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1- Descrição do Problema
Há uma perceptível alteração na forma pela qual a sociedade encara os
problemas do subdesenvolvimento no mundo. Um ponto chave é a
importância de medidas mais efetivas e eficazes de intervenção na primeira
infância. Heckman e Mosso (2014) elucidam a grande relevância das
condições iniciais de vida na modulação de múltiplas habilidades cognitivas
e não cognitivas do indivíduo em sua fase adulta. As habilidades cognitivas
adquiridas na primeira infância têm importância crescente na vida do
indivíduo

(BLEAKLEY,

COSTA,

LLERAS-MUNEY,

2013)

e

são

determinantes do seu sucesso socioeconômico, bem como as habilidades
não cognitivas ou soft skills e a saúde mental (HECKMAN, 2008).
Muitos dos problemas sociais e econômicos estão ligados a baixos
níveis de competências na sociedade e o ambiente familiar é o maior
preditor de tais condições (HECKMAN, 2008). Lares vulneráveis a baixas
condições de saneamento, pobreza e baixo nível educacional apresentam
maiores chances de não proporcionarem um ambiente adequado ao
desenvolvimento

saudável

da

criança.

Sendo

assim,

políticas

de

intervenção precoces nesses casos de vulnerabilidade tendem a ter uma
maior taxa de retorno, bem como maior relação do beneficio-custo, pois
alavancam

a

produtividade

da

economia

(HECKMAN,

2008).

Em análise da visão do Banco Mundial sobre a primeira infância, Penn
(2002) examina as constatações feitas por Stephens (1955) que estuda os
impactos das políticas e ações macroeconômicas em crianças de países
subdesenvolvidos. A hipótese de que as crianças destes países se tornam
“as vítimas mais vulneráveis das políticas econômicas globalizantes”
(PENN, 2002) fez com que o Banco Mundial se voltasse mais avidamente
aos problemas de educação nos países em desenvolvimento.
Ao perceber as lacunas envolvidas no desenvolvimento da primeira
infância nesses países, o Banco Mundial reorientou o foco de sua ação e
disponibilizou, então, mais de um bilhão de dólares para apoiar programas
de desenvolvimento e cuidado à primeira infância inclusive no Brasil (PENN,
2002). Pois haviam percebido uma possível correlação entre a queda dos
níveis de educação e os índices crescentes de mortalidade infantil no mundo
(PENN, 2002).
A desnutrição nos primeiros anos de vida é um dos maiores problemas
enfrentados nos países em desenvolvimento (MONTEIRO; et al. 2009).
Monteiro et al. (2009) consideram haver “evidências exaustivas de que
déficits de crescimento na infância estão associados a maior mortalidade,
excesso de doenças infecciosas, prejuízo para o desenvolvimento psicomotor, menor aproveitamento escolar e menor capacidade produtiva na
idade adulta.”.
No Brasil entre os anos de 1996 e 2007 houve uma redução de 50% na
prevalência da desnutrição (MONTEIRO, et al. 2009). A escolaridade da
mãe, o poder aquisitivo das famílias, o acesso à saúde e nas condições de
saneamento, são os principais responsáveis por essa redução (MONTEIRO,
et al. 2009).
Rocha e Soares (2009) afirmam que a implementação do Programa
Saúde da Família1 no Brasil está associada a reduções na mortalidade
especialmente nos cinco primeiros anos de vida. As respostas ao programa

1

“A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial,
operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de
saúde.Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias,
localizadas em uma área geográfica delimitada.”
Acessado no dia 22/05/14 em: http://dab.saude.gov.br/atencaobasica.php#saudedafamilia

também parecem ser mais fortes nos municípios das regiões mais pobres
(ROCHA, SOARES, 2009). Para Reis (2010) o programa parece ter um
impacto positivo na saúde das crianças. Além disso, está fortemente
vinculado ao aumento das matrículas escolares (ROCHA, SOARES, 2009).

2- Objetivo
O objetivo deste trabalho é o de analisar os índices de mortalidade e
morbidade infantil nos municípios brasileiros e comparar com seus
respectivos gastos com educação infantil e atenção básica 2 a partir das
evidências da importância de se manter uma criança nos primeiros anos de
vida em um ambiente saudável e propício para seu desenvolvimento.
Sendo assim, objetiva-se ir ao encontro da hipótese de que intervenções
governamentais precoces no ambiente de crianças em situação de risco e
vulnerabilidade são essenciais ao desenvolvimento saudável das funções
básicas de vida (HECKMAN, 2008).

3- Metodologia
A partir da base de dados dos gastos dos municípios brasileiros
armazenados na série FINBRA, “Finanças do Brasil – Dados Contábeis dos
Municípios”, e dos resultados da saúde brasileira armazenados pelo
DATASUS, “Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde”,
serão feitas análises de 5500 municípios brasileiros com base nos dados do
ano de 2010.
Da série FINBRA serão obtidos dados com respeito aos gastos
municipais referentes à educação infantil e à atenção básica e do DATASUS
os resultados dos registros referentes à mortalidade e morbidade infantil.

2

“A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no primeiro nível
de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de agravos,
tratamento e a reabilitação (PNAB, 2006).”
Acessado no dia 22/05/14 em: http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/atencao-basica/

Para relacionar os gastos e os resultados da saúde e da educação dos
municípios brasileiros iremos implementar a seguinte regressão:

(

)

(

)

Em que:
Yit = indicador de saúde infantil.
GastosAB = gastos com atenção básica
GastosEI = gastos com educação infantil
Uit = termo aleatório.

4- Resultados Esperados
Espera-se que os municípios brasileiros com maiores gastos nas áreas
básicas da saúde e da educação sejam aqueles cujos índices de
mortalidade e morbidade infantil, sejam os menores.
Assim, espera-se inferir que melhores condições de vida para as crianças,
principalmente para as que vivem em situações de risco e vulnerabilidade,
no período mais crítico de seu desenvolvimento, sejam fundamentais.
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