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RESUMO

A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) é um importante indicador de qualidade de vida de uma população, 
medida em termos de quantidade de óbitos de crianças a cada mil nascidos vivos até um ano de idade. 
Diversos estudos buscam compreender condicionantes e discutir políticas públicas que contribuam para 
melhoria da saúde e qualidade de vida da população. Entre as 12 mesorregiões de Minas Gerais, o Vale 
do Jequitinhonha é uma das mais pobres e apresenta alta TMI. Assim, este estudo teve como objetivo 
investigar os determinantes da mortalidade infantil na mesorregião do Vale do Jequitinhonha/MG. A 
pesquisa, de caráter descritivo e quantitativo, utilizou-se de dados secundários referentes ao ano de 2010 
obtidos a partir de fontes oficiais, entre elas o Atlas do Desenvolvimento Humano 2013, o Censo 2010 
e o DATASUS. O modelo estimado inspirou-se no modelo construído por Silva e Justo (2009), partindo 
de dez indicadores econômicos, demográficos, educacionais, de infraestrutura e saúde. Verificou-se que 
os municípios possuíam elevada TMI média de 19,36 óbitos para mil nascidos vivos, maior que a média 
brasileira em 2010 que era de 16,7. Verificou-se que apenas os coeficientes das variáveis relativas à taxa 
do analfabetismo feminismo, despesas com saúde e IDHM são estatisticamente significativas ao nível 
de 10% para explicar a TMI. Conclui-se, após os ajustes realizados, que seu poder de explicação poderia 
ser ampliado caso fossem incluídas outras variáveis. Recomenda-se a realização de outros estudos para 
a construção de modelos econométricos utilizando outras técnicas que ampliem seu poder explicativo 
do fenômeno.
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INTRODUÇÃO

A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) é um importante indicador de qualidade de vida de uma 
população. Normalmente é medida em termos de quantidade de óbitos de crianças a cada mil nascidos 
vivos até um ano de idade (IBGE, 2013). Embora o índice aceitável pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) seja de até 10 mortes para cada mil nascimentos, verificam-se índices muito maiores em todo o 
mundo.

De acordo com o IBGE (2013), a TMI representa a frequência com que ocorrem os óbitos infantis 
(menores de um ano) em uma população, em relação ao número de nascidos vivos em determinado ano 
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civil. Ela se expressa para cada mil crianças nascidas vivas. É calculada ainda como Taxa de Mortalidade 
de Menores de 5 Anos - que é a frequência com que ocorrem os óbitos de crianças antes de completar 
5 anos de idade em uma população, em relação ao número de nascidos vivos em determinado ano civil.

A TMI reflete as desigualdades sociais que ocorrem em escala global e as regiões mais pobres 
são as mais atingidas pela mortalidade infantil. Entre os principais motivos apontados pela literatura 
para a grande incidência de óbitos de crianças estão a falta de assistência e de orientação às grávidas, a 
deficiência na assistência hospitalar aos recém-nascidos, a ausência de saneamento básico (desencadeando 
a contaminação de alimentos e de água, como também, outras doenças) e desnutrição (SILVA; JUSTO, 
2009). Conforme a ONU (2015), em torno a 45% das mortes infantis ocorrem no período neonatal, 
que compreende os 28 primeiros dias de vida, sendo as principais causas de morte a prematuridade, 
pneumonia, complicações durante o trabalho de parto, diarreia, sepse, malária e, em 50% dos casos, a 
desnutrição.

De acordo com um relatório divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 
no Brasil houve queda de 73% na mortalidade infantil entre 1990 e 2015 (ONU, 2015; UNICEF, 2015). 
Em 2000 a TMI era de 29,6 óbitos para cada mil nascidos e em 2015, passou a 15,3 óbitos1. Felizmente, 
há que se considerar que, assim como na maioria dos outros países, essa taxa está reduzindo a cada 
ano.

Diversos estudos vêm sendo empreendidos no sentido de compreender os condicionantes da 
mortalidade infantil buscando não só a compreensão do fenômeno, como também sugerir políticas públicas 
que possam contribuir para melhorias na saúde, na qualidade de vida da população e, por consequência, 
para a efetiva redução da TMI. Szwarcwald et al. (1997) analisam a mortalidade infantil até 1991 no 
Brasil e França e Lansky (2008), entre 1980 e 2005. Os dois trabalhos reconhecem a importância do 
acesso à saúde e da relevância de indicadores sociais para a redução da TMI nos períodos. 

