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RESUMO 

Os serviços de saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo - 

prestados em um município exercem influência na saúde da população local. O estudo 

realizado para a cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais, visou compreender a relação 

existente entre as condições de saneamento básico da população local e alguns indicadores 

epidemiológicos – taxa de mortalidade em menores de cinco anos de idade, proporção de 

crianças menores de dois anos desnutridas e taxa de incidência de dengue para todas as 

idades. A metodologia utilizada foi o delineamento epidemiológico, usualmente utilizado para 

analisar agregados populacionais. Os dados foram obtidos através dos sítios do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística  – IBGE, do portal ODM  – Acompanhamento Brasileiro 

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e do Sistema Nacional de Informações do 

Saneamento - SNIS. A partir de análises de regressão linear simples observou-se que os 

indicadores epidemiológicos estudados não apresentaram correlação estatisticamente 

significativa com a população atendida por serviço de abastecimento de água, com a 

população atendida por serviço de esgotamento sanitário e com a população atendida por 

coleta de lixo. A hipótese que explica este resultado é o fato do Município de Barbacena 

apresentar alto Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM = 0,769, onde as 

eventuais deficiências existentes nos serviços de saneamento básico não constituem um fator 

de risco para as doenças estudadas. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei 

nº. 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, como sendo 

o conjunto dos serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de 

águas pluviais (BRASIL, 2007).  

As ações de saneamento básico promovem a melhoria da qualidade de vida da população, 

refletindo positivamente na saúde pública com redução da mortalidade infantil, além da 

redução de doenças diarreicas, parasitárias e doenças de pele. A falta de saneamento é 

responsável por situação de vulnerabilidade socioambiental, principalmente em áreas 

ocupadas por populações mais empobrecidas, sendo responsável pela ocorrência de diversas 

doenças, em especial a Doença Diarreica Aguda – DDA (TEIXEIRA e GUILHERMINO, 

2006).  

Estas doenças representam uma das principais causas da morbimortalidade em crianças 

menores de cinco anos em regiões com baixo desenvolvimento humano. Atualmente observa-

se a redução expressiva da mortalidade infantil no Brasil, mas não se observa o mesmo com a 

morbidade, representando um sério problema de saúde pública, pois demonstra inadequação 

nas ações de controle e, ou manutenção de seus determinantes, muito relacionada com as 

desigualdades de condições de vida (TORRES et al., 2013).  

Os adultos e crianças apresentam os mesmos riscos às doenças, em especial as diarreicas, mas 

devido às condições de exposição aos agentes no meio ambiente, as crianças em especial são 

mais vulneráveis devido à imaturidade do sistema imunológico. Segundo Coetzer e 

Kroukamp (1989), os fatores de risco associados à diarreia podem ser explicados dentro de 

um modelo multicausal que inclui uma extensa quantidade de fatores socioeconômicos, 

políticos, demográficos, sanitários, ambientais e culturais.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1998) menciona o saneamento básico precário como 

uma grave ameaça à saúde humana. A falta de saneamento básico ainda é muito associada à 

pobreza, afetando principalmente a população de baixa renda, também mais vulnerável devido 

à subnutrição e muitas vezes pela higiene inadequada. As doenças relacionadas a sistemas de 

água e esgoto inadequados e as deficiências com a higiene causam a morte de milhões de 
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pessoas todos os anos, com prevalência nos países de baixa renda, ou seja, países com 

Produto Interno Bruto - PIB per capita inferior a US$825,00 (INSTITUTO TRATA BRASIL, 

S/D).  

Estima-se que 88% das mortes por diarreias no mundo são causadas pelo saneamento 

inadequado. Destas mortes, aproximadamente 84% são de crianças, segundo a 

UNICEF/WHO (2009), sendo a segunda maior causa de mortes em crianças menores de cinco 

anos de idade. Estima-se que 1,5 milhões de crianças nesta idade morram a cada ano vítimas 

de doenças diarreicas, sobretudo em países em desenvolvimento. Nos países de clima quente 

as diarreias ocorrem mais durante a estação chuvosa, e tanto as inundações quanto as secas 

aumentam o risco de ocorrência de doenças como a cólera, giardíase, infecção por diversos 

microrganismos patogênicos, que causam diarreia.  

No Brasil, as doenças de transmissão fecal-oral, especialmente as diarreias, são relacionadas 

ao saneamento ambiental inadequado (IBGE, 2011). Os efeitos das transformações nas 

condições de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto já foram 

experimentados nas regiões mais desenvolvidas, provocando uma transformação no perfil de 

doenças de sua população, funcionando como importante fator de proteção à saúde.  

Silva (2010) destaca que a interface do saneamento, ambiente e saúde pública vai além dos 

conceitos interativos entre si, mas, sobretudo porque a visão ‘trifacetada’ destes elementos 

permite uma interpretação ampla, crítica e reflexiva para a construção dos saberes envolvidos. 

Para tanto, o ambiente saneado, ou seja, o ambiente saudável e habitável configura o principal 

condicionante para a sustentabilidade, cujos reflexos são visualizados no perfil de 

morbimortalidade das comunidades. A compreensão de todos os determinantes relacionados à 

interação saúde e ambiente, além da ação conjunta das vigilâncias para a detecção de riscos e 

prevenção de perigos é passo imprescindível para a qualidade de vida da população.  

O município de Barbacena, objeto do presente estudo, apresentou em 2000 um Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,664, um índice considerado médio (0,600 

– 0,699), passando em 2013 para 0,769, um índice considerado alto (0,700 – 0,799) segundo o 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2013). Assim, com esta melhora, 

Barbacena está classificada entre os 20 municípios mais desenvolvidos de Minas Gerais.  
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Ainda, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2013), Barbacena 

ocupa a 238ª posição entre os 5.565 municípios do Brasil, e está à frente em desenvolvimento 

humano de capitais como São Luiz (MA), Belém (PA), João Pessoa (PB). Em relação aos 853 

municípios do Estado de Minas Gerais, Barbacena ocupa a 19ª posição, à frente em 

desenvolvimento humano de Divinópolis, Patos de Minas, Conselheiro Lafaiete e São João 

Del Rei. Barbacena teve um incremento no seu IDHM de 42,14% nas últimas duas décadas.  

O IDHM de 2010 de Barbacena é de 0,769, superior ao de Minas Gerais (0,731) e ao do 

Brasil (0,727). 

A mortalidade infantil, de crianças com menos de um ano, em Barbacena reduziu 51%, 

passando de 21,4 óbitos por mil nascidos vivos em 2000 para 10,5 por mil nascidos vivos em 

2010. Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do Estado e do País eram de 15,1 e 16,7 por 

mil nascidos vivos, respectivamente. Portanto, Barbacena apresenta um índice de mortalidade 

infantil 30,46% menor do que o índice estadual e 37,13% inferior ao índice de mortalidade 

infantil no país (PNUD, 2013). 

Em Barbacena, a esperança de vida ao nascer aumentou 9,9 anos nas últimas duas décadas, 

passando de 68,0 anos em 1991 para 77,9 anos em 2010. Em 2010, a esperança de vida ao 

nascer média para o Estado era de 75,3 anos e, para o País, de 73,9 anos, ou seja, Barbacena 

apresentou uma longevidade 3,45% e 5,41%, respectivamente, maior do que o Estado de 

Minas Gerais e o Brasil (PNUD, 2013). 

Dados sobre a mortalidade em Barbacena, em 2008, mostram que a cidade apresentou um 

índice de mortalidade de 7,2 óbitos por mil habitantes, sendo as mortes causadas por doenças 

do aparelho circulatório responsáveis por 38,2% dos óbitos, seguida pelas neoplasias, 

tumores, com 14,3%, as doenças do aparelho respiratório com 13,4%, causas externas, 

acidentes e violência com 8,2% e, na quinta causa de morte, doenças infecciosas e parasitárias 

(DATASUS, 2010). 

Neste contexto de um município com alto índice de desenvolvimento humano, com 

mortalidade infantil de 10,5 óbitos por mil nascidos vivos, semelhante a de países 

desenvolvidos que apresentam taxas menores que 8,0 óbitos por mil nascidos vivos, e elevada 

esperança de vida 77,9 anos, que se avaliou o impacto produzido pelo saneamento básico 

sobre alguns indicadores de saúde pública. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho foi compreender a relação existente entre as condições de 

saneamento básico – abastecimento de água para consumo humano, coleta de esgoto sanitário 

e coleta de resíduos sólidos – da população do Município de Barbacena e alguns indicadores 

epidemiológicos.  

2.2 Objetivos específicos 

 fazer uma revisão bibliográfica sobre o conceito de saúde ambiental;  

 fazer um diagnóstico da situação da saúde pública no Município de Barbacena, por meio 

de dados secundários;  

 fazer um diagnóstico da situação do saneamento básico no Município de Barbacena, por 

meio de dados secundários.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Alguns aspectos sobre o conceito de Saúde Ambiental no Brasil e no 
mundo 

A Organização Mundial da Saúde definiu que: "Saúde ambiental são todos aqueles aspectos 

da saúde humana, incluindo a qualidade de vida, que estão determinados por fatores físicos, 

químicos, biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente. Também se refere à teoria e 

prática de valorar, corrigir, controlar e evitar aqueles fatores do meio ambiente que, 

potencialmente, possam prejudicar a saúde de gerações atuais e futuras" (WHO, 1993). 

