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Resumo: O presente artigo analisa a taxa de mortalidade infantil e suas componentes neonatal e pós-neonatal para o 

estado do Rio de Janeiro nos anos de 2001 e 2011, identificando a forma como se distribuem os óbitos infantis e suas 

componentes etárias no espaço. Além disso, busca-se localizar áreas de risco para o indicador taxa de mortalidade 
infantil, abordando suas duas componentes – a mortalidade infantil neonatal e a mortalidade infantil pós-neonatal – nos 

municípios do estado do Rio de Janeiro para os mesmo anos. Constatou-se que, apesar do decréscimo para todas as 

componentes da mortalidade infantil no estado, isso não ocorreu de forma homogênea. Alguns municípios não 

evoluíram de acordo com a média do estado, formando áreas de maior risco de mortalidade infantil. Ademais, para 

esses anos, existe uma baixa correlação espacial entre cada município e seus municípios vizinhos para a taxa de 

mortalidade infantil e suas componentes neonatal e pós-neonatal. 
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Introdução 

Dada a fragilidade frente às condições de vida e de acesso a bens e serviços, o primeiro ano de 

vida constitui-se em um dos períodos em que há maior risco de morte. A mortalidade infantil pode 

ser influenciada por múltiplas variáveis, tais como fatores socioeconômicos e políticos, ambientais e 

relativos à assistência médica, entre outros (ANDRADE et al, 2006).  

Em decorrência disso, a taxa de mortalidade infantil é largamente utilizada como um dos 

principais indicadores da qualidade de vida da população (MENEZES et al, 1996). É reconhecida 

não só como indicador das condições de saúde da população menor de um ano de idade, mas 

também como a variável que melhor reflete as condições gerais de vida, sendo considerada uma 

síntese da qualidade de vida e do nível de desenvolvimento de uma população (CAMPOS et al, 

2000). 

A mortalidade infantil pode se dar por fatores endógenos, relacionados à constituição genética 

da criança, ou exógenos, relacionados ao ambiente em que a criança está inserida. Assim, a 

mortalidade infantil pode ser dividida em duas componentes: neonatal (óbitos de 0 a 27 dias de 

vida) e pós-neonatal (óbitos de 28 a 364 dias de vida) (IDB, 2012). 

A componente mortalidade infantil neonatal reflete, de maneira geral, as condições 

socioeconômicas e de saúde da mãe, bem como a inadequada assistência pré-natal, ao parto e ao 

recém-nascido (IDB, 2012). Quando o nível de mortalidade infantil está em patamares 

relativamente mais baixos, predominam as mortes neonatais, como prematuridade e doenças 

congênitas (SHIMAKURA et al, 2001).  

A distribuição de óbitos neonatais pode ocorrer em decorrência de desigualdades sociais 

(GONÇALVES et al, 2013). A assistência pré-natal, por exemplo, pode contribuir para desfechos 

mais favoráveis ao permitir a detecção de doenças, além de controlar fatores de risco que trazem 

complicações para a saúde do recém-nascido (DOMINGUES et al, 2012). 

Já a componente mortalidade infantil pós-neonatal, de maneira geral, denota o desenvolvimento 

socioeconômico e a infraestrutura ambiental, que condicionam a desnutrição infantil e as infecções 

a ela associadas. O acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materno-
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infantil são também determinantes da mortalidade nesse grupo etário. Quando a taxa de mortalidade 

infantil é alta, a mortalidade pós-neonatal é, frequentemente, a componente mais elevada. A maior 

ocorrência de mortalidade pós-neonatal é evitável por medidas simples e ocorrem, em geral, em 

áreas de grande carência de serviços básicos (IDB, 2012). 

Desde a segunda metade do século XX registra-se considerável redução na taxa de mortalidade 

infantil na América Latina. No entanto, o agravamento da crise dos anos 1980 e sua persistência até 

os anos 1990 trouxeram aumento da pobreza e da concentração de renda, reduzindo a intensidade da 

queda na mortalidade infantil na região (ANDRADE et al, 2006). 

