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INFLUENCIA DE FATORES SOCIAIS E AMBIENTAIS NA 
MORTALIDADE INFANTIL 

Jairnilson Silva Paim,’ Célia Netto Dias e José Duarte de Araújo3 

Em estwlo realizado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, Brasil, 
utilizando análise de regressão múltipla, demonstrou-se que as variá- 
veis ambientati e sócio-econôrmicas explicarn muis de 70% da varia@0 
nos coefwientes de Mortalidade Infantil registrados em urna sé& bis- 
tórica de 12 anos. 

Introduqão 

Desde que foi observado um decréscimo 
acentuado da mortalidade infantil nos paí- 
ses que atingiram um nível significativo de 

*rogresso econômico e social, tem-se asso- 
ciado esse indicador de saúde à idéia de 
desenvolvimento (2,33, 46). Assim, o coe- 
ficiente de mortalidade infantil tem sido 
amplamente aceito como a medida de 
saúde que melhor reflete as condicões do 
meio, especialmente no que se refere ao 
nível de vida (34, 40). 

Ainda hoje se encontrarn elevadas taxas 
de mortalidade infantil em muitos países 
(27, 38). No caso particular do Brasil, nao 
obstante urna queda de aproximadamente 
50% entre 1940 e 1970 (48), observou-se 

l certa eleva@0 a partir de 1966. Leser (27), 
examinando a evolucão desse indicador 
em Sáo Paulo, de 1909 a 1970, registrou 
urna tendência decrescente até 1961; e 
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desde então, sobretudo na segunda me- 
tade da década de sessenta, o coeficiente 
passou a se elevar. 

Embora tivesse ocorrido aumento da 
mortalidade infantil durante a década de 
sessenta em outras capitais brasileiras a si- 
tuar$io de Sáo Paulo assumia maior ex- 
pressáo, por ser urna das regiões metropo- 
litanas mais ricas do país, com um avan- 
cado parque industrial e elevada renda per 
CiJpitU. 

No que diz respeito a Salvador, capital 
do Estado da Bahia, quinta cidade brasi- 
leira em populacáo, com 1.147.821 habi- 
tantes no censo de 1970, observou-se urna 
reducáo de 53,9% no coeficiente de morta- 
lidade infantil entre 1940 e 1966 (41). 

Estudos recentes sobre a evolucáo da 
mortalidade infantil em Salvador têm su- 
gerido a possibilidade de entrarem em 
jogo fatores ambientais como saneamento 
básico, precipita@0 pluviométrica e nível 
socio-econômico (5, 21). Conviria, por- 
tanto, avaliar a participa’sáo de variáveis 
ambientais sobre a mortalidade infantil e, 
se possível, quantifkar a contribuicáo de 
cada urna delas. Nessa perspectiva, o pro- 

pósito do presente trabalho é estudar a 
participa@0 de fatores ambientais na evo- 
lucáo da mortalidade infantil no município 
de Salvador, no período compreendido 
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entre 1962 e 1973. Em funcáo deste obje. 
tivo, procurar-se-á responder, especifica- 
mente, às seguintes questóes: 

a) Qual a contribuicão dos fatores ambientais 
na variacão dos coeficientes de mortalidade in- 
fantil em Salvador? 

b) Em que proporcáo certas variáveis sócio- 
econômicas e meteorológicas contribuiram para 
explicar a variacáo desses coeficientes no pe- 
ríodo em questâo? 

Material e métodos 

Fontes de dados 

As informacóes foram obtidas de publi- 
cacóes científicas e documentos ofkiais, ou 
colhidas diretamente nas reparticões espe- 
cíficas (Anexos 1 e 2). 

Indicadores do nkel de saúde: 

a) Coeficiente de mortalidade infantil 
b) Coeficiente de mortalidade neonatal 
c) Coeficiente de mortalidade pós-neonatal 
d) Coeficiente de mortalidade infantil es- 

pecífico para: 

l enterite e outras doencas diarréicas (00% 
009). 

l doencas do aparelho respiratório (470- 
474, 480-486, 490-493). 

l doencas infecciosas e parasitárias (OOO- 
136) (exceto enterite e outras doensas 
diarréicas). 

Os coeficientes de mortalidade infantil, 
neonatal, pós-neonatal e por grupos de 
causas foram obtidos do estudo de Dias 
(21) para o período de 1962-1971 e, do 
Boletim Informutko Anual (12, 13) para o 
biênio 1972-1973. Essas taxas foram calcu- 
ladas tendo como número de nascidos vi- 
vos para os diversos anos estimativas ba- 
seadas no coeficiente de natalidade para 
Salvador (37 por mil habitantes) (20). 

A populacáo de Salvador para o período 
do estudo foi estimada para lo de julho 
pelo método geométrico (II ), tomando-se 

por base as populacóes dos censos de 
1960 a 1970 (3). A utilizacáo de estimativas 
de nascidos vivos para o coeficiente de 
mortalidade infantil se prende as deficiên- 
cias das nossas estatísticas vitais, particular- 
mente no que diz respeito ao sub-registro 
de nascimentos (6, 25). 
Todos os indicadores de saúde emprega- 
dos correspondern ao município de Salva, 
dor e foram calculados tendo o ano como 
unidade de tempo referencial. Os coefi- 
cientes específkos de mortalidade foram 
baseados na Classificacão Internacional de 
Doencas, Lesóes e Causas de Óbito, 8a. 
Revisáo (30). 

