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RESUMO 

 

Introdução: Estudar a mortalidade infantil associada às variáveis climáticas é um 

desafio, sobretudo por causa da complexidade das variáveis envolvidas no coeficiente 

de mortalidade infantil. Objetivo: Identificar associação espacial entre mortalidade 

infantil, mortalidade infantil pós-neonatal, e mortalidade infantil por diarreia e 

precipitação pluviométrica. Método: As análises espaciais, realizadas para 184 

municípios de Pernambuco, foram: I Moran, estimador bayesiano empírico local, 

autocorrelação local e autocorrelação local bivariada. Resultados: Houve associação 

espacial estatisticamente significativa entre a mortalidade infantil, a mortalidade infantil 

pós-neonatal e a mortalidade infantil por diarreia e precipitação. A região do semiárido 

apresenta aglomerados com as mortalidades associadas à baixa precipitação. Enquanto 

que na região do não semiárido, elas foram associadas ao excesso de precipitação. 

Discussão: A associação entre mortalidade infantil e espaço, mortalidade infantil e 

regime de chuvas possuem comportamento distinto entre as regiões do não semiárido e 

do semiárido. As condições precárias de saneamento básico aliadas ao baixo indicador 

socioeconômico podem ter contribuído para aumento do risco de mortalidade infantil. 

As técnicas de análise exploratória espacial foram relevantes para visualização das 

heterogeneidades intermunicipais e identificação de associação espacial entre 

mortalidade infantil e precipitação  

Palavras Chave: Análise Espacial, Mortalidade Infantil, Precipitação Pluviométrica, 

Semiárido Brasileiro. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: The study of the mortality associated with climatic variables is a 

challenge, particularly because of the complexity of the variables involved in the infant 

mortality rate. Objective: To identify the spatial association between infant mortality, 

post-neonatal mortality and infant mortality from diarrhea and rainfall. Method: The 

spatial analysis, undertaken for 184 municipalities of Pernambuco took into 

consideration: Moran`s index, local empirical Bayesian estimator, local autocorrelation 

and bivariate local autocorrelation. Results: There was a statistically significant spatial 

association between infant mortality, infant mortality post-neonatal and infant mortality 

from diarrhea and rainfall. The semi-arid region has clusters of infant mortality 

associated with low rainfall; while in the non-semiarid region, infant mortality was 

associated with excess rainfall. Discussion: The associations between infant mortality 

and space, infant mortality and rainfall patterns behave differently as between the 

semiarid and non-semiarid regions. The poor conditions of sanitation together with the 

low socioeconomic indicator may have contributed to an increased risk of infant 

mortality. The exploratory spatial analysis techniques are relevant for the visualization 

of heterogeneity among municipalities and the identification of the spatial association 

between infant mortality and rainfall.  

Keywords: Spatial Analysis, Infant Mortality, Rainfall, Brazilian Semi-arid. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

A associação entre a incidência de diarreia em crianças e saneamento básico já é bem 

reconhecida (FEWTRELL et al, 2005, Barreto et al 2007). A cada ano, quase 2 milhões 

de crianças em todo o mundo morrem dessa doença. Na maioria dos países em 

desenvolvimento, a diarreia é a terceira causa mais comum de morte em crianças 

menores de 5 anos de idade, logo após as causas neonatais e pneumonia (VICTORA, 

2009). Segundo a Organização Mundial da Saúde, a ingestão de água contaminada, 

assim como a pouca disponibilidade de água para higiene e falta de acesso a saneamento 

básico contribuem para 88% dos casos de diarreia no mundo (PRÜSS-ÜSTÜN et al, 

2008). 

Existe clara associação entre o aumento da precipitação e o da incidência das doenças 

de veiculação hídrica. Tais doenças são ocasionadas, na maioria das vezes, pela ingestão 

de água contaminada por esgotos ou pelo contato das pessoas com essa água (NIEHS, 

2010; CURRIERO et al, 2001). 

Por outro lado, a associação entre a escassez de chuva e a degradação da qualidade da 

água é menos conhecida. As mudanças climáticas podem aumentar a frequência de 

eventos extremos, tais como precipitação excessiva, tempestades e secas, os quais 

podem afetar a disponibilidade e qualidade da água, e consequentemente afetar a saúde 

dos seres humanos (SEMENZA & MENNE, 2009).  