Afonso, Loschi e França (2007) analisaram a relação entre a mortalidade neonatal, variáveis 
assistenciais e a questão da subnotificação no Estado de Minas Gerais. Caldeira et al. (2005) investigaram 
a evolução da mortalidade infantil em Belo Horizonte entre 1984 e 1998 e constaram que as afecções 
perinatais, diarreia, pneumonia e desnutrição representam importante potencial de redução. Cherem et al. 
(2008) também estudaram a mortalidade infantil da metrópole entre 1996 e 2004 e constaram que houve 
aumento da participação das malformações congênitas e afecções perinatais e ressaltaram que o aumento 
provavelmente se deveu ao deslocamento de óbitos neonatais para o período pós-neonatal. Martins e 
Velásquez-Meléndez (2004) estudaram o município de Montes Claros e constaram a importância da 
assistência obstétrica e neonatal para redução da TMI. 

Verificou-se, entretanto, carência na literatura de estudos que tratem da mortalidade infantil 
nas mesorregiões mineiras. Em busca de modelos que pudessem subsidiar a análise, verificou-se na 
investigação de Silva e Justo (2009), que analisou os determinantes da mortalidade infantil no Ceará 
entre os anos 1991 e 2000, motivação e inspiração para a realização deste estudo.

Portanto, o objetivo geral desta pesquisa foi investigar os determinantes da mortalidade infantil na 
mesorregião do Vale do Jequitinhonha/MG a partir dos dados do ano 2010. Como objetivos específicos, 
buscou-se: a) levantar os indicadores que influenciam a mortalidade infantil conforme a literatura 
existente; b) analisar os indicadores levantados; e c) construir um modelo econométrico que contemple 
os indicadores determinantes da mortalidade infantil.

Este artigo está dividido em mais quatro seções além desta introdução. Na segunda seção apresenta-
se a metodologia, dados e as variáveis selecionadas. A terceira seção apresenta breve caracterização da 
mesorregião estudada. Na quarta seção são apontadas as evidências iniciais e os resultados das estimações 

1  Em 2000, os líderes mundiais assumiram o compromisso de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milê-
nio (ODM), um conjunto de oito metas cujo objetivo é tornar o mundo um lugar mais justo, solidário e melhor para se viver 
(PNUD, 2016a). Conforme o PNUD (2016c), no ano de 2011 o Brasil já havia atingido a meta de redução da mortalidade 
na infância proposta pelo Quarto Objetivo do Milênio (ODM4). A meta era reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a 
mortalidade de crianças menores de 5 anos.
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dos modelos econométricos. Finalmente a última seção traz as considerações finais.
METODOLOGIA

Este estudo se trata de uma pesquisa descritiva de natureza quantitativa, que se utilizou de dados 
secundários para a análise. Os dados utilizados foram indicadores coletados a partir de consulta ao Atlas 
do Desenvolvimento Humano (PNUD, 2013), SIOPS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016) e o DATASUS 
(2010) referentes ao ano de 2010.

Para a análise deste artigo, procurou-se utilizar os mesmos indicadores econômicos, demográficos, 
educacionais, de infraestrutura e saúde propostos por Silva e Justo (2009) para a construção de um 
modelo para o estudo dos municípios do Ceará. Eles estão relacionados no Quadro 1, que indica também 
o sinal esperado quanto aos seus efeitos sobre a TMI.

As variáveis TMI, ESGOTO, INTPOB, ANAFEM, COLETALIXO, ABASTAGUA, TXFECUND, 
POPRURAL e IDHM foram obtidas a partir do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 
2013). A variável DESPSAUDE foi obtida do sistema SIOPS (MINISTERIO DA SAÚDE, 2010) e a 
variável LEITOS foi obtida do DATASUS (2010).

Utilizou-se para a medida do grau de intensidade da pobreza (INTPOB) o Índice de Gini. O 
indicador é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo, medindo 
a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. O Coeficiente varia de zero (igualdade) 
a um (desigualdade) (WOLFFENBÜTTEL, 2004).

Assim como no estudo dos autores supracitados, não foi possível encontrar informações relativas 
à escolaridade da mãe e por isso, foi utilizado o indicador Analfabetismo feminino (ANAFEM), que 
considera a incidência de analfabetismo em todas as pessoas do sexo feminino a partir dos 15 anos. 
Tal escolha levou em consideração o aumento dos casos de gravidez em adolescentes (CASTRO, 
ABRAMOVAY; SILVA, 2004 apud SILVA; JUSTO, 2009).

