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RESUMO

Dados presentes no suplemento sobre Meio Ambiente do Perfil dos 5.560 municípios, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2014, apresentam

que em 20% dos municípios  (1.159) a cada mil crianças nascidas vivas, 40 morrem antes de completar um ano por contraírem doenças endêmicas. Dentre estas doenças estão

aquelas associadas ao saneamento ambiental. O presente estudo tem por objetiva analisar e avaliar, através de dados estatísticos, a associação entre  mortalidade infantil e

condições de saneamento nos municípios pertencentes à Superintendência Regional de Saúde de Passos/MG. Estudo exploratório, analítico do tipo ecológico realizado em 24

municípios pertencentes á Superintendência Regional de Saúde, MG. Os dados foram coletados a partir da plataforma Atlas Brasil correspondentes ao indicadores: mortalidade

infantil, domicílios com esgotamento sanitário inadequado, domicílios com água encanada e população. Os dados foram analisados através de correlação linear entre mortalidade

infantil e os indicadores de saneamento: Abastecimento de água, drenagem de águas pluviais, rede coletora de esgoto e coleta seletiva de lixo. Os resultados apontam para uma

correlação significativa (R²= 0,995) entre mortalidade infantil e os indicadores de saneamento, indicando que quanto maior a porcentagem de domicílios com condições

inadequadas, maior a mortalidade infantil. Observou-se que as menores taxas de mortalidade coincidem com os municípios onde a taxa de saneamento atingem um percentual

maior de residências, como nota-se na média de mortalidade infantil nos municípios amostrados com queda nos índices entre 1991 e 2010. Enquanto em 1991 a taxa de

mortalidade média por município era de 29,76 em 2010 caiu para 13,85.
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