No Brasil, no ano 2000, a taxa de mortalidade infantil atingiu uma média de 28,3 óbitos por mil 

nascidos vivos, ainda maior que em diversos países sul-americanos (ANDRADE et al, 2006). Em 

2011, esse indicador contava 15,3 óbitos por mil nascidos vivos. No estado do Rio de Janeiro, em 

1991 a taxa de mortalidade infantil contabilizava 29,94 óbitos por mil nascidos vivos. Em 2000, 

caiu para 21,21 e, em 2010, chegou aos 14,15 óbitos por mil nascidos vivos. (BRASIL, 2014) 

Nesse contexto, a mortalidade infantil, assim como a suas componentes neonatal e pós-

neonatal, compõe uma das temáticas apontadas pelos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, 

firmados em 2000 pelas Nações Unidas. Hoje, apesar dos progressos substanciais, o mundo ainda 

está aquém da meta de mortalidade infantil dos ODM (UNITED NATIONS, 2014). 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida também 

como Rio+20, estabeleceu, em 2012, a criação de um Grupo Aberto de Trabalho com a finalidade 

de criar metas de desenvolvimento sustentável a serem tratadas na 68ª Assembleia Geral das Nações 

Unidas. Criam-se, então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

A terceira meta dos ODS é de “assegurar uma vida saudável e promover o bem estar para todos 

em todas as idades”. Dando continuidade com os esforços aplicados na diminuição da mortalidade 

infantil, o grupo de trabalho estabeleceu como um dos principais indicadores para lograr essa meta 

o de acabar com as mortes prematuras de neonatos e crianças menores de cinco anos de idade até 

2030 (UNITED NATIONS, 2014). 

Ademais, temas relativos à saúde pública e ao ambiente estão intimamente influenciados por 

padrões espaciais. Não basta descrever as características das populações. Também é importante 

localizar onde acontecem os fenômenos, o local de potencial risco ambiental e áreas onde se 

concentram situações sociais vulneráveis (BEZERRA FILHO, 2007). 

Assim, a área da saúde tem incorporado novos recursos metodológicos que buscam explicar a 

desigualdade da distribuição da saúde e da doença no espaço, subsidiando o planejamento de ações 

preventivas ou de assistência, voltadas ao ambiente ou aos indivíduos. Explicitar a interação entre 

fatores individuais e ambientais exige a aplicação de novas técnicas de análise, baseadas em dados 

espaciais (SHIMAKURA et al, 2001). Igualmente, a crescente disponibilidade de grandes bancos 

de dados referenciados espacialmente e técnicas sofisticadas de visualização e manipulação em 

ambientes de sistemas de informação geográfica (GIS) cria uma grande demanda de técnicas de 

analise espacial de dados de natureza exploratória. (ANSELIN, 1995) 

O objetivo principal deste trabalho é, portanto, identificar a forma como se distribuem os óbitos 

infantis e suas componentes etárias no espaço, para os municípios do Rio de Janeiro em 2001 e em 

2011. Além disso, busca-se localizar áreas de risco para o indicador taxa de mortalidade infantil, 

abordando suas duas componentes – a mortalidade infantil neonatal e a mortalidade infantil pós-

neonatal – nos municípios do estado do Rio de Janeiro em 2001 e 2011. 

O trabalho está dividido em três seções, além desta introdução. Na primeira serão enumerados e 

explicados os métodos de análise do indicador, assim como as bases de dados e variáveis utilizadas. 

Na segunda seção, serão mostrados os resultados obtidos pela aplicação das técnicas. Por fim, na 

última seção, será realizada uma discussão dos resultados à luz de outras bibliografas acerca do 

tema. 
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Método de Análise 

 A taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de óbitos de menores de um ano de idade, 

por mil nascidos vivos, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Pode ser calculado 

de forma direta com o número de óbitos de residentes com menos de um ano dividido pelo número 

de nascidos vivos de mães residentes, multiplicado por 1.000. 

 Suas componentes etárias podem ser calculadas de forma análoga. A componente de 

mortalidade infantil neonatal é calculada pelo número de óbitos de residentes com idade entre 0 e 

27 dias dividido pelo número de nascidos vivos de mães residentes, multiplicado por 1.000. Já a 

componente pós-neonatal se obtém dividindo o número de óbitos de residentes com idade entre 28 e 

364 dias pelo número de nascidos vivos de mães residentes, multiplicado por 1.000. 

