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Introdução

 Crianças nascidas em Moçambique ainda correm um elevado risco de não 
completarem cinco anos de vida

 Taxa de mortalidade infanto-juvenil de 97 por 1000 (IDS 2011)

 Resultados de IDS 1997, IDS 2003 e IDS 2011 revelam lenta redução  da 
mortalidade infanto-juvenil nas áreas urbanas em comparação com as rurais

 19% nas áreas rurais, de 237 por 1000 (IDS 1997) para 192 por 1000 (IDS 2011)

 5% nas áreas urbanas, de 150 por 1000 (IDS 1997) para 143 por 1000 (IDS 2011)

 42% nas áreas rurais, IDS 2003 a IDS 2011

 30% nas áreas urbanas, IDS 2003 a IDS 2011

 Possibilidade de influencia das disparidades intra-urbanas nas condições em que 
as crianças nascem, crescem e vivem 



Introdução (cont.)

 Existem estudos anteriores sobre mortalidade de crianças em Moçambique (ex., Macassa et al., 

2003a, 2003b; 2006; Nhacolo et al., 2006; Alberto et al., 2011; Cau, Sevoyan e Agadjanian, 2013). Contudo, as disparidades intra-
urbanas do risco de morte na infância ainda não foram suficientemente investigadas

 Macassa et al. (2003a): Encontraram uma associação estatisticamente significante entre a posição 

socioeconómica paterna e a mortalidade pós-neonatal e pós-infantil em Moçambique

 Macassa et al. (2003b): Aumento da mortalidade infantil, pós-infantil e infanto-juvenil nas áreas 

urbanas moçambicanas no período de 1988-1992, 1993-1997, atribuída à entrada nas áreas urbanas 

de mulheres rurais cujas crianças apresentavam maior risco de morte



Principais questões de pesquisa

 Até que ponto existem diferenças nos níveis de mortalidade de crianças 

menores de 5 anos dentro das áreas urbanas em Moçambique, de acordo 

com diferenças socioambietais? 

 Como é que as características sociodemográficas maternas e as condições 

do agregado familiar ampliam ou amortizam os diferenciais de risco de 

morte de crianças menores de 5 anos entre áreas urbanas 

socioambientalmete diferentes?  



Que ligações podem existir entre as condições 
socioambientais e a mortalidade de crianças?

 Em condições óptimas, pode-se esperar que pelo menos cerca de 97% de 

crianças recém-nascidas sobrevivam até completar os primeiros 5 anos de vida 

(Mosley e Chen, 1984)

 Factores biológicos de crianças, condições socioeconómicas e ambientais que 

caracterizam as áreas onde as crianças nascem e vivem podem actuar de diversas 

formas para reduzir essa probabilidade de sobrevivência (Mosley e Chen, 1984)

 Vários estudos mostram que as características das áreas onde as pessoas vivem 

afectam a sua saúde e bem-estar (ex., Bosma et al., 2001; Macintyre e Ellaway, 2003; van Lenthe, 2006)



Que ligações podem existir entre as condições socioambientais 
a mortalidade de crianças (cont.)

 O processo de urbanização na África subsaariana  marcado pela diferenciação sócio-

espacial do território urbano (UN-Habitat, 2016)

 Alguns residentes de áreas urbanas , vivem em condições socioeconómicas que 

favorecem a mortalidade (ex., UN-Habitat, 2016; Ezeh et al., 2017; Lilford et al., 2017).

 As condições adversas de algumas áreas urbanas (ex. as informais) podem incluir: 

 Fraco acesso à água potável e saneamento do meio inadequado (Akinwale et al., 2014; Corburn e Hildebrand, 2015)

 Em algumas áreas informais, a maioria dos residentes não têm acesso a latrina ou usam latrinas partilhadas (Emina et 

al., 2011; Akinwale et al., 2014)

 Cerca de 88% de doenças diarreicas no mundo, ligadas ao consumo de água imprópria e péssimas condições de 

saneamento e higiene (Pruss-Ustun et al., 2008)

 Habitações precárias e densamente ocupadas (Akinwale et al., 2014; UN-Habitat, 2016) 

 Baixo acesso e uso dos serviços de saúde de qualidade (Zulu, Dodoo e Ezeh, 2002; de Snyder et al., 2011; Cau, 2016; UN-Habitat, 2016)



Que ligações podem existir entre as condições socioambientais 
a mortalidade de crianças (cont.)?

 As condições socioeconómicas e ambientais que caracterizam as áreas 
onde as pessoas vivem actuam através de factores próximos para causar a 
doença e morte de crianças

 Maternos: idade da mãe, nível de escolaridade, o número de filhos já nascidos, 
espaçamento entre nascimentos

 Factores ligados à prevenção e controlo de doenças através da utilização de serviços 
profissionais de saúde



Como se caracteriza a urbanização moçambicana? 
Gráfico 1. Projecções da população urbana em 
Moçambique, Projecções do INE 2017 a 2040

Existência de diferenças socioambientais 
(Araújo, 2003; Barros, Chivangue e Samagaio, 2014; Maloa, 2016)

 Área planificada, infra-estruturada e com 
a provisão de serviços básicos (ex., 
serviços de água e saneamento do meio)

 Área não é planificada, com elevada 
densidade de ocupação do solo, sem (ou 
com limitado) acesso a serviços básicos e 
com dificuldades de circulação