Indicadores de variúveti ambientati: 

a) Temperatura e precipitacáo pluvio- 
métrica. Utilizaram-se informacões forne- 
cidas pelo ServiGo de Meteorologia do Mi- 
nistério da Agricultura, Esta@0 de Salva 
dor, tomando-se como indicadores de 
temperatura a média anual (em graus cen- 
tígrados) das temperaturas máximas ob- 
servadas em cada mês, e de precipitacáo 
pluviométrica a altura total em milímetros 
verificada anualmente. 

b) Salário real 
Representado pelas cifras obtidas da di- 

visáo do salário mínimo anual pelo índice 
geral de preces. Para o período de 1962- 
1972 tanto os numeradores como os de- 
nominadores foram extraídos da revista 
Conjuntura Econômica (45), para 1973, o sa- * 
lário mínimo de Salvador foi obtido do 
Anuhio Estatktico do Brasil (3) e o índice 
geral de presos, de una publicacáo da 
Fundacáo Getúlio Vargas (39). 0 índice 
geral de presos usado no presente estudo 
corresponde ao calculado para o antigo es- 
tado da Guanabara. 

c) Abastecimento de água 
Refere-se ao número de ligacóes feitas 

em Salvador em cada ano, por 10.000 ha- 
bitantes. Para o período 1962-1970, os da- 
dos foram obtidos do estudo de Araújo (5); 
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para os anos restantes, foram coletados na 
Empresa Baiana de Águas e Saneamento 
S.A. (EMBASA). 

d) Crescimento econômico 
Ante a dificuldade de medir o cresci- 

mento econômico de Salvador, usou-se 
como indicador a renda interna náo agrí- 
colaper capita da Bahia, a presos de 197 1, a 

4 
artir das informacóes contidas no estudo 

de Singer et al. (42). Os valores correspon- 
dentes ao periodo 1971-1973 foram esti- 
madas com base numa taxa anual de cres- 
cimento de 8,9% (42), tendo como deno- 
minador a populacáo de Salvador esti- 
mada para o periodo. 

e) Educa@0 
Os dados, colhidos na Coordenadoria de 

Estatística da Secretaria de Educa@0 e 
Cultura do Estado, correspondern ao nú- 
mero total de alunos matriculados no pri- 
meiro grau de escolas públicas elou priva- 
das. Os indicadores calculados têm como 
*nominador a populacáo em idade esco- 
lar de Salvador (7 a 14 anos), estimada em 
2 1,16% da populacáo local no estudo de 
Mattos (31). 

f) Assistência médica 
Quanto as atividades de saúde, embora 

fosse tentada a inclusáo de indicadores tais 
como taxas de imunizacóes, consultas em 
puericultura e pré-natal, atendimentos 
pediátricos, partos em hospitais ou mater- 
nidades, leitos hospitalares e número de 
médicos, as informa@es existentes se limi- 
tavam a alguns anos do período (3, 7, 44). 

b Somente a partir de 1971 a Secretaria de 
Saúde do Estado da Bahia iniciou a divul- 
gacão de estatísticas operacionais (22), em- 
bora sem especificar os grupos etários que 
utilizaram os servicos, aspecto que veio a 
ser atendido em 1973 (13). Quanto à Se- 
cretaria Municipal de Saúde e Assistência, 
as únicas informacóes referentes à presta- 
cáo de servisos restringiram-se ao ano de 
1974. 

Apenas o Instituto Nacional de Previ- 
dencia Social (INPS) dispunha, na Supe- 
rintendência Regional da Bahia, do nú- 

l 

mero de atendimentos pediátricos efetua- 
dos em ambulatórios próprios, no período 
de 1968 a 1973. Embora pudesse ser calcu- 
lado o número de tais atendimentos por 
100 habitantes, para cada ano do período, 
faltaram os coeficientes para os anos de 
1962 a 1967. 

Análise estathtica 

Para as variáveis que dispunham de in- 
dicadores para todo o período do estudo, 
foi empregada a técnica de análise de re- 
gressáo múltipla, com base nas equacóes 
de regressáo do tipo Y = uf b1 x1+ bzxZ 
+ b3x3+ . . . + b ,,xr (8), em que Y é a variá- 
ve1 dependente (indicadores de saúde) e 
xi, x2, x3, xp sáo as variáveis independentes 
cuja efeito sobre Y se pretende demons- 
trar. A letra a representa urna constante e 
‘bl, b2, b3 . . . b, correspondern aos coefi- 
cientes de regressáo a serem determina- 
dos. 