 Os dados para o cálculo dos óbitos infantis foram obtidos do Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM), gerido pelo Departamento de Análise de Situação de Saúde, da Secretaria de 

Vigilância em Saúde, em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. A unidade 

de coleta dessas informações é a Declaração de Óbito. 

  

 Posteriormente, calcula-se o Índice de Moran Global de autocorrelação espacial, para o estado 

do Rio de Janeiro em cada faixa etária (neonatal e pós-neonatal) e para a mortalidade infantil total, 

em 2001 e 2011. Os indicadores globais de autocorrelação espacial, como o Índice de Moran, 

fornecem um único valor como medida da associação espacial para todo o conjunto de dados de 

área, que é útil como caracterização de toda a região de estudo. Segundo Anselin (1995), a forma 

como os dados estão distribuídos no espaço é um importante indicador da interação espacial, a qual 

é revelada nas medidas de associação ou autocorrelação espacial. 

Todavia, o Índice de Moran apresenta um valor único como medida de associação espacial para 

toda a área de estudo. Sabe-se, no entanto, que para um número elevado de áreas é possível que haja 

diferentes padrões de associação espacial (ANSELIN, 1995). Assim, para mostrar os locais dentro 

do estado onde a dependência espacial é acentuada, uma possibilidade é utilizar o Índice Local de 

Associação Espacial (LISA – Local Indicators of Spatial Association), também conhecido como 

Moran Local. 

 Por se tratar de um indicador local, o Moran Local fornece um valor específico de correlação 

para cada área, permitindo assim a identificação de clusters de áreas e outliers. Para verificar se os 

valores medidos pelo índice apresentam correlação espacial significativa realiza-se a determinação 

da significância desse índice ao nível de 95% (LisaMap). Desse modo, se o p-valor calculado para o 

município for inferior a 0,05, a correlação espacial será considerada insignificante. 

 Em seguida, analisa-se o tanto a significância como o espalhamento do índice por meio do 

BoxMap. Essa ferramenta distribui os valores calculados pelo Índice de Moran Local (LISA) em um 

Gráfico de Dispersão dividido em quadrantes. Os valores variam de 1 a 4, em que 1 corresponde 

aos valores de Q1 (alto-alto), 2 (Q2) baixo-baixo, 3 (Q3) alto-baixo e 4 (Q4) baixo-alto. Busca-se, 

assim, identificar as áreas de risco (alto-alto) para a mortalidade infantil e suas componentes. 

 Ao mesmo tempo, o chamado MoranMap, além de realizar a divisão citada acima, seleciona 

apenas os municípios cujas correlações são significantes.  

 Os microdados para a análise supracitada foram obtidos no sítio Tabnet (SIM, 2014) e 

manipulados por meio das aplicações TabWin 3.2 e Microsoft Excel 2010, para a análise descritiva. 

Em seguida, por meio dos softwares ArcInfo 10.1, TerraView 4.2 e GeoDa 1.6, realiza-se a análise 

espacial dos dados. 
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Resultados 

 Por meio da Tabela 1 é notável a queda da mortalidade infantil e de suas componentes nesses 

dez anos. A composição da mortalidade infantil é parecida para os dois anos analisados, com as 

causas neonatais responsáveis pela maior parte dos óbitos, tanto em 2001 como em 2011. 
 

Tabela 1 – Medidas resumo para a taxa de mortalidade infantil e 

componentes – Estado do Rio de Janeiro – 2001 e 2011 

Ano Variável Mínimo Média ± D.P. Máximo 

2001 

Infantil 9,25 20,52 ± 6,07 37,5 

Neonatal 5,14 15,04 ± 5,36 33,95 

Pós-neonatal 0 5,44 ± 2,32 13,93 

2011 

Infantil 2,77 13,80 ± 4,56 27,81 

Neonatal 0 9,43 ± 4,07 27,39 

Pós-neonatal 0 4,36 ± 2,55 15,6 

Fonte: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC e 
Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

 

 Apesar da diminuição da mortalidade infantil e suas componentes nos estado entre 2001 e 2011, 

algumas cidades apresentaram incremento nessa taxa como se vê nos mapas a seguir.  

 Como mostrado anteriormente, a taxa de mortalidade infantil diminuiu para o Rio de Janeiro. 