“A relação entre o ambiente e o padrão de saúde de uma população define um campo de 

conhecimento referido como “Saúde Ambiental” ou “Saúde e Ambiente” (TAMBELLINI e 

CÂMARA, 1998). 

“Desde o século XVI, encontram-se referências de estudos que procuram correlacionar 

condições ambientais à saúde, mas é com a Revolução Francesa que a preocupação com a 

saúde das populações ganha maior expressão e passa a ser objeto de intervenção do estado. 

Entre os marcos da história da saúde coletiva estão o surgimento da “medicina urbana” na 

França de 1789 (isolamento de áreas miasmáticas, os hospitais e cemitérios), a criação da 

polícia médica na Alemanha (regras de higiene individual para controle das doenças), os 

estudos de Alexandre Louis de morbidade na Inglaterra e EUA, o surgimento da Medicina 

Social designando, de uma forma genérica, “modos de tomar coletivamente a questão da 

saúde” e o estudo de John Snow (ALMEIDA FILHO, 1989).  

Esse último estudo, realizado na cidade de Londres, em 1854, é referência obrigatória na 

história da Epidemiologia. Snow, que estudou algumas epidemias de cólera, é tido como o pai 

da Epidemiologia com a utilização de um método indutivo no estudo da epidemia. Segundo 

Rojas (1978), a linha de raciocínio de Snow ilustra o método epidemiológico que então 

nascia. Nesse estudo, ele pôde associar a mortalidade por cólera à fonte de abastecimento de 

água, e formular uma hipótese de que microrganismos presentes na água seriam responsáveis 

pela doença.  Assim, ele pôde construir toda a rede de transmissão da doença mesmo antes da 

descoberta da bactéria causadora da cólera” (CÂMARA, 2002). 
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“A descoberta dos microrganismos imprimiu um grande impacto às pretensões de 

desenvolvimento da Epidemiologia, atrelando-a às ciências básicas da área médica, 

retardando sua constituição como disciplina autônoma e afastando-a da perspectiva ambiental 

com a qual ela nasce. O termo Epidemiologia foi inicialmente atribuído ao estudo descritivo 

das epidemias. Mais tarde, o raciocínio estatístico é introduzido nas investigações 

epidemiológicas e o objeto da Epidemiologia passou a ser cada vez mais diversificado, 

expandindo seus limites para além das doenças infecciosas” (CÂMARA, 2002). 

“Louis Pasteur é considerado o pai da Microbiologia, sendo o formulador da Teoria do 

Germe. Pasteur propôs que as doenças eram causadas pelos microrganismos e que somente 

eles trazem as doenças, o que veio a ser conhecido também como a teoria da unicausalidade. 

Assim, o estudo da causalidade das doenças teve uma grande modificação a partir dos estudos 

de Louis Pasteur no século XIX com a descoberta dos microrganismos como agentes 

patológicos. A partir deste momento, as ideias sobre causalidade, ou seja, a compreensão dos 

mecanismos que determinam as doenças concentrou-se quase exclusivamente na idéia de 

contágio, em que o organismo é mero receptáculo das doenças. Surge a crença de que a 

Microbiologia – o estudo das bactérias, fungos, protozoários, helmintos (vermes), vírus e seus 

respectivos mecanismos de ação – iria resolver se não todos, a maior parte dos problemas de 

saúde” (TEIXEIRA, 2014). 

“Com o tempo, a teoria da unicausalidade mostrou ter uma visão estreita na explicação dos 

fenômenos associados às doenças, pois não levava em conta problemas associados ao 

ambiente - como poluição ambiental e falta de estrutura sanitária; problemas sociais - como 

nutrição deficiente, moradia precária e problemas na mobilidade urbana; e problemas 

econômicos - como desemprego, baixa renda e crises macroeconômicas” (TEIXEIRA, 2014). 

Para Câmara (2002), “o declínio da hegemonia da medicina científica a partir da década de 

1930 possibilitou o ressurgimento do social como determinante de doença. A Epidemiologia 

se desenvolveu como disciplina, destinada ao estudo dos processos patológicos da sociedade”. 

A década de 1950 assistiu a uma consolidação da disciplina Saúde Ambiental com 

aperfeiçoamento dos desenhos de pesquisa, estabelecimento de regras básicas da análise 

epidemiológica, fixação de indicadores típicos (incidência e prevalência), conceito de risco, 
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desenvolvimento de técnicas de identificação de casos e identificação dos principais tipos de 

bias (CÂMARA, 2002). 

“Na década de 1960, com a introdução da computação eletrônica, as perspectivas da 

Epidemiologia se ampliaram e foram introduzidas análises multivariadas no controle das 

variáveis confundidoras e a possibilidade de trabalhar com grandes bancos de dados. Enfim 

instalou-se uma verdadeira revolução tecnológica nessa área. Os modelos matemáticos 

surgem na década de 1970, é uma aproximação cada vez mais fina com a Matemática” 

(CÂMARA, 2002). 

“Com as transformações que a Epidemiologia vem sofrendo ao longo de sua história, o 

modelo básico de análise epidemiológica mantém-se baseado no modelo etiológico. O que se 

busca é colocar em evidência uma associação entre variável independente e fenômeno de 

saúde. Inicialmente buscavam-se causas e relações causais entre variável e saúde. Num 

processo de adaptação e incorporação de novos objetos, das doenças com as quais se podia 

determinar uma causa (para haver doença é preciso que o microrganismo esteja presente), a 

Epidemiologia passa a se ocupar também das doenças não infecciosas determinadas por uma 

rede de fatores causais. Os fatores de risco são, então, propostos como determinantes de 

doença (GOLDBERG, 1990). Com a aplicação desses conceitos ao campo da saúde 

ambiental, são desenvolvidos estudos que procuram associar fatores de risco ambiental e 

efeitos adversos, determinando grupos de risco segundo exposições variadas, entre outras” 

(CÂMARA, 2002). 

Segundo Tambellini e Câmara (1998), surgiram no Brasil na década de 70, devido ao 

agravamento dos problemas ambientais causados pelo crescimento industrial, novas 

instituições como a Companhia Estadual de Tecnologia em Saneamento Ambiental 

(CETESB) e a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), que apesar de 

contribuírem para o desenvolvimento de ações de controle da poluição, não tinham vínculo 

direto com o sistema de saúde. 

Na primeira conferência da Organização das Nações Unidas - ONU sobre o Meio Ambiente, 

em 1972, as questões ambientais foram levadas a um patamar de merecedoras de preocupação 

e intervenção de estados nacionais e de articulação internacional. Desde então, vive-se um 

processo de tomada de consciência gradual e global. Nesse processo, os custos do uso 
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racional dos recursos naturais, do desenvolvimento de novas tecnologias não poluentes e 

poupadoras desses recursos contrastadas às questões relacionadas à pobreza ganharam 

visibilidade (CÂMARA, 2002). 

Ribeiro (2004) afirmou que a Constituição Federal, de 1988, expressa preocupação com a 

Saúde Ambiental em diversos de seus artigos, a saber: 

O artigo 196 define saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

Já o artigo 200, incisos II e VIII, fixa como atribuição do Sistema Único de Saúde – SUS, 

entre outras, a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como aquelas 

relacionadas à saúde do trabalhador e colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o ambiente do trabalho. 

O artigo 225 diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

“No artigo 2º da Lei no 8.080 (BRASIL, 1990), Lei Orgânica da Saúde, a saúde é considerada 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício. A lei detalha que o dever do Estado consiste na formulação e execução 

de políticas econômicas e sociais que visem à redução dos riscos de doenças e outros agravos 

e no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde. Neste contexto, é importante destacar que a Lei no 8.080 (BRASIL, 1990) 

registra que entre os fatores determinantes e condicionantes para a saúde, entre outros, a 

existência e o pleno funcionamento dos serviços de saneamento básico” (TEIXEIRA, 2014). 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no 

Rio de Janeiro, em 1992, consolidou alguns princípios que ficaram expressos na “ Declaração 

do Rio sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento”. Destaca-se alguns pontos importantes 

já apontados em 1992: 
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a) o da sobrevivência do planeta. Assim, todos os países são atingidos indistintamente 

pelos problemas ambientais. A responsabilidade de proteger o planeta para as gerações 

futuras é, portanto, de todos os países, guardado o respeito à equidade como princípio 

de justiça na distribuição dos ônus da mudança nos modelos de desenvolvimento rumo 

a um modelo que concilie desenvolvimento econômico e proteção ambiental; 

b) os seres humanos passam a ocupar o centro das preocupações ambientais – o que 

coloca a saúde humana no centro das preocupações relacionadas ao meio ambiente e 

ao desenvolvimento econômico; 

c) o desenvolvimento sustentável almeja “garantir o direito a uma vida saudável e 

produtiva em harmonia com a natureza” para as gerações presentes e futuras. 

A RIO-92 representou um marco onde aprovou-se a Agenda 21 (CNUMAD, 1992), 

documento que estabeleceu uma série de orientações para, em âmbito mundial, desenvolver 

ações articuladas para o desenvolvimento sustentável visando à saúde humana e à proteção do 

ambiente. 

