na configuração do espaço (BRASIL, 2017b 
p. 43). 

 

Esta tipologia foi elaborada na escala municipal (IBGE, 2017b). Este é um ponto 

positivo considerando sua aplicabilidade neste estudo com respeito a sua compatibilidade com 

o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), dado que este sistema permite o agrupamento 

dos indicadores aqui utilizados nessa mesma escala. 

O produto final apresentado pela nova tipologia rural/urbano divide os municípios 

brasileiros em: Urbano, Intermediário Adjacente, Intermediário Remoto, Rural Adjacente e 

Rural Remoto. Esta tipologia quando aplicada ao estado da Paraíba classifica os municípios 

em três tipos: Rural adjacente, Intermediário adjacente e Urbano 

Diferentemente do que ocorreu com o método de Ferranti et al. (2005), o conceito de 

ruralidade do IBGE encontra-se mapeado, pronto para uso. Tanto os dados alfanuméricos 

quanto os dados geográficos foram disponibilizados no sítio do IBGE14. Com relação aos 

dados alfanuméricos, originalmente, são disponibilizadas 30 variáveis, para fins deste estudo 

foram consideradas apenas três descritos no Quadro 5. 

 

 

 

                                                           

14 Colocar o site do IBGE a parte onde estão os shapes da nova tipologia 
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4.6.3 Comparação dos dois métodos: Banco mundial versus IBGE 

 

Inicialmente, o estudo não tinha a intenção de comparar tipologias, mas de identificar 

uma melhor definição de ruralidade que dialogasse minimamente com as demandas de saúde 

no âmbito municipal. Pelas razões aqui já colocadas, a proposta do Banco Mundial se 

aproxima de uma definição ideal, superando, ao menos, a insuficiente dicotimização urbano-

rural. Para este estudo, a adoção da proposta do Banco Mundial bastaria se não fosse o fato de 

que, em pleno desenvolvimento deste estudo o IBGE lançou uma nova tipologia rural/urbano 

para o país com a promessa de já utilizá-la no próximo censo, em 2020.  

O posicionamento institucional de um órgão responsável pelas estatísticas oficiais do 

Brasil frente a um conceito de ruralidade no país que rompe com a definição político-

administrativa adotada até então, não poderia ser ignorado por este estudo, surgindo então a 

necessidade de responder a seguinte pergunta: considerando as duas propostas, a do Banco 

Mundial e a do IBGE, qual delas classificaria os municípios paraibanos mais próximo da 

realidade encontrada no território? 

Para a comparação entre as tipologias do IBGE (2017b) e de FERRANTI et al. (2005) 

utilizou-se de três indicadores de controle agregados por município: 1 - Percentual dos 

ocupados no setor agropecuário (P_AGRO ≥ 50%, P_AGRO < 50%); 2 - Percentual de 

população residente em situação de domicílio rural (P_RURAL ≥ 50%, P_RURAL < 50%); 

disponibilizados pelo censo do IBGE de 2010, e o 3- Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM Baixo, IDHM Médio e IDHM Alto), disponibilizada pelo Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil. Estes indicadores foram escolhidos por terem profunda 

relação com os espaços rurais e por não terem sido utilizados como critério em nenhuma das 

duas propostas.  

A utilização do primeiro indicador encontra respaldo teórico na Sociologia, que 

destaca importantes diferenças entre os espaços urbanos e os rurais que são “genéricos no 

espaço e, relativamente, constantes no tempo” (SOROKIN, ZIMMERMAN, GALPIN, 1981), 

entre estas diferenças estão as atividades ocupacionais mais voltadas para o setor primário, no 

caso dos espaços rurais.  

O segundo indicador, embora seja subdimensionado, pois como foi obtido no censo de 

2010 e, portanto, considerou o conceito de ruralidade vigente na época, tem extrema 

relevância para o estudo, visto que se espera uma população residente em área rural maior que 
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aquela declarada no censo de 2010, em que pese o fluxo migratório e todas as dinâmicas 

territoriais envolvidas. 

O terceiro indicador ressalta as profundas desigualdades ainda presentes no território 

brasileiro evidenciadas em vários estudos (SOARES et al., 2015; PNUD, 2017; IBGE, 1999). 

De tal modo que ao desagregar o IDHM por situação de domicílio, nos espaços rurais do 

Brasil é considerado baixo (0,586), contrapondo-se ao IDHM dos espaços urbanos que é 

considerado alto (0,750) (PNUD, 2017). Resultado semelhante foi indicado por Soares et al., 

(2015). 

 

4.6.4 Compatibilização das duas propostas 

 

Antes de iniciar a comparação das duas tipologias buscou-se compatibilizá-las, pois 

estas quando aplicadas aos municípios paraibanos, apresentam número de níveis de ruralidade 

diferente. A tipologia do Banco Mundial apresenta cinco níveis de ruralidade e a do IBGE 

apresenta três. Dessa forma, os municípios com “Ruralidade 2” foram considerados 

“Urbanos”; os de “Ruralidade 3” e “Ruralidade 4” foram considerados “Intermediários 

adjacentes” e os de “Ruralidade 5” e “Ruralidade 6” foram considerados “Rurais adjacentes” 

(Figura 14).  

Em seguida foi criada a variável “Comparação” que teve por base os três indicadores 

de controle (IDHM, P_AGRO e P_RURAL). Para tanto, utilizou-se o conjunto de municípios 

do estado da Paraíba cuja classificação foi equivalente para as duas propostas (121 

instâncias). A este conjunto de dados aplicou-se o algoritmo de Associação Apriori disponível 

no WEKA.  

Trata-se de uma técnica de Data Mining de aprendizagem não supervisionada, capaz 

de gerar regras de associação entre os valores dos atributos tendo por medidas de qualidade 

confiança e suporte. Confiança refere-se ao número de registros que contém X e Y dividido 

pelo número de registros que contém X. E suporte refere-se ao número de casos que contém X 

e Y dividido pelo número total de registros (SILVA et al., 2010). 

Para fins deste estudo adotou-se confiança 0,9 e suporte 0,1 objetivando filtrar as 

melhores regras, com maior precisão e maior cobertura. O pequeno número de municípios 

classificados como “Intermediário Adjacente” no conjunto de concordantes não permitiu a 

identificação de um padrão e por isso, estes municípios não foram considerados na 
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comparação. Entre as 10 melhores regras geradas foram utilizadas apenas três, por 

conseguirem classificar todo o conjunto de discordantes: 

 

Regra 1: Se IDHM = BAIXO e PERC_RUR ≥ 50% então município é Rural; 

Regra 2: Se %_AGRO ≥ 50% então município é Rural; 

Regra 3: Se %_RURAL ≤ 50% TIPOLOGIA=Urbano. 

 

Figura 13 - Esquematização do processo de compatibilização das tipologias do Banco Mundial e do 

IBGE para comparação da classificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração Própria. Arte de Jessé Luiz 

Para proceder a comparação, analisou-se apenas o conjunto de municípios em que se 

identificou divergências entre as tipologias do Banco Mundial e do IBGE o qual foi 

confrontado com a variável “Comparação”. A partir deste ponto, a tipologia rural/urbano 

adotada nas análises seguintes foi aquela que apresentou melhor percentual de acerto e melhor 

coeficiente Kappa como resposta a esta comparação.  
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Essas medidas estão fundamentadas na matriz de classificação, também denominada 

de matriz de confusão (confusion matrix), constituída pelos erros e acertos das decisões do 

modelo, de modo que os acertos se localizam na diagonal principal da matriz e os erros fora 

dela. Desse modo, observando essa matriz é possível verificar o comportamento das decisões 

(BECKMANN, 2010). O percentual de decisões corretas e incorretas será obtido, a partir da 

soma dos valores localizados na diagonal principal da matriz, dividida pela soma de todos os 

valores da matriz.  

Quanto a estatística Kappa, essa medida testa a confiabilidade e a precisão do 

modelo, ao ponderar as concordâncias considerando erros e acertos da decisão a partir de uma 

referência calculada por (DUDA; HART; STORK, 2000): 

 

 

 

 

 

 

 

onde:  

�	 é o coeficiente Kappa, n é o número de colunas (e linhas) em uma matriz de classificação, 

mij é o elemento (i , j) da matriz de classificação, N é o número total de observações. 

Segundo Landis e Kock (1977), o coeficiente de Kappa pode ser classificado de 

acordo com o grau de concordância do modelo, de modo que, valores maiores que 0,75 

possuem grau de concordância excelente; entre 0,40 e 0,75 possuem grau de concordância 

mediano e menor que 0,40 possuem grau de concordância baixo.  

 

4.7 MODELO DE DECISÃO ESPACIAL 

 

A tomada de decisão implica na escolha da melhor decisão para solução de 

determinado problema (MORAES; MELO, 2017). O processo de decisão ocorre na vida 

(15) 

(16) 

(17) 
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humana desde aquelas situações corriqueiras, sem grandes consequências em caso de erro do 

decisor, como que roupa usar hoje; como em situações mais complexas em que a vida de 

outras pessoas pode ser afetada positivamente, ou não, a depender da decisão tomada. 

Quando a tomada de decisão envolve informações espaciais no processo de decisão 

final, tem-se um Sistema de Apoio à Decisão Espacial, termo traduzido do inglês Spatial 

Decision Support Systems (SDSS) (MORAES; NOGUEIRA; SOUSA, 2014). Seguramente, 

representam uma evolução dos Sistemas de Apoio à Decisão e dos Sistemas baseados em SIG 

(SUGUMARAN e SUGUMARAN, 2005).  

Malczewski e Keller (2000) acrescentam ainda que se trata de sistemas interativos, 

baseados em computadores focados na eficiência de processo de tomada de decisão para 

solução de um problema espacial. Permitem maior eficiência ao decisor visto que possibilitam 

melhoria no seu desempenho quanto ao tempo de decisão, ao nível de qualidade e 

assertividade da tomada de decisão (FREITAS, 2009). 

A arquitetura do Sistema de Suporte à Decisão Espacial implementada neste estudo é 

uma adaptação daquela apresentada por Moraes; Nogueira e Sousa (2014) (Figura 14). 

Originalmente, a referida arquitetura admite vários tipos de dados de entrada, sejam eles 

espaciais ou não, os quais poderão ser analisados estatisticamente, espacialmente e, ainda, 

espaço-temporalmente. Por fim, todo o conjunto de resultados oriundos destas análises 

subsidiam um sistema baseado em regras fuzo, cujo resultado final é um mapa de decisão 

(MORAES; NOGUEIRA; SOUSA, 2014). 

O estudo de Sá et al., (2018) utilizou essa arquitetura para identificação de municípios 

“prioritários”, “de transição” (que podem se tornar prioridade ou não) e “não prioritários no 

estado da Paraíba no tocante à dengue utilizando dados de 2011. Os métodos de varredura 

espacial utilizados pelos autores foram Getis-Ord e Besag-Newell os quais foram combinados 

pela regra de média ponderada de votação que sintetizou o resultado em um mapa de 

classificação municipal de vulnerabilidade à dengue. 

Melo e Moraes (2018) utilizaram a mesma arquitetura para desenvolver um SDSS para 

auxiliar na gestão do combate da dengue na Paraíba. Para tanto, os autores além dos métodos 

de Getis-Ord e Besag-Newell na fase da análise espacial, incluíram ainda a estatística scan e 

scan flexível, demonstrando com isso, o aspecto flexível da referida arquitetura. As diferentes 

informações foram agregadas pelo sistema baseado em regras fuzzy e o resultado final 

identificou áreas prioritárias para o combate do dengue.  
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Figura 14 - Arquitetura de Sistema de Suporte à Decisão Espacial usada como 
referência neste estudo 

 
Fonte: MORAES; NOGUEIRA; SOUSA, 2014 (Figura adaptada) 
 

Analogamente, o modelo aqui proposto generaliza aquela arquitetura apresentada na 

figura 14, porém agregando características inéditas que melhor respondem às peculiaridades 

inerentes ao óbito infantil. Deste modo, como na proposta original, foram considerados dados 

de diversas fontes e tipos (espaciais ou não), como também foram realizadas as análises 

estatísticas e espaciais e espaço-temporais.  

Conquanto, é relevante destacar as adaptações aqui realizadas. Assim, tendo por base 

ainda a figura 14, a primeira adaptação refere-se à substituição do termo “Mapa de Risco 

Relativo” por “Razão de Incidência Espacial”. Também se acrescentou “Taxa de Mortalidade 

Infantil”, implicando em duas saídas no bloco do “Análise Estatística”. No bloco “Mapa de 

conglomerados espaciais” manteve-se o mapa de conglomerados espaciais focado no número 

de casos de óbitos infantis e agregou-se mais uma saída, o mapa de conglomerados focado no 

tempo de sobrevida das crianças. 

Tais adaptações resultaram em uma nova arquitetura de suporte a Decisão Espacial, 

apresentada na figura 15. O modo como foi pensada, esta arquitetura pode se adequar a outros 

estudos epidemiológicos, podendo ser utilizada como um todo, ou apenas uma parte. De 

maneira geral, esta arquitetura caracteriza-se por apresentar ao decisor uma saída simples de 
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fácil de interpretação, sendo esta saída uma síntese de um conjunto de resultados obtidos por 

meio de técnicas e métodos robustos. 

 

Figura 15 - Nova arquitetura de Sistema de Suporte à Decisão Espacial 

 
Fonte: Elaboração Própria. Arte de Jessé Luiz 
 

4.7.1 Psicometria 

 

Além dessas adaptações, evidencia-se a mais importante: a substituição do Sistema 

Fuzzy de classificação pelo Modelo de decisão baseado em psicometria.  Desse modo, a 

classificação do município quanto ao nível de prioridade de intervenção considerou o 

julgamento de pesos atribuído por especialista15 às variáveis de decisão.  

O conjunto de 10 resultados - provenientes das análises estatística, espacial e espaço-

temporal - foi apresentado ao especialista para registro de seu julgamento. Para facilitar este 

processo, esse conjunto de resultados foi transformado em questões com respostas 

dicotômicas (Sim/Não), as quais foram denominadas de variáveis de decisão. Estas foram 

elaboradas de modo que a resposta “Sim” representava um aspecto negativo na perspectiva da 

                                                           

15 Para fins deste estudo, o especialista apresentou o seguinte perfil: pessoa com notório saber na área da saúde 
infantil, epidemiologia e análise espacial, além de apresentar experiência de atuação no SUS. Doutorado em 
saúde coletiva e pós-doutorado em saúde pública,  
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mortalidade infantil (Quadro 8). De tal modo que quanto maior o número de variáveis 

respondidas com “Sim”, pior seria a avaliação do município e, portanto, maior seria seu nível 

de prioridade de intervenção na classificação final do modelo.  

 
Quadro 8 - Classificação dos pesos de cada variável de decisão, segundo a opinião do especialista 
ED Variáveis de decisão Peso¹ Categorias 
1² Taxa de Mortalidade Infantil do Município está acima da meta ODM no 

último quinquênio? 
1 Sim 
0 Não 

2³ Tendência da Razão de Incidência Espacial, no município, é crescente no 
último quinquênio? 

2 Sim 
0 Não 

3³ Tendência da Razão de Incidência Espacial, no município, é crescente e 
significativa no último quinquênio? 

3 Sim 
0 Não 

4³ Município está dentro do conglomerado puramente espacial (Poisson)? 2 Sim 
0 Não 

5³ Município está dentro do conglomerado puramente espacial (Poisson) mais 
de uma vez? 

3 Sim 
0 Não 

6³ Município está dentro do conglomerado espaço-temporal (Poisson)? 4 Sim 
0 Não 

7³ Município está dentro de conglomerado espaço-temporal no último 
quinquênio (Poisson)? 

5 Sim 
0 Não 

8 Município está dentro do conglomerado puramente espacial (Exponencial)? 4 Sim 
0 Não 

9³ Município está dentro do conglomerado puramente espacial (Exponencial) 
mais de uma vez? 

5 Sim 
0 Não 

10³ Município está dentro de conglomerado puramente espacial (Exponencial) 
no último quinquênio? 

6 Sim 
0 Não 

(¹) Pesos atribuídos pelo especialista para cada variável de decisão. (²) Critério político. (³) Critério 
estatístico/espacial 

 

Nesta etapa metodológica, considerou-se a abordagem psicométrica amparada pela 

Teoria Clássica dos Testes (PASQUALI, 2011). Trata-se de uma forma de avaliação objetiva 

que permite o estabelecimento de um referencial (SARTES; FORMIGONI, 2013). 

Simplificadamente, Pasquali (2011) afirma ser “uma das várias formas de medição em 

Psicologia”, dos processos mentais, de tal modo que esta medida representa o escore total, 

resultante da soma de pontos de uma série de itens que busca explicar os comportamentos e 

aptidões dos sujeitos respondentes. 

Embora seja mais comumente utilizada na área da Educação e Psicologia 

(PASQUALI, 2009), verifica-se que vários estudos (ALMEIDA, 2015; SALERNO, 2017; 

SILVA FILHO, 2018) na área da Saúde apresentaram implementação de modelos de suporte 

à decisão fazendo uso da abordagem psicométrica para obtenção de escore final.  

No estudo de Salerno (2017), por exemplo, o julgamento dos especialistas avaliou o 

grau de relevância das ações de alimentação e nutrição realizadas pelas equipes de saúde que 

atuavam na Atenção Básica. O escore final obtido naquele estudo possibilitou a avaliação das 
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equipes de saúde quanto ao cumprimento das referidas ações. A pontuação obtida no escore 

foi então categorizada em seis níveis (Crítico, Inadequado, Parcialmente Inadequado, 

Parcialmente Adequado, Adequado e Muito Potencial), quanto maior a pontuação, melhor o 

desempenho das equipes de saúde quanto à efetivação das ações de alimentação.  

Já no estudo de Silva Filho (2018) o escore total de cada participante foi utilizado para 

avaliar Distritos Sanitários de João Pessoa quanto a sua adequação no que tange a Política de 

Saúde Mental. Semelhante ao estudo de Salerno (2017), o escore total também foi 

categorizado em níveis, num total de cinco (Vinculada ao Modelo Tradicional, Próxima do 

Modelo Tradicional; Em Transição; Próxima do Modelo Ampliado; Vinculada ao Modelo 

Ampliado), os serviços categorizados como “Vinculado ao Modelo Ampliado” eram aqueles 

que apresentaram alta adequação à Política de Saúde Mental.  

Após o julgamento do especialista, os municípios foram classificados segundo os seus 

escores totais, agrupados em quatro estratos (quartis), relativamente homogêneos, de níveis de 

prioridade de intervenção para a redução da MI (Tabela 4). Para fins deste estudo, o escore 

total é a soma ponderada de todos os pontos, considerando as respostas das variáveis de 

decisão e os seus respectivos pesos, calculado por: 

 

Escore Total =∑ �� ∗  ��  

 

onde Escore Total ∈ � 0, 35 �, Ri é a resposta das variáveis de decisão e Pi é o peso atribuído 

pelo especialista a cada variável de decisão (i= 1,...,10). 

 

Tabela 4 – Classificação do nível de prioridade municipal, segundo os quartis dos Escores Totais 

Quartis dos Escores Totais Prioridade 

[0; 2] Baixa 

[3; 5] Intermediária 

[6; 8] Elevada 

[9; 17¹] Muito elevada 

 (¹) Este foi o maior escore total obtido na área do estudo, entretanto em outros recortes espaciais este valor pode 
assumir o valor máximo de 35. 

 

(18) 
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Ao final desta etapa, é possível identificar o nível de prioridade de intervenção de cada 

município do estado da Paraíba, o que possibilitou a produção do mapa de decisão, que pode 

ser compreendido como a síntese das 10 variáveis de decisão ponderadas pelo peso do 

especialista. Entretanto, a mera observação deste mapa não permite saber quais variáveis de 

decisão, entre as 10 possíveis, foram responsáveis pela classificação mapeada, sendo 

necessária à consulta aos dados não gráficos. 

Seria interessante esclarecer, por exemplo: Quais variáveis de decisão foram 

responsáveis pela classificação ora apresentada? Como se deu a combinação dos escores 

totais? Com que frequência tais combinações ocorreram? À vista disso, para responder tais 

questionamentos realizou-se a análise da decisão resultante do Modelo de decisão baseado em 

psicometria utilizando outro modelo de decisão. Assim, após a realização de vários testes na 

busca por um MD com base no melhor desempenho considerando a estatística Kappa e o 

maior percentual de acerto a árvore de decisão foi o MD escolhido. 

 

4.8 ÁRVORE DE DECISÃO – ANÁLISE DA DECISÃO 

 

Neste estudo, para implementação da árvore de decisão utilizou-se o algoritmo J48. 

Trata-se de um algoritmo que utiliza o método indutivo de aprendizagem automática cuja 

saída é uma árvore de decisão (AD). Foi desenvolvido na linguagem JAVA e implementado 

na ferramenta WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis), porém seu núcleo 

considera o algoritmo C4.5 criado por Quinlan (MARTINS et al., 2007; SGARBI, 2007; 

WEKA, 2010). O processo de aprendizagem automática dá-se a partir de uma base de 

exemplos pré-classificados de onde as regras de decisão são geradas (SGARBI, 2007).  

As variáveis modeladas para construção da árvore de decisão foram aquelas utilizadas 

diretamente na construção do mapa de decisão. São elas: as 10 variáveis de decisão, 

apresentadas anteriormente no Quadro 8, que nesta fase serão denominadas de atributos 

preditivos e a variável “Prioridade”, definida a partir do escores dos pesos do especialista, 

aqui denominada de atributos objetivos, conforme observa-se no quadro 9. 
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Quadro 9 - Descrição das variáveis modeladas na Árvore de Decisão 

Variáveis Atributos preditivos 

ED1, ED2, ED3, ED4, ED5, ED6, ED7, 
ED8, ED9, ED10 

Sim; Não. 

Variável Atributos objetivos (Classe) 

Prioridade Baixo; Intermediário; Elevado; Muito Elevado. 
Nota: ED1= Taxa de Mortalidade Infantil do Município está acima da meta ODM no último quinquênio?; ED2= 
Tendência da Razão de Incidência Espacial, no município, é crescente no último quinquênio?; ED3= Tendência 
da Razão de Incidência Espacial, no município, é crescente e significativa no último quinquênio?; ED4= 
Município está dentro do conglomerado puramente espacial (Poisson)?; ED5= Município está dentro do 
conglomerado puramente espacial (Poisson) mais de uma vez?;  ED7= Município está dentro de conglomerado 
espaço-temporal no último quinquênio (Poisson)?; ED8= Município está dentro do conglomerado puramente 
espacial (Exponencial)?; ED9= Município está dentro do conglomerado puramente espacial (Exponencial) mais 
de uma vez?; ED10= Município está dentro de conglomerado puramente espacial (Exponencial) no último 
quinquênio? 
 