No entanto, a análise por municípios (Figura 1) mostra que essa diminuição não aconteceu 

uniformemente no período. Alguns municípios ainda apresentam taxas relativamente altas dentro do 

estado em 2011. 

 A componente neonatal, conforme se observa pela Figura 2, teve diminuição considerável em 

quase todo o estado. Apenas o município de Rio Claro, na região do Médio-Paraíba apresentou 

aumento da taxa. 

 A componente pós-neonatal (Figura 3) apresenta melhora em alguns municípios, mas, para o 

estado, a melhora não é significativa. O município de Varre-Sai se destacou pelo aumento da 

mortalidade infantil pós-neonatal de 6,7 em 2001 para 15,6 óbitos para mil nascidos vivos em 2011, 

alterando a divisão de classes da variável. 
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a) Estado do Rio de Janeiro, 2001 b) Estado do Rio de Janeiro, 2011 

Figura 1: Taxa de mortalidade infantil por municípios.  

Fonte: SIM – SINASC. 
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a) Estado do Rio de Janeiro, 2001 b) Estado do Rio de Janeiro, 2011 

Figura 2: Taxa de mortalidade infantil neonatal por municípios.  

Fonte: SIM – SINASC. 
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a) Estado do Rio de Janeiro, 2001 b) Estado do Rio de Janeiro, 2011 

Figura 3: TMI pós-neonatal por municípios, Estado do Rio de Janeiro, 2000 e 2010.  

Fonte: SIM – SINASC. 
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A análise do Índice de Moran Global indica que um índice de valor pequeno, juntamente com p-

valor superior a 0,05, traz evidências de que não se deve rejeitar a hipótese nula de que não há 

autocorrelação espacial para essa variável. Assim sendo, há indícios de que não há a presença de 

autocorrelação espacial da variável taxa de mortalidade infantil pós-neonatal para 2001, uma vez 

que o índice de Moran teve valor de -0,0143094, com significância de 0,5. O mesmo ocorre para a 

taxa de mortalidade infantil e as taxas de mortalidade infantil neonatal e pós-neonatal no ano de 

2011. Isso implica que a taxa de mortalidade infantil em um município é, provavelmente, pouco 

correlacionada no espaço com a taxa de mortalidade infantil nos seus municípios vizinhos.  

 

Tabela 2 – Índice de Moran Global para taxas de 

mortalidade infantil e componentes – Estado do Rio de 

Janeiro – 2001 e 2011 

Ano Indicador Moran Global p-valor 

2001 

TMI 0,266842 0,01 

TMI Neonatal 0,228453 0,01 

TMI Pós-neonatal -0,0143094 0,5 

2011 

TMI 0,0002 0,47 

TMI Neonatal -0,025308 0,34 

TMI Pós-neonatal -0,0352114 0,35 

Fonte: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC e 
Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

 

Ao mesmo tempo, a taxa de mortalidade infantil para 2001 apresenta uma autocorrelação 

espacial de 0,266842, com significância de 0,01. Isso indica que a hipótese nula de que não há 

autocorrelação espacial deve ser rejeitada. Além disso, a taxa de mortalidade infantil neonatal 

apresenta índice de Moran Global igual a 0,228453 ao nível de 0,01, sendo também rejeitada a 

hipótese de que não há autocorrelação espacial para a taxa. 

É possível perceber a existência de autocorrelação espacial também por meio do mapa temático 

para a taxa de mortalidade infantil para o ano de 2001 (Figura 1). Desta forma, áreas que 

apresentam uma taxa de mortalidade infantil similar, de uma forma geral, estão mais próximas umas 

das outras no mapa apresentado. O mesmo ocorre para a taxa de mortalidade infantil neonatal para 

o ano de 2001. Conforme se observa na Figura 2, existem alguns agrupamentos de taxas de 

mortalidade infantil neonatal semelhantes. 

Em um nível mais detalhado, no entanto, ainda é possível perceber áreas que se influenciam 

mutuamente. Os resultados do Índice de Moran Local (LISA) mostram que, apesar de a taxa de 

mortalidade ter diminuído nesses dez anos para o estado em geral, ainda existem áreas de correlação 

positiva (clusters alto-alto).  

