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RESUMO 

Os investimentos em saúde possuem controversa influência nos resultados em saúde das 

populações, além de serem temas pouco recorrentes na literatura. Por outro lado, a partir da 

década de 1970, os determinantes sociais em saúde se consolidaram no processo saúde-

doença como fatores multifacetários (sociais, econômicos, culturais entre outros) que 

influenciam direta ou indiretamente a ocorrência de agravos à saúde das populações, bem 

como as taxas de mortalidade. Esse estudo buscou avaliar a influência desses investimentos e 

dos determinantes sociais em saúde sobre a taxa de mortalidade infantil e seus componentes 

neonatal e pós-neonatal. Trata-se de um estudo ecológico, no qual a amostra foi composta por 

municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, evitando-se, assim, flutuações nas taxas 

de mortalidade comum para pequenas populações, além de garantir maior cobertura dos 

sistemas de informação sobre mortalidade e sobre nascidos vivos brasileiros e, com isso, 

aumentar a consistência dos dados.  Para isolar o efeito dos investimentos em saúde, utilizou-

se a regressão linear múltipla. Os indicadores socioeconômicos (p<0,001; p=0,004; p<0,001), 

o índice de desigualdade (p<0,001; p=0,001; p=0,006) e a cobertura de consultas pré-natal 

(p<0,001; p<0,001; p=0,005) apresentaram relação com a taxa de mortalidade infantil total, 

neonatal e pós-neonatal, sendo que o Produto Interno Bruto per capita influenciou apenas a 

taxa de mortalidade infantil total e neonatal (p=0,022; 0,045). Os investimentos em saúde, 

nesse modelo, perderam significância estatística, não apresentando correlação com os índices 

de mortalidade entre as crianças menores de um ano. Conclui-se que os determinantes sociais 

de saúde tem influência na variação das taxas de mortalidade dos municípios brasileiros, no 

entanto o mesmo não foi observado para os indicadores de investimento em saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Investimentos em saúde; Mortalidade Infantil; Fatores socioeconômicos; 

Sistemas de saúde. 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

Investments in health have controversial influence on results of the health of populations, 

besides being subject rarely explored in literature. Moreover, from the 1970s, the social 

determinants of health have been consolidated in the disease process as multifactorial factors 

(social, economic, cultural, etc.) that directly or indirectly influence the occurrence of health 

problems of populations, as well as mortality rates. This study aimed to evaluate the influence 

of these investments and the social determinants of health on infant mortality and its neonatal 

and post-neonatal mortality. This is an ecological study, in which the sample was composed 

of Brazilians cities with over 80,000 inhabitants, avoiding fluctuations in mortality rates for 

common small populations, and ensure greater coverage of information systems on mortality 

and births Brazilians and, therefore, increase data consistency. To isolate the effect of 

investments in health, we used multiple linear regression. The socioeconomic indicators (p 

<0.001, p = 0.004, p <0.001), the inequality index (p <0.001, p = 0.001, p = 0.006) and 

coverage of prenatal visits (p <0.001, p <0.001; p = 0.005) were associated with infant 

mortality rate total, neonatal and post-neonatal, and the Gross Domestic Product per capita 

only influenced the overall infant mortality rate and neonatal (p=0.022; 0.045). Investments in 

health, in this model, lost statistical significance, showing no correlation with mortality rates 

among children under one year. We conclude that the social determinants of health has an 

influence on the variation in mortality rates of Brazilian cities, however the same was not 

observed for indicators of health investment. 

KEYS-WORDS: Investments; Infant Mortality; Socioeconomic Factors; Health Systems. 
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1. INTRODUÇÃO 

A saúde é um tema profundamente debatido no mundo inteiro, com destaque na 

produção do bem-estar das populações. Ao longo do tempo vem sendo estudada não como um 

fenômeno meramente biológico, mas uma área na qual o modo de vida das populações impele 

influência inequívoca na produção de agravos à saúde. 

Com o avanço do conhecimento sobre a saúde e sobre os diversos fatores que 

influenciam a tênue separação entre saúde-doença, vem ganhando espaço em recentes 

publicações científicas o tema dos Determinantes Sociais em Saúde (DSS). A relevância desse 

assunto gerou a criação da Comissão para os Determinantes Sociais da Saúde pela 

Organização Mundial da Saúde no ano de 2005 (OMS, 2010). 

Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde - CNDSS 

(2006), surgida no Brasil a partir da iniciativa da OMS em 2005, esses determinantes são os 

fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que 

influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população 

(CNDSS, 2008). 

Contudo, houve períodos em que os DSS não faziam parte das discussões sobre o 

processo saúde doença, inclusive a própria OMS adota um novo conceito de saúde, mais 

amplo, em 1948. E apenas com a Conferência de Alma-Ata, no final dos anos 1970, cujas 

atividades inspiradas no lema “Saúde para todos no ano 2000”, o tema dos determinantes 

sociais foram recolocados em destaque (BUSS; FILHO, A. P., 2007). 