Para a construção da árvore de decisão utilizou-se o método de estimação por 

validação cruzada. Neste método, a base de dados dos municípios contendo as variáveis de 

decisão e ainda o nível de prioridade de cada um dos municípios foi dividida em f 

subconjuntos. Cada um destes subconjuntos foi utilizado uma vez para teste e f-1 vezes para 

treinamento. A estimativa de erro global, é obtida pela média de f estimativas de erro de cada 

iteração. O valor de f definido neste estudo foi 10, por ser este o melhor valor para obtenção 

de medidas mais precisas segundo Engel (2008). 

A construção da AD consiste de duas fases: crescimento e poda. Na fase de 

crescimento admite-se um conjunto de treinamento da partição S. Um atributo de teste X é 

selecionado para o maior número de Partições do conjunto em S1, S2,...,SL, que são 

adicionadas na AD como filhos do nó S. Além disso, esse nó é rotulado com o teste X, e 

partição S1, S2,...,SL sendo particionadas recursivamente (LIN e CHEN, 2011).  

Nesta fase o algoritmo J48 utiliza a função de avaliação de entropia como critério de 

seleção e a razão de ganho, cujos cálculos são realizados nos cinco passos tais como explica 

Lin & Chen (2011): 

Expressão geral da entropia 

Passo 1: Calcular Info(S) para identificar a classe no conjunto de treinamento S. 
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onde |�| é o número de municípios no conjunto de treinamento, Ci é a classe, i={1,2,...,k}, k é 

o número de classes e  freq(Ci,S) é o número de municípios em Ci 

Passo 2: Calcular o valor da informação esperada, Infox(S), para o atributo X da partição S. 
 

 

onde L é o número de saídas para o atributo X, Si é um subconjunto de S, e |�|é o número de 

casos no subconjunto Si. 

Ganho de informação 

Passo 3: Calcular o ganho de informação após a partição de acordo com o atributo X. 

 

Ganho (X) = Info(S) - Infox(S)  
 

 

Informação dividida  

Passo 4: Calcular o valor da informação de partição, InfoDividida (X), adquirido para S em 

subconjunto L. 

 

 

Razão do ganho ou proporção de ganho 

 

Passo 5: Calcular a taxa de ganho de informação de Ganho(X) sobre InfoDividida (X). 

RazãodoGanho(X)=Ganho(X)/InfoDividida(X). 
 

De maneira geral, a variável de decisão que apresentar maior ganho de informação, 

Ganho(X), será considerada nó raiz da árvore de decisão, pois este resultado implica também 

em menor valor de entropia (CASTANHEIRA, 2008). Entretanto, essa medida favorece o 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 
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atributo preditivo que apresenta grandes variações de valores no conjunto da amostra 

representando uma fragilidade do modelo (QUINLAN, 1993).  

Para corrigir esta limitação foi desenvolvida a razão de ganho (Gain Ratio) que, 

segundo Quinlan (1993), suaviza esse favorecimento. Trata-se de um método robusto que 

normalmente apresenta a melhor escolha de atributo quando comparado ao ganho de 

informação (LIN; CHEN, 2011).  

Estes cinco passos são repetidos várias vezes até que toda a AD seja construída. Esta 

construção acontece de forma recursiva, da raiz até as folhas de maneira que o atributo com a 

maior razão de ganho é adotado como a raiz da árvore de decisão e os seguintes serão nós 

filhos. Assim cada nó interno testa uma variável de decisão; cada ramo da AD corresponde a 

um valor do atributo (SIM/NÃO) e cada folha atribui uma classificação (Baixo, Intermediário, 

Elevado ou Muito Elevado) (SILBERSCHATZ et al., 2006).  

Na fase de poda, a AD pode ou não estar concluída e sua aplicação consiste em 

eliminar partes dispensáveis da AD que não contribuem para a correta classificação dos 

dados. A principal contribuição da poda é a simplificação da AD, tornando-a mais 

compreensível (SGARBI, 2007).  

A poda pode ocorrer segundo duas abordagens, durante a construção da AD e depois 

da construção da AD. No primeiro caso, denomina-se poda com redução de erros (reduced 

error pruning), o método decide não dividir mais o conjunto de treinamento de dados. No 

segundo caso, denomina-se poda posterior (post-pruning), o método remove 

retrospectivamente estruturas da árvore construída (SGARBI, 2007; CASTANHEIRA, 2008). 

A abordagem adotada neste estudo foi a poda posterior, que embora apresente maior 

custo computacional, comprovadamente apresenta melhores simplificações 

(CASTANHEIRA, 2008). Para tanto, esse tipo de poda utiliza a medida de proporção de erros 

que é analisada iniciando-se pelas folhas; cada sub-árvore é examinada para avaliar se a troca 

de uma sub-árvore por uma folha implica em menor proporção de erro; se isso ocorrer, a poda 

acontece naquela sub-árvore (QUINLAN, 1993). 

Para estimar a proporção de erros, quando uma folha cobre N casos de treinamento, 

sendo E deles de forma errônea, o estimador da proporção de erros de substituição para esta 

folha é N/E. Onde N é a quantidade de casos de treinamento cobertos por uma folha e; E a 

quantidade de erros preditos se um conjunto de N novos casos forem classificados pela árvore 

(SGARBI, 2007). 
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4.8.1 Extração de regras de decisão 

 

Concluído o processo de construção e poda da AD, a obtenção das regras de decisão 

pode ser feita diretamente na AD no seu formato gráfico, ou na sua forma textual no arquivo 

de saída do WEKA. A leitura da AD no seu formato gráfico deve seguir o sentido do nó raiz à 

folha de tal maneira que tomando por base a Figura 16, tem-se as seguintes regras de decisão: 

 

 

Se Atributo = X1 Então Decisão = Classe1 

Se Atributo = X2 Então Decisão = Classe2 

 

Figura 16 - Estrutura genérica de uma árvore de decisão 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Soares (2012) Adaptado de Carvalho (2005) 

 

A Árvore de Decisão tem por base a estratégia “dividir para conquistar”, significa 

dizer que problemas complexos são decompostos em subproblemas mais simples, e de 

maneira recursiva essa estratégia vai sendo aplicada a cada subproblema (CASTANHEIRA, 

2008). Ao final todas as soluções encontradas para os subproblemas são então combinadas 

para solucionar o problema original. 

Nessa perspectiva, Quinlan (1993) explica que o método de construção de árvore de 

decisão, a partir de um conjunto T de treinamento e de classes denotadas por {C1, C2, ..., Ck}, 

podem ocorrer três possibilidades: 

 

Cada nó interno (folha) é rotulado com o 
nome de um dos atributos preditivos – 
equivalente a uma das 10 variáveis de 
decisão 

Os ramos saindo do nó interno são 
rotulados com os valores do atributo 
naquele nó – equivalente a Sim/Não 

Cada folha é rotulada com uma classe, 
também chamado atributo objetivo - 
equivalente a Baixo, Intermediário, 
Elevado e Muito Elevado 
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1 – T contém um ou mais casos pertencentes a classe Cj : a árvore de decisão 

para T é uma folha de identificação da classe Cj. 

2- T contém nenhum caso: a árvore de decisão é uma folha, mas a classe 

associada a ela deve ser determinada a partir de informações que extrapolam 

T. 

3- T contém casos que pertencem a várias classes: nesse caso refina-se T em 

subconjuntos de casos, de maneira a caminhar para coleções de classes com 

casos únicos (Quinlan, 1993). 

 

Esse método foi implementado no algoritmo C4.5, conforme pode ser observado no 

pseudo-código na figura 17. 

 

Figura 17 - Pseudo-código do algoritmo C4.5

 

Fonte: Sgarbi (2007) traduzido de Quinlan (1993). 
 

4.9 ESTRUTURAÇÃO DO SDSS E PUBLICIZAÇÃO DOS MAPAS EM UM SIGWEB 

 

Todos os indicadores utilizados no estudo, descritos no Quadro 4, foram estruturados 

em um Sistema de Informações Geográfica. Conforme já elucidado, por apresentar também o 

mapa de decisão, este SIG pode ser denominado de Sistema de Apoio à Decisão Espacial 
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(SDSS). Os dados espaciais (Quadro 5) e as informações sobre projeções cartográficas e 

sistema de coordenadas foram descritas na seção 4.3.2.  

Para isso, utilizou-se o Quantum GIS (QGIS), um software livre e de código aberto 

licenciado com Licença Pública Geral GNU. O QGIS é compatível com os principais sistemas 

operacionais (em Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android), suporta tanto os dados 

vetoriais como os rasters. Apresenta as ferramentas para explorar, editar, criar e gerir dados 

espaciais. As principais ferramentas de análises espaciais estão implementadas no QGIS, além 

de permitir a publicação de mapas na internet utilizando um servidor de mapas (QGIS, 2018). 

Por fim, todos os mapas gerados neste SDSS foram disponibilizados na Internet para 

consulta livre e gratuita. Para tanto, foi desenvolvido um SIGWeb que é uma aplicação 

espacial voltada para WEB. Esse tipo de aplicação permite que o usuário final interaja com o 

mapa, requisitando novas visões do dado geográfico sem que para isso sejam necessários 

conhecimentos técnicos de cartografia, geoprocessamento e nem mesmo a instalação de 

softwares específicos, sendo necessário apenas o uso de seu navegador com acesso à internet. 

O desenvolvimento dessa aplicação será realizado no ambiente GeoServer. 

O GeoServer é um ambiente de desenvolvimento para construção de aplicações 

espaciais para WEB. Trata-se de um servidor de Web Map Service (WMS), Web Coverage 

Service (WCS) e de Web Feature Service-Transaction (WFS-T) que atende as especificações 

da Open Geospatial Consortium (OGC). Suporta formatos vetoriais (ESRI shapefiles) e 

formatos matriciais (TIFF, GEOTIFF, ERDAS, GIF, etc) (GEOSERVER, 2018). Entre alguns 

exemplos de mapas dinâmicos construídos no Brasil, a partir do Geoserver cita-se os mapas 

interativos desenvolvidos pela FUNASA (http://geoserver.funai.gov.br) e pelo IBGE 

(http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/web/). 
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4.10 ASPECTOS ÉTICOS 
 

Essa pesquisa é vinculada a outra mais ampla, “Observatório das Políticas de Saúde 

para as Populações do Campo e da Floresta - Rede de Ecologia de Saberes” que já foi 

aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da 

Universidade de Brasília sob número 521.461. Entretanto, ressalta-se que por utilizar dados 

que se encontram sob domínio público, esta pesquisa foi dispensada da apreciação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 RURALIDADE MUNICIPAL NA PARAÍBA 

 

Inicialmente, buscou-se identificar como os critérios de ruralidade do Banco Mundial - 

“Densidade demográfica” e “Distância para cidades com 100 mil habitantes” - e os critérios 

do IBGE - “Proporção da população em áreas de ocupação densa em relação à população 

total” e “População em áreas de ocupação densa” - se distribuem no estado da Paraíba, estes 

foram organizados no Quadro 10. A referência nominal aos municípios é bastante recorrente 

neste estudo, sendo necessária a consulta do Apêndice J. 

Identificou-se menor densidade demográfica com 5.39 pessoas por km² no município 

São João do Tigre e a maior densidade no município de João Pessoa com 3421.3. Entre as 

quatro categorias dessa variável a que deteve maior número de municípios foi “Entre 21 e 50 

pessoas por km²” com 81 (36,32%) (Quadro 10). 

No tocante a distância para cidades com 100 mil habitantes, identificou-se apenas 

quatro municípios com mais de 100 mil habitantes. Trata-se dos municípios de Patos com 

100.674 habitantes, Santa Rita com 120.310, Campina Grande com 385.213 e a Capital do 

Estado, João Pessoa com 723.515. Considerando estas informações, foram identificados 117 

municípios a Menos de 1 hora e 106 Mais de 1 hora (Quadro 10). 

Com referência a proporção da população em áreas de ocupação densa em relação à 

população total, verifica-se que 51,6% do estado da Paraíba apresenta Unidade populacional 

com baixo grau de urbanização. Por outro lado, apenas 16,6% dos municípios apresentam 

unidade populacional com alto grau de urbanização.  

A forte ruralidade paraibana fica ainda mais evidente quando observada a Proporção 

da população em áreas de ocupação densa em relação à população total, se somadas as duas 

categorias de menor população, ou seja, até 10.000 habitantes, tem-se 77,6% dos municípios. 
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Quadro 10 - Distribuição do número de municípios paraibanos segundo os critérios para 
definição de ruralidade do Banco mundial e do IBGE 

Critérios Variável Categorias 

Número de 
municípios que 
satisfazem essa 
condição na PB 

% 

Banco 
Mundial 

Distância para 
cidades com 100 mil 
habitantes 

Menos de 1 hora 117 52,5% 
Mais de 1 hora 106 47,5% 
TOTAL 223 100 

Densidade 
demográfica 

Até 20 pessoas por km² 48 21,5% 
Entre 21 e 50 pessoas por km² 81 36,3% 
Entre 51 e 100 pessoas por 
km² 

45 20,2% 

Maior que 100 pessoas por 
km² 

49 22,0% 

TOTAL 223 100 

IBGE 

Proporção da 
população em áreas 
de ocupação densa 
em relação à 
população total 

Unidade populacional com 
baixo grau de urbanização 

115 51,6% 

Unidade populacional com 
moderado grau de urbanização 

71 31,8% 

Unidade populacional com alto 
grau de urbanização 

37 16,6% 

TOTAL 223 100 

População em áreas 
de ocupação densa 

Unidade populacional com 
menos de 3.000 habitantes em 
mancha de ocupação densa 

89 39,9% 

Unidade populacional que 
possui entre 3.000 e 10.000 
habitantes em mancha de 
ocupação densa 

84 37,7% 

Unidade populacional que 
possui entre 10.000 e 25.000 
habitantes em mancha de 
ocupação densa 

26 11,7% 

Unidade populacional que 
possui entre 25.000 e 50.000 
habitantes em mancha de 
ocupação densa 

8 3,6% 

Unidade populacional com 
mais de 50.000 habitantes em 
mancha de ocupação densa 

16 7,2% 

TOTAL 223 100 

 

5.2 COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS BANCO MUNDIAL VERSUS IBGE 

 

Observa-se nos Apêndices K e L que o estado da Paraíba é majoritariamente Rural 

Adjacente, segundo as duas tipologias, sendo mais expressivo na tipologia do IBGE com 

74,4% e 46,6% Banco Mundial. Observa-se ainda que a classificação dos municípios urbanos 

foi bastante semelhante nas duas tipologias, havendo pouca divergência. Marcadamente, a 

tipologia do Banco Mundial concentrou os municípios mais Urbanos e Intermediários 
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Adjacentes nas mesorregiões da zona da mata e do Agreste, porção mais ao leste do Estado 

(Figura 8). 

Na fase de comparação entre as duas tipologias identificou-se que dos 223 municípios 

paraibanos em 121 (54,26%) as duas tipologias classificaram os municípios de maneira 

equivalente. Assim, considerando os 223 municípios analisados na comparação [(121 

concordantes) + (102 discordantes)], a tipologia que apresentou melhor estatística kappa e 

maior percentual de acerto foi a tipologia do IBGE, sendo esta, portanto adotada nas análises 

seguintes deste estudo. 

Enquanto o Banco Mundial apresentou kappa = 0,337, o IBGE apresentou kappa = 

0,616. Quanto ao percentual de acerto, o Banco Mundial classificou corretamente 130 

(58,30%) municípios e o IBGE classificou corretamente 183 (82,06%) conforme se pode 

constatar nas diagonais principais das matrizes de confusão dispostas nas tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 5 - Matriz de confusão – Banco Mundial x Comparação 

 ATRIBUIÇÃO BANCO MUNDIAL 

  Rural Adjacente Intermediário Adjacente Urbano 

A
T

R
IB

U
IÇ

Ã
O

 
R

E
A

L
 

Rural Adjacente 92 0 12 

Intermediário Adjacente 41 11 29 

Urbano 11 0 27 

     

 

Tabela 6 - Matriz de confusão – IBGE x Comparação 

 ATRIBUIÇÃO IBGE 

  Rural Adjacente Intermediário Adjacente Urbano 

A
T

R
IB

U
IÇ

Ã
O

 
R

E
A

L
 

Rural Adjacente 140 0 26 

Intermediário Adjacente 1 11 10 

Urbano 3 0 32 
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5.3 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MORTALIDADE INFANTIL NA PARAÍBA (2007-

2016) 

 

Observou-se que dos 8.609 óbitos, em 26 casos não foi informado a data do 

nascimento ou o código de residência da mãe e, portanto, foram excluídos da análise do perfil 

epidemiológico, restando 8.583 óbitos. O perfil predominante dos óbitos infantis no estado da 

Paraíba, independente da tipologia rural/urbano nos 10 anos do estudo, foi de sexo masculino, 

de cor parda, com idade entre 0 e 7 dias (neonatal precoce) apresentando baixo peso ao nascer 

(<2.500g) cuja idade gestacional foi menor que 37 semanas. A causa básica da morte foi 

classificada como morte evitável por intervenções do SUS e o local da ocorrência do óbito em 

hospital. As mães dessas crianças apresentaram, em sua maioria, entre 20 e 24 anos de idade e 

entre 8 e 11 anos de estudo. O resultado do perfil epidemiológico da mortalidade infantil é 

apresentado na Tabela 7. 

Com relação à raça/cor, pode-se constatar que a maioria dos óbitos (61%) ocorreu 

entre crianças da cor parda, em segundo lugar, tem-se a cor branca com 27,3%. As maiores 

concentrações de crianças na cor parda encontram-se nos municípios intermediários 

adjacentes (67,9%).  

Quanto à idade da criança, ressalta-se que a soma das proporções referentes à idade 

neonatal (precoce + tardia) resultou em 70,7% dos óbitos, revelando ser este um dos grandes 

desafios da mortalidade infantil para os gestores de saúde, sobretudo para os municípios 

Intermediários adjacentes que totalizou 72,1%. Curiosamente, os municípios rurais adjacentes 

foram aqueles que apresentaram menor percentual desse indicador. A maior parte dos óbitos 

(53,2%) acontecem na primeira semana de vida, ou seja, na neonatal precoce e, novamente, os 

municípios intermediários adjacentes foram os que detiveram maior percentual de óbitos 

neonatal precoce (54,3%). Por outro lado, os óbitos pós neonatal foram mais frequentes nos 

municípios rurais adjacentes (32%).  

O baixo peso ao nascer (<2500g) atingiu 51,9% das crianças que morreram no período 

do estudo. Os municípios urbanos foram os que apresentaram maior percentual de baixo peso 

ao nascer. Ressalta-se ainda os valores “Ignorados” nesta variável, aqueles não preenchidos 

no SIM, totalizaram 22,7% dos óbitos, este percentual pode mascarar outro perfil da 

mortalidade infantil, sendo importante empreender esforço na perspectiva de sua redução.  
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No tocante à causa básica do óbito, identificou-se que a maioria dos óbitos infantis 

(67,8%) apresentou causa básica de óbito constante na lista de causas evitáveis por 

intervenções do SUS (MALTA, et al., 2007). Em todos os municípios esse percentual ficou 

acima de 60%, sendo ainda mais evidente nos municípios urbanos e intermediários 

adjacentes, ambos com 69%. Na Tabela 8, identificou-se que a causa básica de óbito mais 

frequente no período do estudo foi a Septicemia bacteriana não especificada do recém-nascido 

com 1.098 (12,8%) e, em segundo lugar, a Síndrome da angústia respiratória do recém-

nascido com 810 (9,4%) casos, ambas consideradas reduzíveis por adequada atenção ao 

recém-nascido e, portanto, evitáveis por intervenções do SUS (MALTA, et al., 2007). 

O local da ocorrência do óbito foi, majoritariamente, em hospital (90,9%), sendo mais 

frequente em municípios urbanos (93,3%). Por outro lado, entre os municípios rurais 

identifica-se maior proporção de óbitos no domicílio (8%) quando comparado com os demais 

municípios. Hartz e Silva (2005) ressaltam que o local da ocorrência do óbito pode ser 

considerado um bom indicador para avaliar a existência, funcionamento e qualidade dos 

serviços. Assim, dado o baixo percentual de óbitos infantis nos domicílios paraibanos, 

presume-se que, independente da ruralidade, as mulheres estão conseguindo acessar a 

assistência hospitalar, não sendo possível inferir aspectos da qualidade desta assistência.  

Com referência à idade da mãe, destaca-se o percentual de óbitos de crianças menores 

de 1 ano, de mães adolescentes, aquelas situadas na faixa etária entre 10 e 19 anos, que 

totalizam 17% dos óbitos, situação semelhante em todos as tipologias rural/urbano. A faixa 

etária da mãe que apresenta a predominância dos óbitos infantis situa-se entre 20 e 24 anos 

(19,9%).  

A escolaridade é considerada uma variável de inserção social (BRASIL, 2010). Desse 

modo, convém ressaltar o baixo percentual de mães analfabetas em todos os municípios, 

independente da ruralidade. O maior percentual de analfabetismo entre as mães encontra-se 

nos municípios rurais (6%) e o menor nos municípios urbanos (4%). Entre todos os níveis de 

escolaridade, o mais frequente é de 8 a 11 anos (equivalente ao Médio- antigo 2º Grau) com 

24,3% de todas as mães. Quanto aos maiores níveis de escolaridade da mãe, observa-se que 

são mais expressivos nos municípios urbanos (13%).   

No tocante à gravidez, identificou-se maior frequência de gravidezes únicas com 

74,6% dos casos, tal como, já esperado. Quanto à gestação, tem-se maior proporcionalidade 
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entre a idade gestacional menor de 37 semanas (29,2%%), sendo mais evidenciada nos 

municípios urbanos com 32,4%.   

O tipo de parto mais frequente, entre as crianças que vieram a óbito antes de completar 

1 ano, foi o parto vaginal (45%), sendo mais expressivo nos municípios intermediários 

adjacentes (48,4%). Os partos cesáreos apresentaram 36% de todos os partos. Convém 

observar que os municípios urbanos apresentam maior proporcionalidade de parto cesárea 

(39%), e também são eles que apresentam menor proporção de partos a termo (9,9%), ou seja, 

com tempo gestacional de 37 a 41 semanas.  

É fundamental destacar a quantidade de informações não preenchidas nos registros dos 

óbitos infantis, que caracterizam a incompletude dos dados, sejam na DO, sejam no SIM, 

visto que o nível de análise utilizado neste estudo não permite identificar onde houve esta 

perda da informação. O percentual de incompletude de variáveis importantes que 

caracterizam o perfil da criança como: raça/cor (10,3%), peso ao nascer (22,7%); que 

caracterizam a mãe da criança como: idade da mãe (26,5%), escolaridade da mãe (35,2%), 

gravidez (17,9%), gestação (25%), tipo de parto (19%), que neste estudo assumem o valor 

“ignorado”, é um indicador importante para a necessidade de formação dos profissionais de 

saúde envolvidos com o SIM (Figura 18). Segundo Romero e Cunha (2006), percentual de 

preenchimento entre 20% e 50% indica nível ruim de incompletude. 