Os dados, depois de tabulados para as 
análises de regressáo, foram analisados 
pelo Centro de Processamento de Dados 
do Instituto de Matemática da Universi- 
dade Federal da Bahia em computador do 
tipo IBM- 1130. Para a análise de regressáo 
múltipla em computador, foi utilizado o 
programa MRP-1130, fornecido pela IBM 
(24), que, além de calcular os coeficientes 
de regressão para cada urna das variáveis 
independentes, os respectivos erros pa- 
dráo e os níveis de significância, oferecem 
urna estimativa da contribuicáo de cada 
urna delas para o crescimento de Y, através 
da variacáo do quadrado do coeficiente de 
correlacáo múltipla (R2) (43). 0 nível de 
significância estabelecido tanto para os tes- 
tes de t como os de Fisher (F) foi p 0,05. 

Empregou-se ainda urna sub-rotina do 
mesmo programa, que apresenta a particu- 
laridade de eliminar gradual e automati- 
camente as variáveis independentes que 
apresentam influencia menos significante 
sobre Y. 
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Resultados 

N-o Quadro 1, observam-se os coeficien- 
tes de regressáo obtidos (b) e respectivos 
valores de t para as variáveis independen- 
tes (X) utilizadas para explicar a variacão 
das variáveis dependentes (Y) seleciona- 
das. Para cada análise de regressáo, são 
apresentados os quadrados dos coeficien- 
tes de correlacáo múltipla (R2) e de Fisher 
(F) correspondentes. Embora as variáveis 
independentes expliquem mais de 80% da 
variacão dos indicadores de saúde, os valo- 
res de F sáo baixos. Apenas no caso de 
mortalidade por doencas respiratórias e 
por doencas infecciosas e parasitárias se 

. apresentam significantes ao nível de 5%. 
Os valores de t dos coeficientes de re- 
gressáo não são, de um modo geral, estatis- 
ticamente significantes ao nível de 5% para 
n-2 graus de liberdade. 

Urna sub-rotina do programa MRP, que 
exclui automaticamente as variáveis inde- 
pendentes na razáo inversa dos respectivos 
valores de t, permitiu obter novas equacões 
de regressáo melhor ajustadas, cujas in- 
formacóes estáo reunidas no Quadro 2. As 
variáveis ambientais restantes explicaram 
mais de 70% dos coeficientes de mortali- 
dade empregados, com valores de F signi- 
ficantes ao nível de 5%, o mesmo ocor- 
rendo com diversos valores de t dos coefi- 
cientes de regressáo encontrados. 

No caso da mortalidade infantil, nota-se 
a pouca contribuicão da temperatura e da 
precipita@0 pluviométrica, cuja exclusáo 
da análise só produziu urna queda de 0,7% 
do potencial explicativo do R2. 

As variáveis saneamento, crescimento 
econômico e educa$o, cujas coeficientes 
de regressáo têm valores de t significantes, 
explicam 74,9% da varia&Tio da mortali- 
dade neonatal. Quanto ao componente 
pós-neonatal, mesmo excluídas cinco va- 
riaveis independentes, bastou o salário real 
para explicar 82,3% da variacáo desse coe- 
ficiente, com reducáo de apenas 3,3% do 
R2 da equacáo inicial. A mesma variável se 

reflete ainda na mortalidade por enterites 
e outras doencas diarréicas. 

No que se refere ‘à mortalidade por 
doencas respiratórias, percebe-se a contri- 
buir$ío da precipitacáo pluviométrica, do ’ 
salário real do crescimento econômico, en- 
quanto que 89,6% da varia&0 na mortali- 
dade por doencas infecciosas e parasitarias 
sáo explicados pelas variáveis temperatura 
e o saneamento. Em ambos os casos, os* 
coeficientes de regressáo apresentam valo- 
res de t significantes ao nível de 5%. 

Com relaqáo ao salário real, mostra 0 
Quadro 2, que, além de apresentar coefi- 
cientes de regressáo com valores de t signi- 
ficantes a 5% para quatro dos indicadores 
de saúde empregados, tem a particulari- 
dade de se mostrar com sinais contrários 
ao que, aparentemente, era de se esperar. 

No Quadro 3, observam-se número de 
atendimentos pediátricos efetuado nos 
ambulatórios do INPS, por 100 habitantes, 
e os coeficientes de mortalidade infant& 
para o período de 1968 a 1973, durante o 
qual, apesar de a taxa de consultas pediá- 
tricas ter-se elevado de 8,4 para 15,6 a 
mortalidade infantil cresceu de 66,7 para 
90,4. 

Discussão 

As análises de regressáo efetuadas no 
presente trabalho sugerem que a variacáo 
da mortalidade infantil em Salvador, no 
período 1962-1973, pode ser explicada l 
parcialmente pelos fatores ambientais es- 
tudados. A metodologia empregada 
mostrou-se útil para responder as questóes 
formuladas em funcáo do objetivo pro- 
posto, embora, face as limitacóes dos dados 
utilizados, seja necessário certo grau de 
cautela na interpreta@0 dos resultados, a 
fim de evitar a aceita@0 de associacóes de- 
finitivas sem considerar outras variáveis 
náo analisadas. 

Cumpre observar que, a despeito da 
vantagem de apresentar dados com urna 
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QUADRO 3-Coeficientes de mortalidade infantil 
e taxas de atendimentos pediátricos efetuados 
nos ambulatórios próprios do INPS, Salvador, BA, 
1966-1973. 