O Brasil elaborou seu Plano Nacional de Saúde e Ambiente no Desenvolvimento Sustentável 

– Diretrizes para Implantação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1995). O documento foi dividido 

em duas partes: primeiramente fez-se um diagnóstico da situação de saúde e da situação 

ambiental do país, citando a gravidade e a complexidade do quadro epidemiológico, onde 

doenças da pobreza se misturavam às do desenvolvimento; uma parcela significativa da 

população que se encontrava em situação de extrema pobreza; e a um quadro de grande 

degradação ambiental. Já, na segunda parte do documento, as diretrizes apontavam para 

necessidade de articulação entre diversos setores como saúde, educação, saneamento básico, 

meio ambiente, trabalho, economia,..., e de várias instâncias, a saber, federal, estadual e 

municipal de governo, além da participação da população nos processos decisórios. 

“Classicamente, a definição de saneamento baseia-se na formulação da Organização Mundial 

da Saúde: saneamento constitui o controle de todos os fatores do ambiente, além da higiene 

industrial e o controle da poluição atmosférica e sonora. Para efeito de padronização, a 

tendência predominante no Brasil tem sido a de considerar como integrantes do saneamento 

as ações de:  



   

10 

 

. abastecimento de água, caracterizado como o fornecimento às populações de água em     

quantidade suficiente e com qualidade que a enquadre nos padrões de potabilidade; 

. esgotamento sanitário, compreendendo a coleta dos esgotos gerados pelas populações e 

sua disposição de forma compatível com a capacidade do meio ambiente em assimilá-los; 

. limpeza pública, incluindo todas as fases de manejo dos resíduos domésticos, até sua 

disposição final, compatível com as potencialidades ambientais; 

. drenagem pluvial, significando a condução das águas pluviais, de forma a minimizar 

seus efeitos deletérios sazonais sobre as populações e as propriedades; 

. controle de vetores de doenças transmissíveis, especialmente artrópodes e roedores. 

Para efeito da apresentação da pertinência da problemática do saneamento, pode-se verificar a 

carência de cobertura pelos serviços no Brasil, certamente ilustrativo da situação dos países 

em desenvolvimento” (HELLER, 1998). 

Os principais grupos de microrganismos que podem provocar doenças no homem são os 

vírus, as bactérias, os protozoários e os helmintos. Já as vias de transmissão de doenças 

caracterizam as vias por onde o agente etiológico passa do reservatório para uma pessoa sadia. 

As principais vias de transmissão de doenças são a água, os alimentos, os esgotos, o lixo, as 

enchentes, a poeira, os insetos, o perdigoto (gotículas de tosse ou espirro), o uso 

compartilhado de seringas e o sexo desprotegido. O saneamento básico promove a prevenção 

de doenças por meio da interrupção de algumas das vias de transmissão de doenças 

(TEIXEIRA, 2014). 

Em geral, países mais desenvolvidos apresentam menores carências de atendimento de suas 

populações por serviços de saneamento, e países com melhores coberturas por saneamento 

têm populações mais saudáveis (HELLER, 1998). 

Teixeira e Guilhermino (2006) analisaram a relação entre saneamento e saúde nos estados 

brasileiros, através dos “Indicadores e Dados Básicos para a Saúde 2003” do Ministério da 

Saúde. No estudo constataram que deficiências na cobertura dos serviços de abastecimento de 

água e coleta de esgoto estavam associados aos índices de mortalidade infantil, de 
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mortalidade proporcional por diarreia aguda em menores de cinco anos de idade e de 

mortalidade proporcional por doenças infecciosas e parasitárias para todas as idades. 

A Lei 12.305 (BRASIL, 2010) instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com 

destaque para “metas para a eliminação e recuperação de lixões, associados à inclusão social e 

à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis” (TEIXEIRA, 

2014). 

“Não se pode falar em integração de setores, de participação da comunidade ou de programa 

de vigilância sem a matéria-prima básica que é a informação de saúde. E a disciplina que mais 

nos oferece meios para produzir as informações acerca da saúde da população, em quantidade 

e qualidade, é a Epidemiologia” (CÂMARA, 2002). 

Segundo Heller (1998), a consolidação do enfoque saúde e ambiente, que encontra seu 

instrumento metodológico na terminologia Epidemiologia Ambiental e na expressão Saúde 

Ambiental é a chave na orientação da organização institucional e na sensibilização das 

comunidades, de técnicos e de governos sobre a necessidade de uma abordagem que articule 

ambas as esferas. 

Indicadores epidemiológicos são representativos dos efeitos das ações de saneamento na 

saúde humana e constituem, portanto, ferramentas fundamentais para a vigilância ambiental 

em saúde. A escolha de uma variável, que reflita o estado de saúde de um grupo populacional, 

deve efetivamente expressar a condição de saúde coletiva e, ao mesmo tempo, ser adequada à 

pesquisa em questão (COSTA et al., 2005). 

De acordo com Almeida Filho e Rouquayrol (2006): “A epidemiologia constitui uma ciência 

básica da saúde coletiva voltada para a compreensão do processo saúde-doença no âmbito das 

populações, aspecto que a diferencia da prática clínica da medicina, que tem por objetivo o 

estudo desse mesmo processo, mas em termos individuais”. 

A complexidade das situações de risco, de acordo com Câmara (2002), se reflete na 

especificidade metodológica dos estudos na área da Epidemiologia, particularmente quanto às 

variáveis a serem estudadas. Pode-se reconstruir, de forma mais sistemática, situações que 

envolvem as relações saúde e ambiente a partir dos elementos que as compõem 
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classificando-os em variáveis relacionadas com o poluente, o ambiente, a população exposta e 

a infraestrutura dos setores de saúde e saneamento. 

“Quanto às variáveis de interesse relativas à população exposta, deve-se levar em 

consideração, entre outras, sexo, idade, susceptibilidade individual, grupos especiais, estado 

nutricional, raça, escolaridade, características socioeconômicas, ocupação, padrões de 

consumo, hábitos e doença prévia. Uma pessoa que apresenta um bom padrão de condições de 

vida, boa alimentação e acesso a informações, terá um risco menor de exposição para muitos 

fatores adversos do ambiente para a saúde e que são característicos de áreas de baixa situação 

socioeconômica” (CÂMARA, 2002). 

Com a preocupação com o esgotamento dos recursos naturais, e a consolidação da 

compreensão do papel central dos processos produtivos como fontes de risco para o ambiente 

e, consequentemente, para a saúde humana, a Epidemiologia vem contribuir para tornar 

evidente a relação entre ambiente e agravos à saúde. Oferece tanto a possibilidade de calcular 

riscos pela exposição a determinadas condições ambientais como também a implantação de 

programas de intervenção e redução de riscos, tais como sistemas de vigilância 

epidemiológica, monitoramento ambiental, por exemplo. Essa aplicação dos conceitos e 

teorias construídos no interior da disciplina Epidemiologia às questões de saúde ambiental 

levantaram alguns desafios, que caracterizam a Epidemiologia Ambiental (TEIXEIRA, 2014). 

“É tarefa da epidemiologia, utilizando-se das técnicas analíticas de pesquisa que lhe são 

próprias, identificar fatores de risco nos ambientes físico, químico, biológico e social” 

(ROSE, 2008). 

Uma primeira questão metodológica a ser observada na realização de estudos sobre riscos 

ambientais é que esta abordagem deve ser necessariamente multidisciplinar e, por isso, 

conduzida por diferentes profissionais. É importante salientar a contribuição de diversos 

campos do conhecimento nas diversas fases do estudo, desde a escolha do desenho de 

pesquisa à análise e discussão dos resultados (CÂMARA, 2002). 

“O grande número de fatores ambientais que podem afetar a saúde humana é um indicativo da 

complexidade das interações existentes e da amplitude das ações necessárias para melhorar os 

fatores ambientais determinantes da saúde. Porém, os programas de melhorias no ambiente 
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têm ações bastante diferenciadas daquelas da atenção médica, ainda que não possam estar 

desvinculadas delas” (RIBEIRO, 2004). 

Analisando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE na publicação 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável - Brasil (IBGE, 2010), Teixeira (2014) fez as 

seguintes considerações sobre a cobertura sanitária no Brasil: 

“Entre os indicadores de saneamento, a coleta de lixo e a rede geral de água estão presentes 

em um número maior de domicílios (87,9% e 83,9%, respectivamente) do que o esgotamento 

sanitário adequado (rede geral de esgoto ou fossa séptica), presente em 73,2% dos domicílios, 

aponta o estudo. 

A realidade desses indicadores, porém, é bastante diferente na comparação entre os estados. 

No Centro-Oeste, por exemplo, enquanto no Mato Grosso do Sul apenas 24% dos domicílios 

possuem esgotamento sanitário adequado, o menor índice do país em 2008, no Distrito 

Federal esse percentual alcança 96,8%, o maior do país. 

Em relação à coleta de lixo no domicílio, as menores proporções ocorrem no Nordeste, com 

destaque para os estados do Piauí (56,2%) e Maranhão (66,6%). 