 

Figura 18 - Proporção de óbitos infantis (< 1 ano) com preenchimento ignorado ou em branco, por 
variável¹ segundo a tipologia rural/urbano. Paraíba, 2007-2016 

 
Fonte: Elaboração própria. SIM 
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Tabela 7 - Caracterização da mortalidade infantil (menos de 1 ano) na Paraíba, Brasil, segundo a 
tipologia rural/urbano municipal, 2007 a 2016 

Variável 

Tipologia 
Total 

N=8.583 
% Rural  

Adjacente 
Intermediário 

Adjacente 
Urbano 

n % n % n %    

Sexo 
Feminino 1107 42,1 367 42,8 2198 43,5 3672 42,8 
Masculino 1507 57,4 489 57,0 2875 56,4 4871 56,8 
Ignorado 13 0,5 2 0,2 25 0,5 40 0,5 

Raça/cor 

Branca 733 27,9 202 23,5 1398 27,4 2333 27,2 
Preta 34 1,3 11 1,3 53 1,0 98 1,1 
Amarela 2 0,1 0 0,0 4 0,0 6 0,1 
Parda 1605 61,1 583 67,9 3055 59,9 5243 61,1 
Indígena 12 0,5 1 0,1 8 0,2 21 0,2 
Ignorado 241 9,2 61 7,1 580 11,4 882 10,3 

Idade da criança 
Neonatal precoce 1376 52,4 466 54,3 2728 53,5 4570 53,2 
Neonatal tardia 411 15,6 153 17,8 940 18,4 1504 17,5 
Pós neonatal 840 32,0 239 27,9 1430 28,1 2509 29,2 

Peso ao nascer 
(em gramas) 

≥2.500 782 29,8 236 27,5 1164 22,8 2182 25,4 
<2.500 1156 44,0 406 47,3 2896 56,8 4458 51,9 
Ignorado 689 26,2 216 25,2 1038 20,4 1943 22,6 

Morte evitável por 
intervenções do 
SUS 

Sim 1714 65,2 592 69,0 3519 69,0 5825 67,9 

Não 913 34,8 266 31,0 1579 31,0 2758 32,1 

Local da 
ocorrência do 
óbito 

Hospital 2299 87,5 749 87,3 4754 93,3 7802 90,9 
Domicílio 209 8,0 58 6,8 260 5,1 527 6,1 
Outros 111 4,2 47 5,5 76 1,5 234 2,7 
Ignorado 8 0,3 4 0,5 8 0,2 20 0,2 

Idade da mãe  
(em anos) 

10 e 14  36 1,40 17 2,0 58 1,1 111 1,3 
15 e 19  413 15,7 131 15,3 808 15,8 1352 15,8 
20 e 24  517 19,7 178 20,7 1014 19,9 1709 19,9 
25 e 29  393 15,0 135 15,7 872 17,1 1400 16,3 
30 e 34  289 11,0 69 8,0 630 12,4 988 11,5 
35 e 39  141 5,4 51 5,9 337 6,6 529 6,2 
40 e 44  73 2,8 17 2,0 123 2,4 213 2,5 
45 e 49  7 0,3 5 0,6 4 0,1 16 0,2 
Ignorado 758 28,9 255 29,7 1252 24,6 2265 26,4 

Escolaridade da 
mãe (em anos) 

Nenhuma 157 6,0 37 4,3 205 4,0 399 4,6 
1 a 3  300 11,4 96 11,2 366 7,2 762 8,9 
4 a 7  583 22,2 178 20,7 990 19,4 1751 20,4 
8 a 11 487 18,5 168 19,6 1436 28,2 2091 24,4 
12 anos e mais 76 2,9 46 5,4 439 8,6 561 6,5 
Ignorado 1024 39,0 333 38,8 1662 32,6 3019 35,2 

Gravidez 
Única 1914 72,9 629 73,3 3867 75,9 6410 74,7 
Múltipla 171 6,5 63 7,3 409 8,0 643 7,5 
Ignorada 542 20,6 166 19,3 822 16,1 1530 17,8 

Gestação 
(em semanas) 

<37 1136 43,2 392 45,7 2898 56,8 4426 51,6 
37-41 688 26,2 213 24,8 1027 20,1 1928 22,5 
≥42 34 1,3 8 0,9 39 0,8 81 0,9 
Ignorado 769 29,3 245 28,6 1134 22,2 2148 25,0 

Tipo de parto 
Vaginal 1227 46,7 415 48,4 2226 43,7 3868 45,1 
Cesáreo 827 31,5 269 31,4 1989 39,0 3085 35,9 
Ignorado 573 21,8 174 20,3 883 17,3 1630 19,0 

  TOTAL 2627 100 858 100 5098 100 8583 100 
Fonte: Base de dados secundária do Sistema de informação de Mortalidade - Secretaria estadual de Saúde da 
Paraíba, 2016. 
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Tabela 8 - Número de óbitos de < de 1 ano, segunda a causa básica. Paraíba, 2007-2016 

CID10 Descrição da causa básica do óbito 

Número 
de casos Percentual 

(%) 
(N=8.583) 

P369 Septicemia bacteriana não especificada do recém-nascido 1098 12,8 

P220 Síndrome da angústia respiratória do recém-nascido 810 9,4 

P239 Pneumonia congênita não especificada 299 3,5 

Q248 Outras malformações congênitas especificadas do coração 283 3,3 

Q249 Malformação não especificada do coração 243 2,8 

P209 Hipóxia intra-uterina não especificada 199 2,3 

P072 Imaturidade extrema 191 2,2 

P399 Infecção própria do período perinatal não especificada 191 2,2 

Q000 Anencefalia 174 2,0 

P201 Hipóxia intra-uterina diagnosticada durante o trabalho de parto e o parto 152 1,8 

P073 Outros recém-nascidos de pré-termo 149 1,7 

P219 Asfixia ao nascer, não especificada 149 1,7 

Q899 Malformações congênitas não especificadas 144 1,7 

P229 Desconforto respiratório não especificado do recém-nascido 143 1,7 

A419 Septicemia não especificada 130 1,5 

J189 Pneumonia não especificada 127 1,5 

A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 111 1,3 

P77 Enterocolite necrotizante do feto e do recém-nascido 108 1,3 

R99 Outras causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade 100 1,2 

P210 Asfixia grave ao nascer 94 1,1 

P021 Feto e recém-nascido afetados por outras formas de descolamento da placenta e hemorragia 93 1,1 

- Demais causas* 3596 41,9 

Fonte: Elaboração própria. SIM. (*)Agrupamento das demais causas com menos de 1%. 
 

5.4 CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS COM ENFOQUE NA 

RURALIDADE 

 

O resultado analisado nesta seção buscou compreender o contexto de inserção dos 

óbitos infantis no Estado da Paraíba, dialogando com os determinantes sociais da saúde, visto 

que conforme evidencia Akerman et al. (2011) “parte dos problemas de saúde pode ser 

atribuída às condições sociais nas quais as pessoas vivem e trabalham”. O resultado desta 

análise agrupou por município 23 indicadores apresentados na Tabela 9. 

Acerca da “Média da TMI” evidencia-se a redução deste indicador independente da 

tipologia rural/urbano, sendo mais expressiva nos municípios urbanos que reduziu de 

15,5/1000 NV no primeiro quinquênio para 12,4/1000 NV no segundo quinquênio. É 

importante ressaltar que a estratégia de agrupamento das TMI por município é uma das 
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formas de minimizar a instabilidade desses indicadores provocada pelos denominadores mais 

baixos, situação comum em municípios rurais adjacentes. No que tange aos óbitos infantis 

evitáveis por intervenção do SUS, este indicador apresentou percentuais acima de 46%, 

independente da tipologia rural/urbano, no primeiro quinquênio. No segundo quinquênio, 

houve discreta redução, mas ainda se mantem em níveis preocupantes.  

Com respeito ao acesso geográfico à internação para o parto, este foi medido pela 

“Mediana da Distância (em km) entre a cidade onde ocorreu o óbito infantil e o município de 

residência da mãe”. Evidencia-se que as maiores magnitudes de deslocamento aconteceram 

nos municípios Intermediários adjacentes (74,4 km, no primeiro quinquênio e 86,45 km no 

segundo) e nos rurais adjacentes (80,1 km, no primeiro quinquênio e 79,7 km no segundo). 

Este resultado combinado com aquele apresentado na tabela 7, cujo principal local de 

ocorrência do óbito infantil se dá nos hospitais e com aquele apresentado na figura 19, que 

identifica a concentração dos óbitos infantis ocorridos nos hospitais nos municípios urbanos, 

sugere dificuldade de acesso à internação para o parto daquelas mães residentes nos 

municípios intermediários adjacentes e rurais adjacentes.  

Quanto à Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal, 

observa-se importante avanço em todos os municípios, em especial entre os intermediários 

adjacentes e os rurais adjacentes, cuja cobertura foi ainda maior que aquela dos municípios 

urbanos. Acerca da homogeneidade de acesso às consultas pré-natal foi evidenciada por 

Victora et al. (2011) a partir de 2006, independente da desigualdade econômica.  

O Percentual médio de população residente na área rural e o Percentual dos ocupados 

no setor agropecuário estão muito relacionados com o modo de viver das populações inseridas 

no contexto rural, desse modo era de se esperar maiores valores desses indicadores para os 

municípios rurais adjacentes, como assim ocorreu. Entretanto, convém observar a participação 

do setor agropecuário nos municípios intermediários adjacentes que totalizou, em 2010, 

35,28% das pessoas ocupadas. Observa-se ainda que estes indicadores têm por base o censo 

de 2010, o que significa dizer, que o conceito de ruralidade vigente naquela época era o 

administrativo, que subdimensiona a ruralidade brasileira conforme afirmam Miranda e Silva 

(2013), desse modo espera-se uma população residente em área rural maior que esta 

apresentada na tabela 9.  
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Legenda

1 - 28

29 - 94

95 - 240

241 - 549

550 - 1231

Tipologia Rural/Urbano
Intermediario Adjacente

Rural Adjacente

Urbano

Figura 19 - Distribuição espacial dos óbitos de menores de 1 ano, segundo o local de ocorrência 
"hospital" (2007-2016). Paraíba - Brasil 

 
Fonte: SIM/CNES 

 

Quanto a Esperança de vida ao nascer, verifica-se que em comparação com os 

municípios urbanos, a população dos municípios rurais adjacentes vive em média 1,1 ano a 

menos, sendo de 71,2 a 70,1 anos, respectivamente. É importante notabilizar que mesmo nos 

municípios urbanos da Paraíba, este indicador apresenta-se abaixo que a média do país, para o 

mesmo ano. Semelhante ao que ocorre com a TMI, o aumento da esperança de vida ao nascer 

sugere melhoria das condições de vida e de saúde da população (RIPSA, 2008). 

Acerca disso, o Atlas (2013) apresenta a evolução histórica, no Brasil, deste indicador 

nos três últimos censos: 73,9 anos, em 2010, de 68,6 anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991. 

No tocante às diferenças nacionais, a população urbana vivia em média 3 anos a mais do que 

a população rural, 74,5 anos a 71,5 anos (PNUD, 2017).  

 

 



116 

116 

 

Tabela 9 - Indicadores agregados por município, segundo a tipologia rural/urbano (Paraíba - Brasil) 

Indicadores agregados por município Ano 

Tipologia Rural/Urbana 
Rural adjacente 

n= 166 
Intermediária adjacente 

n = 22 
Urbano 
n= 35 

 IC95  IC95  IC95 
Média da TMI 2007-11 15,7 14,7;16,8 15,1 12,9;17,3 15,8 14,4;17,2 

2012-16 13,1 11,98;14,3 13,6 11,9;15,3 12,4 11,2;13,6 
% médio de morte evitável por intervenções do SUS 2007-11 48,0 44,0;0 51,0 65,0 58,0; 73,0 66,0 61,0;71,0 

2012-16 41,0 38,0; 48,0 56,0 48,0; 64,0 61,0 55,0; 66,0 
% médio de parto cesáreo 2007-11 46,0 44,0; 48,0 46,0 41,0; 52,0 47,0 43,0; 50,0 

2012-16 56,0 53,0; 58,0 58,0 51,0; 64,0 54,0 50,0; 58,0 
Mediana da Distância (em km) entre a cidade onde ocorreu o óbito infantil e o 
município de residência da mãe² 

2007-11 80,1 69,1;91,1 74,4 47,9;101,0 62,5 35,39;89,72 
2012-16 79,7 69,85;89,56 86,45 59,1;118,8 46,5 31,6;61,3 

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal 2007-11 52,0 51,0; 55,0 54,0 48,0; 60,0 53,0 50,0; 57,0 
2012-16 66,0 67,0;70,0 67,0 63,0; 71,0 65,0 62,0; 69,0 

Percentual médio de população residente na área rural 2010 49,3 46,98; 51,56 27,3 23,62; 31,03 26,6 19,88; 33,33 
Percentual dos ocupados no setor agropecuário 2010 47,2 45,54; 48,86 35,3 31,59; 38,97 27,6 21,99; 33,22 
Esperança de vida ao nascer 2010 70,1 69,9; 70,0 70,4 69,6; 71,2 71,2 70,5; 72,0 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 2010 0,578 0,574; 0,583 0,604 0,592; 0,616 0,621 0,602; 0,639 
Expectativa de anos de estudo aos 18 anos de idade 2010 9,0 8,89; 9,12 9,1 8,87; 9,33 9,1 8,93; 9,35 
Índice de Gini 2010 0,494 0,488; 0,501 0,515 0,501; 0,530 0,517 0,497; 0,536 
Proporção de extremamente pobres 2010 22,1 21,08; 23,08 16,5 14,79; 18,17 14,3 12,03; 16,46 
Proporção de pobres 2010 41,1 39,99; 42,12 35,2 32,76; 37,65 32,4 29,25; 35,47 
Proporção de crianças pobres 2010 32,5 31,15; 33,83 25,1 22,48; 27,64 21,1 18,02; 24,13 
Proporção de crianças extremamente pobres 2010 58,5 57,35; 59,73 52,1 49,06; 55,11 47,3 43,47; 51,07 
Percentual da população que vive em domicílios com água encanada 2010 61,9 58,82; 64,94 81,0 77,82; 84,25 80,3 75,48; 85,10 
Percentual da população que vive em domicílios com banheiro e água encanada 

2010 59,7 57,04; 62,27 77,2 74,15; 80,26 78,0 73,10; 82,95 

Percentual da população que vive em domicílios com densidade superior a 2 
pessoas por dormitório 2010 31,2 30,21; 32,26 29,9 27,63; 32,22 31,7 29,88; 33,52 

Percentual da população que vive em domicílios com energia elétrica 2010 99,0 98,93; 99,16 99,1 98,85; 99,36 99,4 99,29; 99,56 
Percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento 
sanitário inadequados 2010 21,7 19,45; 23,88 12,8 10,18; 15,48 13,2 9,55; 16,76 

Percentual de pessoas em domicílios com paredes que não sejam de alvenaria 
ou madeira aparelhada 2010 4,4 3,55; 5,22 4,9 2,49; 7,26 3,9 2,61; 5,30 

Percentual de mulheres de 10 a 14 anos de idade que tiveram filhos 2010 0,3 0,21; 0,43 0,4 0,16; 0,69 0,4 0,14; 0,64 
Percentual de mães chefes de família, sem fundamental completo e com pelo 
menos um filho menor de 15 anos de idade 

2010 26,3 24,5; 28,0 23,9 20,1; 27,6 23,6 21,23; 26,0 

Fonte: Elaboração própria. SIM 
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O IDHM é um indicador que sintetiza as condições de educação, saúde e renda de uma 

população. Na Paraíba, observa-se que os municípios rurais adjacentes são os que apresentam 

menor desempenho neste indicador, ficando na faixa de “Baixo IDHM” (0,578), enquanto que 

os urbanos ficam na faixa de “Médio IDHM” (0,621) (Tabela 9). Este resultado corrobora 

com aquele apresentado por PNUD (2017) cujo IDHM rural era 28% inferior ao IDHM 

urbano. Provavelmente por isso observa-se o baixo desempenho destes municípios nos demais 

indicadores analisados, exceto na “Expectativa de anos de estudo aos 18 anos de idade” que 

se mostrou muito próximo aos demais municípios. 

No tocante ao acesso à energia elétrica, observa-se um ótimo desempenho em todos os 

municípios, independente da tipologia rural/urbano, cobrindo mais de 99% da população 

paraibana. A principal consequência da inclusão elétrica é a possibilidade de geração de renda 

entre famílias pobres. O bom desempenho neste indicador foi evidenciado em todo país e 

deve-se ao sucesso do Programa Luz para Todos, lançado ainda em 2003, que tinha como 

meta acabar com a exclusão elétrica no país até 2008, beneficiando mais de 10 milhões de 

pessoas nos espaços rurais (NERI, MELO e MONTE, 2012). 

Por outro lado, os demais indicadores apresentam pistas das iniquidades vivenciadas 

nos espaços rurais paraibanos. Brasil (2013b) ressalta a pobreza como sendo uma barreira de 

acesso aos bens e serviços essenciais à saúde, podendo ser compreendida como a 

vulnerabilidade resultante da falta de oportunidade. Esta “falta” de oportunidade apresenta-se 

de forma muito evidente nos municípios rurais adjacentes. Mais da metade das crianças 

paraibanas foram consideradas extremamente pobres nos municípios rurais adjacentes em 

2010. Do mesmo modo, tanto a proporção de pobres, quanto de extremamente pobres é maior 

nos municípios rurais adjacentes que nos demais. 

Em relação aos indicadores de moradia, também se evidencia as piores condições nos 

municípios rurais adjacentes, sobretudo quanto ao acesso à água e ao esgotamento sanitário 

adequado. Cerca de 38% da população dos municípios rurais adjacentes vivem em domicílios 

sem água encanada, 40,3% apresentam banheiro e água encanada simultaneamente e, quanto 

ao esgotamento sanitário inadequado, identifica-se 21,7%. 

Neri, Melo e Monte (2012) reportam que a quantidade de banheiros representa um 

importante indicador na qualidade da moradia. Estes autores afirmam que, em 2009, apenas 

0,15% dos domicílios rurais do Brasil apresentavam mais de 3 banheiros, mas não trouxeram 

a estatística dos domicílios sem banheiro. Apesar disso, é possível inferir que percentual 
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importante dos domicílios paraibanos situados nos municípios rurais adjacentes apresentam 

qualidade da moradia deficiente. 

Quanto ao indicador “Percentual de mães chefes de família, sem fundamental 

completo e com pelo menos um filho menor de 15 anos de idade”, este indicador apesar de ter 

apresentado maior percentual nos municípios rurais adjacentes, não apresentou diferença 

importante em relação aos intermediários adjacentes e urbanos que apresentaram 26,3%, 

23,9% e 23,6%, respectivamente. A escolaridade do chefe de família é um indicador 

importante para compreender a inserção social de determinada população (SCHOEPS et. al., 

2007). Somado a isso, tem-se ainda a desigualdade de renda das mulheres que chega a ser 

28% inferior que a dos homens (PNUD, 2017). 

 

5.5 COMPORTAMENTO DA MORTALIDADE INFANTIL NA PARAÍBA (2007-2016) 

 

Do total de 586.375 NV na Paraíba, no período do estudo, 8.609 morreram antes de 

completar um ano, resultando em uma Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) médio de 14,68 

por mil nascidos vivos. Na série histórica, observa-se a redução progessiva da TMI que variou 

de 18,56 para 12,64/1000 nascidos vivos, representando uma redução de 31,89%. A tendência 

de queda do número de óbitos infantis pode ser verificada até 2015, em 2016 acontece 

aumento no número de óbitos infantis e retração no número de nascidos vivos, situação que 

pode apontar para reversão na tendência de queda (Tabela 10 e Figura 20). 

 
Tabela 10 - Evolução histórica dos óbitos infantis e dos nascidos vivos na Paraíba (2007-2016) 

Ano 
Óbitos 

(menores de 1 ano) 
NV 

TMI 
(observados) 

2007 1.106 59.592 
18,56 

2008 1.028 62.110 
16,55 

2009 915 60.065 
15,23 

2010 878 59.002 
14,88 

2011 844 58.787 
14,36 

2012 824 56.810 
14,50 

2013 831 56.894 
14,61 

2014 786 57.746 
13,61 

2015 688 59.273 
11,61 

2016 709 56.096 12,64 

Total 8.609 586.375 14,68 

Fonte: Elaboração própria. SIM/SINASC 
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Figura 20 - Série histórica do número de óbitos infantis no Estado da Paraíba (2007-2016) 

 
Fonte: Elaboração própria. SIM 
 

Verificou-se tanto no primeiro quinquênio, quanto no segundo, que a proporção de 

óbitos neonatais superou os pós-neonatais em todos os municípios da Paraíba, porém os 

óbitos pós-neonatais apresentaram maior valor nos municípios classificados como rural 

adjacente, nos dois quinquênios (Tabela 11). Sabe-se que os óbitos pós-neonatais são bastante 

determinados por condições socioeconômicas (ROUQUAYROL e ALMEIDA FILHO, 2003). 

 

Tabela 11 - Proporção de Óbitos Neonatais e Pós-neonatais Segundo a Tipologia Rural/Urbano entre 
2007 - 2016 

Tipologia 
% Óbitos Neonatais  % Óbitos Pós-neonatais 

2007-2011 2012-2016  2007-2011 2012-2016 

Rural Adjacente 67,4 68,8  32,6 31,2 

Intermediário Adjacente 72,1 72,3  27,9 27,7 

Urbano 72,5 71,2  27,5 28,8 

Fonte: Elaboração própria. SIM 
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5.6 ANÁLISES ESPACIAIS16 

 

A redução da MI na Paraíba pode ser verificada também pela análise exploratória 

espacial, conforme examina-se na figura 21. No primeiro quinquênio, entre 2007 e 2011, 

identifica-se que 51,56% dos municípios paraibanos conseguiram atingir a meta dos ODM de 

15,7/1000 NV. No quinquênio seguinte, entre 2012 e 2016, este percentual subiu para 

73,54%. 

A partir destes mapas identificou-se quatro situações mutuamente excludentes: 1 - 

municípios que atingiram a meta dos ODM no primeiro e no segundo quinquênio (89/39,9%); 

2 – municípios que atingiram a meta dos ODM apenas no primeiro quinquênio (26/11,7%); 3 

- municípios que atingiram a meta dos ODM apenas no segundo quinquênio (75/33,6%) e, na 

pior situação, 4 - municípios que não atingiram a meta dos ODM em nenhum dos dois 

quinquênios (33/14,8%). Estas quatro situações foram então sintetizadas na figura 22. Entre 

as quatro mesorregiões da Paraíba, a mata paraibana apresentou melhor situação, visto que 

boa parte de seus municípios conseguiram atingir a meta ODM nos dois quinquênios e apenas 

Pilar (251150) e Capim (250403) foram classificados na situação 4 por não terem atingido a 

referida meta (Figura 22) (Apêndice J).  