Coef. de mortalidade Atendimentos 
infantil por 1000 pediátricos 

Anos nascidos vivo? por 100 habitantesb 

1968 66,7 8,4 
rl, 1969 71,0 10,o 

1970 73,6 12,8 
1971 98,3 12,7 
1972 82,0 14,5 
1973 90,4 15,6 

; FonkDias (21) e Boletim Informativo Anual (12, 13). 
Fonte: INPS, Superintendência Regional da Bahia. 

base mais comparável, a aplicacáo de análi- 
ses de regressáo múltipla a urna série tem- 
poral relativamente curta oferece 0 risco 
de identificar associagões devidas à ten- 
dencia da série que poderiam comportar- 
e de forma diferente em outro período de 
tempo. 

Ressalte-se ainda que, na apresentacáo e 
análise dos resultados, a palavra “explica- 
cáo” deve ser entendida, preferentemente, 
dentro de um contexto estatístico, em que 
há urna suposta relacáo de causalidade en- 
tre as variáveis X e Y (19, 23) e R2 se apre- 
senta significante ao nível de 5%. Portanto, 
procurarse-á interpretar os resultados en- 
contrados com base na firmeza da associa- 
Cáo, no conhecimento científico existente 
(28) e, supletivamente, nas informasoes 

* disponíveis sobre a realidade sócio- 
econômica da área de estudo. A adocáo 
desses critérios é necessária náo só por es- 
tar a mortalidade infantil relacionada com 
um número complexo de fatores, como 
por ser difícil de demonstrar a influência 
de determinantes políticos e sociais me- 
diante análises de regressáo. 

Feitas essas consideracóes, pode-se co- 
mentar os resultados das análises de re- 
gressáo, destacando que os fatores ambien- 
tais estudados explicam mais de 70% da 
varia@0 dos coeficientes de mortalidade 

empregados. 
Entre os resultados, merece aten@0 es- 

pecial o achado de coeficientes de re- 
gressáo com sinais positivos para 0 cresci- 
mento econômico e o salário, sugerindo a 
existência de relacóes diretas entre essas 
variáveis e a mortalidade infantil. No caso 
do crescimento econômico, esse resultado 
discorda dos dados encontrados em com- 
paracóes internacionais e inter-regionais 
(16, 32), que têm indicado urna rela@o in- 
versa entre a mortalidade infantil e o Pro- 
duto Interno Bruto (PIB) per capita. Con- 
tudo, Araújo (4), demonstrou que os indi- 
cadores de desenvolvimento econômico 
náo explicam sozinhos a varia@0 da mor- 
talidade infantil no Brasil. No estudo atual, 
constatou-se urna relacáo direta entre o 
crescimento econômico e a variacáo da 
mortalidade infantil, isto é, maior cresci- 
mento igual a maior mortalidade. 

Esse tipo de associacáo poderia ser in- 
terpretado simplesmente como casual, náo 
fossem as informacóes disponíveis sobre 
mudancas ocorridas na sociedade brasi- 
leira durante o período do estudo. É fato 
conhecido que, simultaneamente com a 
adocáo de determinado modelo econômico 
de desenvolvimento no país, houve um 
processo de concentracáo da renda cujas 
implicacóes político-sociais têm sido fre- 
quentemente ressaltadas (15, 17). 

No caso de Salvador, Singer et al. (42) 
àpontaram o aumento do desemprego 
como um dos fatores mais importantes do 
“relativo empobrecimento de urna parte 
da popula$áo da cidade”, desde quando a 
proporcáo dos chefes de família náo em- 
pregados subiu de 4,4% em 1961-1962 
para 12,4% em 197 1. Indicaram ainda que 
a proporcáo de famílias com renda baixa 
(até Cr$150,00 ou um salário mínimo a 
preces de 1971) passou de 7% em 1962 
para 16,1% em 1971. Em 1973, Carvalho 
(18) observou um subaproveitamento da 
máo de obra entre as camadas de menor 
nível de renda e qualifica@o, exprimindo- 
se em um desemprego excepcionalmente 
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alto e prolongado e nas próprias condicóes 
de trabalho da popula$ío ocupada. 

Urna vez que a renda da família influi na 
qualidade dos alimentos consumidos, no 
tipo de habitagáo, na duracáo da educa@0 
e em toda a série de fatores econômicos e 
sociais que afetam o desenvolvimento do 
ser humano (36) e que o coeficiente da 
mortalidade infantil guarda rela@io com o 
nível de vida, náo parece surpreendente a 
relacáo direta observada entre esse indica- 
dor de saúde e o crescimento econômico, 
desde que esse processo passou a coincidir 
no tempo com o aumento da concentracáo 
da renda, do desemprego e do subem- 
prego-e, conseqüentemente, com a ex- 
pansáo da pobreza relativa. 