Já em relação ao abastecimento de água por rede geral, a Região Norte apresenta os menores 

percentuais, com destaque para os estados de Rondônia (42,3%), Pará (49,1%) e Acre 

(56,8%). Esta situação pode ser explicada pela maior proporção de domicílios com poço ou 

nascente. Em Rondônia, por exemplo, 38,8% dos domicílios possuem esta forma de 

abastecimento de água e, no Pará, alcança 47,6%. Entre os estados com proporções elevadas 

de abastecimento por rede geral estão São Paulo (96,5%) e Minas Gerais (87,6%), os mesmos 

que possuem uma proporção menor de domicílios com abastecimento por poço ou nascente, 

3,2% e 11%, respectivamente”. 

Ainda segundo os dados do IBGE (2010), de 1993 a 1998, houve uma redução de 

aproximadamente 50% de internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental 

inadequado, que reduziu de 732,8 por 100 mil habitantes para 348,2 por 100 mil. A partir de 

1999, observam-se pequenas oscilações, chegando em 2008 com uma taxa de 308,8 

internações por 100 mil habitantes (TEIXEIRA, 2014). 
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As chamadas “doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado” abrangem 

diversas patologias, como a diarreia, a febre amarela, a leptospirose, as micoses, entre outras 

enfermidades, que possuem diferentes modos de transmissão. A desagregação dos dados por 

categorias de doenças, segundo as suas formas de transmissão, permite melhor identificação 

dos problemas e facilita a definição das principais estratégias para o controle epidemiológico, 

direcionando as políticas públicas. É importante ressaltar que o indicador inclui somente as 

internações ocorridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. A qualidade dos dados de 

morbidade depende das condições do sistema de vigilância epidemiológica para detectar, 

investigar e realizar testes específicos para a confirmação diagnóstica da doença. Podem 

ocorrer problemas de notificação em alguns locais, como por exemplo os casos de pessoas 

que utilizam remédios caseiros e automedicação, logo, não procuram os postos de saúde ou 

hospitais, e dificuldades de acesso aos serviços de saúde para certos grupos populacionais, ou 

seja, existem casos de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado que não são 

registrados. Além disso, podem ocorrer casos que não chegam a demandar internações, 

porque são tratados em tempo (IBGE, 2010). 

3.2 Estudo Ecológico 

No presente trabalho foi utilizado um delineamento de pesquisa denominado na 

Epidemiologia como Estudo Ecológico. Segundo Almeida Filho e Rouquayrol (2006), “os 

estudos ecológicos abordam áreas geográficas ou blocos de população bem delimitados, 

analisando comparativamente variáveis globais, quase sempre por meio de correlação entre 

indicadores de condições de vida e indicadores de situação de saúde”. 

 

Os indicadores de cada área ou bloco constituem-se em médias referentes à sua população 

total, tomada como um conjunto uniforme. A Figura 3.1 representa um diagrama analítico 

desse tipo de estudo, em que se representa a comparação direta entre as populações (N) no 

que se refere aos indicadores de distribuição de enfermidades ou agravos à saúde (D) 

correlacionados com os respectivos graus de exposição (E) (ALMEIDA FILHO e 

ROUQUAYROL, 2006). 
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Figura 3.1 – Diagrama do delineamento ecológico 

 

Os estudos ecológicos podem ser classificados em dois subtipos a depender da natureza do 

agregado base de referência para a produção de dados, a saber: 

a) investigação de base territorial; 

b) estudos de agregados institucionais. 

 

As investigações de base territorial utilizam referências geográficas para a definição de suas 

unidades de informação, como bairros ou municípios, por exemplo. Já os estudos de 

agregados institucionais têm como base para suas unidades de informação as organizações 

coletivas de qualquer natureza como escolas, fábricas, prisões, universidades, entre outros 

(ALMEIDA FILHO e ROUQUAYROL, 2006). 

 

Para Almeida Filho e Rouquayrol (2006), dentre as vantagens desse tipo de estudo, destaca-se 

a facilidade de planejamento e execução, geralmente com a utilização de bases de dados 

secundários. Em geral, o delineamento ecológico implica baixo custo relativo e simplicidade 

analítica, permitindo gerar hipóteses. 

Como desvantagens, o estudo ecológico possui baixo poder analítico por, supostamente, ser 

incapaz de testar hipóteses. Além disso, a literatura cita o pouco desenvolvimento das técnicas 

de análise dos dados e a vulnerabilidade à chamada “falácia ecológica”, que consiste na 
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admissão de que os coeficientes de uma dada área referem-se à população total da área, 

quando, na verdade, implicam em uma média da variação por subgrupos com características 

internas diferentes. 

“Em outras palavras, o principal problema analítico desse tipo de investigação é a suposição 

de que os mesmos indivíduos são simultaneamente portadores do problema de saúde e do 

atributo associado. Problemas dessa ordem podem ser bastante reduzidos por meio do 

estabelecimento de agregados de menor tamanho e com relativa homogeneidade interna” 

(ALMEIDA FILHO e ROUQUAYROL, 2006). 

Para análise dos dados gerados por esse tipo de estudo, empregam-se correntemente análises 

gráficas simples, além de análises de variância comparando médias brutas ou ajustadas. Uma 

alternativa relativamente mais sofisticada seria o uso de correlações por meio de modelos de 

regressão linear simples ou múltipla. De um modo geral, constata-se um relativo atraso no 

desenvolvimento de técnicas analíticas adequadas às questões dos desenhos ecológicos, 

inexistindo um manual metodológico específico para o planejamento, a condução e a análise 

desse delineamento de pesquisa (ALMEIDA FILHO e ROUQUAYROL, 2006). 

Um estudo de Teixeira e Guilhermino (2006) foi realizado por meio de um delineamento 

ecológico. Os autores utilizaram os dados secundários do banco de dados Indicadores e Dados 

Básicos para a Saúde 2003 do Ministério da Saúde. O universo da pesquisa foi composto 

pelos 27 estados brasileiros e pelo Distrito Federal e, nele, correlacionou-se os indicadores de 

saúde com indicadores demográficos, socioeconômicos, de fatores de risco, de gastos 

públicos e de cobertura por serviços de saúde e saneamento.  

Teixeira e Guilhermino (2006) concluíram que mudanças na qualidade de vida como, por 

exemplo, o aumento da esperança de vida ao nascer e do poder aquisitivo das famílias, e a 

expansão dos serviços de saneamento – cobertura populacional por sistemas de abastecimento 

de água, de esgotamento sanitário e de coleta de lixo – levarão ao declínio da taxa de 

mortalidade infantil, da mortalidade proporcional por doença diarreica aguda em menores de 

cinco anos de idade e da mortalidade proporcional por  doenças infecciosas e parasitárias para 

todas as idades nos estados brasileiros. 
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Assim, a partir de estudos baseados no delineamento ecológico, sabe-se que a implantação e 

ampliação dos serviços de saneamento básico resultam em impactos positivos nas condições 

de saúde de uma determinada população. 

3.3 Regressão Linear e Significância Estatística 

Segundo Crespo (1997), ao se analisar duas ou mais variáveis, deve-se compreender as 

relações que podem existir entre elas. Pode-se dizer que uma relação é funcional quando ela é 

perfeitamente definida, como, por exemplo, a relação existente entre o comprimento dos lados 

de um quadrado e seu perímetro. As relações estatísticas são bem menos precisas, como, por 

exemplo, a relação existente entre o peso e a estatura de um grupo de pessoas, ou então, a 

relação entre o uso do cigarro e a incidência de câncer, onde deve-se verificar a existência da 

relação entre as variáveis, bem como o grau dessa relação. Quando duas variáveis estão 

ligadas por uma relação estatística, significa que há correlação entre elas. 

Ao representar um sistema cartesiano ortogonal de pares ordenados (X,Y), obtém-se uma 

nuvem de pontos denominada diagrama de dispersão, que fornece uma ideia grosseira, porém 

útil, da correlação existente. Os pontos obtidos, vistos em conjunto, formam uma elipse em 

diagonal que, quanto mais fina, mais se aproxima de uma reta. Por isso, as correlações de 

forma elíptica têm como imagem uma reta e é chamada de correlação linear (equação 3.1).  

Y = a.X + b ..... equação 3.1 

Essa correlação é linear positiva quando os pontos do diagrama têm como imagem uma reta 

ascendente, e linear negativa quando a imagem é uma reta descendente. Caso os pontos do 

diagrama apresentem como imagem uma curva, a correlação não será linear. Além disso, 

quando os pontos apresentam-se dispersos, não oferecendo imagem definida, conclui-se que 

não há relação entre as variáveis. O instrumento empregado para a medida da correlação 

linear é o coeficiente de correlação de Pearson (r), que deve indicar o grau de intensidade da 

correlação entre duas variáveis e, ainda, o sentido dessa correlação (CRESPO, 1997).    

Para estudar determinada variável em função de outra é necessário fazer uma análise da 

regressão. Essa análise tem por objetivo descrever, através de um modelo matemático, a 

relação entre duas variáveis, partindo de “n” observações das mesmas. A variável sobre a qual 

deseja-se fazer uma estimativa recebe o nome de variável dependente, enquanto a outra 
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recebe o nome de variável independente. Assim, segundo Crespo (1997), supondo X a 

variável independente e Y a variável dependente, deve-se determinar o ajustamento de uma 

reta à relação entre essas variáveis, ou seja, obter uma função definida por Y = aX + b, onde a 

e b são os parâmetros. É importante salientar que como se utiliza uma amostra para obter os 

valores dos parâmetros, o resultado representa uma estimativa da verdadeira equação de 

regressão. 

