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1. Antecedentes

 Baixo impacto dos programas atuais na redução da mortalidade 
infantil neonatal precoce (até 7 dias de vida)

 A taxa de mortalidade infantil em 2009 foi de 11,7 óbitos por mil 
nascidos vivos

 A partir de 2003, foi feito levantamento onde se constatou que 54 
municípios concentravam 74% da mortalidade infantil

 Essa taxa em 1990 era de 21,5 óbitos por mil nascidos vivos, 
redução de 46,1% até 2009

 Este avanço deveu-se principalmente pela diminuição do 
componente pós-neonatal da mortalidade infantil, que caiu de 9,4 
óbitos por mil nascidos vivos, para 3,8 óbitos, uma redução de 
59,6%, enquanto que o componente neonatal apresentou um 
decréscimo menor, de 11,9 óbitos por mil nascidos vivos em 
1990, para 7,9 óbitos em 2009, redução de 33,6% neste período.

 Desde 2007 essa taxa reduziu somente um óbito por mil

 Já a taxa de mortalidade infantil neonatal foi de 7,9 óbitos por mil 
nascidos vivos, correspondendo a 67,5% da taxa total de 
mortalidade infantil

 A meta é atingir menos de 10 óbitos por mil nascidos vivos
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2. Cadeia de Resultados

Insumos Atividades Produtos Resultados Resultados

de longo

prazo

•Formulador de 
políticas e agentes 
comunitários de 
saúde

•Recursos e 
material para 
treinamento dos  
agentes 
comunitários

•Fonte de 
financiamento 

•Contratação de 
pessoal (médicos) 
especilizados

•Recursos 
financeiros para 
equipar a rede

•Identificação dos 
municípios com maior 
taxa de mortalidade 
infantil neonatal

•Identificação das 
causas da mortalidade

•Realização de 
campanha de 
divulgação e 
conscientização

•Visitas de agentes 
comunitários

•Estruturação da rede 
de atendimento à 
gestante e ao recém 
nascido

•Identificar, 
acompanhar e 
encaminhar casos de 
risco às unidades de 
referência da região

•Aumentar 
índice de 
crianças sem 
deficiências 
cognitivas  ao 
ingressar na 
escola

•Melhoria da 
saúde 
população

•Redução do 
coeficiente de 
mortalidade  
infantil neonatal

•Redução da 
mortalidade 
materna

•Diminuição da 
taxa de crianças 
com baixo peso 
ao nascer

•Assegurar a 
cobertura dos 
casos 
vulneráveis

•Visitas 
realizadas 
pelos agentes

•Realização de 
todos exames 
pré-natais nos 
grupos 
vulneráveis

•Rede de 
atendimento 
equipada

•Registro dos 
casos de risco
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3. Perguntas básicas da pesquisa

 Quais os efeitos das atividades do programa 
sobre a taxa de mortalidade neonatal e materna?

 Quais os efeitos das atividade do programa sobre 
a taxa de crianças com baixo peso ao nascer?

 Qual o custo da redução de um ponto percentual 
na taxa de mortalidade neonatal?

 Qual o efeito das atividades do programa no 
percentual de mulheres com mais de 7 consultas 
pré-natal?

 A estrutura da rede de atendimento é adequada?
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4. Indicadores de Resultado

 Taxa de mortalidade infantil neonatal

 Taxa de mortalidade materna

 Taxa de crianças com baixo peso a nascer

 Percentual de cobertura do público alvo 
com mais de 7 consultas pré-natais
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5. Estratégia/Método de Identificação

 Foco: 54 municípios com maior taxa 
mortalidade infantil neonatal

 Detectar o tamanho da amostra necessária

 Nível (para evitar erro I) = 0,05

 Poder (para evitar erro II)= 0,8

 Tamanho do efeito mínimo = 0,2

 Correlação intracluster = 0,05

 Número de mulheres por cluster = 50

 Número de clusters = pelo menos 54
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5. Estratégia/Método de Identificação

 Parear em dois grupos (tratamento e controle) 
com características socio-econômicas similares

 Sortear o município do par que participará do 
programa para os primeiros 15 meses

 Tratamento – Cidades RS A

 Controle – Cidades RS B

 Método de análise

 Diferença em diferença (Diff-in-diff)
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6. Dados e Amostra

 Disponíveis:

Estratificação:

 Renda per capita

 Percentual de mães chefes de família

 Escolaridade das mulheres em idade fértil

 Taxa de desemprego

 Percentual de domicílios com água tratada e rede de 
esgoto

 Estado civil das mulheres em idade fértil

 Número de equipe PSF per capita

 Número de equipe PIM per capita

 Instalações Físicas de Obstetrícia e Neonatologia

Fontes: DATASUS, FEE, IBGE
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6. Dados e Amostra

 Disponíveis:

Resultados:

 Taxa de mortalidade infantil neonatal

 Taxa de mortalidade materna

 Taxa de crianças com baixo peso a nascer

 Percentual de cobertura do público alvo com mais de 7 
consultas pré-natais

Fontes: DATASUS, SES-RS
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7. Calendário/Plano de Trabalho

 Apresentação da proposta para a Secretaria da Saúde 

 Indicação da fonte de financiamento

 Capacitação de uma equipe da SES sobre avaliação de 
impacto

 Contratação de consultoria

 Finalização do desenho do programa

 Levantamento de dados

 Definição dos grupos de tratamento e controle

 Implantação do programa

 Monitoramento dos resultados

 Levantamento de dados pós-programa

 Avaliação do impacto do programa

Duração do programa: 15 meses
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8. Fontes de Financiamento

 Planeja SUS

 Tesouro do Estado