Quanto à relacáo direta verificada entre 
salário real e mortalidade infantil, vale res- 
saltar que esse tipo de associacáo já fora 
observado grafkamente, antes mesmo da 
realizaGáo das análises de regressáo. No 
entanto, foi necessário incluir essa variável 
no estudo, por corresponder ao indicador 
do nível de vida disponível para o período 
e por ter merecido a atencáo de outros au- 
tores (27, 48), ao estudarem a elevagáo da 
mortalidade infantil observada nos últimos 
anos em diversas capitais brasileiras. 

A interpretacáo mais aceitável seria a de 
que, apesar da queda do salário real, ou- 
tros fatores teriam contribuído efetiva- 
mente para a tendencia decrescente da 
mortalidade. Essa tendencia, estatistica- 
mente demonstrada por Dias (22) para o 
período 1962-1970,4 já se fazia notar desde 
a década de quarenta, pois houve urna re- 
ducáo de mais de 50% entre 1940 e 1966 
(41). Situacáo semelhante foi observada 
para as taxas correspondentes ao Brasil e 
as diversas capitais brasileiras (48), decor- 
rente mais da importacáo de produtos, 

4 A autora chamou aten@o, porém, para o fato de que a 
taxa encontrada em 1971 foi traticamente icual à de 1964. 

No que concerne aos resultados encon- 
trados nas análises de regressáo dos dois 
componentes da mortalidade infantil-o 
neonatal e o pós-neonatal-, deve-se fazer 
referencia à experiência histórica de diver- 
sas comunidades, segundo a qual, numa 

L etapa inicial em que a mortalidade infantil 

técnicas e conhecimentos médicos e de 
saúde pública dos países desenvolvidos do 
que propriamente da melhora significativa 
do padrão de vida da populacáo (47). As- 
sim, náo parece haver razáo para supor 
que a queda do salário real pudesse isola- 
damente inverter o comportamento de- 
crescente da curva de mortalidade infantil, 
a ponto de levar a um coeficiente de re- 
gressáo com sinal negativo, especialmente* 
tendo-se em conta que o período de estudo 
foi relativamente curto. 

Segundo Allen (1) “as tendencias nas sé- 
ries temporais contribuem para a correla- 
cáo entre elas e freqüentemente as domi- 
nam”, 0 que náo significa que a associacáo 
persista necessariamente com 0 mesmo 
comportamento em outro período de 
tempo. No caso de Salvador, é possível que 
a mortalidade infantil decrescesse no pe- 
ríodo 1962-1968 independentemente dos 
efeitos negativos da queda do salário real. 
Todavia, ao ser acrescida a esses efeitos# 
acáo de fatores tais como concentracáo de 
renda, desemprego, subemprego, etc., a 
tendencia da curva passou a se modificar. 

Assim é que a mortalidade infantil, após 
cair a urna taxa anual de 9,5% entre 
1962-1966, passou a decrescer mais lenta- 
mente (8,5% ao ano) até 1968, para em 
seguida entrar em elevacáo, até atingir o 
ponto maximo em 1971. Portanto, a expli- 
cacáo que se apresenta é a de que a queda 
do salário real, associada à reparticáo mais 
desigual da renda familiar que teria ocor- + 
rido entre 1966 e 1971 (42), foi gradual- 
mente freando o declínio da mortalidade 
infantil, até um limite crítico, a partir do 
qual a perda da capacidade aquisitiva pas- 
sou a ser insuportável, especialmente para 
as camadas mais pobres da populacáo. 

l 
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é muito alta, as taxas neonatais chegam a 
superar a mortalidade pós-neonatal. Essa 
etapa, segundo Behm (9) é própria das 
áreas “ande a crianca é gerada e nasce em 
condicóes extremamente adversas”. Con- 
seqüentemente, em tais situacóes, os fato- 
res ambientais teriam um peso significativo 
sobre o componente neonatal. No caso es- 

*! ecífico de Salvador, a mortalidade infan- 
til no início da década de sessenta, embora 
alta, acusava acentuado declínio, com taxas 
pós-neonatais superiores as do compo- 
nente neonatal, quadro que ilustraria a 
etapa II da evolucão da mortalidade infan- 
til descrita por Behm (9). Entretanto, em 
vez de avanwr para a etapa III (taxas mé- 
dias de mortalidade infantil com a morta- 
lidade neonatal superior à pós-neonatal), 
Salvador parece ter retrocedido para a 
etapa 1 (taxas altas de mortalidade infantil 
com taxas neonatais superiores as pós- 
neonatais), fenômeno que parece ter ocor- 

oido também em São Paulo (26). Como, na 
etapa 1, a mortalidade infantil sofre inten- 
samente as influências das condicóes am- 
bientais adversas, é mais fácil compreen- 
der os resultados do presente trabalho 
quando se observa que o abastecimento de 
água, o crescimento econômico e a educa- 
@o explicam 74,9% da variacáo da morta- 
lidade neonatal. 

Nas equacóes de regressáo obtidas para’ 
a mortalidade pós-neonatal e por enterites 
e outras doencas diarréicas, a variável salá- 

* 
rio real se comporta de modo semelhante 
ao exibido diante da mortalidade infantil, 
cabendo, portanto, as mesmas explica&s. 
Quanto à educa@0 e ao saneamento, os 
indicadores utilizados nao foram suficien- 
tes para explicar a variacáo. 