O coeficiente de determinação (R2) é igual ao quadrado do coeficiente de correlação de 

Pearson (r). Assim a partir do valor do coeficiente de determinação (R2) pode-se obter o valor 

do coeficiente de correlação (r). Um exemplo, seria para uma determinada correlação com um 

coeficiente de determinação R2 = 0,738 ter-se-ia um coeficiente de correlação r = 0,85 

(USP, s/d). 

Ainda, segundo USP (s/d), o coeficiente de determinação (R2) é sempre positivo, enquanto 

que o coeficiente de correlação de Pearson (r) pode admitir valores negativos e positivos. 

Valores de r iguais ou próximos de -1 ou +1 indicam que exige uma forte relação entre as 

variáveis. Caso o sinal do coeficiente de correlação de Pearson (r) seja positivo, a relação é 

diretamente proporcional, enquanto que para o valor de R negativo, tem-se uma relação 

indireta proporcional. Valores próximos de zero, significa que existe baixa relação entre as 

variáveis analisadas.  

A significância estatística (p) de um resultado é uma medida estimada do grau em que este 

resultado é representativo da população. Tecnicamente, o valor de p representa um índice 

decrescente da confiabilidade de um resultado. Quanto mais alto o valor de p, menos se pode 

acreditar que a relação observada entre as variáveis na amostra é um indicador confiável da 

relação entre as variáveis da população (REIS, 2003). 

Para Reis (2003), o valor de p representa a probabilidade de erro envolvida em aceitar o 

resultado observado como válido. Por exemplo, um valor de p de 0,05 indica que há 5% de 

probabilidade de que a relação entre as variáveis, encontradas na amostra, seja apenas uma 

coincidência. Em muitas áreas de pesquisa, o valor de p de 0,05 é tratado como limite 

aceitável de erro, que é o caso do presente trabalho.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Alguns aspectos sobre o Município de Barbacena 

Barbacena é um município do Estado de Minas Gerais. A cidade, localizada na porção 

centro-leste do estado, na mesorregião denominada Campo das Vertentes, teve por origem 

uma pequena aldeia de índios Puris, formada por jesuítas junto às cabeceiras do Rio das 

Mortes, pelas primeiras bandeiras que penetraram no território das Minas Gerais e Borda do 

Campo (IBGE, 1958). 

Devido à grande produção de rosas, Barbacena é conhecida como a “cidade das rosas”. A 

cidade também é reconhecida pelo grande número de hospitais psiquiátricos, atraídos pela 

antiga ideia de que seu clima ameno facilitaria o tratamento de doentes mentais, deixando-os 

mais quietos e menos arredios. Em 2010, o índice de urbanização do município era de 

91,51%. Entre os anos de 2000 e 2010, o crescimento anual da população foi de 1,02% 

(IBGE, 2011). O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM de Barbacena foi 

de 0,769 para o ano de 2010, indicando que o município está situado na faixa de 

desenvolvimento humano alto (PNUD, 2013). 

O território municipal é dividido em 12 distritos além da sede, a saber: Colônia Rodrigo Silva, 

Correia de Almeida, Costas da Mantiqueira, Faria, Padre Brito, Galego, Mantiqueira do 

Palmital, Senhora das Dores, Pinheiro Grosso, Ponte do Cosme, Ponte Chique do Martelo e 

São Sebastião dos Torres (PMB, 2014).  

Segundo o mapeamento temático do IBGE (2011), o clima de Barbacena é caracterizado 

como mesotérmico brando, semiúmido. Na classificação de Koppen, a tipologia é a Cwb – 

clima temperado, verões temperados e chuvosos (PMB, 2014).  

Na economia local, destaca-se o setor da agropecuária, principalmente pelo fornecimento de 

leite e seus derivados, além do plantio de rosas. A cidade não conta com muitas indústrias, 

destacando-se: RDM Vale do Rio Doce, a Saint Gobain e alguns abatedouros. O setor de 

serviços é o que mais contribui para o Produto Interno Bruto da cidade (PMB, 2014).  

A cidade de Barbacena abriga estabelecimentos de ensino como a Escola Preparatória de 

Cadetes do Ar – EPCAR, considerada uma das melhores instituições de ensino médio do país, 
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além de um Campus do Instituto Federal do Sudeste de Minas – IF Sudeste de Minas, da  

Escola de Hotelaria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SESC, da 

Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC e da Universidade do Estado de Minas 

Gerais - UEMG.  

Em 2006, o Ministério da Educação, como uma das providências para melhorar a qualidade 

da educação, estabeleceu a duração do ensino fundamental em nove anos. Assim, passou a ser 

considerada a faixa etária de 6 a 14 anos para o ensino fundamental. De acordo com dados do 

ano 2010 (ODM, 2014), verificou-se que 20,1% destas crianças não estavam na escola. 

Quanto ao ensino médio, a frequência de jovens de 15 a 17 anos melhorou e, mesmo assim, 

registrou-se que 39,3% dos jovens estavam fora da escola nesse ano. Observou-se também 

que o maior desafio quanto à educação do município está na conclusão. Em 2010, a taxa de 

conclusão do ensino fundamental, entre jovens de 15 a 17 anos, era de 64,5%. Em relação ao 

ensino médio, os percentuais de conclusão caem para 60,4% dos jovens com idade entre 18 e 

24 anos.  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, que combina rendimento escolar 

às notas do exame Prova Brasil, aplicado no último ano das series iniciais e finais do ensino 

fundamental, pode variar de 0 a 10. A partir do IDEB, Barbacena encontra-se na 315a posição 

entre os 5.565 municípios do Brasil, quando avaliados os alunos dos anos iniciais, e na 1.090a 

posição, no caso dos alunos dos anos finais do ensino fundamental (PMB, 2014).  

 Em relação ao sistema de transportes, o município está ligado aos principais polos 

econômicos e culturais da região Centro-Sul do país através das rodovias federais BR-040 e 

BR-265 e das rodovias estaduais MG-135, MG-338 e MG-448. A cidade também conta com o 

Aeroporto Major-Brigadeiro Doorgal (PMB, 2014).  

Conforme dados disponibilizados pelo IBGE (2011), Barbacena conta com 89 

estabelecimentos de saúde, sendo 34 pertencentes à rede pública e 55 privados. O sistema de 

saúde do município é da competência do Departamento Municipal de Saúde 

Pública - DEMASP, que é uma autarquia de gestão plena. No ano de 2013, a taxa de 

mortalidade de crianças menores de 5 anos era de 16,3 óbitos a cada mil nascidos vivos. Já a 

taxa de mortalidade de crianças menores de um ano para o município, estimada a partir dos 

dados do Censo 2010, foi de 14,4 óbitos a cada mil crianças menores de um ano. Quanto à 



   

21 

 

imunização, que é considerada uma das ações que contribuem para a redução de mortalidade 

infantil, registrou-se em 2013 que 97,7% das crianças menores de um ano de idade estavam 

com a carteira de vacinação em dia. Ainda, no município, no período 2001 a 2013, ocorreram 

103 casos de doenças transmitidas por mosquitos, dentre os quais, sete casos confirmados de 

malária, quatro casos confirmados de leishmaniose e 92 notificações de dengue. A taxa de 

mortalidade associada às doenças transmitidas por mosquitos, em 2012, foi de 0,8 óbitos a 

cada 100 mil habitantes (ODM, 2014). 

Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Barbacena são operados 

pelo Serviço de Água e Saneamento de Barbacena – SAS e pela Companhia de Saneamento 

de Minas Gerais – COPASA, uma característica pouco comum no país, uma vez que os 

serviços de saneamento de um único município são compartilhados por dois operadores 

distintos, uma autarquia municipal e uma companhia estadual. Em 2010, 91,5% dos 

moradores urbanos tinham acesso à rede de água geral com canalização em pelo menos um 

cômodo. No mesmo ano, registrou-se que 93,4% dos moradores urbanos tinham acesso a 

serviço de esgoto adequado, caracterizada pelo uso da rede geral ou fossa séptica (IBGE, 

2011). 

A gestão dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais do Município de Barbacena é 

coordenada pela Secretaria Municipal da Rede de Serviços Distritais - SERED. Os serviços de 

limpeza urbana são executados por empresa terceirizada e o gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde é realizado pelos próprios geradores. Atualmente, Barbacena não possui 

aterro sanitário no seu território. Os resíduos gerados e coletados são encaminhados para a 

Central de Tratamento de Resíduos (CTR), de propriedade da empresa Vital Ambiental S/A, 

localizada em Juiz de Fora. Por se tratar de um aterro situado a cerca de 70 km de Barbacena, 

a cidade utiliza uma estação de transbordo para otimizar o transporte até o destino final 

(PMB, 2014). Segundo o IBGE (2011), 98,6 % dos moradores urbanos contavam com o 

serviço de coleta de resíduos em 2010.  