Quadro 1 - Descrição das variáveis e sinal esperado
Variável Descrição Sinal esperado

TMI Taxa de Mortalidade Infantil Variável dependente
ESGOTO População atendida por esgotamento sanitário (-)
INTPOB Medida do grau de intensidade da pobreza (+)

ANAFEM Analfabetismo feminino (+)
DESPS Despesas Municipais com saúde per capita (-)

COLETALIXO População atendida por tratamento do lixo (-)
LEITOS Número de leitos na rede hospitalar (-)

TXFECUND Taxa de Fecundidade (+)
POPRURAL População Rural (+)

IDHM Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (-)
Fonte: Elaboração própria a partir de modelo proposto por Silva e Justo (2009), 2013.

Incluiu-se também o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que é um ajuste 
metodológico ao IDH2 global e foi publicado em 1998, 2003 e 2013 e apurado a partir dos dados do 
censo (PNUD, 2013). A escolha se deu pelo fato de que se mostrou indicador mais adequado para 
associar a renda ao modelo.

As Despesas municipais com saúde per capita (DESPS) para o ano de 2010 foram obtidas pela 
divisão das Despesas municipais com saúde em 2010 pela População total do município em 2010. 
Da mesma maneira, a População rural em percentual (POPRURAL) foi obtida pelo quociente entre a 
População Rural e a População total.

Embora Silva e Justo (2009) tenham utilizado em sua análise uma variável para a disponibilidade 

2  O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mede o progresso de uma nação a partir de três dimensões: renda, 
saúde e educação (PNUD, 2013a).
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de água, ressalta-se que para a realidade da mesorregião há um alto grau de correlação entre as variáveis 
ESGOTO e ABASTAGUA, em torno de 98%, significando que as mesmas possuem valores muito 
próximos. Optou-se por manter apenas a variável ESGOTO uma vez que contém informação referente a 
domicílios com banheiro e água encanada, segundo PNUD (2003).

A partir da escolha das variáveis, partiu-se para a construção do modelo econométrico, sendo 
expresso da seguinte forma (1), tal como proposto por Silva e Justo (2009):

Yit = α + β1Xit + δXit + εit, i =1,…., N; t =1,…., T (1)

No modelo, Yit significa a TMI nos municípios i (51 municípios) no ano t (2010), α é o parâmetro 
constante, Xit representa um vetor de variáveis que determinam a TMI e o termo εit representa o erro, os 
efeitos particulares de cada município i ao longo do tempo t não explicados pelo modelo.

A partir desse modelo foram realizados testes para verificar se existiam os problemas de 
multicolinearidade, heterocedasticidade e autocorrelação. Os dados foram alimentados e analisados 
utilizando-se o software estatístico STATA versão 11.
CARACTERIZAÇÃO DA MESORREGIÃO DO VALE DO JEQUITINHONHA

A região Sudeste é uma das mais desenvolvidas regiões brasileiras e possui uma das menores 
taxas de mortalidade infantil do país. Porém, entre as 12 mesorregiões do Estado de Minas Gerais, 
a Mesorregião do Vale do Jequitinhonha é uma das mais pobres e com altas taxas de mortalidade 
infantil. 

Localizada no nordeste do estado de Minas Gerais (FIGURA 1), a região do Jequitinhonha, 
conforme divisão convencional, é composta pelo Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha sendo que essa 
divisão não reflete apenas contrastes geográficos da região como também pode ser considerada uma 
divisão socioeconômica já que as três sub-regiões guardam particularidades sob esses aspectos que as 
diferem umas das outras (QUIROGA; REZENDE, 2002).

Figura 1 – Localização da Mesorregião do Vale do Jequitinhonha/MG

Fonte: IBGE, 2006.

Nota: Elaborado pelos autores, 2016.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para melhor caracterização da área estudada, realizou-se uma análise por meio da estatística 

descritiva para investigar como se comportam as variáveis selecionadas. Na Tabela 1 apresentam-se a 
média, desvio padrão, valor mínimo e valor máximo de cada uma das variáveis utilizadas na modelo.
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Em relação à TMI, a média de mortalidade em 2010 foi de 19,37 óbitos para mil nascidos vivos, 
maior do que a média brasileira, que era de 16,7 em 2010.  Ao se analisar a amplitude das frequências, 
verificou-se que o valor mínimo foi de 14,2 (Salto da Divisa) e o máximo é 25,8 (Palmópolis), com 
um intervalo, portanto, de 45,19. Não há uma grande dispersão no conjunto de dados evidenciado pelo 
desvio padrão no valor de 2,51.