No caso da educa$o, o indicador em- 
pregado pode náo ter sido táo sensível 
quanto o foram, em outras oportunidades, 
a percentagem. da populacáo náo alfabeti- 
zada (37) e a escolaridade materna ou pa- 
terna (29,38), embora o fizesse no caso da 
mortalidade por certos grupos de causas, 
como será discutido adiante. 

* 

Em relacáo à variável abastecimento de 
água, merece aten$io especial o fato de o 
indicador empregado náo ter explicado 
significativamente a varia@0 dos óbitos 
por enterites e outras doencas diarréicas. 
Nesse sentido, vale lembrar a limita@0 do 
próprio indicador, que expressaria a va- 
riável em questáo como se as ligacóes efe- 
tuadas se distribuíssem uniformemente 
pela cidade. Contudo, os dados referentes 
a 1973, por exemplo, revelam bastante de- 
sigualdade na distribuicáo das ligacóes: 
nos distritos mais privilegiados da cidade, 
houve 86,3 ligacóes novas por 10.000 habi- 
tantes, enquanto que, nos distritos mais 
pobres, foram feitas 30,8 ligagóes por 
10.000 habitantes. Por-tanto, o número de 
ligacóes efetuadas nas zonas de nível 
sócio-econômico mais baixo, cujas condi- 
cóes de saúde poderiam ser beneficiadas 
por um programa de saneamento básico, 
foi tres vezes menor que o verificado nas 
áreas mais privilegiadas. Isso permite 
compreender porque a mortalidade por en- 
terite e outras doencas diarréicas, possivel- 
mente mais elevada nas camadas mais 
pobres, náo pode ser explicada pelo nú- 
mero médio de novas ligacóes. 

Convém ainda ressaltar que os fatores 
meteorológicos náo explicaram a varia@0 
da mortalidade infantil, contrariando, por- 
tanto, a impressáo (21) de que a mortali- 
dade seria influenciada pela precipita+0 
pluviométrica. Quando, porém, foram uti- 
lizados coeficientes de mortalidade infantil 
específicos para certos grupos de causas, 
tais como doencas respiratórias e infeccio- 
sas e parasitárias, foi possível observar a 
participa@0 dos fatores meteorológicos na 
varia@0 da mortalidade. 

As análises de regressáo sugeriram 
ainda a contribuicáo de outros fatores, 
como abastecimento de água e educacáo, 
que náo tinham sido suficientes para expli- 
car a variacáo do coeficiente de mortali- 
dade infantil. Nota-se, assim, a influência 
significativa desses fatores ambientais so- 
bre tais doencas, fato que se mostrou mais 
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evidente em urna das equacóes de re- 
gressáo obtidas, em que quase 90% da va- 
riacáo da mortalidade por doencas infec- 
ciosas e parasitárias foram imputados à 
temperatura e ao abastecimento de água. 

A variável aten@0 médica náo foi in- 
cluida nas análises de regressáo exclusiva- 
mente por falta de indicadores para a série 
completa. Todavia, observando-se o nú- 
mero de atendimentos pediátricos nos am- 
bulatórios do INPS, no período 1968- 
1973, nota-se que o coeficiente de mortali- 
dade infantil em Salvador passou a ascen- 
der, apesar da elevacáo desse número. 
Mesmo levando em conta que o aumento 
de consultas pediátricas tanto pode ex- 
pressar um incremento da cobertura assis- 
tencial quanto urna queda das condicóes 
de saúde das criancas, poder-se-ia supor 
que a assistência ‘prestada diminuiria, pelo 
menos, a letalidade e, conseqüentemente, 
a mortalidade, a náo ser que as condicóes 
de vida se deteriorassem a ponto de res- 
tringir os efeitos daquela assistência. Esta 
hipótese, levantada por diversos autores 
em outras oportunidades (IU, 4U), foi 
apontada na V Conferencia Nacional de 
Saúde (14) como um dos principais obstá- 
culos à implanta$áo do programa 
materno-infantil, porquanto existiriam 
“barreiras econômico-sociais reduzindo a 
eficiência e a ekácia do programa”. 

Nessa perspectiva, o estudo das relacóes 
entre a mortalidade infantil e os fatores 
ambientais no municipio de Salvador pa- 
rece reforcar a tese segundo a qual a medi- 
cina náo pode dar saúde quando a socie- 
dade, o modo e o meio de vida promovem 
a sua deterioracáo (10, 37). No caso parti- 
cular dos países da América Latina, mere- 
ceriam atencáo especial as causas do sub- 
desenvolvimento e da distribui@io desigual 
de recursos, dentro e fora do setor saúde, 
sugeridas por Navarro (35): “a dependên- 
cia cultural, tecnológica e econômica em 
que vivem os países em desenvolvimen- 
to e o controle econômico e político dos 
recursos por interesses e grupos sociais 

específicos-a Lumpenbourgeoisie nacional 
e seus correlativos estrangeiros”. Conse- 
qüentemente, na observa&?o de San Mar- 
tin (40), “sem as transformacóes de fundo 
necessárias nas relacóes econômico-sociais, 
a acáo médica encontrará múltiplos obs- 
táculos para ser posta em prática, e a que 
se consiga levar a cabo será impotente para 
produzir melhora apreciável dos indica-. 
dores de saúde em escala nacional”. 