De acordo com informações levantadas junto à Companhia Energética de Minas 

Gerais - CEMIG, pode-se afirmar que a estrutura técnica e operacional da rede elétrica 

instalada na cidade encontra-se adequada para atender as demandas atualmente existentes 

(PMB, 2014). Registrou-se que em 2010 (IBGE, 2011), 96,9% dos moradores urbanos 

contavam com energia elétrica distribuída pela companhia.  
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Ainda, para 2010, constatou-se que não havia moradores urbanos vivendo em aglomerados 

subnormais, sendo que  90,2% da população se encontrava acima da linha da pobreza, ou seja, 

população vivendo com renda domiciliar per capita superior a R$ 140,00 por mês. Ainda, foi 

identificado que 7,4% da população da cidade vivia abaixo da linha de pobreza mas acima da 

linha de indigência, ou seja, com renda domiciliar per capita entre R$ 70,00 e R$ 140,00, e 

2,4% da população vivia abaixo da linha de indigência, renda domiciliar per capita inferior a 

R$ 70,00 por mês (IBGE, 2011). 

O Município de Barbacena, com seus doze distritos, com população estimada em 134.924 

habitantes para 2015 (IBGE, 2015), distribuídos por uma área de 759,20 km2, constituiu a 

área geográfica deste estudo. 

4.2 Metodologia Utilizada 

Inicialmente, foi feita uma análise descritiva da taxa de mortalidade para crianças menores de 

cinco anos, da proporção de crianças menores de dois anos desnutridas e da taxa de incidência 

de dengue em usuários do Sistema Único de Saúde em Barbacena, Minas Gerais, cujos dados 

foram coletados junto ao Portal DATASUS (2015), referente ao intervalo temporal 2000 a 

2013. 

Foi formulada a hipótese de que o progressivo acesso a serviços de saneamento básico – aqui 

entendido como acesso à serviço de abastecimento de água, ao esgotamento sanitário e à 

coleta de lixo – repercute de maneira inversamente proporcional sobre a taxa de mortalidade 

para crianças menores de cinco anos, a proporção de crianças menores de dois anos 

desnutridas e a taxa de incidência de dengue na população de Barbacena, Minas Gerais, no 

período 2000 a 2013. 

De posse dessas informações, através da regressão linear, dos coeficientes de determinação e 

de Pearson e da significância estatística, verificou-se se há ou não confirmação da hipótese 

formulada sobre o impacto do saneamento sobre a saúde, ou seja, da proporção da população 

atendida por sistema de abastecimento de água (SAA), a saber, acesso a água da rede pública; 

proporção da população atendida por sistema de esgotamento sanitário (SES), lançamento dos 

esgotos sanitários em rede pública ou fossa séptica; e proporção da população atendida por 

coleta de lixo (SLU), lixo coletado por caminhão ou por container, sobre a taxa de 
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mortalidade para crianças menores de cinco anos (TM5), a proporção de crianças menores de 

dois anos desnutridas (PCD) e a taxa de incidência de dengue (TID) para todas as idades. 

Mediante regressão linear simples, analisou-se a correlação entre indicadores de saúde e a 

cobertura por serviços de saneamento, representado pelo coeficiente de determinação (R2), 

medida em que a variável dependente é explicada pela variação da variável independente, e 

pelo coeficiente de correlação de Pearson (r), que indica a força da correlação entre as duas 

variáveis estudadas. Também foi utilizada a significância estatística (p) como medida do grau 

em que determinado resultado é representativo da população. Em outras palavras, o valor de p 

representa um índice decrescente da confiabilidade do resultado encontrado. Neste trabalho 

foi adotado o valor de p ≤ 0,05, indicando resultados com 95% de confiabilidade, como 

parâmetro para a aceitação do resultado como sendo estatisticamente significante. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Taxa de Mortalidade em Menores de Cinco Anos (TM5) em Barbacena 
– MG 

A taxa de mortalidade para crianças menores de cinco anos (TM5) representa o número de 

óbitos de crianças menores de cinco anos de idade por mil nascidos vivos na população 

residente em Barbacena – MG no período entre 2000 e 2013 – Tabela 5.1.  

Este indicador estima o risco de morte dos nascidos vivos durante os cinco primeiros anos de 

vida e, de modo geral, expressa o desenvolvimento socioeconômico e a infraestrutura 

sanitária, que condicionam a mortalidade nesta faixa etária. Sabe-se que a qualidade dos 

recursos disponíveis para atenção à saúde materno-infantil são também determinantes da 

mortalidade nesse grupo etário. 

Tabela 5.1 – Taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5) em Barbacena – MG 

ANOS TM5 (óbitos/1000 nascidos vivos) 

2000 34,1 

2001 22,8 

2002 30,6 

2003 28,3 

2004 24,9 

2005 20,7 

2006 26,0 

2007 27,6 

2008 23,4 

2009 24,2 

2010 13,2 

2011 25,4 

2012 16,8 

2013 16,3 

Fonte: DATASUS 
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5.2 Proporção de Crianças Menores de Dois Anos Desnutridas (PCD) em 
Barbacena – MG 

A proporção de crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) representa o número de 

menores de dois anos com baixo peso ou altura em relação à população total desta faixa 

etária. Este indicador retratada a insegurança alimentar, ou seja, quando a falta de recursos 

financeiros leva a família a realizar uma ruptura nos padrões alimentares e a uma redução na 

quantidade de alimentos consumidos pelas crianças menores de dois anos na população 

residente em um determinado local.  

Observa-se na Tabela 5.2, que a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas 

(PCD) caiu drasticamente em Barbacena, a saber, reduziu de 23,6% das crianças menores de 

dois anos desnutridas em 2000 para 0,3% em 2013. 

Tabela 5.2 – Proporção de crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) 

em Barbacena – MG 

ANOS PCD (%) 

2000 23,6 

2001 16,5 

2002 12,5 

2003 10,8 

2004 9,6 

2005 5,3 

2006 2,0 

2007 1,2 

2008 0,7 

2009 0,6 

2010 0,4 

2011 0,5 

2012 0,4 

2013 0,3 

Fonte: SIAB 
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5.3 Taxa de Incidência de Dengue na População (TID) em Barbacena – 
MG 

A taxa de incidência da dengue (TID) na população é o número de casos novos confirmados 

de dengue, clássico e febre hemorrágica, por 100 mil habitantes, na população residente em 

Barbacena no período entre os anos de 2000 e 2013 – Tabela 5.3. Este indicador estima o 

risco de ocorrência de casos de dengue, em períodos endêmicos e epidêmicos, numa 

determinada população em intervalo de tempo determinado, e a população exposta ao risco de 

adquirir a doença.  

A taxa de incidência da dengue na população está relacionada à picada do mosquito Aedes 

aegypti infectado com o vírus da dengue, do grupo dos flavivírus, dos sorotipos 1, 2, 3 ou 4. O 

vetor estava presente em 25 unidades da federação em 2012, excluídos os estados de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. 

Tabela 5.3 – Taxa de incidência de dengue (TID) 

em Barbacena – MG 

ANOS CASOS POPULAÇÃO     TID (por 100.000) 

2000 - 114.126 - 

2001 12 115.858 10,36 

2002 38 117.110 32,45 

2003 3 118.491 2,53 

2004 0 119.870 0 

2005 1 123.005 0,81 

2006 0 124.603 0 

2007 1 126.184 0,79 

2008 13 127.328 10,21 

2009 1 128.572 0,78 

2010 11 126.284 8,71 

2011 8 127.218 6,29 

2012 4 128.120 3,12 

2013 - 132.980 - 

Fonte: DATASUS 
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5.4 Proporção da População Provida por Serviço de Abastecimento de 
Água (SAA) em Barbacena – MG 

A proporção da população provida por serviço de abastecimento de água (SAA) representa o 

percentual da população residente na cidade de Barbacena servida por serviço público de 

abastecimento de água nos anos de estudo, conforme registrado na Tabela 5.4. 