Entre aqueles municípios que não atingiram a meta dos ODM, três são classificados 

como urbanos - Cajazeiras, Sousa e Lagoa Seca - um como intermediário adjacente – Alagoa 

Grande – e os 29 restantes como rurais adjacentes. Entre estes, apenas dois municípios se 

mantiveram acima de 25,00/1000 NV nos dois quinquênios, mesmo apresentando redução da 

TMI. Foram os municípios São João do Tigre - que passou de 37,7/1000 NV no primeiro 

quinquênio para 30,6/1000 NV no segundo - e Algodão de Jandaíra que passou de 30,3/1000 

NV para 25,01/1000 NV.  

  
                                                           

16 Nesta seção, quando relevante, será necessário fazer referência nominal de municípios sendo fundamental a 
consulta do Apêndice K que apresenta o Mapa dos municípios da Paraíba, segundo a tipologia do IBGE.  
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Situação 1

Situação 2

Situação 3

Situação 4

Figura 21 - Distribuição espaço-temporal da taxa de mortalidade infantil corrigido por município no 

estado da Paraíba, 2007-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: SIM/SINASC 

 

Figura 22 - Mapa síntese da situação da distribuição espaço-temporal da taxa de mortalidade infantil 
corrigido por município no estado da Paraíba, 2007-2016 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: SIM/SINASC 

 

 

2
0

0
7

-2
0

1
1 

2
0

1
2

-2
0

1
6 

0,00 - 15,70

15,71 - 25,00

>25,01

0 23 46 69 9211,5
Quilômetros



122 

122 

 

5.6.1 Scan espacial – Modelo de Poisson 

 

Pelas razões já explicitadas na Seção 3, a Razão de Incidência Espacial da Mortalidade 

Infantil (RIE-MI) foi a medida utilizada para auxiliar na identificação de conglomerados 

usando os métodos scan espacial e espaço-temporal (modelo discreto de poisson) e, 

posteriormente, para verificação da sua tendência nos últimos cinco anos. 

Nesse sentido, foram gerados mapas da RIE-MI para os 223 municípios da Paraíba, 

um para cada ano do estudo, totalizando 10 mapas. Entre estes, o ano que apresentou a maior 

RIE-MI foi em 2008, no município de São Bentinho (251392) onde o risco de ocorrer óbitos 

infantis foi 12,11 vezes o risco do estado. Em seguida o ano de 2016, no município de 

Bernardino Batista (250205) onde o risco foi 10,07 e em 2011, no município Serra Grande 

(251570) cujo risco foi de 6,8 (Figura 23). 

Ainda acerca da RIE-MI, verificou-se que de 2007 a 2016, em média, não houve 

registro de óbitos infantis (RIE-MI=0) em 25,9% dos municípios paraibanos. Ao analisar 

apenas os municípios rurais adjacentes esta média subiu para 32,04%. Mantendo este recorte, 

as RIE-MI>=2 foram mais frequentes entre os municípios rurais adjacentes que entre os 

demais. De maneira geral, o ano que apresentou menor média da RIE-MI foi 2012 e a maior 

foi em 2008 (Tabela 12 e Figura 23). Mais uma vez, a mata paraibana apresentou melhor 

desempenho nesta medida que as demais mesorregiões do estado. 

 

Tabela 12 - Distribuição anual das Razões de Incidência Espacial dos óbitos infantis segundo a 
tipologia Rural/Urbana da Paraíba (2007-2010) 

Ano RIE 

Tipologia 
Total  % Rural  

Adjacente 
Intermediário 

Adjacente 
Urbano 

n % n % n %    

2007 

0,00 39 23,5 1 4,5 3 8,6 43 19,3 
>0,01 e ≤0,50 12 7,2 0 0,0 2 5,7 14 6,3 
>0,51 e ≤1,00 39 23,5 12 54,5 13 37,1 64 28,7 
>1,01 e ≤1,50 35 21,1 4 18,2 12 34,3 51 22,9 
>1,51 e ≤2,00 21 12,7 3 13,6 5 14,3 29 13,0 

>2 20 12,0 2 9,1 0 0,0 22 9,9 

2008 

0,00 40 24,1 1 4,5 1 2,9 42 18,8 
>0,01 e ≤0,50 6 3,6 3 13,6 4 11,4 13 5,8 
>0,51 e ≤1,00 36 21,7 11 50,0 16 45,7 63 28,3 
>1,01 e ≤1,50 35 21,1 3 13,6 9 25,7 47 21,1 
>1,51 e ≤2,00 20 12,0 4 18,2 4 11,4 28 12,6 

>2 29 17,5 0 0,0 1 2,9 30 13,5 

2009 

 0,00  53 31,9 1 4,5 1 2,9 55 24,7 
>0,01 e ≤0,50 12 7,2 0 0,0 3 8,6 15 6,7 
>0,51 e ≤1,00 33 19,9 14 63,6 12 34,3 59 26,5 
>1,01 e ≤1,50 30 18,1 2 9,1 12 34,3 44 19,7 
>1,51 e ≤2,00 18 10,8 4 18,2 6 17,1 28 12,6 

>2 20 12,0 1 4,5 1 2,9 22 9,9 

Continua 
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Continuação 

Ano RIE 

Tipologia 
Total  % Rural  

Adjacente 
Intermediário 

Adjacente 
Urbano 

n % n % n %    

2010 

0,00 44 26,5 5 22,7 1 2,9 50 22,4 
>0,01 e ≤0,50 11 6,6 1 4,5 2 5,7 14 6,3 
>0,51 e ≤1,00 36 21,7 9 40,9 15 42,9 60 26,9 
>1,01 e ≤1,50 35 21,1 6 27,3 11 31,4 52 23,3 
>1,51 e ≤2,00 16 9,6 1 4,5 5 14,3 22 9,9 

>2 24 14,5 0 0,0 1 2,9 25 11,2 

2011 

0,00 57 34,3 2 9,1 2 5,7 61 27,4 
>0,01 e ≤0,50 5 3,0 1 4,5 3 8,6 9 4,0 
>0,51 e ≤1,00 31 18,7 9 40,9 16 45,7 56 25,1 
>1,01 e ≤1,50 30 18,1 6 27,3 10 28,6 46 20,6 
>1,51 e ≤2,00 16 9,6 2 9,1 3 8,6 21 9,4 

>2 27 16,3 2 9,1 1 2,9 30 13,5 

2012 

0,00 61 36,7 5 22,7 3 8,6 69 30,9 
>0,01 e ≤0,50 8 4,8 0 0,0 4 11,4 12 5,4 
>0,51 e ≤1,00 26 15,7 3 13,6 15 42,9 44 19,7 
>1,01 e ≤1,50 32 19,3 10 45,5 11 31,4 53 23,8 
>1,51 e ≤2,00 14 8,4 4 18,2 1 2,9 19 8,5 

>2 25 15,1 0 0,0 1 2,9 26 11,7 

2013 

0,00 49 29,5 3 13,6 3 8,6 55 24,7 
>0,01 e ≤0,50 4 2,4 1 4,5 2 5,7 7 3,1 
>0,51 e ≤1,00 38 22,9 6 27,3 19 54,3 63 28,3 
>1,01 e ≤1,50 27 16,3 7 31,8 8 22,9 42 18,8 
>1,51 e ≤2,00 23 13,9 4 18,2 2 5,7 29 13,0 

>2 25 15,1 1 4,5 1 2,9 27 12,1 

2014 

0,00 64 38,6 1 4,5 1 2,9 66 29,6 
>0,01 e ≤0,50 5 3,0 1 4,5 7 20,0 13 5,8 
>0,51 e ≤1,00 24 14,5 8 36,4 11 31,4 43 19,3 
>1,01 e ≤1,50 32 19,3 8 36,4 11 31,4 51 22,9 
>1,51 e ≤2,00 16 9,6 4 18,2 3 8,6 23 10,3 

>2 25 15,1 0 0,0 2 5,7 27 12,1 

2015 

0,00 57 34,3 2 9,1 4 11,4 63 28,3 
>0,01 e ≤0,50 5 3,0 2 9,1 2 5,7 9 4,0 
>0,51 e ≤1,00 25 15,1 9 40,9 18 51,4 52 23,3 
>1,01 e ≤1,50 25 15,1 5 22,7 7 20,0 37 16,6 
>1,51 e ≤2,00 21 12,7 4 18,2 4 11,4 29 13,0 

>2 33 19,9 0 0,0 0 0,0 33 14,8 

2016 

0,00 68 41,0 4 18,2 1 2,9 73 32,7 
>0,01 e ≤0,50 7 4,2 1 4,5 2 5,7 10 4,5 
>0,51 e ≤1,00 27 16,3 7 31,8 18 51,4 52 23,3 
>1,01 e ≤1,50 23 13,9 4 18,2 9 25,7 36 16,1 
>1,51 e ≤2,00 17 10,2 4 18,2 2 5,7 23 10,3 

>2 24 14,5 2 9,1 3 8,6 29 13,0 
 TOTAL 166 100 22 100 35 100 223 100 
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Figura 23 - Razão de Incidência Espacial dos óbitos infantis (2007-2016) 
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Quanto ao método scan espacial usando o modelo discreto de Poisson, rejeitou-se a 

hipótese nula de ausência de conglomerados puramente espaciais de óbitos infantis, na área 

do estudo. Nesta análise, foram identificados conglomerados em todos os anos do estudo, 

entretanto, apenas em 2012 e 2015 não foram identificados conglomerados significativos (p-

valor<=0,05).  

Assim, considerando a comparação dos mapas produzidos pelo método scan espacial, 

com os mapas da RIE-MI, o percentual de nascidos vivos que melhor se adequou para o ano 

de 2007 foi de 12%, 2008, 2009, 2010 e 2014 foi de 10% e 2016 foi de 8%. Acerca disso, 

ressalta-se que o detalhamento destes conglomerados significativos foi apresentado na tabela 

13, entretanto nestes seis anos foram identificados outros conglomerados não significativos os 

quais poderão ser consultados nos Apêndices B, C, D, E, F e G. 

É importante lembrar que os p-valores aqui apresentados (Tabelas 13, 14 e 16) foram 

obtidos a partir de 999 simulações de Monte Carlo. Estes valores indicam a probabilidade de 

obter um número de óbitos infantis agrupados em torno de um centroide (município) devido 

ao acaso.   

No ano de 2007, foi identificado um conglomerado significativo (p-valor = 0,047), 

rejeitando-se a hipótese de nulidade para a não existência de conglomerado. Composto por 30 

municípios, este conglomerado apresentou janela de varredura com raio igual a 44,55 km. O 

risco relativo de ocorrer óbitos infantis dentro deste conglomerado foi 1,41 vezes maior que 

fora dele naquele ano. Localizado na mesorregião do agreste paraibano, este seria o 

conglomerado mais ao leste identificado nesta análise e também o que apresentou maior 

número de municípios urbanos, um total de seis (6) (Tabela 13 e Apêndice B). 

No ano seguinte, também foi identificado conglomerado significativo (p-valor = 

0,028), porém com maior risco relativo (1,54), maior janela de varredura (79,79 km), e 

também maior número de municípios (34). Localizado na mesorregião da Borborema, este 

conglomerado é composto, majoritariamente, por municípios rurais adjacentes, apenas 

Queimadas (251250) foi classificado como urbano neste conglomerado (Tabela 13 e 

Apêndice C). 

Em 2009 identificou-se o maior conglomerado significativo (p-valor = 0,021) em 

tamanho de janela de varredura (84,4 km), entretanto, em comparação com os demais 

apresentados na tabela 13, identifica-se o segundo menor risco relativo (1,53) desta análise. 

Localizado na mesorregião do sertão, fazendo fronteira com o estado de Pernambuco, este 
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conglomerado também é composto, majoritariamente, por municípios rurais adjacentes, com 

apenas dois municípios urbanos - Cajazeiras (250370) e Itaporanga (250700) (Tabela 13 e 

Apêndice D). 

Seguindo a sequência temporal, em 2010 identificou-se conglomerados, entretanto por 

não serem significativos não foram considerados neste estudo. Já em 2011 foi identificado um 

conglomerado significativo (p-valor = 0,00) composto por 32 municípios, janela de varredura 

com raio igual a 58,54 km e risco relativo de 1,89. Localizado no centro do estado, este 

conglomerado apresenta municípios de três mesorregiões, Sertão, Agreste e, mais fortemente, 

da Borborema. Acerca deste conglomerado, é possível constatar, na figura 24, que parte de 

sua área faz interseção com o conglomerado de 2008, o que implica dizer que tais municípios 

foram reincidentes, ou seja, detectados mais de uma vez pelo método em período de tempo 

distinto (Tabela 13 e Apêndice E). 

Tal como no ano de 2010, em 2012 e 2013 identificou-se conglomerados não 

significativos que foram desconsiderados deste estudo. Conquanto, em 2014, identificou-se 

um conglomerado significativo (p-valor = 0,046), cujo risco relativo foi o segundo maior 

encontrado na análise (2,52). Além disso, é o segundo menor quanto ao tamanho da janela de 

varredura (23,11 km) e em número de municípios, apenas seis. É relevante destacar ainda, 

conforme observa-se na figura 24, que todos os municípios deste conglomerado estão 

contidos no conglomerado de 2008, ou seja, foram detectados mais de uma vez pelo método 

(Tabela 13 e Apêndice F). 

O último ano do estudo, foi também o último conglomerado significativo identificado 

(p-valor = 0,006) que apesar de ser o menor em tamanho de janela de varredura (0 km) - ou 

seja, o centroide que deu origem a esta janela foi ele mesmo o próprio conglomerado – 

apresentou o maior risco relativo de toda análise (10,16). Isto ocorreu, pois naquele ano 

esperava-se 0,70 óbitos infantis naquele município, no entanto foram observados 7. Este 

conglomerado está localizado na mesorregião do sertão paraibano e é composto pelo 

município rural adjacente, Bernardino Batista (250205) (Tabela 13 e Apêndice G). 
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Figura 24 - Identificação de conglomerados significativos de altas taxas de óbitos infantis segundo o 
método Scan espacial - Modelo Poisson (2007-2016) 

 
 

 

 

Tabela 13 - Conglomerados puramente espaciais de óbitos infantis identificados por meio da 
estatística Scan espacial (modelo poisson). Paraíba, Brasil – 2007-2016 

Ano Município 
Óbitos 
infantis 

observados 

Óbitos 
infantis 

esperados 
RR¹ 

Raio 
(km) 

RV² P-valor³ 

2007 

250940, 250680, 251310, 250690, 250760, 
251445, 250640, 251275, 250720, 251580, 
251150, 250380, 251276, 250030, 251597, 
250920, 250790, 250990, 251500, 250980, 
250610, 250910, 250130, 250933, 250050, 
250040, 251530, 250520, 250110, 250830 

167 123,9 1,41 44,55 7.696663 0,047 

2008 

250407, 250470, 250485, 251394, 250170, 
251550, 251400, 250390, 251278, 250310, 
251630, 251410, 250250, 250053, 251065, 
251480, 250650, 251385, 250435, 250157, 
250073, 250215, 251315, 251220, 250970, 
250850, 251520, 251650, 251060, 251740, 
251610, 251250, 250625, 250770 

108 72,7 1,54 79,79 8.106845 0,028 

2009 

250660, 250560, 250440, 251350, 250240, 
250210, 250530, 251335, 251430, 251570, 
250700, 250900, 250960, 251100, 251455, 
251020, 251450, 251230, 250260, 251360, 
250020, 250410, 251660, 251130, 251000, 
250370, 250800, 251420, 250480, 250330, 
251040, 250915, 250220, 250010, 250070 

117 79,9 1,53 84,4 8.386256 0,021 

2011 

251650, 251300, 250850, 250115, 251065, 
250135, 251480, 251385, 251070, 250780, 
250355, 250540, 251340, 250770, 251675, 
251550, 250340, 251260, 250650, 251490, 
250073, 251470, 251670, 251400, 251630, 
250485, 251460, 251610, 251710, 251060, 
251540, 250939 

83 45,9 1,89 58,54 12.905794 0,000 

2014 250250, 250435, 250310, 251278, 250157, 
250053 

23 9,48 2,52 23,11 7.270557 0,046 

2016 250205 7 0,70 10,16 0 9.890081 0,006 

(¹) Risco Relativo. (²) Razão de Verossimilhança. (³) P-valor significativamente estatístico quando p-valor<0,05 

Conglomerado 

Município no conglomerado 

Intermediário Adjacente 

Rural adjacente 

Urbano 
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5.6.2 Scan espaço-temporal – Modelo discreto de Poisson 

 

Na Figura 25, observa-se o mapa resultante da aplicação do método scan espaço-

temporal que detectou três conglomerados significativos de altas taxas de óbitos infantis. Com 

respeito ao tempo de persistência destes conglomerados, tem-se, em um deles, apenas um ano 

(2007) e nos demais, 5 anos (2007-2011). Com relação aos testes em comparação com o mapa 

da RIE-MI, o percentual que melhor adequou-se foi de 9% dos nascidos vivos que representa 

a população sob risco.  

O maior conglomerado, em tamanho de janela de varredura (118,89 km) e em número 

de municípios (44), foi detectado em 2007-2011, apresentou risco relativo 1,39. Localizado na 

mesorregião da Borborema, eram esperados 359,98 óbitos infantis, neste conglomerado, 

porém foram observados 493. Curiosamente, mesmo sendo tão extenso, esta detecção não 

incluiu municípios urbanos em seu perímetro (Figura 25 e Tabela 14).  

O segundo maior conglomerado, em tamanho de janela de varredura (57,41 km), foi 

detectado no mesmo período que o conglomerado anterior (2007-2011), porém localiza-se na 

mesorregião do sertão. Engloba 19 municípios, entre os quais dois são urbanos - Cajazeiras 

(250370) e Sousa (251620). Além disso, foram observados 370 casos de óbitos infantis, eram 

esperados 268,11. 

O terceiro conglomerado identificado, apresentou o maior risco relativo (1,75) e o 

menor raio de janela de varredura (37,34 km), entretanto por não ser conglomerado recente, 

pelo menos nos últimos cinco anos, é menos preocupante que os dois conglomerados 

anteriores (Figura 25 e Tabela 14). 
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Figura 25 - Identificação de conglomerados significativos de altas taxas de óbitos infantis segundo o 
método Scan espaço-temporal - Modelo Poisson (2007-2016) 

 

 

Tabela 14 - Conglomerados espaço-temporais de óbitos infantis identificados pelo modelo poisson. 
Paraíba, Brasil – 2007-2016 

Ano Município 
Persistência 

(Anos) 

Óbitos 
infantis 

observados  

Óbitos 
infantis 

esperados 
RR¹ 

Raio 
(km) 

RV² P-valor³ 

2007-2011 

251410, 250390, 251520, 251740, 250470, 
250970, 250407, 251630,250485, 251220, 
251550, 250073, 251060, 251394, 250170, 
251480,251400, 251278, 250850, 251065, 
250310, 250053, 250540, 250250,251650, 
251385, 250650, 250355, 251315, 251670, 
250157, 250939,250435, 250215, 251300, 
250115, 251070, 250135, 250340, 250670, 
250770, 250870, 250010, 251610 

5 493 359,98 1,39 118,89 23,08 0,00 

2007-2011 
250330, 250220, 250370, 251330, 251450, 
250960, 250070, 251680, 251000, 250410, 
250915, 251207, 250240, 251570, 250205, 
251430, 250020, 251620, 251365 

5 370 268,11 1,40 57,41 17,91 0,00 

2007 

250680, 251275, 251580, 250940, 250760, 
250720, 250920, 250610, 251310, 250030, 
250933, 250640, 250040, 251445, 250690, 
250130, 250830, 250990, 251510, 250380, 
251250, 250050, 250980 
 

1 131 75,23 1,75 37,34 17,07 0,00 

(¹) Risco Relativo. (²) Razão de Verossimilhança. (³) P-valor significativamente estatístico quando p-valor<0,05 

 

5.6.3 Scan espacial – Modelo Exponencial 

 

Observou-se que dos 8.609 óbitos registrados em todo período do estudo, em 147 

casos não foi informado a data do nascimento da criança, e/ou o código de residência da mãe, 

e/ou a data do nascimento era maior que a do óbito, e, portanto, foram excluídos desta análise, 

restando 8.461 óbitos. Dentre os quais 4.523 (53,5%) referem-se aos menores tempos de 

Conglomerado 

Município no conglomerado 

Intermediário Adjacente 

Rural adjacente 
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sobrevida que equivale ao componente neonatal precoce (de 0 a 6 dias de vida) da 

mortalidade infantil, 1.500 (17,7%) neonatal tardia e 2.438 (28,8%) pós-neonatal. O menor 

tempo de sobrevida foi de 0 dia e o maior foi de 306 dias. A mediana desse tempo foi de 10 

dias. 

Em relação à Razão de Incidência Espacial (RIE), em média, de 2007 a 2016 não 

houve registro de óbitos neonatais precoce (RIE=0) em 41,1% dos municípios da Paraíba. De 

maneira geral, o ano que apresentou menor média da RIE foi 2014 e a maior foi em 2008. 

Comparativamente, é possível verificar o aumento do número de municípios com RIE=0, 

partindo de 33,2% em 2007 para 49,8% em 2016 (Tabela 15). 

No tocante à tipologia rural/urbana, verifica-se que os municípios rurais adjacentes 

detiveram os maiores percentuais de ausência de registros neonatais precoce em todo período 

do estudo. Identifica-se também o oposto, em quase todo período, as maiores RIE entre os 

municípios rurais adjacentes (Tabela 15). A exceção aconteceu em 2014, em que o município 

Quixabá classificado como urbano apresentou a maior RIE do Estado (5,7), acerca disso, 

convém mencionar que o referido município está localizado no Semiárido (Figura 26). 