Em 2001, para a taxa de mortalidade infantil, essas áreas de risco (alto-alto) estão presentes nas 

regiões Serrana, Centro-Sul e Médio Paraíba do estado. Em 2011, o Norte Fluminense e a Região 

Serrana apresentam áreas de risco para a mesma taxa nas cidades de Campos dos Goytacazes, São 

Francisco do Itabapoana e Carmo apresentam correlação alto-alto (Figura 4). Observa-se também 

que em 2011 há uma menor concentração desses clusters em relação a 2001. 

Para a mortalidade infantil neonatal (Figura 5), as concentrações regionais de padrões da taxa 

também diminuíram entre 2001 e 2011. Em 2001 os municípios alto-alto estavam presentes em 

várias regiões do estado. Em 2011, ainda há algumas áreas de maior risco concentradas no Norte 

Fluminense, com o município de Campos dos Goytacazes, e na Região Serrana do estado, com o 

município de sumidouro representando uma área de correlação positiva. 
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A componente pós-neonatal da mortalidade infantil não possui muitas áreas alto-alto em 2001 ou 

2011 (Figura 6). Destacam- se os municípios Queimados, Seropédica e Bom Jesus do Itabapoana, 

em 2001. Em 2011, apenas Bom Jesus do Itabapoana apresenta essa característica. 
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a) Estado do Rio de Janeiro, 2001 b) Estado do Rio de Janeiro, 2011 
Figura 4: MoranMap – Municípios classificados conforme sua posição no gráfico de espalhamento de Moran Local para a taxa de mortalidade infantil.  

Fonte: SIM – SINASC. 
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a) Estado do Rio de Janeiro, 2001 b) Estado do Rio de Janeiro, 2011 
Figura 5: MoranMap – Municípios classificados conforme sua posição no gráfico de espalhamento de Moran Local para a taxa de mortalidade infantil neonatal.  

Fonte: SIM - SINASC. 
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a) Estado do Rio de Janeiro, 2001 b) Estado do Rio de Janeiro, 2011 
Figura 6: MoranMap – Municípios classificados conforme sua posição no gráfico de espalhamento de Moran Local para a taxa de mortalidade infantil pós-neonatal.  

Fonte: SIM – SINASC.



13 
 

Considerações finais 

A análise apresentada mostra que, proporcionalmente, para o estado do Rio de Janeiro, a 

componente pós-neonatal tem menor participação na taxa de mortalidade infantil total do que a 

componente neonatal tanto em 2001 como em 2011. Isso geralmente acontece em um contexto de 

mortalidade infantil reduzida, no qual predominam as mortes neonatais. Mesmo assim, a redução da 

mortalidade pós-neonatal ocorreu de forma tímida no estado, indicando necessidade de políticas 

públicas focadas no combate às suas causas focadas na Região Noroeste Fluminense, onde 

apresenta alta correlação positiva. Medidas de erradicação de doenças parasitárias como a melhoria 

das condições de saneamento básico poderiam ajudar a diminuir a mortalidade infantil a partir da 

componente pós-neonatal. 

A mortalidade infantil neonatal, por outro lado, tem participação significativa na mortalidade 

infantil do estado do Rio de Janeiro. A assistência pré-natal, por exemplo, pode contribuir para 

desfechos mais favoráveis ao permitir a detecção de doenças, além de controlar fatores de risco que 

trazem complicações para a saúde do recém-nascido. Assim, apesar de residual, a mortalidade 

infantil neonatal necessita atenção das políticas públicas, de modo a diminuir sua ocorrência, 

principalmente nas regiões de risco. A melhoria na atenção pré-natal e nos cuidados com o recém-

nascido focalizados na Região Serrana e no Norte Fluminense, principalmente. 

Por meio da análise LISA de clusters e outliers (Moran Local) observou-se que, apesar do 

decréscimo para todas as componentes da mortalidade infantil no estado, isso não ocorreu de forma 

homogênea. Alguns municípios não evoluíram de acordo com a média do estado, formando áreas de 

maior risco de mortalidade infantil. É importante, portanto, que a atenção dos governos estadual e 

Federal estejam voltadas para a uniformização do tratamento no estado, de modo a não criar regiões 

de desigualdade no acesso a saúde. 
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