Resumo 

Objetivando a identificacáo de fatores 
ambientais capazes de explicar a variacáo 
dos coeficientes de mortalidade infantil na 
cidade do Salvador, Bahia (Brasil), foram 
aplicadas análises de regressáo múltipla 
para a série temporal compreendida entre 
os anos de 1962 e 1973, utilizando-se como 
variáveis dependentes os indicadores de 

a saúde selecionados, e como variáveis inde- 
pendentes os indicadores de temperatura, 
precipita@0 pluviométrica, salário real, 
abastecimento de água, crescimento eco- 
nômico e educa@0 disponíveis para o pe- 
ríodo. Essas análises sugerem, entre ou- 
tras, as seguintes conclusóes: 

l A metodologia empregada pode auxiliar 
na compreensáo das influencias dos fatores 
ambientais sobre a mortalidade infantil em Sal- 
vador no período considerado. 

e As variáveis ambientais explicam mais de 
70% da variacáo dos indicadores globais de l 
mortalidade infantil. 

l Crescimento econômico, salário real, abas- 
tecimento de água e educagáo foram as variá- 
veis ambientais que mais explicaram a variacão 
dos indicadores de saúde empregados. 

l As variáveis ambientais explicaram 91,5% 
e 96,1% das variacóes dos coeficientes de mor- 
talidade por doencas respiratorias e por doen- 
cas infecciosas e parasitárias, respectivamente. 

l A assistência pediátrica não pareceu suti- 
ciente para impedir a elevacão de mortalidade 
infantil. 

0 É possível que fatores econ8micos possam 
estar associados à elevacáo da mortalidade in- 
fantil nos últimos anos. q 
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ANEXO 1 

Indicadores para as análises de regressáo múltipla (variáveis dependentes). 

Anos Yt Y2 Y3 Y4 YS YS 

1962 129,8 42,l 87,7 70,2 13,8 10,5 
1963 108,4 43,9 64,5 52,8 12,l 10,3 
1964 96,6 38,2 58,4 47,7 12,0 10,4 
1965 

/ 
83,9 34,l 49,7 39,2 10,3 82 

1966 80,4 37,0 43,4 33,2 10,6 871 
1967 80,6 39,9 40,7 29,8 w3 778 
1968 66,7 36,l 30,6 20,l 95 93 
1969 71,o 32,l 38,9 19,o 73 63 
1970 73,6 37,6 36,0 24,3 83 5,6 
1971 98,3 51,l 47,2 40,3 13,0 937 
1972 82,0 41,3 40,7 31,o 13,7 5,l 
1973 90,4 51,7 38,7 27,9 17,6 5,3 

Y, = Coeficientes de mortalidade infantil. 
Y2 = Coeficientes de mortalidade neonatal. 
Y3 = Coeficientes de mortalidade pós-neonatal. 
Y4 = Coeficientes de mortalidade infantil por entetite e outras doenps diarréicas (008 e 009 da Sa Revisão da CID). 
Ys = Coeficientes de mortalidade infantil por doencas respiratórias (470-474, 480-486, 490-493 da Sa Retisáo da CID). 
Yg = Coeficientes de mortalidade infantil por doencas infecciosas e parasitárias (000 a 136 da Sa Revisáo da CID), exceto 

enterite e outras doencas diarréicas (008-009). 
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ANEXO 2 

Indicadores para as análises de regressáo múltipla (variáveis independentes). 

Anos XI ** x3 x4 x5 X6 *, x, 

1962 27,8 1.389,8 0,7383 40,l 3,65 65 56,2 25,7 
1963 28,0 1.838.0 0,6988 25,3 3,49 6,7 58,9 28,2 
1964 27,6 3.417,7 0,658O 25,8 3,63 62 53,9 25,3 
1965 28,5 1.842,7 0,6692 21,7 3,75 13,4 50,9 23,2 

a 1966 28,2 2.208,O 0,6383 21,5 3,71 69 51,5 21.4 
1967 28,4 1.936,6 0,623O 35,5 3,87 12,9 54,l 22,5 
1968 2794 2.409,7 0,604O 88,2 4,03 ll,3 55,2 26,9 
1969 28,6 2.459,7 0,5928 89,l 4,14 12,8 58,9 36,9 
1970 28,5 1.938,7 0,5913 100,o 4,25 12,8 57,7 34,l 
1971 28,3 2.807,O 0.5894 35,2 4,43 13,0 57,3 36,2 
1972 28,8 1.752,6 0,60 10 127,3 4.62 ll,9 54,2 35,0 
1973 29,0 2.479,7 0,6146 51,8 4,82 ll,6 52,3 33,4 

X , = Média anual (cm graus centígrados) das temperaturas máximas observadas em cada mes. 
X, = Altura total (em milímetros) da precipitado pluviométrica. 
X 3 = Salátio mínimo anuallíndice geral de precos. 
X, = Númem de liga@es efetuadas110.000 habitantes. 
X s = Renda interna náo agrícola per capita da Bahia (em Cr$ 1 .OOO de 197 1). 
X, = Percentagem de alunos matriculados no primeiro grao da rede municipal/popula@o escolarizável do município 

de Salvador. 
X, = Percentagem de alunos matriculados no primeiro grau de escolas públicas e privadas/popula@o escolarizável do 

municipio de Salvador. 

l X, = Percentagem de alunos matriculados no primeiro grau da rede estadual/popuk+io escolarizAve1 do município 
de Salvador. 