Ao se analisar a população atendida por água e esgoto (ESGOTO), verifica-se que a mesorregião 
apresentou média de 78%, possui grande dispersão no conjunto de dados evidenciada pelo desvio padrão 
elevado, no valor de 10,71. Ao se analisar a amplitude das frequências, verificou-se que o valor mínimo 
é de 56,23%, em Novo Cruzeiro, e o máximo é 96,70%, em Diamantina.

No que se refere ao comportamento da variável população atendida por tratamento do lixo 
(COLETALIXO), constatou-se que apresentou média de 92,64% da população e baixa dispersão 
evidenciada pelo desvio padrão de 4,69. O valor mínimo registrado refere-se ao município de Novo 
Cruzeiro (79,74%) e o máximo ao município de Presidente Kubitschek (99,74%).

Em relação à medida do grau de intensidade da pobreza (INTPOB) cujo indicador é o Índice 
de Gini, destaca-se que a média apresentada é de 0,49, denotando menor concentração de riqueza que 
a média brasileira que apresenta coeficiente 0,60. Verificou-se baixo desvio padrão (0,04), medidas 
que confirmam a uniformidade da pobreza na mesorregião. O menor coeficiente (0,4) corresponde ao 
município de Leme do Prado e o maior percentual, 0,59, ao município de Palmópolis. Ressalta-se que o 
município de Palmópolis é também o que possui a maior TMI.

Quando se analisa a taxa de analfabetismo feminino entre mulheres com mais de quinze anos 
(ANAFEM), verifica-se que a média foi de 22,54% e que apresentou baixa dispersão, evidenciada pelo 
baixo desvio padrão (5,65). Ao se analisar a amplitude das frequências, verificou-se que é significativa, 
pois o valor mínimo é de 8,4% das mulheres (Gouveia) e o valor máximo é 32,2% (Mata Verde).

Ao se analisar as despesas com saúde per capita (DESPS), que apresentou média de R$ 345,52, 
nota-se que há uma grande amplitude, tendo como valor mínimo de R$ 207,25/habitante em Caraí e 
valor máximo de R$ 579,20/habitante em São Gonçalo do Rio Preto. Há, entretanto, baixa dispersão 
evidenciada pelo desvio padrão de R$ 84,04.

Em relação à Taxa de Fecundidade (TXFECUND), verifica-se que a média de 2,21 filhos por 
mulher é maior do que a média brasileira que era de 1,89 filhos por mulher no ano 2010.  Ao se analisar 
a amplitude das frequências, verificou-se que o valor mínimo é de 1,47 filhos por mulher (Gouveia) e o 
valor máximo é 3,01 no município de Monte Formoso. Há uma pequena dispersão no conjunto de dados 
evidenciado pelo desvio padrão no valor de 0,32.

Tabela 1 - Estatística descritiva das variáveis utilizadas no modelo
Variável Média Desvio Padrão Valor Mínimo Valor Máximo

TMI 19.37 2.51 14.20 25.80
ESGOTO 78.00 10.71 56.23 96.70
INTPOB 0.49 0.04 0.40 0.59

ANAFEM 22.54 5.65 8.40 32.20
DESPS 345.52 84.04 207.25 579.20

COLETALIXO 92.64 4.69 79.74 99.74
LEITOS 52.13 33.74 6.00 153.00

TXFECUND 2.21 0.32 1.47 3.01
POPRURAL 40.96 18.01 8.78 75.01

IDHM 0.616 0.033 0.541 0.716
Fonte: Pesquisa direta, 2016.

A variável população rural (POPRURAL) apresenta um grande intervalo com alta dispersão. 
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Verificou-se que o valor mínimo é de 8,78% da população no município de Couto de Magalhães de 
Minas e o valor máximo é 75,01% no município de José Gonçalves de Minas. Com desvio padrão de 
18,01, evidencia-se alta dispersão.

Finalmente, ao se analisar o Índice de Desenvolvimento Municipal (IDHM) verifica-se que os 
municípios possuem média de 0,616, abaixo do IDH brasileiro que era de 0,727 em 2010. Com baixa 
dispersão evidenciada pelo baixo desvio padrão (0,033), possui valor mínimo de 0,541 (no município de 
Monte Formoso) e valor máximo de 0,716 (no município de Araçuaí).