 

Tabela 15 - Distribuição anual das Razões de Incidência Espacial dos óbitos neonatais precoces 
segundo a tipologia Rural/Urbana da Paraíba (2007-2010) 

Ano RIE 

Tipologia 
Total  % Rural  

Adjacente 
Intermediário 

Adjacente 
Urbano 

n % n % n %    

2007 

0,00 68 41,0 2 9,1 4 11,4 74 33,2 
>0,01 e ≤0,50 3 1,8 1 4,5 5 14,3 9 4,0 
>0,51 e ≤1,00 30 18,1 10 45,5 11 31,4 51 22,9 
>1,01 e ≤1,50 24 14,5 4 18,2 13 37,1 41 18,4 
>1,51 e ≤2,00 18 10,8 3 13,6 2 5,7 23 10,3 

>2 23 13,9 2 9,1 0 0,0 25 11,2 

2008 

0,00 68 41,0 3 13,6 4 11,4 75 33,6 
>0,01 e ≤0,50 9 5,4 4 18,2 5 14,3 18 8,1 
>0,51 e ≤1,00 14 8,4 7 31,8 14 40,0 35 15,7 
>1,01 e ≤1,50 24 14,5 5 22,7 9 25,7 38 17,0 
>1,51 e ≤2,00 18 10,8 3 13,6 2 5,7 23 10,3 

>2 33 19,9 0 0,0 1 2,9 34 15,2 

2009 

0,00 81 48,8 4 18,2 2 5,7 87 39,0 
>0,01 e ≤0,50 4 2,4 2 9,1 5 14,3 11 4,9 
>0,51 e ≤1,00 21 12,7 2 9,1 13 37,1 36 16,1 
>1,01 e ≤1,50 15 9,0 7 31,8 10 28,6 32 14,3 
>1,51 e ≤2,00 19 11,4 6 27,3 4 11,4 29 13,0 

>2 26 15,7 1 4,5 1 2,9 28 12,6 

2010 

0,00 80 48,2 9 40,9 3 8,6 92 41,3 
>0,01 e ≤0,50 4 2,4 1 4,5 4 11,4 9 4,0 
>0,51 e ≤1,00 19 11,4 7 31,8 10 28,6 36 16,1 
>1,01 e ≤1,50 20 12,0 5 22,7 11 31,4 36 16,1 
>1,51 e ≤2,00 15 9,0 0 0,0 3 8,6 18 8,1 

>2 28 16,9 0 0,0 4 11,4 32 14,3 

Continua 
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Continuação 

Ano RIE 

Tipologia 
Total  % Rural  

Adjacente 
Intermediário 

Adjacente 
Urbano 

n % n % n %    

2011 

0,00 89 53,6 6 27,3 3 8,6 98 43,9 
>0,01 e ≤0,50 2 1,2 2 9,1 6 17,1 10 4,5 
>0,51 e ≤1,00 9 5,4 5 22,7 12 34,3 26 11,7 
>1,01 e ≤1,50 18 10,8 2 9,1 10 28,6 30 13,5 
>1,51 e ≤2,00 14 8,4 4 18,2 1 2,9 19 8,5 

>2 34 20,5 3 13,6 3 8,6 40 17,9 

2012 

0,00 84 50,6 6 27,3 5 14,3 95 42,6 
>0,01 e ≤0,50 3 1,8 0 0,0 1 2,9 4 1,8 
>0,51 e ≤1,00 12 7,2 6 27,3 20 57,1 38 17,0 
>1,01 e ≤1,50 24 14,5 7 31,8 4 11,4 35 15,7 
>1,51 e ≤2,00 11 6,6 1 4,5 3 8,6 15 6,7 

>2 32 19,3 2 9,1 2 5,7 36 16,1 

2013 

0,00 83 50,0 6 27,3 3 8,6 92 41,3 
>0,01 e ≤0,50 2 1,2 1 4,5 7 20,0 10 4,5 
>0,51 e ≤1,00 15 9,0 7 31,8 13 37,1 35 15,7 
>1,01 e ≤1,50 18 10,8 4 18,2 7 20,0 29 13,0 
>1,51 e ≤2,00 13 7,8 0 0,0 4 11,4 17 7,6 

>2 35 21,1 4 18,2 1 2,9 40 17,9 

2014 

0,00 95 57,2 3 13,6 4 11,4 102 45,7 
>0,01 e ≤0,50 1 0,6 1 4,5 10 28,6 12 5,4 
>0,51 e ≤1,00 14 8,4 4 18,2 8 22,9 26 11,7 
>1,01 e ≤1,50 16 9,6 7 31,8 7 20,0 30 13,5 
>1,51 e ≤2,00 16 9,6 3 13,6 4 11,4 23 10,3 

>2 24 14,5 4 18,2 2 5,4 30 13,5 

2015 

0,00 83 50,0 7 31,8 6 6 96 43,0 
>0,01 e ≤0,50 0 0,0 1 4,5 5 5 6 2,7 
>0,51 e ≤1,00 11 6,6 7 31,8 9 9 27 12,1 
>1,01 e ≤1,50 10 6,0 2 9,1 12 12 24 10,8 
>1,51 e ≤2,00 20 12,0 4 18,2 2 2 26 11,7 

>2 42 25,3 1 4,5 1 1 44 19,7 

2016 

0,00 102 61,4 6 27,3 3 8,6 111 49,8 
>0,01 e ≤0,50 1 0,6 1 4,5 8 22,9 10 4,5 
>0,51 e ≤1,00 8 4,8 6 27,3 11 31,4 25 11,2 
>1,01 e ≤1,50 12 7,2 3 13,6 8 22,9 23 10,3 
>1,51 e ≤2,00 17 10,2 1 4,5 3 8,6 21 9,4 

>2 26 15,7 5 22,7 2 5,7 33 14,8 
 TOTAL 166 100 22 100 35 100 223 100 
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 Figura 26 - Razão de Incidência Espacial dos óbitos neonatais precoces (2007-2016) 

0 23 46 69 9211,5
Quilômetros
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Com relação ao método Scan espacial usando o modelo exponencial, foi rejeitada a 

hipótese nula (H0: θin = θout) de ausência de conglomerados na área do estudo. Em todos os 

anos, foram detectados conglomerados espaciais para curtos tempos de sobrevida para a 

mortalidade infantil. Entretanto em apenas três anos identificou-se conglomerados 

estatisticamente significativos (p-valor < 0,05) e compatíveis com as RIE. 

No ano de 2007 foi identificado um conglomerado significativo (p-valor = 0,222), com 

0,6% dos casos e janela de varredura de raio igual a 34,88km. Composto por seis municípios, 

Barra de São Miguel (250170), Caraúbas (250407), Congo (250470), Coxixola (250485), São 

Domingos do Cariri (251394) e Serra Branca (251550), todos rurais adjacentes (Tabela 16). 

Este conglomerado, apesar de apresentar menor número de municípios, tem o maior risco 

relativo, entre os três conglomerados significativos. O risco de acontecer um óbito com 

menores tempos de sobrevida dentro da área deste conglomerado é 46,15 vezes maior que 

fora dele (Tabela 16). Este conglomerado está localizado na mesorregião da Borborema, 

região do Semiárido (Figura 27). 

 

Tabela 16 - Conglomerados puramente espaciais dos menores tempo de sobrevida entre os óbitos 
infantis identificados por meio da estatística Scan espacial (modelo exponencial). Paraíba, Brasil – 
2007-2016 

Ano 
Município 

Óbitos infantis 
observados 

Óbitos 
infantis 

esperados 

RR² Raio 
(km) RV³ P-valor³ 

2007 
250407¹, 250470, 250485, 251394, 
250170, 251550 

6 0,13 46,15 34,88 17.149 0.022 

2010 

251396¹, 251210, 250077, 251398, 
250375, 250810, 251420, 250480, 
251392, 251320, 251620, 250740, 
250230, 250937, 250840, 250450, 
250590, 250020, 250550, 250915, 
251090, 250260, 251130 

36 6,93 5,1 44.17 30.96 0,031 

2013 
251440¹, 250880, 251080, 250550, 
250450, 251380, 251090, 251490 

27 3,26 8,2 34,88 33,904 0,004 

(¹) Nota: Município que deu origem a janela de varredura do conglomerado. (²) Risco Relativo. (³) Razão de 
Verossimilhança. Significativamente estatístico quando p-valor<0,05 

 

Em relação ao ano de 2010, o segundo conglomerado significativo (p-valor = 0,031), o 

percentual de casos que melhor representou o resultado encontrado na RIE foi de 6%. Este 

conglomerado apresentou a maior janela de varredura (44,17%), maior número de casos 

observados (36) e também o maior número de municípios envolvidos (23) (Tabela 16). Entre 

os municípios envolvidos nesta análise, apenas Pombal (251210) e Sousa (251620) são 
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considerados urbanos, segundo o IBGE (2017). A localização geográfica deste conglomerado 

é na mesorregião do Sertão Paraibano, região do semiárido (Figura 27). 

O mapa Scan de 2013, identificou com 4% dos casos, em concordância com a RIE, o 

último conglomerado significativo (p-valor = 0,004). Apresentou janela de varredura de 34,88 

km, incluindo oito municípios, dentre os quais três – Vista Serrana (250550), Condado 

(250450) e Paulista (251090) - também foram incluídos no conglomerado de 2010 (Figura 

27). Este conglomerado apresentou 27 casos observados e 3,16 esperados, resultando em risco 

relativo de 3,26 (Tabela 16). Entre os municípios envolvidos nesta análise, apenas Patos 

(251080) é considerado urbano. 

 

Figura 27 - Identificação de conglomerados significativos de curtos tempos de vida segundo o método 
scan espacial - Modelo Exponencial (2007-2016) 

 

5.7 MODELO DE APOIO A DECISÃO ESPACIAL E O MAPA DE DECISÃO 

 

As variáveis de decisão que apresentaram maior número de respostas “Sim” foram em 

primeiro lugar, a variável ED4 com 52,9% dos municípios, em segundo a variável ED2 com 

46,2% dos municípios e em terceiro a variável ED6 com 38,6% dos municípios.  A variável 

ED9 apresentou menor número de respostas “Sim”, apenas 1,3% dos municípios. Enquanto 

que ED7 foi a única variável com nenhum “Sim” (Tabela 17). 

Com relação a tipologia do IBGE, verificou-se participação importante dos municípios 
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rurais adjacentes, sendo os únicos a apresentarem municípios com resposta “Sim” na variável 

ED9, e os maiores percentuais de municípios com respostas “Sim” nas variáveis ED2, ED5 e 

ED6. Atenção especial deve ser dada aos municípios Intermediários Adjacentes, 

proporcionalmente, apresentaram percentuais importantes de respostas “Sim” nas variáveis 

ED1, ED4, ED8 e ED10 (Tabela 10).  

Acerca do mapa de decisão resultante da arquitetura de Suporte a Decisão Espacial 

aqui proposta, evidencia-se que boa parte dos municípios apresentaram nível de prioridade 

“Baixo” 78 (35%), estando concentrados, principalmente, na parte leste do estado, na área 

equivalente a região da mata paraibana. Quanto aqueles com nível de prioridade “Muito 

elevado” totalizam 44 (19,7%) municípios, os quais estão mais fortemente concentrados na 

parte central do estado, na mesorregião do agreste e em pequena porção do Sertão (Figura 28). 

Quanto à tipologia do IBGE, verifica-se que maior parte dos municípios urbanos 

(62,9%) foram classificados com nível de prioridade “Baixo”, ao passo que apenas 5,7% 

foram considerados com nível de prioridade “Muito elevado”, trata-se dos municípios 

(251620) Sousa e (251080) Patos. Entre os 44 municípios classificados com nível de 

prioridade “Muito elevado”, 36 (81,8%) são rurais adjacentes. Ao considerar a localização dos 

municípios no semiárido, verifica-se que apenas dois municípios, fora desta região, foram 

classificados com nível de prioridade “Muito elevado”, Alagoa Grande (250030) e Matinhas 

(250933). 

Trazendo para este resultado o plano de informação da regionalização da saúde17 no 

estado da Paraíba, observa-se que a 2ª macrorregião apresenta boa parte dos municípios com 

maior nível de prioridade, em especial nas regiões de Monteiro e Campina Grande; em 

seguida tem-se a 3ª macrorregião, em especial a região de Patos, cujo único município com 

nível de prioridade “Baixo” é Catingueira (250420). Por outro lado, a 1ª macrorregião 

apresenta melhor desempenho, apresentando boa parte de seus municípios com nível de 

prioridade “Baixo”. 

Algumas disparidades são evidenciadas dentro das macrorregiões. A 4ª região (Cuité) 

localizada na 2ª macrorregião é um exemplo disso. Enquanto a 4ª região não apresenta 

nenhum município com nível de prioridade “Muito elevado” ou “Elevado”, a 3ª (Campina 

Grande) e a 5ª (Monteiro) região são responsáveis por boa parte dos municípios com níveis de 

prioridades mais altos. 

                                                           

17 Consultar Mapa das Regiões de Saúde no Anexo 2 
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Tabela 17 - Distribuição percentual das Variáveis de decisão segundo a tipologia do IBGE 

ED Variáveis da decisão Categorias 

Tipologia 

Total % Rural 
adjacente 

Intermediário 
Adjacente 

Urbano 

n % n % n % 
1 Taxa de Mortalidade Infantil do Município está acima da meta ODM 

no último quinquênio? 
Não 117 70,5 14 63,6 30 85,7 161 72,2 
Sim 49 29,5 8 36,4 5 14,3 62 27,8 

2 Tendência da Razão de Incidência Espacial, no município, é 
crescente no último quinquênio? ¹ 

Não 89 53,6 12 54,5 19 54,3 120 53,8 
Sim 77 46,4 10 45,5 16 45,7 103 46,2 

3 Tendência da Razão de Incidência Espacial, no município, é 
crescente e significativa no último quinquênio? 

Não 159 95,8 20 90,9 33 94,3 212 95,1 
Sim 7 4,2 2 9,1 2 5,7 11 4,9 

4 Município está dentro do conglomerado Scan puramente espacial 
(Poisson)? 

Não 73 44,0 8 36,4 24 68,6 105 47,1 
Sim 93 56,0 14 63,6 11 31,4 118 52,9 

5 Município está dentro do conglomerado Scan puramente espacial 
(Poisson) mais de uma vez? 

Não 149 89,8 20 90,9 35 100 204 91,5 
Sim 17 10,2 2 9,1 0 0,0 19 8,5 

6 Município está dentro do conglomerado Scan espaço-temporal 
(Poisson)? 

Não 93 56,0 15 68,2 29 82,9 137 61,4 
Sim 73 44,0 7 31,8 6 17,1 86 38,6 

7 Município está dentro de conglomerado Scan espaço-temporal no 
último quinquênio (Poisson)? 

Não 166 100 22 100 35 100 223 100 
Sim 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

8 Município está dentro do conglomerado Scan puramente espacial 
(Exponencial)? 

Não 140 84,3 17 77,3 32 91,4 189 84,8 
Sim 26 15,7 5 22,7 3 8,6 34 15,2 

9 Município está dentro do conglomerado Scan puramente espacial 
(Exponencial) mais de uma vez? 

Não 163 98,2 22 100,0 35 100,
0 

220 98,7 

Sim 3 1,8 0 0,0 0 0,0 3 1,3 
10 Município está dentro de conglomerado Scan puramente espacial 

(Exponencial) no último quinquênio? 
Não 161 97,0 20 90,9 34 97,1 215 96,4 
Sim 5 3,0 2 9,1 1 2,9 8 3,6 

(¹) Adotou-se “Não” para aqueles municípios que não apresentaram óbitos infantis nos últimos cinco anos, pois a não correlação justifica-se pela não 
ocorrência do evento estudado. 
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Figura 28 - Classificação dos municípios prioritários de intervenção para redução da mortalidade infantil na Paraíba 
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Destaque deve ser dado à 8ª região (Catolé) que mesmo estando localizado no 

semiárido do sertão paraibano, sendo composto, majoritariamente, por municípios rurais 

adjacentes, não apresenta nenhum município com nível de prioridade “Muito elevado” ou 

“Elevado”. Boa parte desses municípios apresentaram nível “Baixo”, sendo classificados 

como “Intermediário” apenas os municípios que fazem fronteira com as regiões de Sousa e 

Pombal os quais denominam-se Mato Grosso (250937), Jericó (250740), Riacho dos Cavalos 

(251280) e Bom Sucesso (250230). 

5.7.1 Análise da saída (pós-modelo de decisão) 

 

A estrutura da árvore de decisão resultante deste estudo apresentou 223 instâncias, 

referentes ao total de municípios paraibanos; 10 atributos preditivos, referentes às 10 

variáveis de decisão e um atributo objetivo, referente ao nível de prioridade do município. 

Entre todos os atributos preditivos, aquele que deteve maior razão de ganho e, 

consequentemente, menor valor de entropia foi ED618, por esta razão assumiu a posição de nó 

principal, ou nó raiz na AD (Apêndice I). 

Quanto às medidas de qualidade do modelo, verificou-se desempenho bastante 

satisfatório, visto que apresentou grau de concordância excelente (Kappa = 0,95), segundo 

critérios de Landis e Kock (1977), classificando corretamente 96,41% dos municípios. Quanto 

ao erro produzido pelas iterações (subconjunto de teste e treinamento) no treinamento, 

verificou-se erro médio absoluto de 0,0358.  Analisando a matriz de confusão (Tabela 18), 

identifica-se oito (08) decisões fora da diagonal principal, representando os erros cometidos 

pelo modelo. O maior número de erros aconteceu na classificação dos municípios com 

prioridade “Elevado”. Entre os 57 municípios que deveriam ter sido classificados neste nível, 

dois (4) foram classificados como “Intermediário”. Por outro lado, o nível de prioridade 

“Baixo” apesar de deter o maior número de municípios, foi também aquele que não 

apresentou erros na previsão de classificação. 

A partir desta AD foram extraídas 19 regras de decisão, entre as quais cinco (5) 

classificaram os municípios com nível de prioridade “Muito elevado”, cinco (5) “Elevado”, 

seis (6) “Intermediário” e três (3) “Baixo” (Quadro 11). A regra 19, cuja classificação é nível 

                                                           

18 ED6=Município está dentro do conglomerado Scan espaço-temporal (Poisson)? 
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de prioridade “Baixo”, conseguiu atender o maior número de municípios (54). Em seguida 

tem-se as regras 7 e 1 que atenderam 34 e 19 municípios respectivamente.  

 

Tabela 18 - Matriz de confusão da Arvore de Decisão – Modelo x Real 

  MODELO 

  Muito elevado Elevado Intermediário Baixo 

R
E

A
L

 

Muito elevado 42 1 1 0 

Elevado 0 53 4 0 

Intermediário 0 1 42 1 

Baixo 0 0 0 78 

 

Marcadamente, a variável de decisão ED6 está relacionada com os municípios de 

maior nível de prioridade, embora não seja a variável de maior peso. Entre aquelas regras cujo 

nível de prioridade foi “Muito elevado”, verifica-se que apenas, na regra 5, a variável ED6 

apresentou valor de atributo = “Não”, ocasião em que surge (apenas nesta regra) a ED10 = 

“SIM” sendo esta a variável de maior peso. As variáveis de decisão não consideradas pelo 

modelo foram ED7 e ED9 (Quadro 11). 
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Quadro 11 - Regras de decisão, segundo o nível de prioridade e número de municípios 

Regra Antecedente da regra (SE) 
Consequente  
da Regra 
(ENTÃO) 

Número 
de 
Municípi
os 

1 SE ED6=SIM E ED5=SIM MUITO ELEVADO 19 
2 SE ED6=SIM E ED5=NÃO E ED8=SIM MUITO ELEVADO 7 
3 SE ED6=SIM E ED5=NÃO E ED8=NÃO E ED3=SIM MUITO ELEVADO 4 

4 
SE ED6=SIM E ED5=NÃO E ED8=NÃO E ED3=NÃO E ED4=SIM E 
ED1=SIM E ED2=SIM 

MUITO ELEVADO 5 

5 SE ED6=NÃO E ED10=SIM MUITO ELEVADO 8 

6 
SE ED6=SIM E ED5=NÃO E ED8=NÃO E ED3=NÃO E ED4=SIM E 
ED1=SIM E ED2=NÃO 

ELEVADO 10 

7 
SE ED6=SIM E ED5=NÃO E ED8=NÃO E ED3=NÃO E ED4=SIM E 
ED1=NÃO 

ELEVADO 34 

8 
SE ED6=SIM E ED5=NÃO E ED8=NÃO E ED3=NÃO E ED4=NÃO E 
ED2=SIM 

ELEVADO 3 

9 SE ED6=NÃO E ED10=NÃO E ED8=SIM E ED2=SIM ELEVADO 7 
10 SE ED6=NÃO E ED10=NÃO E ED8=SIM E ED2=NÃO E ED4=SIM ELEVADO 2 

11 
SE ED6=SIM E ED5=NÃO E ED8=NÃO E ED3=NÃO E ED4=NÃO E 
ED2=NÃO 

INTERMEDIÁRIO 4 

12 SE ED6=NÃO E ED10=NÃO E ED8=SIM E ED2=NÃO E ED4=NÃO INTERMEDIÁRIO 8 
13 SE ED6=NÃO E ED10=NÃO E ED8=NÃO E ED1=SIM E ED2=SIM INTERMEDIÁRIO 16 

14 
SE ED6=NÃO E ED10=NÃO E ED8=NÃO E ED1=SIM E ED2=NÃO 
E ED4=SIM E ED3=SIM 

INTERMEDIÁRIO 4 

15 
SE ED6=NÃO E ED10=NÃO E ED8=NÃO E ED1=NÃO E ED3=NÃO 
E ED4=SIM E ED2=SIM 

INTERMEDIÁRIO 9 

16 SE ED6=NÃO E ED10=NÃO E ED8=NÃO E ED1=NÃO E ED3=SIM INTERMEDIÁRIO 4 

17 
SE ED6=NÃO E ED10=NÃO E ED8=NÃO E ED1=SIM E ED2=NÃO 
E ED4=NÃO 

BAIXO 8 

18 
SE ED6=NÃO E ED10=NÃO E ED8=NÃO E ED1=NÃO E ED3=NÃO 
E ED4=SIM E ED2=NÃO 

BAIXO 14 

19 
SE ED6=NÃO E ED10=NÃO E ED8=NÃO E ED1=NÃO E ED3=NÃO 
E ED4=NÃO 

BAIXO 54 

 

5.7.2 Publicação dos mapas em um SIGWeb 

Conforme já explicitado, todos os mapas gerados nesse estudo foram disponibilizados 

em um servidor de mapas na internet para consulta livre e gratuita. Embora esse serviço esteja 

em fase de testes e de aperfeiçoamento, na sua situação atual já é possível a realização de 

consultas espaciais, download dos arquivos em vários formatos (kml, geotiff, jpg, pdf, entre 

outros) e impressão dos mapas. 

O objetivo dessa aplicação é alcançar gestores, controle social e usuários do SUS com 

interesse na temática da redução da MI, por esta razão a linguagem utilizada na página de 

abertura do serviço foi focada nesse público, conforme se pode observar na figura 29. Além 

disso, sua utilização não requer conhecimentos prévios de estatística ou de geoprocessamento 

e nem a instalação de software específico, bastando apenas a utilização de um navegador 

Web. As figuras 30 e 31 mostram um exemplo de consulta espacial aplicada ao mapa de 

decisão a partir da qual foram selecionados apenas os municípios da região de saúde “5”. 
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Figura 29 - Página principal do projeto: SIGWeb (Des)complica Decisão 

   

Figura 30 - Consulta espacial utilizando o SIGWeb (Des)complica Decisão 

 

Figura 31 - Resultado da consulta espacial utilizando o SIGWeb (Des)complica Decisão 
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6 DISCUSSÃO 

 

As duas tipologias rural/urbano aqui estudadas apresentam similaridades que devem 

ser evidenciadas. O critério fundamental considerado por IBGE (2017b) é a densidade 

demográfica e agregou também a localização, a acessibilidade a centros com alto nível 

hierárquico em relação a rede urbana, muito semelhante à Ferranti et al. (2005).  

O diferencial da tipologia do IBGE foi o tratamento dado à densidade demográfica que 

metodologicamente, mostrou-se mais adequado à dinâmica espacial brasileira. Sendo este 

tratamento metodológico uma das explicações para a melhor resposta à comparação aplicada 

neste estudo.  