 Área de expansão urbana onde coexistem 
bairros planeados, áreas de ocupação 
espontânea, residências rurais dispersas, 
sem provisão de serviços básicos ou com 
provisão de serviços deficitária



Dados e métodos
 Base combinada de dados de crianças nascidas 5 anos antes do inquérito nas áreas urbanas: IDS 1997, 

IDS 2003, IDS 2011 e IMASIDA 2015

 Preparação dos dados para analise de sobrevivência (event history analysis)

 O período de exposição à morte começa a partir do nascimento e termina quando a mesma encontra a morte. Para as crianças 
sobreviventes, o período de exposição termina no mês da entrevista

 O estudo usa dados de 4054 crianças, observadas durante um período de 39882.5 pessoa-meses, tendo 
morrido 278

 Estima-se o risco de morte deste o nascimento até aos 2 anos de vida  de acordo com o tipo de área 
urbana

 Usou-se a técnica de tabua de vida em Stata (comando ltable) para estimar os níveis de 
sobrevivência e a taxa de mortalidade por tipo de área urbana

 Aplicou-se a Regressão Cox para estimar as Razões de Perigo de morte (Hazard Ratio)



Dados e métodos (cont.)

 Condições de saneamento do meio usadas para a classificação das áreas 
urbanas

 Tendo em conta estudos anteriores (Gunther e Harttgen, 2012; Fink, Gunther e Hill, 2014):
 Classificou-se cada agregado familiar de acordo com o tipo de casa de banho 

usado: casa de banho com autoclismo, latrina melhorada versus latrina não 
melhorada, sem latrina

 Em cada área de enumeração urbana, estimou-se % de agregados familiares (Afs) 
com casa de banho com autoclismo ou com latrina melhora

 Área urbana com saneamento melhorado: 80%  a 100% AFs

 Área urbana intermédia: 25% a <80% de AFs

 Área urbana de saneamento precário: <25% de AFs



Resultados Preliminares e Discussão 

Taxa de mortalidade aos 2 anos de idade 
por área de residência (mortes por 1000)

 Diferenças marcantes de taxas de 
mortalidade dentro das áreas urbanas

 Resultados contra-intuitivos

 Por que será? 



Resultados Preliminares e Discussão (cont.)

 Constatações importantes:

 Há diferenças entre as áreas 
socioambientais no risco de morte

 As razões de perigo de morte são 
elevadas nas áreas de saneamento 
intermédio em comparação com as 
de saneamento elevado

 As diferenças entre as áreas de 
saneamento precário e as de 
saneamento elevado não são 
estatisticamente significativas

Variavel Razao de Perigo (Hazard Ratio) Valor to p
Tipo de Area Urbana

Área urbana com saneamento melhorado (Ref.) 1
Área urbana intermédia 1.334 0.044
Área urbana de saneamento precário 0.744 0.226

Ano de Inquerito
IMASIDA 2015 (Ref.) 1
IDS 1997 2.033 0.005
IDS 2003 2.133 0.001
IDS 2011 1.328 0.228

Sexo da crianca
Femenino (Ref.) 1
Masculino 1.163 0.213

Tipo de Nascimento
Simples (Ref.) 1
Gemeos 4.334 0.000

Intervalo do Nascimento Anterior
Menos de 24 meses (Ref.) 1
Primeiro filho/filha 0.725 0.114
24 a 35 meses 0.353 0.000
36 meses ou mais 0.465 0.000

Idade da mae ao nascimento
Menos de 18 anos (Ref.) 1
18 a 34 anos 1.237 0.329
35 anos ou mais 1.666 0.071

Educacao escolar da mae
Nenhuma (Ref.) 1
1 a 5 anos 1.074 0.674
6 a 9 anos 0.902 0.595
10 anos ou mais 0.448 0.016

Assistencia de parto
Nao assistido por um profissional de saude (Ref.) 1
Assistido por um profissional de saude 0.628 0.002

Numero de membros do agregado familiar
7 Membros ou mais (Ref.) 1
Menos de 7 membros 2.08 0.000

Nivel de riqueza do agregado familiar
Elevado (Ref.) 1
Baixo 1.007 0.976
Medio 0.882 0.548



Resultados Preliminares e Discussão (cont.)
 Qual é a possível explicação destas constatações? 

 Há possibilidade de variação sazonal do risco de morte de crianças, sendo maior 
na época de chuva

 Algumas das grandes áreas urbanas, embora possam ter menos áreas de 
saneamento precário, têm áreas susceptíveis a inundações nas épocas chuvosas o 
que pode elevar a vulnerabilidade das crianças nessas épocas
 O elemento protector de uma latrina com tampa, reduz ou desaparece numa situação de inundações prolongadas

 As grandes áreas urbanas são susceptíveis de receber mais migrantes em 
comparação com as pequenas – as crianças dos recém-chegados as áreas urbanas 
são mais vulneráveis ao risco de morte (Macassa et al., 2003b)

 Em algumas pequenas cidades, embora possam ter saneamento precário, a 
população a viver em áreas inundáveis pode ser pequena 



Resultados Preliminares e Discussão (cont.)

 O que sugerem estas constatações? 

 Necessidade de um estudo longitudinal da mortalidade intra-
urbana tendo em conta as variações socioambientais (5 a 10 
anos)

 Embora os dados do censo possam ser úteis para o estudo das 
variações intra-urbanas, são limitados para captar possíveis 
variações sazonais de mortalidade
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