Após a análise descritiva das variáveis, o primeiro procedimento realizado para se chegar ao 
modelo de regressão linear, foi a análise da correlação entre as variáveis selecionadas. No STATA, 
utilizou-se a Correlação de Pearson que gerou a saída apresentada na Tabela 2. Conforme Gujarati (2002), 
quanto mais próximo de 1, maior é o grau de correlação entre as variáveis, podendo a correlação ter 
valores positivos ou negativos. Quando positiva, os valores mais altos de uma variável estão associados 
a valores mais altos da outra, isto é, serão diretamente proporcionais, e é negativa se os valores de uma 
variável crescem enquanto os da outra diminuem, isto é, sendo uma inversamente proporcional à outra.

Observa-se que há grande correlação positiva o IDHM e o acesso ao saneamento básico 
(ESGOTO) e correlação negativa entre o acesso à água e esgoto e a proporção da população rural, 
duas relações esperadas.  Há também surpreendente correlação entre a taxa de analfabetismo feminino 
(ANAFEM) e o acesso ao saneamento básico.

Tabela 2 - Correlação entre a variável dependente e as variáveis explicativas
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TMI 1

ESGOTO -0.351 1
INTPOB -0.237 -0.276 1

ANAFEM 0.334 -0.609 0.077 1
DESPS -0.015 0.338 -0.521 -0.059 1

COLETALIXO -0.139 0.474 -0.289 -0.368 0.284 1
LEITOS -0.459 0.259 0.534 -0.302 -0.325 -0.130 1

TXFECUND 0.363 -0.420 0.162 0.686 -0.213 -0.305 -0.215 1
POPRURAL 0.249 -0.686 -0.114 0.247 -0.117 -0.332 -0.423 0.035 1

IDHM -0.587 0.662 0.041 -0.783 0.005 0.334 0.591 -0.551 -0.492 1
Fonte: Pesquisa direta, 2016.

Como a correlação não era tão significativa entre as variáveis, foi estimada a regressão linear 
com todas as variáveis do modelo. Constatou-se a partir dos resultados gerados (Tabela 3), que 
aproximadamente 50,93% da variação da TMI podem ser explicados pelas variáveis independentes 
(R2).

Conforme a literatura da área estatística, variáveis que apresentam coeficientes de significância 
superiores a 10% - na Tabela 3 indicados na coluna P>|t| - possuem baixa capacidade explicativa da 
variável dependente. Neste estudo, entretanto, optou-se por mantê-las, uma vez que ao simular a regressão 
sem tais variáveis, verificou-se que o modelo reduziu de maneira significativa seu poder de explicação 
(R2).
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Tabela 3 – Modelo inicial da regressão

TMI Coeficiente Desvio 
padrão Erro t P-Valor

(P>|t|)
Intervalo de confiança de 

95%
ESGOTO -0.0814657 0.076195 -1.07 0.297 -0.239922 0.0769905
INTPOB -26.89194 14.77713 -1.82 0.083 -57.62267 3.838782

ANAFEM -0.2471458 0.1349043 -1.83 0.081 -0.5276947 0.0334031
DESPS -0.0042818 0.0071423 -0.6 0.555 -0.0191349 0.0105714

COLETALIXO -0.0132727 0.0931972 -0.14 0.888 -0.207087 0.1805415
LEITOS 0.0041954 0.0201787 0.21 0.837 -0.0377685 0.0461593

TXFECUND 1.537787 1.881897 0.82 0.423 -2.375833 5.451407
POPRURAL -5.179666 4.317256 -1.2 0.244 -14.15789 3.79856

IDHM -61.36019 24.35398 -2.52 0.02 -112.0071 -10.71331
Constante 82.87632 23.5904 3.51 0.002 33.81739 131.9352

Fonte: Pesquisa direta, 2016.

Do ponto de vista dos tomadores de decisão de políticas públicas, é importante compreender qual 
a influência das variáveis sobre a TMI. Ao se analisar o P-valor (P>|t| na Tabela 3) verifica-se que apenas 
os coeficientes das variáveis DESPS e LEITOS são estatisticamente significativos ao nível de 10% e as 
variáveis podem ser consideradas para explicar a TMI.

Isso significa que, mantendo-se as demais variáveis constantes, um aumento de 1% nas despesas 
municipais com saúde per capita (DESPS) provoca uma redução de cerca de 0,004% na TMI, um 
comportamento esperado. Em raciocínio semelhante, para cada aumento de 1% no número de leitos na 
rede hospitalar, há uma redução de aproximadamente 0,004% na TMI. 