Influencia de factores sociales y ambientales en la 
mortalidad infantil (Resumen) 

Con objeto de identificar los factores ambien- 
tales que pueden explicar las variaciones en los 

‘I índices de mortalidad infantil en la ciudad de 
Salvador, Bahia (Brasil), se realizaron análisis 
de regresión múltiple para la serie temporal 
comprendida entre los años de 1962 a 1973. 
Como variables dependientes se utilizaron índi- 
ces de salud seleccionados y como variables in- 
dependientes se emplearon los índices de tem- 
peratura, precipitación pluvial, salario real, 
suministro de agua, crecimiento económico y 
educación que estaban disponibles para ese pe- 
ríodo. Dichos análisis sugieren, entre otras, las 
siguientes conclusiones: 

l La metodología que se empleó puede ayu- 
dar a comprender la influencia de los factores 
ambientales sobre la mortalidad infantil en Sal- 

vador durante el período que se estudió. 
l Las variables ambientales son causa de más 

del 70% de las variaciones en los índices globa- 
les de la mortalidad infantil. 

l El crecimiento económico, el salario real, el 
suministro de agua y la educación son las varia- 
bles ambientales que ejercen mayor influencia 
sobre los índices de salud empleados. 

l El 91.5% y el 96.1% de las variaciones de 
los índices de mortalidad por padecimientos 
respiratorios y enfermedades infecciosas se 
debe a las variables ambientales. 

l La asistencia pediátrica no parece ser sufi- 
ciente para impedir el aumento de la mortali- 
dad infantil. 
encuentren asociados a la elevación de la morta- 
lidad infantil en los últimos años. 
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The influente of social and environmental factors on 
Child death rates (Summary) 

Multiple regression analyses were -carried 
out during the period 1962 to 1973 so as to 
identify environmental factors that could ex- 
plain Child death rates in Salvador City, Bahia 
(Brazil). Chosen health indexes were used as 
dependant variables; for independant varia- 
bles the following indexes were used: tempera- 
ture, rainfall, actual wages, water supply, eco- 
nomic growth and education (taking into ac- 
count the indexes available at that time). 

Among other things, such analyses suggest 
the following conclusions: 

l The methodology used can help to un- 
derstand the influente of environmental fac- 
tors on Child death rates in Salvador (during 
the period studies). 

l Environmental variables account for more 
than 70% of the variations on the global inde- 
xes of Child death rates. 

l Economic growth, actual wages, water 
supply and education are the environmental 
variables which influente the health indexes 
employed, the most. 

l 91.5% and 96.1% of the death rate varia- 
tions, due to respiratory ailments and infec- 

e 

tious and parastic illnesses, respectivley, are 
caused by environmental variables. 

l Pediatric assistance does not seem to be 
enough so as to curb the increase of Child 
death rates. 

l It seems that during the last years the 
economic factors are becoming linked with the 
increase of Child death rates. 

Influente des facteurs sociaux et ambiants sur la 
mortalité infantile (Résumé) 

Afin d’identifier les facteurs ambiants qui 
peuvent expliquer les variations dans les indi- 
ces de mortalité infantile de la ville de Salva- 
dor, Bahia, Brésil, on a réalisé des analyses de 
regression multiple pour la période comprise 
entre les années 1962 et 1973. Comme varia- 
bles dépendantes on a utilisé les indices de 
santé sélectionnés et comme variables indé- 
pendantes on a employé les indices de tempé- 
rature, de précipitation pluviale, de salaire 
réel, de distribution d’eau, de croissance eco- 
nomique et d’éducation qui étaient disponibles 
pendant cette période. Ces analyses suggèrent, 
entre autres, les conclusions suivantes: 

l La méthodologie employée ‘peut aider à 
comprendre l’infltience des facteurs ambiants 
sur la mortalité infantile à Salvador durant la 
période étudiee. 

l Les variables ambiantes sont la cause de 
plus de 70% des variations dans les indice@ 
globaux de mortalité infantile. 

l Le développement économique, le salaire 
réel, la distribution d’eau et l’éducation sont les 
variables ambiantes qui exercent la plus 
grande influente sur les indices de santé em- 
ployés. 

l Les 91,5% et 96,1% des variations des in- 
dices de mortalité par troubles respiratoires et 
maladies infectieuses et parasitaires sont dûs 
aux variables ambiantes. 

l L’assistance pédiatrique ne parait pas être 
suffisante pour empêcher l’augmentation de la 
mortalité infantile. 

l Il est possible que les facteurs économi- 
ques soient associés à l’élévation de la mortalité ; 
infantile durant les dernières années. 

l 