A utilização dos três indicadores utilizados na comparação das tipologias encontra 

respaldo na literatura. Quanto a ocupação na agricultura, SOROKIN, ZIMMERMAN, 

GALPIN, (1981) destaca que as atividades ocupacionais mais voltadas para o setor primário, 

são mais frequentes nos espaços rurais. Quanto à população residente em área rural, embora 

seja subdimensionado (MIRANDA e SILVA, 2013), tem extrema relevância para o estudo, 

visto que se espera percentual maior que aquele declarada no censo de 2010, em que pese o 

fluxo migratório e todas as dinâmicas territoriais envolvidas. O IDHM ressalta as profundas 

desigualdades ainda presentes no território brasileiro evidenciadas em vários estudos 

(SOARES et al., 2015; PNUD, 2017; IBGE, 1999). De tal modo que ao desagregar o IDHM 

por situação de domicílio evidencia-se baixo IDHM nos espaços rurais, contrapondo-se ao 

IDHM dos espaços urbanos que é considerado alto (PNUD, 2017). Resultado semelhante foi 

indicado por Soares et al., (2015).  

A tipologia do IBGE mostrou-se adequada na caracterização do perfil epidemiológico 

do óbito infantil produzindo resultados coerentes com outros estudos, sobretudo quanto ao 

baixo peso ao nascer e a prematuridade (Lima et al., 2017; Vianna et al., 2016; Brasil, 2011). 

Representa um caminho viável para o monitoramento constante da MI, nos municípios rurais 

adjacentes, no que tange ao cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS).  

Obviamente, o exercício metodológico de desagregação segundo a tipologia do IBGE 

pressupõe a necessidade de testes e validações futuros buscando seu aperfeiçoamento. 

Entretanto, mesmo com o risco da “simplificação da realidade” (IBGE, 2017b) imposta pela 

tipologia adotada, este estudo traz a possibilidade de identificar fragilidades no âmbito 
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municipal na perspectiva da ruralidade, semelhante ao encontrado por Vianna (2016) em 

outro nível de desagregação, que foi a análise dos dados dos óbitos infantis por 

macrorregionais de saúde. Seus achados identificaram fragilidades nas áreas estudadas que 

puderam ser priorizadas pelos gestores de saúde, contribuindo para o monitoramento e 

avaliação da MI.  

O comportamento declinante da Taxa de Mortalidade Infantil no período estudado foi 

de 34,32%, semelhante ao encontrado em outros estudos que identificam esta tendência de 

declínio ao longo do tempo (MALTA et al., 2010; VICTORA, 2011; BRASIL, 2011; OPAS, 

2017). Este comportamento é observado em todo o país, independentemente do porte 

populacional dos municípios (BRASIL, 2011), ou seja, contemplando também os municípios 

rurais adjacentes. 

Sardinha (2014) adverte sobre a perda de capacidade de diferenciação de grupos 

sociais quando a TMI atinge baixo nível:  

 

A TMI embora classicamente reconhecida como indicador que reflete a 
situação socioeconômica de uma população, isso nem sempre é verdadeiro. 
Em um contexto de baixas TMI esse indicador aumenta sua homogeneidade 
relativa e tende a perder seu poder de discriminação. Dessa forma, espera-se 
que, nessa situação, seja reduzida sua capacidade de diferenciar grupos 
sociais (SARDINHA, 2014).  

 

Isto posto, é importante ressaltar que embora a redução da TMI tenha sido observada 

no conjunto de todo o estado, e mesmo segundo a tipologia do IBGE, a análise espacial do 

TMI por município evidenciou desigualdades geográficas preocupantes, evidenciando a 

importância da análise espacial. Enquanto 73,5% dos municípios paraibanos conseguiram 

atingir a meta dos ODM de 15,7/1000 NV, até o segundo quinquênio do estudo, outros 14,8% 

não conseguiram atingir, nem no primeiro, nem no segundo quinquênio.  

O mesmo verificou-se utilizando a RIE como indicador de análise. Um bom exemplo 

desse resultado são os municípios São João do Tigre e Algodão de Jandaíra, profundamente 

marcados pela insegurança econômica. Algumas características comuns desses dois 

municípios devem ser evidenciadas: localizam-se no semiárido, são classificados como rural 

adjacente, apresentam baixo IDHM e o percentual de crianças pobres supera 60% (ATLAS, 

2013). Representam uma pequena amostra do desequilíbrio socioeconômico espacial da 

Paraíba, conforme evidencia Polari (2012). 
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Acerca das desigualdades geográficas, Vianna et al. (2001) ressaltam que “se deve a 

sua essencialidade, para a formulação de políticas públicas que (re)orientem a distribuição da 

oferta em geral e dos recursos financeiros federais em particular”. O estudo da distribuição 

espacial da mortalidade infantil ao contribuir com o entendimento de determinantes e agravos 

à saúde também colaboram com implantação de políticas capazes de reduzir a MI 

(VEDOVATO, LOURENÇO e DONALÍSIO, 2011). 

Estudo realizado em São João do Tigre no ano de 2005 evidenciou que mesmo 

inserido em um contexto geoclimático exposto a crises de estiagens, este município depende 

economicamente das atividades rurais, agravando a situação de pobreza do município 

(MALAQUIAS FILHO et al., 2010). O mesmo estudo identificou que 85% das famílias eram 

beneficiadas pelo Programa Bolsa Família (PBF) e que maior parte desta renda era utilizada 

para compra de alimentos, representando a segunda fonte de renda mais importante no 

município. 

Silva (2017) realizou um estudo no semiárido brasileiro que identificou impacto 

positivo do Programa Bolsa Família na redução da mortalidade infantil.  A autora considerou 

o porte populacional municipal como uma de suas medidas de agregação. Entre seus achados, 

evidencia-se que municípios com pequeno porte populacional (Até 5.000 habitantes) 

apresentaram maiores TMI e também maiores coberturas pelo PBF, a autora observa que isso 

ocorre, pois são justamente nesses municípios onde estão os piores IDHM. Salienta-se ainda 

que a medida em que se verificou aumento da cobertura pelo PBF verificou-se também a 

redução da TMI (SILVA, 2017). Com isso, verifica-se a importância desse programa para a 

redução da TMI nos municípios rurais, dado que são eles os denominados “de pequeno porte 

populacional”.  

A redução da Mortalidade Infantil depende de melhorias nas condições de vida e na 

implementação de políticas públicas de saúde, exigindo comprometimento e desempenho dos 

gestores públicos nas três esferas de governo. A ampliação da atenção primária em saúde e a 

implementação de outros programas com foco na melhoria da saúde e da nutrição infantil 

repercutiram positivamente nesse indicador no caso do Brasil (VICTORA et al., 2011; 

BRASIL, 2012b).  

Entretanto, as políticas de restrições orçamentárias, como a Emenda Constitucional 55, 

os cortes do Programa Bolsa Família iniciados entre 2016 e 2017 (PERES, 2018) poderão 

impactar negativamente na MI. O estudo de Rasella et al. (2018), utilizando modelos 
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matemáticos, identificou que as reduções orçamentárias no programa Bolsa Família e na 

Estratégia Saúde da Família poderão impactar negativamente a saúde, em especial naqueles 

municípios de menor porte, mais pobres cuja população é majoritariamente rural. Os autores 

estimam que mantendo-se estas reduções orçamentárias, em 2030 a taxa de mortalidade 

infantil seja 8,3% maior, representando um incremento de 20 mil óbitos evitáveis entre 

crianças. 

Neste estudo, utilizou-se a TMI corrigido agrupado por cinco anos, visto que esta 

medida melhora a estabilidade do indicador, em especial naqueles municípios menores. O 

esforço empreendido para correção da TMI justifica-se, pois, os dados vitais podem 

apresentar subenumeração. Nessa condição, não foi possível observar o aumento na TMI em 

2016. Mas ao observar o número total de óbitos infantis e de nascidos vivos, apenas em 2016 

percebe-se o aumento do primeiro e a retração do segundo. ABRASCO (2018) alertou sobre 

esta mudança observada em 2016. No Brasil, de 2015 para 2016 o aumento foi de 12,4 para 

12,7/1000 NV. Este aumento foi observado em todas as regiões do Brasil, exceto na região 

Sul e pode estar associado a crise econômica, ao ajuste fiscal e aos cortes no orçamento da 

saúde (ABRASCO, 2018). Dada a sensibilidade do indicador, a reposta às mudanças acontece 

rapidamente.  

A maior participação do componente neonatal vem sendo evidenciada em outros 

estudos (BOZZETTI e TANAKA, 2000; BRASIL, 2012b; VIANNA, 2016). No período 

estudado, o percentual de mortalidade precoce na Paraíba foi de 53,2%, e nos municípios 

rurais adjacentes 52,4%. Esse resultado explica o esforço de organismos internacionais acerca 

da redução deste componente da MI, figurando entre os ODS “reduzir a mortalidade neonatal 

para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos” (ONU, 2016). 

Sabe-se que assim como a prematuridade, o baixo peso ao nascer é um fator associado 

ao óbito infantil. Estudo realizado em Caxias do Sul (BOZZETTI e TANAKA, 2000) 

detectou que crianças com menos de 2.500g ao nascer apresentam seis vezes mais risco de 

morrer no período neonatal precoce que crianças com peso maior. Embora os achados tenham 

apresentado que 51,9% dos óbitos infantis tinham menos de 2.500g ao nascer, o que requer 

cautela. Outros estudos apresentaram percentuais bem maiores que este (BRASIL, 2012b; 

VIANNA, 2016; LIMA et al., 2017), entre 60% e 80%.  

Este baixo percentual comparado aos outros estudos pode estar relacionado ao não 

preenchimento de variáveis importantes que caracterizam o perfil da criança como: raça/cor 
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(10,3%), peso ao nascer (22,7%); que caracterizam a mãe da criança como: idade da mãe 

(26,5%), escolaridade da mãe (35,2%), gravidez (17,8%), gestação (25,0%), tipo de parto 

(19,0%), que neste estudo assumiram valor “ignorado”. Este é um indicador importante para a 

necessidade de formação dos profissionais de saúde envolvidos com o SIM na perspectiva de 

melhoria da completude e da fidedignidade da informação. Essa perda de informação é ainda 

mais importante nos municípios rurais adjacentes.  

Dada a importância da variável “peso ao nascer” para o estudo da MI, reforça-se a 

necessidade de formação continuada dos profissionais da saúde que lidam com preenchimento 

da DO e do próprio SIM, na perspectiva de melhorar sua completude. 

Vários autores utilizam estudos pautados na epidemiologia espacial para explicar a 

variação da MI no espaço geográfico. Acerca destes estudos, observa-se que grande parte das 

unidades de agregação da MI referem-se à dados de área como bairros, área de abrangência de 

unidades de saúde, municípios e até países. Também se evidencia semelhança no percurso 

metodológico adotado entre eles. Quanto aos métodos de análise espacial, vêm sendo usados, 

principalmente, em estudos ecológicos para detecção de conglomerados espaciais ou espaço-

temporais utilizando, sobretudo, dados de contagem (ANDRADE e SZWARDCWARLD, 

2001; VEDOVATO, LOURENÇO e DONALÍSIO, 2011; FARIA, 2016). 

Neste estudo, é importante evidenciar que além das análises espaciais e espaço-

temporais usando dados de contagem, foi aplicada também a estatística espacial para 

identificação de conglomerados de menores tempo de sobrevida relativos à mortalidade 

infantil.  

Na perspectiva da mortalidade neonatal, este esforço é bastante válido tendo em vista 

que este componente da mortalidade infantil está sendo monitorado, tanto no âmbito nacional 

como internacional, em função da agenda proposta pelos ODS.  

Sobre os municípios de RIE=0, deve-se observar dois aspectos: primeiro, boa parte da 

Paraíba é considerada rural adjacente (74%) conforme critério do IBGE (2017b); segundo, 

municípios assim classificados, geralmente de pequeno porte, podem eventualmente não 

apresentar óbito neonatal precoce e, até óbito infantil pois, de fato, não ocorreram, ou porque 

não foram registrados no SIM (ALMEIDA e SZWARCALD, 2014). Quanto aos municípios 

cuja RIE > 2 serem, majoritariamente, os rurais adjacentes, o resultado é consistente visto que 

por reunir condições mais precárias de saúde, acesso aos bens e serviços (PNUD, 2017; 

SOARES et al., 2015) estes municípios acabam apresentando maiores RIE. 
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Outros indicadores importantes para a saúde, apresentaram piores desempenhos nos 

espaços rurais. O censo demográfico de 2010 verificou o percentual de pessoas que não 

frequentam a escola na faixa etária compreendida entre 10 e 17 anos, que também é superior 

na área rural (11,1%) em relação a urbana (7,9%) (IBGE, 2010). Segundo UNICEF (2015), 

grande parte das crianças que são excluídas das escolas encontram-se nas periferias das 

grandes cidades, na Amazônia, no semiárido e nas zonas rurais. 

No que tange aos três subíndices que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM), verifica-se algumas discrepâncias que apontam para a necessidade de 

políticas públicas específicas para as populações rurais. A expectativa de vida da população 

rural é menor, em média espera-se viver 3 anos a menos nestes espaços (PNUD, 2017). Este 

resultado é um indicativo das profundas desigualdades ainda presentes no território brasileiro. 

A análise destes resultados requer bastante cautela, dado que surge uma aparente 

contradição: como é possível a Paraíba ter conseguido reduzir a MI, até mesmo nos 

municípios rurais adjacentes, embora estes municípios tenham apresentado piores condições 

de moradia e maiores concentrações de pobreza? A universalização do acesso aos serviços 

básicos de saúde pode ser uma das explicações para esta questão. Malta et al. (2010) 

ressaltam que a interiorização das ações básicas de saúde contribuiu para o declínio da MI. De 

fato, dados da SAGE confirmam esta interiorização na Paraíba, visto que em todo o período 

do estudo a população coberta pelas equipes de saúde esteve sempre acima de 90% (SAGE, 

2017). Esta solução, entretanto, tende a apresentar desaceleração no ritmo de queda da MI, 

impondo medidas para a redução dos determinantes de saúde para que a retomada do declínio 

da MI volte a acontecer (IBGE, 1999). 

O Modelo de Decisão Espacial aqui implementado buscou sintetizar em um único 

mapa (Figura 27) dez questionamentos, majoritariamente, espaciais relevantes para a 

avaliação e o monitoramento da mortalidade infantil. Deste mapa depreende-se as fortes 

desigualdades do nível de saúde e das condições socioeconômicas da população paraibana, 

tendo em vista que a mortalidade infantil é um indicador com potência para afirmar isto 

(BARCELLOS, 2008). 

Este resultado, embora tenha em seu arcabouço grande complexidade metodológica, 

valendo-se de diversidade de dados e fontes, ofereceu como saída dois elementos 
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fundamentais para o decisor19: simplicidade e síntese. Acerca disso, Freitas (2009) ressalta 

que para que o SDSS contribua na melhoria do desempenho do decisor, deve ser simples de 

usar e intuitivo. De fato, um mapa é antes de tudo uma imagem que traduz dados em 

conhecimento e que estando devidamente estruturado em um SIG, permite a incorporação de 

múltiplas peças de informação, gerando novos conhecimentos de modo a ampliar o 

entendimento da distribuição espacial da MI, que como já foi comprovado aqui, não ocorre ao 

acaso.  

A síntese é sem dúvida um elemento de grande importância para o decisor, frente ao 

amplo volume de dados que o estudo da mortalidade infantil requer. Acerca disso, Mennecke 

(2000) evidencia a redução do número de estágios de conhecimento ao apresentar uma 

informação em um contexto espacial, proporciona melhor percepção dos dados e, 

consequentemente, amplia a eficiência do decisor. 

Isto ocorre, porque “o cérebro Humano é excelente em processar imagens e desenhar 

soluções a partir de complexos padrões espaciais” (DOUGLAS, 2008). Por conseguinte, esta 

é a principal contribuição deste estudo: oferece ao decisor um modelo de decisão espacial que 

contribui para melhorar a qualidade das decisões na busca pela redução da MI. 

Para além da questão da MI, pode ser utilizado como uma agenda prioritária de ações 

intersetoriais, não apenas pela Secretaria de Saúde, como também por outras Secretarias cujos 

objetivos concentram-se na melhoria nas condições de vida das populações. Investir com mais 

atenção nos municípios classificados com nível de prioridade “Muito elevado”, implica em 

reduzir as desigualdades em saúde, fortalecendo o princípio da equidade no SUS.  

O instrumental utilizado para a espacialização da questão da MI permitiu identificar 

contextos de vulnerabilidades na Paraíba. Informações espaciais como estar na região do 

semiárido, ser município rural adjacente mostraram sua importância nas análises estatísticas 

descritivas, espaciais e espaço-temporais. Para evidenciar isto, destaca-se que entre aqueles 

municípios classificados com nível de prioridade “Muito elevado”, todos encontram-se no 

semiárido e 83,3% são rurais adjacentes. 

O SIM e o SINASC são as melhores fontes de informação secundária disponíveis no 

Brasil e importantes estudos são realizados utilizando estes dados (MELO-JORGE, 

LAURENTI, GOTTLIEB, 2007, BRASIL, 2012b; FRIAS et al., 2017). Neste sentido é 

                                                           

19 Para fins deste estudo o decisor pode ser o(a) gestor(a) de saúde na figura do(a) secretário(a) estadual, 
municipal, gerente da atenção básica, da vigilância em saúde ou o(a) enfermeiro(a) de uma unidade de saúde. 
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importante reforçar a necessidade da melhoria da coleta de informações pelos serviços de 

saúde e consequentemente buscar a redução de respostas ignoradas nos bancos de dados do 

SIM e SINASC. O não preenchimento de variáveis que caracterizam o perfil da criança e da 

mãe indicam necessidade de capacitação/sensibilização dos profissionais de saúde envolvidos 

como estes sistemas vitais e ainda pressupõe fragilidades da Vigilância do Óbito infantil na 

Paraíba.  

Sobre a incompletude dos dados, estudo realizado em Recife (PE), evidenciou a 

contribuição da vigilância do óbito para aprimoramento das estatísticas vitais. Entre seus 

achados, os autores identificaram que a média de incompletude das variáveis dos óbitos 

menores de um ano era de 11,1%, antes da investigação e, após a investigação, verificou-se a 

inexistência de variáveis em branco ou ignoradas (OLIVEIRA et al., 2016).  

Ainda no que tange às limitações do estudo, todas as análises espaciais consideraram 

os municípios como unidade de observação, sendo, portanto, uma análise agregada dos dados 

de mortalidade infantil. Este fato, inerente da metodologia dos estudos ecológicos, possibilita 

a ocorrência de um erro comum conhecido como falácia ecológica (ROUQUAYROL, 2003), 

ou seja, mesmo em um município de característica rural, o óbito infantil pode ter acontecido 

com uma mãe residente na área urbana do município, ou vice-versa.  

Esta limitação somente pode ser resolvida com a classificação devida dos domicílios e 

a incorporação desta informação na declaração de óbito da criança. Entretanto, para efeito 

deste trabalho, considera-se que a nova classificação do IBGE significa um importante avanço 

na classificação dos municípios e os fatores de risco para o óbito infantil em cada município 

deve ser o resultante das interações sociais, econômicas, de oferta de serviços, acessibilidade 

e a relação entre as diferentes formas de morar e de viver das famílias nas diferentes áreas do 

município. Considerando esta relação complexa tem-se riscos diferentes de óbito infantil 

considerando a nova tipologia do IBGE. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme já foi mencionado o modelo de apoio à decisão aplicado conseguiu 

sintetizar as análises espaciais e espaço-temporais em um mapa de fácil compreensão e de 

múltiplas possibilidades de uso. A disponibilização desse mapa (e de outros) no SIGWeb 

permite que o gestor de saúde o utilize como um instrumento para definição das prioridades 

de aplicação de recursos. No âmbito do SUS, outros usuários potenciais podem ser 

destacados. Os profissionais que atuam na vigilância do óbito infantil utilizando como 

ferramenta orientadora das ações de vigilância; o controle social utilizando como ferramenta 

para monitorar a efetividade das políticas de saúde em nível local. 

A arquitetura do SDSS tal como foi aqui idealizada, poderá ser utilizada em todo, ou 

em parte. Admite agregação de outras medidas de risco, pode ser aplicada em outra área 

geográfica, em outra escala, em outro período de tempo sendo, apenas, necessário o ajuste do 

modelo psicométrico em caso da inclusão de outras medidas de risco.  Além de possibilitar a 

tomada de decisão em tempo oportuno e com custo aceitável. Para além da MI, aplica-se 

também a outros indicadores de morbimortalidade.  

As mudanças recentes nas políticas de transferência de renda, já dão sinais de 

retrocesso na área da Saúde e entre os tantos impactos esperados está o aumento da MI. 

Diante disso, é importante que estudos futuros avaliem o impacto da redução orçamentária do 

Programa Bolsa Família e Estratégia de Saúde da Família na mortalidade infantil dos 

municípios rurais adjacentes, visto que estes municípios são mais instáveis economicamente e 

profundamente dependentes de programas sociais. 

Outra propositura para estudos subsequentes, consiste em replicar a arquitetura de 

Sistema de Suporte à Decisão Espacial, porém considerando o indicador da mortalidade na 

infância, adotando também a tipologia do IBGE. Neste caso, é importante atentar se a redução 

da MI aqui observada não representou somente um “retardo do óbito” para as faixas etárias 

seguintes, visto que a mortalidade na infância acaba sendo mais exposta às condições de vida 

deficitárias e aí convém incluir entre os indicadores de análise a Mortalidade proporcional por 

diarreias em menores de 5 anos. 