Tabela 5.4 – Proporção da população provida por serviço de abastecimento de água (SAA) 

em Barbacena – MG 

ANOS SAA (%) 

2000 92,10 

2001 - 

2002 - 

2003 98,82 

2004 92,68 

2005 99,41 

2006 99,19 

2007 99,86 

2008 99,27 

2009 100,29 

2010 91,50 

2011 91,23 

2012 92,32 

2013 92,51 

Fonte: Sistema Nacional de Informação em Saneamento - SNIS 

 

5.5 Proporção da População Provida por Serviço de Esgotamento 
Sanitário (SES) em Barbacena – MG 

A proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário (SES) representa a 

parcela da população que possui, em sua residência, ligação do domicílio à rede coletora de 

esgotamento sanitário ou à fossa séptica, no Município de Barbacena, no período considerado 

conforme os dados constantes da Tabela 5.5. 
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Tabela 5.5 – Proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário (SES) 

em Barbacena – MG 

ANOS SES (%) 

2000 92,30 

2001 - 

2002 - 

2003 79,04 

2004 75,99 

2005 76,22 

2006 77,09 

2007 76,39 

2008 83,44 

2009 83,90 

2010 93,40 

2011 72,98 

2012 73,87 

2013 74,46 

Fonte: Sistema Nacional de Informação em Saneamento - SNIS 

 

5.6 Proporção da População Atendida por Coleta de Lixo (SLU) em 
Barbacena – MG 

A proporção da população atendida por coleta de lixo (SLU) representa, em termos 

percentuais, a parcela da população atendida pelos serviços de coleta dos resíduos sólidos 

urbanos no Município de Barbacena nos anos considerados – Tabela 5.6. 
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Tabela 5.6 – Proporção da população atendida por coleta de lixo (SLU) 

em Barbacena – MG 

ANOS SLU (%) 

2000 95,20 

2001 - 

2002 100,00 

2003 100,00 

2004 97,60 

2005 100,00 

2006 100,00 

2007 98,05 

2008 91,98 

2009 91,98 

2010 98,60 

2011 100,00 

2012 95,00 

2013 95,00 

Fonte: Sistema Nacional de Informação em Saneamento - SNIS 

 

5.7 Estudo da correlação entre a Taxa de Mortalidade em Menores de 
Cinco Anos (TM5) e a Proporção da População Provida de Serviço de 
Abastecimento de Água (SAA) em Barbacena – MG 

Na Figura 5.1 observa-se que quanto maior a cobertura populacional por serviços de 

abastecimento de água, maior é a taxa de mortalidade de menores de cinco anos de idade no 

Município de Barbacena – MG. 
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Figura 5.1 – Regressão linear simples entre a taxa de mortalidade em menores de cinco anos 

(TM5) e a proporção da população provida por serviço de abastecimento de água (SAA) na 

cidade de Barbacena – MG 

 

Ao se processar a análise de regressão linear simples, encontrou-se um coeficiente R2 de 

0,0806 para relação entre a taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5) e a 

proporção da população provida por serviço de abastecimento de água (SAA) na cidade de 

Barbacena - MG com p = 0,3711, valor superior ao da significância estatística (p = 0,05) 

adotada neste trabalho. Desta forma, concluiu-se que não há relação estatisticamente 

significante entre as variáveis estudadas. 

5.8 Estudo da correlação entre a Taxa de Mortalidade em Menores de 
Cinco Anos (TM5) e a Proporção da População Provida por Serviço de 
Esgotamento Sanitário (SES) em Barbacena – MG  

A seguir, na Figura 5.2, observa-se que quanto maior a cobertura populacional por serviços de 

esgotamento sanitário, rede de esgoto e fossas sépticas, maior é a taxa de mortalidade de 

menores de cinco anos de idade no Município de Barbacena – MG. 
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FIGURA 5.2 – Regressão linear simples entre a taxa de mortalidade em menores de cinco 

anos (TM5) e a proporção da população provida por serviços de esgotamento sanitário (SES) 

na cidade de Barbacena - MG 

 

Na análise de regressão linear simples, encontrou-se um coeficiente R2 de 0,0083 para relação 

entre a taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5) e a proporção da população 

provida por serviços de esgotamento sanitário (SES) na cidade de Barbacena - MG com 

p = 0,7782, consideravelmente superior ao valor da significância estatística (p) de 0,05. 

Portanto, concluiu-se que não há relação estatisticamente significante entre as variáveis 

estudadas. 

5.9 Estudo da correlação entre a Taxa de Mortalidade em Menores de 
Cinco Anos (TM5) e a Proporção da População Atendida por Coleta de 
Lixo (SLU) em Barbacena – MG 

Observa-se na Figura 5.3 que quanto maior a proporção da população atendida pelos serviços 

de coleta dos resíduos sólidos maior é a taxa de mortalidade em menores de cinco anos de 

idade no Município de Barbacena – MG. 
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FIGURA 5.3 – Regressão linear simples entre a taxa de mortalidade em menores de cinco      

anos (TM5) e a proporção da população atendida por coleta de lixo (SLU) na cidade de 

Barbacena – MG 

 

Ao realizar a análise de regressão linear simples, encontrou-se um coeficiente R2 de 0,0245 

para a relação entre a taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5) e a proporção da 

população atendida por coleta de lixo (SLU) na cidade de Barbacena – MG com p = 0,6099, 

valor superior ao valor da significância estatística (p) de 0,05 adotada neste trabalho. Então, 

concluiu-se que não há relação estatisticamente significante entre estas duas variáveis. 

5.10 Estudo da correlação entre a Proporção de Crianças Menores de 
Dois Anos Desnutridas (PCD) e a Proporção da População Provida de 
Serviço de Abastecimento de Água (SAA) em Barbacena – MG 

Na Figura 5.4, observa-se que quanto maior a proporção da população provida de serviço de 

abastecimento de água menor é a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas no 

Município de Barbacena – MG. 
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FIGURA 5.4 – Regressão linear simples entre a proporção de crianças menores de dois anos 

desnutridas (PCD) e a proporção da população provida de serviço de abastecimento de água 

(SAA) na cidade de Barbacena – MG 

 

Na análise de regressão linear simples, encontrou-se um coeficiente R2 de 0,0309 para a 

relação entre a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) e a proporção 

da população provida de serviço de abastecimento de água (SAA) na cidade de 

Barbacena - MG com p = 0,5848, valor superior ao da significância estatística de 0,05. Logo, 

concluiu-se que não há relação estatisticamente significativa entre estas variáveis. 

5.11 Estudo da correlação entre a Proporção de Crianças Menores de 
Dois Anos Desnutridas (PCD) e a Proporção da População Provida por 
Serviço de Esgotamento Sanitário (SES) em Barbacena – MG  

No gráfico da Figura 5.5, observou-se que quanto maior a cobertura populacional por serviços 

de esgotamento sanitário (SES), rede de esgoto e fossas sépticas, maior é a proporção de 

crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) no Município de Barbacena – MG. 
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FIGURA 5.5 – Regressão linear simples entre a proporção de crianças menores de dois anos 

desnutridas (PCD) e a proporção da população provida de serviço de esgotamento sanitário 

(SES) na cidade de Barbacena – MG 

 

A partir da análise de regressão linear simples, encontrou-se um coeficiente R2 de 0,1650 para 

a relação entre a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) e a proporção 

da população provida de serviço de esgotamento sanitário (SES) na cidade de 

Barbacena - MG com p = 0,1901, superior ao valor da significância estatística (p) de 0,05. 

Logo, concluiu-se que não há relação estatisticamente significante entre estas duas variáveis. 

5.12 Estudo da correlação entre a Proporção de Crianças Menores de 
Dois Anos Desnutridas (PCD) e a Proporção da População Atendida por 
Coleta de Lixo (SLU) em Barbacena – MG 

Pode-se observar na Figura 5.6, a seguir, que quanto maior a proporção da população atendida 

pelos serviços de coleta dos resíduos sólidos maior é a proporção de crianças menores de dois 

anos desnutridas no Município de Barbacena – MG. 
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FIGURA 5.6 – Regressão linear simples entre a proporção de crianças menores de dois anos 

desnutridas (PCD) e a proporção da população atendida por coleta de lixo (SLU) na cidade de 

Barbacena – MG 

 

Na realização da análise de regressão linear simples, encontrou-se um coeficiente R2 de 

0,0217 para a relação entre a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) e 

a proporção da população atendida por coleta de lixo (SLU) na cidade de Barbacena – MG 

com p = 0,6310, valor maior do que a significância estatística (p) de 0,05 adotada neste 

trabalho. Desta forma, concluiu-se que não há relação estatisticamente significante entre estas 

variáveis. 

5.13 Estudo da correlação entre a Taxa de Incidência de Dengue na 
População (TID) e a Proporção da População Provida por Serviço de 
Abastecimento de Água (SAA) em Barbacena – MG 

Observa-se na Figura 5.7 que quanto maior a proporção da população provida de serviço de 

abastecimento de água menor é a taxa de incidência de dengue no Município de Barbacena –

 MG. 
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FIGURA 5.7 – Regressão linear simples entre a taxa de incidência de dengue (TID) e a 

proporção da população provida por serviço de abastecimento de água (SAA) na cidade de 

Barbacena – MG 

 

No processo de análise de regressão linear simples, encontrou-se um coeficiente R2 de 0,1205 

para a relação entre a taxa de incidência de dengue (TID) e a proporção da população provida 

de serviço de abastecimento de água (SAA) na cidade de Barbacena – MG com p = 0,3258, 

valor superior ao da significância estatística (p) de 0,05. Desta forma, concluiu-se que não há 

relação significante entre estas duas variáveis sob aspecto estatístico. 

5.14 Estudo da correlação entre a Taxa de Incidência de Dengue na 
População (TID) e a Proporção da População Provida por Serviço de 
Esgotamento Sanitário (SES) em Barbacena – MG 

De acordo com a Figura 5.8, pode-se observar que quanto maior a cobertura populacional por 

serviço de esgotamento sanitário, rede de esgoto e fossas sépticas, maior é a taxa de 

incidência de dengue no Município de Barbacena – MG. 
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FIGURA 5.8 – Regressão linear simples entre a taxa de incidência de dengue (TID) e a 

proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário (SES) na cidade de 

Barbacena – MG 

 

Ao realizar a análise de regressão linear simples, encontrou-se um coeficiente R2 de 0,2733 

para a relação entre a taxa de incidência de dengue (TID) e a proporção da população provida 

por serviço de esgotamento sanitário (SES) na cidade de Barbacena – MG com p = 0,1210, 

valor superior à significância estatística (p) de 0,05 adotada neste trabalho. Desta forma, 

concluiu-se que não há relação estatisticamente significante entre as variáveis. 