Estes resultados relacionam-se com outros verificados na literatura. Boing et al. (2006), por 
exemplo, ressaltam em seu estudo nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul a 
importância da ampliação da oferta e acesso aos serviços de saúde (especialmente o acompanhamento 
da gestante) e a qualificação das políticas sociais para diminuir a mortalidade infantil e as desigualdades 
entre os municípios.

Os problemas de multicolinearidade, heterocedasticidade e autocorrelação violam os pressupostos 
dos modelos econométricos e foram também verificados através de diversos testes propostos na literatura, 
e eventualmente levar ao ajuste dos modelos.

Para testar se existia o problema da multicolinearidade no modelo, que é aplicável apenas nos 
casos de regressões múltiplas, utilizou-se a estatística VIF (Variance Inflation Factor) que, segundo 
Fávero et al. (2009), é uma medida de quanto a variância de cada coeficiente de regressão estimado 
aumenta devido à multicolinearidade. Conforme a literatura, para que a regressão não seja muito afetada 
pelo problema, é necessário que o VIF seja menor que dez. Para o modelo foi obtido o valor de 3,21, 
indicando que não há evidência de multicolinearidade no modelo estimado, tal como mostra a Tabela 
4.

Tabela 4 – Resultados do teste VIF
Variável VIF 1/VIF

ESGOTO 5.17 0.193469
INTPOB 4.71 0.212153

ANAFEM 4.33 0.231135
DESPS 3.37 0.296937

COLETALIXO 3.34 0.299794
LEITOS 2.33 0.42964

TXFECUND 2.32 0.430153
POPRURAL 1.67 0.5991

IDHM 1.62 0.616431
VIF Médio 3.21

Fonte: Pesquisa direta, 2016.
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A heterocedasticidade é um problema que acontece quando as variâncias não são as mesmas para 
todas as observações, ou seja, as variâncias dos erros (resíduos) não são iguais (GUJARATI, 2002). Para 
verificar se existia o problema, realizaram-se os testes de Breusch-Pagan/Cook-Weisberg e de White. 

Conforme a literatura, rejeita-se a hipótese nula (h0) de homocedasticidade caso o P-valor seja 
menor que o nível de significância desejado. Ao se utilizar o teste de Breusch-Pagan verifica-se pelo 
resultado do teste que o modelo é homocedástico, já que P-valor é de 0,0970 (maior que 0,05).

O resultado é confirmado pelo teste de White. Conforme a literatura, rejeita-se a hipótese nula de 
homocedasticidade caso o P-valor seja menor que o nível de significância desejado. No teste realizado, 
o P-valor foi de 0,4154, confirmando que o modelo é homocedástico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se, em relação à análise dos indicadores, que a mesorregião apresenta TMI média nos 
municípios estudados (19,37), muito acima da média brasileira no período (16,7). Verificou-se também 
elevado grau de intensidade da pobreza (0,49), evidenciado pelo IDHM abaixo da média brasileira e 
também pelas características apresentadas pelas demais variáveis.

Em relação ao modelo econométrico construído, conclui-se que o modelo de regressão linear se 
mostrou adequado para explicar a TMI na Mesorregião do Vale do Jequitinhonha. Entretanto, devem 
ser incluídas outras variáveis para melhorar o poder explicativo do modelo (R2 = 50,93%). Do ponto de 
vista dos tomadores de decisão de políticas públicas, nas despesas municipais com saúde per capita e o 
número de leitos na rede hospitalar se mostraram as variáveis com maior poder de explicação da TMI 
dos municípios estudados e poderiam ser priorizadas pelos gestores dada a sua maior relevância para a 
redução do indicador.

Deve-se considerar que o estudo teve, entre outras limitações, a falta dos dados de analfabetismo 
das mães, visto que são disponibilizados pelo IBGE apenas os dados do analfabetismo feminino. Ressalta-
se também como limitação o fato de que todos os valores monetários, incluindo as despesas municipais 
com saúde, não foram corrigidas no que diz respeito à inflação.

Recomenda-se a realização de outros estudos para a construção de modelos econométricos 
utilizando outras técnicas estatísticas que possam se traduzir em um modelo mais explicativo do 
fenômeno. Sugere-se a estimação de um modelo com dados em painel, o uso de maior quantidade de 
variáveis e também investigações envolvendo séries temporais.
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