Por fim, espera-se que estes resultados contribuam para o fortalecimento do SUS, em 

especial, para a promoção da equidade em saúde, visto que aquele é uma das políticas sociais 

do Brasil com potencial para reduzir a MI e tantos outros indicadores de desigualdade em 

saúde.  
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Apêndice A - Aplicação do modelo de associação Apriori para identificação da variável de 
controle externa para comparação das tipologias do BM e do IBGE 
 
=== Run information === 
 
Scheme:       weka.associations.Apriori -N 10 -T 0 -C 0.9 -D 0.05 -U 1.0 -M 0.1 -S -1.0 -c -1 
Relation:     CAT_MUN_RURAL 
Instances:    121 
Attributes:   5 
              CODMUNRES 
              P_AGRO_DIC 
              IDHM_DIC 
              PERC_RUR_DIC 
              TIPOLOGIA 
=== Associator model (full training set) === 
 
 
Apriori 
======= 
 
Minimum support: 0.1 (12 instances) 
Minimum metric <confidence>: 0.9 
Number of cycles performed: 18 
 
Generated sets of large itemsets: 
 
Size of set of large itemsets L(1): 8 
 
Size of set of large itemsets L(2): 19 
 
Size of set of large itemsets L(3): 15 
 
Size of set of large itemsets L(4): 4 
 
Best rules found: 
 
 1. IDHM_DIC=BAIXO PERC_RUR_DIC=MAIOR_IGUAL_50 36 ==> TIPOLOGIA=RuralAdjacente 36    <conf:(1)> lift:(1.32) lev:(0.07) [8] 
conv:(8.63) 
 2. P_AGRO_DIC=MAIOR_IGUAL_50 29 ==> TIPOLOGIA=RuralAdjacente 29    <conf:(1)> lift:(1.32) lev:(0.06) [6] conv:(6.95) 
 3. P_AGRO_DIC=MAIOR_IGUAL_50 IDHM_DIC=BAIXO 24 ==> TIPOLOGIA=RuralAdjacente 24    <conf:(1)> lift:(1.32) lev:(0.05) [5] 
conv:(5.75) 
 4. P_AGRO_DIC=MENOR_QUE_50 IDHM_DIC=BAIXO PERC_RUR_DIC=MAIOR_IGUAL_50 21 ==> TIPOLOGIA=RuralAdjacente 21    
<conf:(1)> lift:(1.32) lev:(0.04) [5] conv:(5.03) 
 5. TIPOLOGIA=Urbano 18 ==> P_AGRO_DIC=MENOR_QUE_50 18    <conf:(1)> lift:(1.32) lev:(0.04) [4] conv:(4.31) 
 6. P_AGRO_DIC=MAIOR_IGUAL_50 PERC_RUR_DIC=MAIOR_IGUAL_50 17 ==> TIPOLOGIA=RuralAdjacente 17    <conf:(1)> lift:(1.32) 
lev:(0.03) [4] conv:(4.07) 
 7. PERC_RUR_DIC=MENOR_QUE_50 TIPOLOGIA=Urbano 16 ==> P_AGRO_DIC=MENOR_QUE_50 16    <conf:(1)> lift:(1.32) lev:(0.03) [3] 
conv:(3.83) 
 8. P_AGRO_DIC=MAIOR_IGUAL_50 IDHM_DIC=BAIXO PERC_RUR_DIC=MAIOR_IGUAL_50 15 ==> TIPOLOGIA=RuralAdjacente 15    
<conf:(1)> lift:(1.32) lev:(0.03) [3] conv:(3.6) 
 9. P_AGRO_DIC=MAIOR_IGUAL_50 PERC_RUR_DIC=MENOR_QUE_50 12 ==> TIPOLOGIA=RuralAdjacente 12    <conf:(1)> lift:(1.32) 
lev:(0.02) [2] conv:(2.88) 
10. PERC_RUR_DIC=MAIOR_IGUAL_50 48 ==> TIPOLOGIA=RuralAdjacente 46    <conf:(0.96)> lift:(1.26) lev:(0.08) [9] conv:(3.83) 
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Apêndice B - Resultado do método Scan espacial usando o modelo discreto de Poisson para 
identificação de conglomerados puramente espaciais de óbitos infantis (2007) 
 
 
SUMMARY OF DATA 
Study period.......................: 2007/1/1 to 2007/12/31 
Number of locations................: 223 
Total population...................: 59592 
Total number of cases..............: 1106 
Annual cases / 100000..............: 1857.2 
 
CLUSTERS DETECTED 
1.Location IDs included.: 250940, 250680, 251310, 250690, 250760, 251445, 250640, 251275, 250720, 251580, 251150, 250380, 251276, 250030, 251597, 250920, 250790, 
250990, 251500, 250980, 250610, 250910, 250130, 250933, 250050, 250040, 251530, 250520, 250110, 250830 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (7.290690 S, 35.490800 W) / 44.55 km 
  Gini Cluster..........: Yes 
  Population............: 6678 
  Number of cases.......: 167 
  Expected cases........: 123.94 
  Annual cases / 100000.: 2502.4 
  Observed / expected...: 1.35 
  Relative risk.........: 1.41 
  Log likelihood ratio..: 7.696663 
  P-value...............: 0.047 
 
2.Location IDs included.: 251520, 251740, 251410, 250970, 250390, 251220, 251630, 250470, 251060, 250073, 250485, 250407, 251550, 251480, 250850, 251394, 250170, 
250540, 251400, 251065, 250939, 251670, 250010, 250355, 251650, 250670, 251278, 250870, 250310, 251385, 250800, 250340 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (8.157668 S, 37.014610 W) / 114.36 km 
  Gini Cluster..........: No 
  Population............: 3555 
  Number of cases.......: 89 
  Expected cases........: 65.98 
  Annual cases / 100000.: 2505.2 
  Observed / expected...: 1.35 
  Relative risk.........: 1.38 
  Log likelihood ratio..: 3.873316 
  P-value...............: 0.768 
 
3.Location IDs included.: 251540, 250500 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (6.907318 S, 36.447010 W) / 14.95 km 
  Gini Cluster..........: No 
  Population............: 298 
  Number of cases.......: 12 
  Expected cases........: 5.53 
  Annual cases / 100000.: 4029.5 
  Observed / expected...: 2.17 
  Relative risk.........: 2.18 
  Log likelihood ratio..: 2.844810 
  P-value...............: 0.983 
 
4.Location IDs included.: 250960 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (7.206165 S, 38.537150 W) / 0 km 
  Gini Cluster..........: No 
  Population............: 75 
  Number of cases.......: 5 
  Expected cases........: 1.39 
  Annual cases / 100000.: 6671.1 
  Observed / expected...: 3.59 
  Relative risk.........: 3.60 
  Log likelihood ratio..: 2.791471 
  P-value...............: 0.986 
PARAMETER SETTINGS 
Analysis 
  Type of Analysis    : Purely Spatial 
  Probability Model   : Discrete Poisson 
  Scan for Areas with : High Rates 
Spatial Window 
  Maximum Spatial Cluster Size : 12 percent of population at risk 
  Window Shape                 : Circular 
 
 

  



169 

169 

 

Apêndice C - Resultado do método Scan espacial usando o modelo discreto de Poisson para 
identificação de conglomerados puramente espaciais de óbitos infantis (2008) 
 

SUMMARY OF DATA 
Study period.......................: 2008/1/1 to 2008/12/31 
Number of locations................: 223 
Total population...................: 62110 
Total number of cases..............: 1026 
Annual cases / 100000..............: 1648.5 
 
CLUSTERS DETECTED 
1.Location IDs included.: 250407, 250470, 250485, 251394, 250170, 251550, 251400, 250390, 
                          251278, 250310, 251630, 251410, 250250, 250053, 251065, 251480, 
                          250650, 251385, 250435, 250157, 250073, 250215, 251315, 251220, 
                          250970, 250850, 251520, 251650, 251060, 251740, 251610, 251250, 
                          250625, 250770 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (7.772890 S, 36.501240 W) / 79.79 km 
  Gini Cluster..........: Yes 
  Population............: 4401 
  Number of cases.......: 108 
  Expected cases........: 72.70 
  Annual cases / 100000.: 2448.9 
  Observed / expected...: 1.49 
  Relative risk.........: 1.54 
  Log likelihood ratio..: 8.106845 
  P-value...............: 0.028 
 
2.Location IDs included.: 251392, 250450, 250375 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (6.871653 S, 37.707150 W) / 14.24 km 
  Gini Cluster..........: No 
  Population............: 152 
  Number of cases.......: 8 
  Expected cases........: 2.51 
  Annual cases / 100000.: 5252.3 
  Observed / expected...: 3.19 
  Relative risk.........: 3.20 
  Log likelihood ratio..: 3.796048 
  P-value...............: 0.808 
 
3.Location IDs included.: 250960, 250240, 251450, 251570, 251430, 250410, 250370, 250440, 
                          250330, 250560 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (7.206165 S, 38.537150 W) / 34.37 km 
  Gini Cluster..........: No 
  Population............: 2179 
  Number of cases.......: 51 
  Expected cases........: 36.00 
  Annual cases / 100000.: 2335.7 
  Observed / expected...: 1.42 
  Relative risk.........: 1.44 
  Log likelihood ratio..: 2.879984 
  P-value...............: 0.975 
 
4.Location IDs included.: 250090 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (6.859269 S, 35.731820 W) / 0 km 
  Gini Cluster..........: No 
  Population............: 182 
  Number of cases.......: 8 
  Expected cases........: 3.01 
  Annual cases / 100000.: 4386.5 
  Observed / expected...: 2.66 
  Relative risk.........: 2.67 
  Log likelihood ratio..: 2.848073 
  P-value...............: 0.976 
 
PARAMETER SETTINGS 
Analysis 
  Type of Analysis    : Purely Spatial 
  Probability Model   : Discrete Poisson 
  Scan for Areas with : High Rates 
Spatial Window 
  Maximum Spatial Cluster Size : 10 percent of population at risk 
  Window Shape                 : Circular 
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Apêndice D - Resultado do método Scan espacial usando o modelo discreto de Poisson para 
identificação de conglomerados puramente espaciais de óbitos infantis (2009) 
 
SUMMARY OF DATA 
Study period.......................: 2009/1/1 to 2009/12/31 
Number of locations................: 223 
Total population...................: 60065 
Total number of cases..............: 901 
Annual cases / 100000..............: 1501.0 
 
CLUSTERS DETECTED 
1.Location IDs included.: 250660, 250560, 250440, 251350, 250240, 250210, 250530, 251335, 
                          251430, 251570, 250700, 250900, 250960, 251100, 251455, 251020, 
                          251450, 251230, 250260, 251360, 250020, 250410, 251660, 251130, 
                          251000, 250370, 250800, 251420, 250480, 250330, 251040, 250915, 
                          250220, 250010, 250070 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (7.492546 S, 38.403920 W) / 84.40 km 
  Gini Cluster..........: Yes 
  Population............: 5325 
  Number of cases.......: 117 
  Expected cases........: 79.88 
  Annual cases / 100000.: 2198.6 
  Observed / expected...: 1.46 
  Relative risk.........: 1.53 
  Log likelihood ratio..: 8.386256 
  P-value...............: 0.021 
 
2.Location IDs included.: 250355, 250540, 251070, 250340, 251670 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (7.208187 S, 37.084960 W) / 17.56 km 
  Gini Cluster..........: No 
  Population............: 615 
  Number of cases.......: 19 
  Expected cases........: 9.23 
  Annual cases / 100000.: 3091.5 
  Observed / expected...: 2.06 
  Relative risk.........: 2.08 
  Log likelihood ratio..: 4.006410 
  P-value...............: 0.707 
 
3.Location IDs included.: 250057, 251270 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (6.886328 S, 35.971050 W) / 14.20 km 
  Gini Cluster..........: No 
  Population............: 365 
  Number of cases.......: 13 
  Expected cases........: 5.48 
  Annual cases / 100000.: 3564.0 
  Observed / expected...: 2.37 
  Relative risk.........: 2.39 
  Log likelihood ratio..: 3.748337 
  P-value...............: 0.786 
 
4.Location IDs included.: 251274 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (6.541730 S, 35.646170 W) / 0 km 
  Gini Cluster..........: No 
  Population............: 38 
  Number of cases.......: 3 
  Expected cases........: 0.57 
  Annual cases / 100000.: 7900.0 
  Observed / expected...: 5.26 
  Relative risk.........: 5.28 
  Log likelihood ratio..: 2.555408 
  P-value...............: 0.990 
 
PARAMETER SETTINGS 
Analysis 
  Type of Analysis    : Purely Spatial 
  Probability Model   : Discrete Poisson 
  Scan for Areas with : High Rates 
Spatial Window 
  Maximum Spatial Cluster Size : 10 percent of population at risk 
  Window Shape                 : Circular 
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Apêndice E - Resultado do método Scan espacial usando o modelo discreto de Poisson para 
identificação de conglomerados puramente espaciais de óbitos infantis (2011) 
 

SUMMARY OF DATA 
Study period.......................: 2011/1/1 to 2011/12/31 
Number of locations................: 223 
Total population...................: 58787 
Total number of cases..............: 843 
Annual cases / 100000..............: 1434.9 
 
CLUSTERS DETECTED 
1.Location IDs included.: 251650, 251300, 250850, 250115, 251065, 250135, 251480, 251385, 251070, 250780, 250355, 250540, 251340, 250770, 251675, 251550,250340, 
251260, 250650, 251490, 250073, 251470, 251670, 251400, 251630, 250485, 251460, 251610, 251710, 251060, 251540, 250939 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (7.220915 S, 36.831370 W) / 58.54 km 
  Gini Cluster..........: Yes 
  Population............: 3204 
  Number of cases.......: 83 
  Expected cases........: 45.95 
  Annual cases / 100000.: 2592.2 
  Observed / expected...: 1.81 
  Relative risk.........: 1.89 
  Log likelihood ratio..: 12.905794 
  P-value...............: 0.00020 
 
2.Location IDs included.: 250915, 250070, 251000, 251620, 250410, 251420, 250370, 251330, 250077, 251720, 250020, 251207, 250220, 250840, 251690, 251450, 251680, 
251398, 251365, 251396, 250330, 251320, 250260, 251570, 250205, 250480, 250960, 251430, 251203, 251210, 250700, 250240 
  Overlap with clusters.: 3 
  Coordinates / radius..: (6.820834 S, 38.334680 W) / 54.44 km 
  Gini Cluster..........: No 
  Population............: 5412 
  Number of cases.......: 104 
  Expected cases........: 77.61 
  Annual cases / 100000.: 1922.9 
  Observed / expected...: 1.34 
  Relative risk.........: 1.39 
  Log likelihood ratio..: 4.511425 
  P-value...............: 0.531 
 
3.Location IDs included.: 251450, 250960, 251570, 250410, 250370, 250240, 251000, 251430, 250330, 250020, 250220, 250915, 250700, 250560 
  Overlap with clusters.: 2 
  Coordinates / radius..: (7.098012 S, 38.494390 W) / 41.21 km 
  Gini Cluster..........: No 
  Population............: 2462 
  Number of cases.......: 54 
  Expected cases........: 35.30 
  Annual cases / 100000.: 2194.8 
  Observed / expected...: 1.53 
  Relative risk.........: 1.57 
  Log likelihood ratio..: 4.470942 
  P-value...............: 0.541 
 
4.Location IDs included.: 250030 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (7.059027 S, 35.603960 W) / 0 km 
  Gini Cluster..........: No 
  Population............: 474 
  Number of cases.......: 14 
  Expected cases........: 6.80 
  Annual cases / 100000.: 2955.5 
  Observed / expected...: 2.06 
  Relative risk.........: 2.08 
  Log likelihood ratio..: 2.944054 
  P-value...............: 0.955 
 
5.Location IDs included.: 250350, 250100 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (6.626148 S, 35.812890 W) / 12.97 km 
  Gini Cluster..........: No 
  Population............: 458 
  Number of cases.......: 13 
  Expected cases........: 6.57 
  Annual cases / 100000.: 2840.3 
  Observed / expected...: 1.98 
  Relative risk.........: 1.99 
  Log likelihood ratio..: 2.468733 
  P-value...............: 0.994 
 
PARAMETER SETTINGS 
Analysis 
  Type of Analysis    : Purely Spatial 
  Probability Model   : Discrete Poisson 
  Scan for Areas with : High Rates 
Spatial Window 
  Maximum Spatial Cluster Size : 10 percent of population at risk 
  Window Shape                 : Circular 
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Apêndice F - Resultado do método Scan espacial usando o modelo discreto de Poisson para 
identificação de conglomerados puramente espaciais de óbitos infantis (2014) 
 
 
SUMMARY OF DATA 
 
Study period.......................: 2014/1/1 to 2014/12/31 
Number of locations................: 223 
Total population...................: 57746 
Total number of cases..............: 785 
Annual cases / 100000..............: 1360.3 
 
CLUSTERS DETECTED 
 
1.Location IDs included.: 250250, 250435, 250310, 251278, 250157, 250053 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (7.507005 S, 36.150630 W) / 23.11 km 
  Gini Cluster..........: No 
  Population............: 683 
  Number of cases.......: 23 
  Expected cases........: 9.28 
  Annual cases / 100000.: 3369.7 
  Observed / expected...: 2.48 
  Relative risk.........: 2.52 
  Log likelihood ratio..: 7.270557 
  P-value...............: 0.068 
 
2.Location IDs included.: 251010, 251140, 250510, 250153, 250620, 251615, 251030, 250535, 250160, 251110, 250500, 250350, 250100, 250415, 
250057, 251540, 251050, 251600, 251274, 250570 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (6.475949 S, 36.205910 W) / 63.48 km 
  Gini Cluster..........: No 
  Population............: 2699 
  Number of cases.......: 61 
  Expected cases........: 36.69 
  Annual cases / 100000.: 2261.6 
  Observed / expected...: 1.66 
  Relative risk.........: 1.72 
  Log likelihood ratio..: 7.099596 
  P-value...............: 0.082 
 
3.Location IDs included.: 250205 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (6.484903 S, 38.559020 W) / 0 km 
  Gini Cluster..........: No 
  Population............: 62 
  Number of cases.......: 4 
  Expected cases........: 0.84 
  Annual cases / 100000.: 6455.9 
  Observed / expected...: 4.75 
  Relative risk.........: 4.77 
  Log likelihood ratio..: 3.078336 
  P-value...............: 0.950 
 
NOTE: The sequential Monte Carlo procedure was used to terminate the calculations after 736 
replications. 
 
PARAMETER SETTINGS 
Analysis 
  Type of Analysis    : Purely Spatial 
  Probability Model   : Discrete Poisson 
  Scan for Areas with : High Rates 
Output 
Spatial Window 
  Maximum Spatial Cluster Size : 10 percent of population at risk 
  Window Shape                 : Circular 
  Isotonic Scan                : No 
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Apêndice G - Resultado do método Scan espacial usando o modelo discreto de Poisson para 
identificação de conglomerados puramente espaciais de óbitos infantis (2016) 
 
SUMMARY OF DATA 
Study period.......................: 2016/1/1 to 2016/12/31 
Number of locations................: 223 
Total population...................: 56096 
Total number of cases..............: 709 
Annual cases / 100000..............: 1261.3 
 
CLUSTERS DETECTED 
1.Location IDs included.: 250205 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (6.484903 S, 38.559020 W) / 0 km 
  Gini Cluster..........: Yes 
  Population............: 55 
  Number of cases.......: 7 
  Expected cases........: 0.70 
  Annual cases / 100000.: 12700.9 
  Observed / expected...: 10.07 
  Relative risk.........: 10.16 
  Log likelihood ratio..: 9.890081 
  P-value...............: 0.0067 
 
2.Location IDs included.: 250073, 251060, 251220, 251630, 251480, 
250850, 250540, 251550, 250970, 250355, 251670 
  Overlap with clusters.: 4, 5 
  Coordinates / radius..: (7.560666 S, 37.038010 W) / 41.56 km 
  Gini Cluster..........: No 
  Population............: 1596 
  Number of cases.......: 36 
  Expected cases........: 20.17 
  Annual cases / 100000.: 2251.0 
  Observed / expected...: 1.78 
  Relative risk.........: 1.83 
  Log likelihood ratio..: 5.207367 
  P-value...............: 0.351 
 
3.Location IDs included.: 251020, 251100 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (7.476456 S, 38.015280 W) / 7.31 km 
  Gini Cluster..........: No 
  Population............: 145 
  Number of cases.......: 7 
  Expected cases........: 1.83 
  Annual cases / 100000.: 4817.6 
  Observed / expected...: 3.82 
  Relative risk.........: 3.85 
  Log likelihood ratio..: 4.232572 
  P-value...............: 0.660 
 
4.Location IDs included.: 251060 
  Overlap with clusters.: 2 
  Coordinates / radius..: (7.609070 S, 37.136910 W) / 0 km 
  Gini Cluster..........: No 
  Population............: 28 
  Number of cases.......: 3 
  Expected cases........: 0.35 
  Annual cases / 100000.: 10692.1 
  Observed / expected...: 8.48 
  Relative risk.........: 8.51 
  Log likelihood ratio..: 3.770956 
  P-value...............: 0.794 
 
5.Location IDs included.: 251670 
  Overlap with clusters.: 2 
  Coordinates / radius..: (7.244802 S, 37.239930 W) / 0 km 
  Gini Cluster..........: No 
  Population............: 208 
  Number of cases.......: 8 
  Expected cases........: 2.63 
  Annual cases / 100000.: 3838.2 
  Observed / expected...: 3.04 
  Relative risk.........: 3.07 
  Log likelihood ratio..: 3.552336 
  P-value...............: 0.841 
 
6.Location IDs included.: 250120, 250950 
  Overlap with clusters.: No Overlap 
  Coordinates / radius..: (7.048333 S, 35.933170 W) / 4.92 km 
  Gini Cluster..........: No 

  Population............: 174 
  Number of cases.......: 7 
  Expected cases........: 2.20 
  Annual cases / 100000.: 4014.7 
  Observed / expected...: 3.18 
  Relative risk.........: 3.20 
  Log likelihood ratio..: 3.320269 
  P-value...............: 0.904 
 
PARAMETER SETTINGS 
 
Analysis 
  Type of Analysis    : Purely Spatial 
  Probability Model   : Discrete Poisson 
  Scan for Areas with : High Rates 
Spatial Window 
  Maximum Spatial Cluster Size : 8 percent of population at risk 
  Window Shape                 : Circular 
  Isotonic Scan                : No
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Apêndice H - Resultado do método Scan espacial usando o modelo discreto de Poisson para 
identificação de conglomerados espaço-temporal de óbitos infantis (2007-2016) 
_______________________________________________________________________________________________ 
SUMMARY OF DATA 
Study period.......................: 2007/1/1 to 2016/12/31 
Number of locations................: 223 
Total population...................: 58636 
Total number of cases..............: 8585 
Annual cases / 100000..............: 1463.9 
 
CLUSTERS DETECTED 
 
1.Location IDs included.: 251410, 250390, 251520, 251740, 250470, 
250970, 250407, 251630, 250485, 251220, 251550, 
 250073, 251060, 251394, 250170, 251480, 251400, 251278, 250850, 
251065, 250310, 250053, 250540, 250250, 251650,  
251385, 250650, 250355, 251315, 251670, 250157, 250939, 
                          250435, 250215, 251300, 250115, 251070, 250135, 
250340, 250670, 250770, 250870, 250010, 251610 
  Coordinates / radius..: (8.088504 S, 36.787270 W) / 118.89 km 
  Time frame............: 2007/1/1 to 2011/12/31 
  Population............: 4693 
  Number of cases.......: 493 
  Expected cases........: 359.98 
  Annual cases / 100000.: 2004.8 
  Observed / expected...: 1.37 
  Relative risk.........: 1.39 
  Log likelihood ratio..: 23.089424 
  P-value...............: 0.00000087 
 
2.Location IDs included.: 250330, 250220, 250370, 251330, 251450, 
250960, 250070, 251680, 251000, 
 250410, 250915, 251207, 250240, 251570, 250205, 251430,250020, 
251620, 251365 
  Coordinates / radius..: (6.945517 S, 38.700470 W) / 57.41 km 
  Time frame............: 2007/1/1 to 2011/12/31 
  Population............: 3534 
  Number of cases.......: 370 
  Expected cases........: 268.11 
  Annual cases / 100000.: 2020.2 
  Observed / expected...: 1.38 
  Relative risk.........: 1.40 
  Log likelihood ratio..: 17.915312 
  P-value...............: 0.000092 
 