O semiárido brasileiro é uma das regiões da América Latina mais suscetíveis às 

mudanças climáticas. Estudos apontam para uma possível expansão das áreas áridas e 

uma intensificação da seca, o que poderá potencializar uma situação ambiental e social 

já crítica, pois nesta área a quantidade de chuva é menor de 800 mm ao ano, os solos são 

arenosos e pouco férteis, e possui baixos indicadores de desenvolvimento econômico e 

social (UFMG/FIOCRUZ, 2010).  

Neste contexto, destacam-se as crianças menores 1 de ano ─ grupo vulnerável à maioria 

dos fatores ambientais ─ e em particular, aos eventos climáticos extremos. Apesar 

disso, a associação entre mortalidade infantil e fatores climáticos tem sido pouco 

investigada (BALK et al, 2004). 
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Uma das dificuldades enfrentadas para a realização destes estudos é a disponibilidade e 

a qualidade dos dados existentes. No Brasil, apesar dos avanços observados nos 

sistemas de registro de dados de nascimentos e de mortalidade nos últimos anos, alguns 

problemas ainda persistem, como o sub-registro de óbitos, sobretudo nas regiões Norte 

e Nordeste. Outro aspecto diz respeito à cobertura do SINASC  Sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde  que ainda não é completa 

em vários municípios. Em virtude das limitações inerentes dos dados dos sistemas de 

saúde, métodos diretos ou indiretos são utilizados para a estimativa da mortalidade 

infantil no País (SZWARCWALD et al 2002, MELLO-JORGE et al, 2007, RIPSA, 

2009, FRIAS et al 2010). 

O Estado de Pernambuco possui 122 municípios na região semiárida (66%) e 63 

municípios na região não semiárida. Estas regiões apresentam regimes de chuva 

distintos variando da seca extrema na região semiárida às inundações na região não 

semiárida. Desta forma, a hipótese deste estudo é que a mortalidade infantil por diarreia 

esteja associada à precipitação de maneiras distintas entre estas regiões do Estado de 

Pernambucano.  

Considerando o avanço das técnicas de análise espacial e as vantagens que estas 

apresentam no estudo dos impactos à saúde humana decorrentes de fatores ambientais, 

este trabalho investigou a associação espacial entre a mortalidade infantil e precipitação 

pluviométrica no Estado de Pernambuco. A finalidade foi ampliar o conhecimento sobre 

o impacto à saúde decorrente de eventos climáticos em uma região cujos extremos já 

são parte da realidade. Além disso, explorar a aplicabilidade das técnicas de análise 

espacial no estudo de impactos à saúde de crianças em situações cuja quantidade e 

qualidade de informações ambientais e de saúde disponíveis não são ideais. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar associação entre mortalidade infantil e precipitação pluviométrica nas regiões 

semiárida e não semiárida do Estado de Pernambuco. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar padrões de distribuição espacial e áreas de risco de mortalidade infantil e 

possíveis associações com a precipitação pluviométrica.  

 

Identificar áreas de risco de mortalidade infantil pós-neonatal e sua associação espacial 

com a precipitação pluviométrica. 

 

Identificar a associação espacial entre mortalidade por diarreia e precipitação 

pluviométrica. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A variabilidade espaço-temporal da chuva pode ser fator de risco para a mortalidade 

infantil, a mortalidade infantil pós-neonatal e a mortalidade infantil por diarreia. Na 

região do Semiárido, esse risco estava associado ao déficit de chuva, enquanto na região 

do Não semiárido, ao excesso de chuva, com exceção da região Metropolitana onde o 

risco de morte manteve-se abaixo da média estadual, independentemente do regime de 

chuva. Reconhece-se, no entanto, que existem múltiplos fatores envolvidos na 

mortalidade infantil que podem ocorrer simultaneamente no tempo e no espaço.  

 

As condições precárias de saneamento básico, assim como o indicador de 

vulnerabilidade socioeconômica podem também ter contribuído com essa mortalidade 

infantil.   

 

As técnicas de análises espaciais foram relevantes para a realização do estudo, apesar da 

limitação dos dados disponíveis. A escolha de municípios, como unidade de análise, 

permitiu mostrar as heterogeneidades intermunicipais e identificar municípios com alto 

risco de mortalidade infantil. Essas ferramentas podem contribuir de forma mais efetiva 

para o processo de gestão e formulação de políticas públicas específicas. 
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