5.15 Estudo da correlação entre a Taxa de Incidência de Dengue na 
População (TID) e a Proporção da População Atendida por Coleta de 
Lixo (SLU) em Barbacena – MG 

Observa-se, de acordo com a Figura 5.9, que quanto maior a proporção da população atendida 

pelos serviços de coleta dos resíduos sólidos maior é a taxa de incidência de dengue no 

Município de Barbacena – MG. 
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FIGURA 5.9 – Regressão linear simples entre a taxa de incidência de dengue (TID) e a 

proporção da população atendida por coleta de lixo (SLU) na cidade de Barbacena – MG 

 

De acordo com a análise de regressão linear simples, encontrou-se um coeficiente R2 de 

0,0201 para a relação entre a taxa de incidência de dengue (TID) e a proporção da população 

atendida por coleta de lixo (SLU) na cidade de Barbacena – MG com p = 0,6773, 

consideravelmente superior ao valor da significância estatística (p) de 0,05. Desta forma, 

concluiu-se que também não há relação estatisticamente significante entre estas duas 

variáveis. 

5.16 Matriz de Correlações entre as variáveis estudadas para a cidade de 
Barbacena – MG 

Resumindo os estudos entre as possíveis correlações existentes entre as variáveis 

epidemiológicas estudadas – taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5), 

proporção de crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) e taxa de incidência de dengue 

na população (TID) – e as variáveis relacionados ao saneamento básico – proporção da 

população provida por serviço de abastecimento de água (SAA), proporção da população 

provida por serviço de esgotamento sanitário (SES) e proporção da população atendida por 

coleta de lixo (SLU), montou-se uma matriz com o resumo das correlações estudadas que é 

apresentada na Tabela 5.7. 
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Tabela 5.7 – Matriz de correlações estudadas entre as variáveis epidemiológicas e as 

variáveis relacionados ao saneamento básico para a cidade de Barbacena – MG 

Variáveis R2 (coeficiente de 

determinação) 

r (coeficiente de 

correlação de 

Pearson) 

p (significância 

estatística) 

TM5 x SAA 0,0806 +0,284 0,3711 

TM5 x SES 0,0083 +0,091 0,7782 

TM5 x SLU 0,0245 +0,156 0,6099 

    

PCD x SAA 0,0309 -0,176 0,5848 

PCD x SES 0,1650 +0,406 0,1901 

PCD x SLU 

  

TID x SAA 

0,0217 

 

0,1205 

+0,147 

 

-0,347 

0,6310 

 

0,3258 

TID x SES 0,2733 +0,523 0,1210 

TID x SLU 0,0201 +0,142 0,6773 

 

 

Para Cohen (1988), valores do coeficiente de correlação de Pearson (r) entre 0,10 e 0,29 

podem ser considerados pequenos; escores entre 0,30 e 0,49 podem ser considerados como 

médios; e valores entre 0,50 e 1 podem ser interpretados como grandes. Dancey e Reidy 

(2006) apontam para uma classificação ligeiramente diferente: r = 0,10 até 0,30, correlação 

fraca; r = 0,40 até 0,60, correlação moderada; r = 0,70 até 1, correlação forte. Portanto, o certo 

é que quanto mais perto de um (independente do sinal ser positivo ou negativo) maior é o grau 

de dependência estatística linear entre as variáveis estudadas. No lado oposto, quanto mais 

próximo de zero o coeficiente de correlação de Pearson, menor é a força dessa relação. 

A partir dos valores da Tabela 5.7, nenhuma das correlações estudadas em nível de regressão 

linear simples apresentou significância estatística. Entretanto, não foi sequer observada 

correlação entre a taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5) e a proporção da 

população provida de serviço de esgotamento sanitário (SES) com r = +0,091.  

Adotando-se a classificação de Cohen (1988), apresentaram correlação pequena, com 

coeficiente de Pearson (r) entre 0,10 e 0,29,  as relações entre a taxa de mortalidade em 
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menores de cinco anos (TM5) e a proporção da população provida de serviço de 

abastecimento de água (SAA) com r = +0,284, entre a taxa de mortalidade em menores de 

cinco anos (TM5) e a proporção da população atendida por coleta de lixo (SLU) com 

r = +0,157, entre a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) e a 

proporção da população provida de serviço de abastecimento de água (SAA) com r = -0,176, 

entre a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) e a proporção da 

população atendida por coleta de lixo (SLU) com r = +0,147 e, por fim, entre a taxa de 

incidência de dengue (TID) e a proporção da população atendida por coleta de lixo (SLU) 

com r = +0,142. 

Com correlação média, escores do coeficiente de correlação de Pearson (r) entre 0,30 e 0,49, 

encontrou-se as relações entre a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas 

(PCD) e a proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário (SES) com 

r = +0,406 e entre a taxa de incidência de dengue (TID) e a população provida por serviço de 

abastecimento de água (SAA) com r = -0,347.  

Por fim, encontrou-se uma correlação grande, na classificação de  Cohen (1988), com 

coeficiente de correlação de Pearson (r) entre 0,50 e 1, a relação entre a taxa de incidência de 

dengue (TID) e a proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário (SES) 

com r = +0,523. Essa correlação é representada graficamente pela Figura 5.8, que indica que 

quanto maior a cobertura populacional por serviço de esgotamento sanitário, maior seria a 

taxa de incidência de dengue. Ora, tal resultado é coerente, pois segundo o Instituto Oswaldo 

Cruz (s/d), o Aedes aegypti, mosquito vetor da dengue,  só deposita seus ovos em águas 

limpas. Suas larvas não conseguem sobreviver em reservatórios poluídos, em esgotos a céu 

aberto ou em valões. Portanto, por hipótese, quanto maior a canalização de esgotos, menor a 

contaminação da água, maior o risco de proliferação do Aedes aegypti. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Neste Trabalho Final de Curso (TFC), chegou-se às seguintes conclusões: 

 Não foi encontrada correlação estatisticamente significativa (p ≤ 0,05) entre a taxa de 

mortalidade em menores de cinco anos de idade e indicadores de cobertura de serviços de 

saneamento básico, a saber, proporção da população provida por serviço de abastecimento 

de água,  proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário e 

proporção da população atendida por coleta de lixo para a cidade de Barbacena – MG. 

 Também não foi encontrada correlação estatisticamente significativa (p ≤ 0,05) entre a 

proporção de crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) e a proporção da população 

provida por serviço de abastecimento de água, a proporção da população provida por 

serviço de esgotamento sanitário e a proporção da população atendida por coleta de lixo 

para a cidade de Barbacena – MG. 

 Ainda, não foi encontrada correlação com significância estatística (p ≤ 0,05) entre a taxa de 

incidência de dengue (TID) e os indicadores de cobertura de serviços de saneamento 

básico, a saber, proporção da população provida por serviço de abastecimento de água,  

proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário e proporção da 

população atendida por coleta de lixo para a cidade de Barbacena – MG. 

Encontrou-se uma correlação grande com r = +0,523, segundo Cohen (1988), embora sem 

significância estatística (p = 0,1210), entre a taxa de incidência de dengue (TID) e a proporção 

da população provida de serviço de esgotamento sanitário (SES). Tal resultado, em um 

primeiro olhar, pode parecer contraditório, ou seja, quanto maior a cobertura populacional por 

disposição adequada de esgotos, maior o risco de se contrair a dengue. Entretanto, em um 

olhar mais atento, tal resultado é coerente, pois o Aedes aegypti, mosquito vetor da dengue, 

 só deposita seus ovos em águas limpas. Suas larvas não conseguem sobreviver em 

reservatórios poluídos com matéria orgânica, em locais em que há esgotos a céu aberto ou em 

valões. Assim, quanto maior a extensão do serviço de esgotamento sanitário adequado, menor 

a contaminação da água por matéria orgânica nas ruas, seja em sarjetas, seja em valas negras, 

maior a probabilidade de reprodução do mosquito Aedes aegypti. 
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O Brasil apresenta um grave e complexo quadro epidemiológico, onde doenças da pobreza, 

como diarreia, desnutrição infantil, doenças infecciosas como a dengue e a febre 

Chikungunya, esta última mais recentemente introduzida no país, se misturam às doenças do 

desenvolvimento, como doenças do aparelho circulatório, neoplasias, obesidade, entre outras. 

A cidade estudada, Barbacena, no Estado de Minas Gerais, apresenta Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) alto, 0,769, com elevados índices de cobertura 

por serviços de saneamento básico, com 92,51% de cobertura por serviço de abastecimento de 

água, com 74,46% de cobertura por serviços de esgotamento sanitário e 95,00% de cobertura 

por serviços de coleta de lixo, o que pode explicar o fato de que nenhum dos indicadores 

epidemiológicos estudados tenha apresentado correlação com os indicadores de saneamento 

básico. 

Assim, o desafio do Município de Barbacena é manter e melhorar continuamente os serviços 

de saneamento básico prestados à população, ampliando a sua cobertura principalmente nas 

áreas de expansão da cidade. 
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