3.Location IDs included.: 250680, 251275, 251580, 250940, 250760, 
250720, 250920, 250610, 251310, 
 250030, 250933, 250640, 250040, 251445, 250690, 250130,250830, 
250990, 251510, 250380, 251250, 250050, 250980 
  Coordinates / radius..: (7.276132 S, 35.615340 W) / 37.34 km 
  Time frame............: 2007/1/1 to 2007/12/31 
  Population............: 4994 
  Number of cases.......: 131 
  Expected cases........: 75.23 
  Annual cases / 100000.: 2549.1 
  Observed / expected...: 1.74 
  Relative risk.........: 1.75 
  Log likelihood ratio..: 17.071943 
  P-value...............: 0.00020 
 
4.Location IDs included.: 250890, 250527, 250710, 251290, 251272, 
250905, 250730, 250140, 250403, 250930, 250820,  
250523, 250580, 250080, 251593, 250360, 251560, 250860, 250855, 
250630, 251530, 250190, 251180 
  Coordinates / radius..: (6.719814 S, 35.156330 W) / 38.28 km 
  Time frame............: 2007/1/1 to 2007/12/31 
  Population............: 5224 
  Number of cases.......: 120 
  Expected cases........: 81.15 
  Annual cases / 100000.: 2164.6 
  Observed / expected...: 1.48 
  Relative risk.........: 1.49 
  Log likelihood ratio..: 8.180365 
  P-value...............: 0.457 
 
5.Location IDs included.: 251600 
  Coordinates / radius..: (6.752657 S, 35.724730 W) / 0 km 
  Time frame............: 2013/1/1 to 2014/12/31 
  Population............: 412 
  Number of cases.......: 25 
  Expected cases........: 11.27 
  Annual cases / 100000.: 3248.5 
  Observed / expected...: 2.22 
  Relative risk.........: 2.22 
  Log likelihood ratio..: 6.204500 
  P-value...............: 0.964 

 
PARAMETER SETTINGS 
Analysis 
Type of Analysis        : Retrospective Space-Time 
  Probability Model       : Discrete Poisson 
  Scan for Areas with     : High Rates 
  Time Aggregation Units  : Year 
  Time Aggregation Length : 1 
Spatial Window 
  Maximum Spatial Cluster Size     : 9 percent of population at risk 
  Include Purely Temporal Clusters : No 
  Window Shape                     : Circular 
Temporal Window 
  Minimum Temporal Cluster Size   : 1 Year 
  Maximum Temporal Cluster Size   : 50 percent of study period 
  Include Purely Spatial Clusters : No 
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Apêndice I - Árvore de Decisão para extração das regras de classificação dos níveis de prioridade dos municípios paraibanos (Base de treinamento 
baseado no Modelo de Decisão Psicométrico: 2007-2016) 
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Apêndice J - Código do IBGE, Município, Tipologia, Semiárido, TMI corrigidas de 2007-2011 e 2012-2016, Variáveis de Decisão, 
Prioridade de intervenção 

IBGE MUNICÍPIO TIPOLOGIA SEMIÁRIDO 

TMI 

BL1 

TMI 

BL2 ED1 ED2 ED3 ED4 ED5 ED6 ED7 ED8 ED9 ED10 PRIORIDADE 

250010 ÁGUA BRANCA RURAL SIM 22,53 15,1 NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250020 AGUIAR RURAL SIM 18,87 6,1 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO Muito Elevada    

250030 ALAGOA GRANDE INTERMEDIÁRIO ADJACENTE NÃO 19,13 17,7 SIM SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

250040 ALAGOA NOVA RURAL NÃO 16,75 18,4 SIM NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250050 ALAGOINHA RURAL NÃO 10,66 11,1 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250053 ALCANTIL RURAL SIM 15,34 15,7 SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

250057 ALGODÃO DE JANDAÍRA RURAL SIM 30,30 25,1 SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

250060 ALHANDRA URBANO NÃO 20,7 9,6 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250070 SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE RURAL SIM 9,7 11,7 NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250073 AMPARO RURAL SIM 16,6 9,5 NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

250077 APARECIDA RURAL SIM 18,2 16,8 SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO Intermediária    

250080 ARAÇAGI RURAL NÃO 14,5 15,6 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250090 ARARA RURAL SIM 23,4 13,1 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250100 ARARUNA RURAL SIM 13,4 16,0 SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250110 AREIA INTERMEDIÁRIO ADJACENTE NÃO 13,3 14,8 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250115 AREIA DE BARAÚNAS RURAL SIM 12,2 6,5 NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250120 AREIAL RURAL SIM 11,1 22,2 SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

250130 AROEIRAS RURAL SIM 14,7 15,0 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250135 ASSUNÇÃO RURAL SIM 19,8 14,0 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250140 BAÍA DA TRAIÇÃO RURAL NÃO 10,2 15,4 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250150 BANANEIRAS URBANO SIM 17,6 11,9 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250153 BARAÚNA RURAL SIM 13,5 3,1 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250157 BARRA DE SANTANA RURAL SIM 16,5 15,9 SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

250160 BARRA DE SANTA ROSA RURAL SIM 12,1 12,1 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250170 BARRA DE SÃO MIGUEL RURAL SIM 13,1 11,9 NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO Muito Elevada    

250180 BAYEUX URBANO NÃO 16,7 14,3 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250190 BELÉM RURAL NÃO 10,0 11,4 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

250200 BELÉM DO BREJO DO CRUZ RURAL SIM 17,5 9,8 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250205 BERNARDINO BATISTA RURAL SIM 17,0 46,5 SIM SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

250210 BOA VENTURA RURAL SIM 13,9 19,1 SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

250215 BOA VISTA RURAL SIM 10,7 12,8 NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250220 BOM JESUS RURAL SIM 12,2 9,9 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250230 BOM SUCESSO RURAL SIM 13,1 11,2 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO Intermediária    

250240 BONITO DE SANTA FÉ RURAL SIM 17,1 14,0 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250250 BOQUEIRÃO INTERMEDIÁRIO ADJACENTE SIM 10,2 12,2 NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

250260 IGARACY RURAL SIM 16,9 12,6 NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO Elevada          

250270 BORBOREMA RURAL NÃO 7,6 15,0 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250280 BREJO DO CRUZ RURAL SIM 11,0 9,4 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250290 BREJO DOS SANTOS RURAL SIM 7,2 0,0 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250300 CAAPORÃ URBANO NÃO 18,4 11,7 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250310 CABACEIRAS RURAL SIM 20,7 21,8 SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

250320 CABEDELO URBANO NÃO 14,5 11,1 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250330 CACHOEIRA DOS ÍNDIOS RURAL SIM 26,5 9,6 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250340 CACIMBA DE AREIA RURAL SIM 26,9 7,3 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250350 CACIMBA DE DENTRO RURAL SIM 17,5 16,5 SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

250355 CACIMBAS RURAL SIM 19,3 29,7 SIM SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

250360 CAIÇARA RURAL SIM 13,3 9,0 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            
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250370 CAJAZEIRAS URBANO SIM 22,7 16,7 SIM NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250375 CAJAZEIRINHAS RURAL SIM 11,3 3,6 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO Elevada          

250380 CALDAS BRANDÃO RURAL NÃO 9,2 5,8 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250390 CAMALAÚ RURAL SIM 24,1 14,0 NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250400 CAMPINA GRANDE URBANO SIM 18,2 13,2 NÃO SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

250403 CAPIM RURAL NÃO 23,8 16,5 SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250407 CARAÚBAS RURAL SIM 19,4 10,0 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO Muito Elevada    

250410 CARRAPATEIRA RURAL SIM 5,9 7,1 NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250415 CASSERENGUE RURAL SIM 16,6 18,7 SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250420 CATINGUEIRA RURAL SIM 25,0 8,3 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250430 CATOLÉ DO ROCHA INTERMEDIÁRIO ADJACENTE SIM 17,3 13,4 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250435 CATURITÉ RURAL SIM 9,9 24,1 SIM SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

250440 CONCEIÇÃO INTERMEDIÁRIO ADJACENTE SIM 16,5 15,7 SIM NÃO SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250450 CONDADO RURAL SIM 24,4 14,7 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM Muito Elevada    

250460 CONDE URBANO NÃO 13,3 12,8 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250470 CONGO RURAL SIM 7,7 14,0 NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO Muito Elevada    

250480 COREMAS INTERMEDIÁRIO ADJACENTE SIM 13,3 16,1 SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO Elevada          

250485 COXIXOLA RURAL SIM 17,5 0,0 NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO Muito Elevada    

250490 CRUZ DO ESPÍRITO SANTO RURAL NÃO 13,1 12,9 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250500 CUBATI RURAL SIM 15,7 20,3 SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250510 CUITÉ URBANO SIM 11,1 11,5 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250520 CUITEGI INTERMEDIÁRIO ADJACENTE NÃO 16,8 13,0 NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

250523 CUITÉ DE MAMANGUAPE RURAL NÃO 11,3 8,9 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250527 CURRAL DE CIMA RURAL NÃO 10,3 13,1 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250530 CURRAL VELHO RURAL SIM 10,6 0,0 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250535 DAMIÃO RURAL SIM 12,4 6,0 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250540 DESTERRO RURAL SIM 18,0 13,4 NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250550 VISTA SERRANA RURAL SIM 7,0 7,8 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM Muito Elevada    

250560 DIAMANTE RURAL SIM 31,1 11,5 NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

250570 DONA INÊS RURAL SIM 17,4 16,9 SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

250580 DUAS ESTRADAS RURAL NÃO 9,8 12,5 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250590 EMAS RURAL SIM 10,0 0,0 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO Intermediária    

250600 ESPERANÇA INTERMEDIÁRIO ADJACENTE SIM 13,9 11,8 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250610 FAGUNDES RURAL SIM 17,3 10,9 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250620 FREI MARTINHO RURAL SIM 4,9 6,6 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250625 GADO BRAVO RURAL SIM 12,9 14,5 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250630 GUARABIRA URBANO NÃO 14,3 13,2 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250640 GURINHÉM RURAL NÃO 21,2 10,3 NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250650 GURJÃO RURAL SIM 40,0 12,7 NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

250660 IBIARA RURAL SIM 10,1 10,3 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250670 IMACULADA RURAL SIM 20,6 14,9 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

250680 INGÁ INTERMEDIÁRIO ADJACENTE SIM 17,3 13,7 NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250690 ITABAIANA URBANO SIM 17,1 9,1 NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250700 ITAPORANGA URBANO SIM 14,8 19,1 SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

250710 ITAPOROROCA INTERMEDIÁRIO ADJACENTE NÃO 14,4 18,8 SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250720 ITATUBA RURAL SIM 15,5 7,7 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250730 JACARAÚ RURAL NÃO 20,1 9,9 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250740 JERICÓ RURAL SIM 15,5 9,9 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO Intermediária    

250750 JOÃO PESSOA URBANO NÃO 13,5 12,7 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250760 JUAREZ TÁVORA INTERMEDIÁRIO ADJACENTE NÃO 25,1 11,2 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250770 JUAZEIRINHO RURAL SIM 27,0 21,8 SIM NÃO SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

250780 JUNCO DO SERIDÓ RURAL SIM 17,6 12,8 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250790 JURIPIRANGA URBANO NÃO 17,5 12,3 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            
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250800 JURU RURAL SIM 20,9 8,9 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250810 LAGOA RURAL SIM 3,3 13,0 NÃO SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO Muito Elevada    

250820 LAGOA DE DENTRO RURAL NÃO 20,1 15,6 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250830 LAGOA SECA URBANO SIM 18,7 18,6 SIM NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250840 LASTRO RURAL SIM 7,2 8,0 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO Elevada          

250850 LIVRAMENTO RURAL SIM 32,1 14,0 NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

250855 LOGRADOURO RURAL SIM 3,6 0,0 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250860 LUCENA URBANO NÃO 13,4 12,2 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250870 MÃE D'ÁGUA RURAL SIM 23,5 7,4 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

250880 MALTA INTERMEDIÁRIO ADJACENTE SIM 6,8 0,0 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM Muito Elevada    

250890 MAMANGUAPE URBANO NÃO 16,5 12,2 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250900 MANAÍRA RURAL SIM 18,9 13,5 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250905 MARCAÇÃO RURAL NÃO 12,5 12,0 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250910 MARI URBANO NÃO 14,3 8,5 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250915 MARIZÓPOLIS INTERMEDIÁRIO ADJACENTE SIM 5,5 10,2 NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO Muito Elevada    

250920 MASSARANDUBA URBANO SIM 14,8 14,0 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250930 MATARACA INTERMEDIÁRIO ADJACENTE NÃO 16,7 11,1 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

250933 MATINHAS RURAL NÃO 14,2 17,7 SIM SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

250937 MATO GROSSO RURAL SIM 5,1 5,3 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO Intermediária    

250939 MATURÉIA RURAL SIM 29,8 17,7 SIM NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250940 MOGEIRO RURAL SIM 16,2 14,0 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250950 MONTADAS RURAL SIM 20,2 21,3 SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

250960 MONTE HOREBE RURAL SIM 37,1 8,4 NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250970 MONTEIRO INTERMEDIÁRIO ADJACENTE SIM 20,8 15,5 NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250980 MULUNGU RURAL NÃO 11,0 13,5 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

250990 NATUBA RURAL SIM 14,0 20,1 SIM NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

251000 NAZAREZINHO RURAL SIM 22,0 21,5 SIM NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

251010 NOVA FLORESTA URBANO SIM 19,8 15,1 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251020 NOVA OLINDA RURAL SIM 19,1 23,3 SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251030 NOVA PALMEIRA RURAL SIM 3,6 4,4 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251040 OLHO D'ÁGUA RURAL SIM 14,8 29,6 SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251050 OLIVEDOS RURAL SIM 16,9 14,5 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251060 OURO VELHO RURAL SIM 19,3 30,9 SIM SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

251065 PARARI RURAL SIM 18,5 0,0 NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

251070 PASSAGEM RURAL SIM 19,4 22,7 SIM SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

251080 PATOS URBANO SIM 16,3 13,8 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM Muito Elevada    

251090 PAULISTA RURAL SIM 9,9 6,3 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM Muito Elevada    

251100 PEDRA BRANCA RURAL SIM 12,4 27,9 SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251110 PEDRA LAVRADA RURAL SIM 15,4 12,3 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251120 PEDRAS DE FOGO URBANO NÃO 10,2 5,7 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251130 PIANCÓ INTERMEDIÁRIO ADJACENTE SIM 12,4 16,2 SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO Elevada          

251140 PICUÍ INTERMEDIÁRIO ADJACENTE SIM 12,8 16,1 SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251150 PILAR RURAL NÃO 17,5 16,1 SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251160 PILÕES RURAL NÃO 8,3 16,6 SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251170 PILÕEZINHOS URBANO NÃO 13,5 4,7 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251180 PIRPIRITUBA INTERMEDIÁRIO ADJACENTE NÃO 14,5 12,0 NÃO SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251190 PITIMBU RURAL NÃO 17,0 11,6 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251200 POCINHOS RURAL SIM 12,2 16,0 SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251203 POÇO DANTAS RURAL SIM 16,8 37,3 SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251207 POÇO DE JOSÉ DE MOURA RURAL SIM 17,4 33,6 SIM NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251210 POMBAL URBANO SIM 14,4 8,4 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO Intermediária    

251220 PRATA RURAL SIM 18,1 3,6 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

251230 PRINCESA ISABEL INTERMEDIÁRIO ADJACENTE SIM 16,7 12,9 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            
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251240 PUXINANÃ URBANO SIM 22,2 13,2 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251250 QUEIMADAS URBANO SIM 17,4 12,4 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

251260 QUIXABÁ URBANO SIM 0,0 6,8 NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

251270 REMÍGIO URBANO SIM 20,1 8,7 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251272 PEDRO RÉGIS RURAL NÃO 12,9 17,0 SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251274 RIACHÃO RURAL SIM 26,2 3,5 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251275 RIACHÃO DO BACAMARTE RURAL SIM 25,8 20,7 SIM NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

251276 RIACHÃO DO POÇO RURAL NÃO 9,5 9,2 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251278 RIACHO DE SANTO ANTÔNIO RURAL SIM 8,5 19,9 SIM SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

251280 RIACHO DOS CAVALOS RURAL SIM 13,8 18,4 SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251290 RIO TINTO URBANO NÃO 12,5 15,0 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251300 SALGADINHO RURAL SIM 12,9 12,2 NÃO NÃO SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

251310 SALGADO DE SÃO FÉLIX RURAL SIM 14,8 16,9 SIM NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

251315 SANTA CECÍLIA RURAL SIM 16,0 4,0 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

251320 SANTA CRUZ RURAL SIM 14,9 19,8 SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO Intermediária    

251330 SANTA HELENA RURAL SIM 19,0 8,1 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

251335 SANTA INÊS RURAL SIM 20,9 15,3 NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251340 SANTA LUZIA URBANO SIM 21,2 9,8 NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251350 SANTANA DE MANGUEIRA RURAL SIM 7,2 11,6 NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251360 SANTANA DOS GARROTES RURAL SIM 11,3 11,1 NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251365 SANTARÉM RURAL SIM 22,4 0,0 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251370 SANTA RITA URBANO NÃO 13,1 11,9 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251380 SANTA TERESINHA RURAL SIM 15,8 2,9 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM Muito Elevada    

251385 SANTO ANDRÉ RURAL SIM 21,2 0,0 NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

251390 SÃO BENTO URBANO SIM 16,6 14,0 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251392 SÃO BENTINHO RURAL SIM 13,9 9,9 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO Elevada          

251394 SÃO DOMINGOS DO CARIRI RURAL SIM 10,0 5,2 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO Muito Elevada    

251396 SÃO DOMINGOS RURAL SIM 16,0 5,0 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO Elevada          

251398 SÃO FRANCISCO RURAL SIM 8,2 15,7 SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO Intermediária    

251400 SÃO JOÃO DO CARIRI RURAL SIM 9,6 10,1 NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

251410 SÃO JOÃO DO TIGRE RURAL SIM 37,7 30,6 SIM NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

251420 SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA RURAL SIM 6,2 12,8 NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO Elevada          

251430 SÃO JOSÉ DE CAIANA RURAL SIM 17,3 22,2 SIM NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

251440 SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS RURAL SIM 7,2 10,9 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM Muito Elevada    

251445 SÃO JOSÉ DOS RAMOS RURAL NÃO 17,1 13,8 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

251450 SÃO JOSÉ DE PIRANHAS RURAL SIM 16,3 15,0 NÃO SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

251455 SÃO JOSÉ DE PRINCESA RURAL SIM 10,6 16,1 SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251460 SÃO JOSÉ DO BONFIM RURAL SIM 3,1 24,9 SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251465 SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ RURAL SIM 6,8 0,0 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251470 SÃO JOSÉ DO SABUGI RURAL SIM 12,4 30,4 SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251480 SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS RURAL SIM 13,1 8,3 NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

251490 SÃO MAMEDE INTERMEDIÁRIO ADJACENTE SIM 9,3 16,9 SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM Muito Elevada    

251500 SÃO MIGUEL DE TAIPU RURAL NÃO 10,6 13,0 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251510 SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA RURAL SIM 11,5 4,6 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

251520 SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO RURAL SIM 24,4 8,4 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

251530 SAPÉ URBANO NÃO 17,0 13,8 NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251540 SERIDÓ RURAL SIM 21,6 22,3 SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251550 SERRA BRANCA RURAL SIM 16,0 16,0 SIM SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO Muito Elevada    

251560 SERRA DA RAIZ RURAL NÃO 13,3 0,0 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251570 SERRA GRANDE RURAL SIM 29,1 14,0 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

251580 SERRA REDONDA RURAL NÃO 5,4 12,4 NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

251590 SERRARIA RURAL NÃO 12,6 2,5 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251593 SERTÃOZINHO RURAL NÃO 8,0 9,8 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            
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251597 SOBRADO RURAL NÃO 6,8 13,7 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251600 SOLÂNEA URBANO SIM 12,3 20,2 SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251610 SOLEDADE RURAL SIM 19,3 10,5 NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

251615 SOSSÊGO RURAL SIM 14,0 13,4 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251620 SOUSA URBANO SIM 17,7 16,0 SIM NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO Muito Elevada    

251630 SUMÉ INTERMEDIÁRIO ADJACENTE SIM 25,1 17,7 SIM SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

251640 TACIMA RURAL SIM 10,0 7,9 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251650 TAPEROÁ RURAL SIM 22,9 19,6 SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

251660 TAVARES RURAL SIM 17,4 15,4 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251670 TEIXEIRA RURAL SIM 19,8 22,6 SIM SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Elevada    

251675 TENÓRIO RURAL SIM 8,2 12,0 NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251680 TRIUNFO RURAL SIM 15,0 5,2 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          

251690 UIRAÚNA INTERMEDIÁRIO ADJACENTE SIM 14,6 12,2 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251700 UMBUZEIRO RURAL SIM 20,1 10,3 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251710 VÁRZEA RURAL SIM 42,4 10,5 NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Intermediária    

251720 VIEIRÓPOLIS RURAL SIM 6,1 14,2 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Baixa            

251740 ZABELÊ RURAL SIM 19,3 4,8 NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO Elevada          
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Apêndice M - Mapa dos municípios segundo a regionalização da saúde
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Anexo 2 – Justificativa da Ausência do Comitê de Ética em Pesquisa  

 

Ilmo. Sr. Coordenador do Programa de Pós Graduação em Modelos de Decisão e Saúde - 

(PPGMDS) do Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB).  

 

Profa. Dra. Katia Suely Queiroz Silva Ribeiro 

 

RACKYNELLY ALVES SARMENTO SOARES, brasileira, casada, aluna regularmente 

matriculada no Programa de Pós Graduação em Modelos de Decisão e Saúde - (PPGMDS) do 

Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) – Nível Doutorado, sob o número 2015106369, 

residente e domiciliada na rua Ana de Fatima Gama Cabral, 701, Bloco 6 – Apto 401, Portal do 

Sol, João Pessoa/PB, fones (83)99873-5777, e-mail: rackynelly@gmail.com, tendo como 

orientadores os professores Dr. Ronei Marcos de Moraes e Dr. Rodrigo Pinheiro de Toledo 

Vianna. Vem à presença de Vossa Senhoria, com o respeito de sempre, informar que após a 

aprovação e publicação da Resolução nº 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, “Não serão 

registradas nem avaliadas pelo Sistema CEP/CONEP, as pesquisas que utilizem informações de 

domínio público, tudo como estabelece o inciso III, do parágrafo único do artigo 1º da Resolução 

nº 510/16 do Conselho Nacional de Saúde.  

 

João Pessoa-PB, 29 de maio de 2018. 
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