Com o avanço na compreensão do conceito de saúde e de seus determinantes sociais, 

passou-se a analisar outras dimensões do estado de saúde, sendo estas medidas por dados de 

morbidade, incapacidade, acesso a serviços, qualidade da atenção, condições de vida e fatores 

ambientais (OPAS, 2001).  

Esses fatos revelam, entre outros aspectos, a complexidade da gestão e os diversos 

elementos que compõem a estrutura do sistema de serviços de saúde, cujo objetivo central é 

melhorar a saúde da população. Entretanto, a meta de garantir saúde para todos só pode ser 

alcançada por um conjunto de fatores, incluindo os DSS e a responsabilidade 

política/governamental pela prestação de serviços individuais e coletivos (ALMEIDA, C., 

2003).
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E é exatamente este último fator, responsabilidade direta e inequívoca dos gestores 

de serviços de saúde, que a partir da Constituição de 1988 se torna um ponto crítico, devido à 

descentralização do comando das políticas públicas de saúde para Estados e Municípios no 

Brasil (PAIM, JS, 2003).  

A partir daí, a gestão em saúde passa a ter um grande desafio que é o de articular 

intersetorialmente ações mais abrangentes com entes governamentais e não-governamentais, 

cujas ações são fragmentadas e dificultam o enfrentamento dos obstáculos mais globais, com 

ações específicas para os serviços de saúde (CNDSS, 2008). 

O indicador selecionado para a medição do resultado de saúde frente às variáveis do 

estudo reflete o status de saúde da população e é um dos indicadores epidemiológicos mais 

utilizados internacionalmente: a Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) (SOUSA e LEITE 

FILHO, 2008; BEZERRA-FILHO et al, 2007). 

A TMI apresenta grandes desigualdades entre países e entre regiões de uma mesma 

nação, sendo sensível às políticas mais setoriais em determinado país ou a outras que 

demandem uma ação que envolva uma política macroeconômica de caráter intersetorial. 

(BLACK et al, 2010; MACINKO et al, 2007). Contudo, poucos estudos encontrados 

buscaram analisar os determinantes sociais em saúde concomitantemente aos investimentos 

em saúde (BEZERRA-FILHO et al, 2007; BOING, AF; BOING, AC, 2008). 

Considerando que as ações intersetoriais são fundamentais para o enfrentamento das 

iniquidades geradas no modelo econômico atual, mas que demandariam esforços além do 

setor saúde para sua execução, faz-se o seguinte questionamento: apesar das desigualdades 

sociais gerarem agravos nas populações, os investimentos públicos na área da saúde podem 

influenciar seus indicadores, especialmente a mortalidade infantil? 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

A saúde pode ser considerada um fenômeno complexo, a partir do qual emergem 

diversas visões sobre o tema. Essas formas distintas de compreensão desse fenômeno são 

influenciadas pelo momento histórico no qual estão subscritas (CSDH, 2007; PAIM; 

ALMEIDA FILHO, 1998). 

Nas últimas décadas, foram sendo modificados os conceitos e o entendimento dos 

fatores que influenciam o processo saúde-doença. Destaca-se o conceito de saúde assumido 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), para a qual a saúde passa a ser entendida como 

um completo estado de bem estar físico, mental e social (WHO, 1946). 

A despeito da ampliação do conceito de saúde naquele momento, a produção em 

saúde seguiu seu curso com forte influência das novas descobertas científicas, do paradigma 

microbiano, reforçado pelo modelo conceitual flexneriano, o qual consolidou a valorização do 

âmbito individual e subindividual no campo da saúde. (ALMEIDA FILHO;  

ROUQUAYROL, 2006; PAIM; ALMEIDA FILHO, 1998). 

Esse contexto levou a uma atuação estreita no campo da saúde pública, com enfoque 

em programas verticais e restritos a algumas doenças e grupos populacionais selecionados 

(CSDH, 2007; PAIM; ALMEIDA FILHO, 1998). 

O modelo social de saúde, que reconhecia o impacto social e das políticas sobre a 

saúde, assim como a necessidade de colaboração de outros setores, como agricultura, 

trabalho, educação e bem estar social, foi retomado na década de 1970, e teve como marco a 

Declaração de Alma-Ata, em 1978, a qual retoma a noção de desenvolvimento social como 

redutor das desigualdades existentes entre os povos e enfatiza a necessidade de ações 

intersetoriais para atingir a meta de saúde para todos, em seu mais alto nível possível entre os 

indivíduos e coletividades (WHO, 1948). 

Devido à crise na década de 1980, alguns países assumiram - notadamente os países 

mais pobres, a agenda neoliberal, cujas orientações recomendavam uma reforma no setor 

saúde orientada para o mercado, com ênfase na eficiência e na redução de serviços públicos. 

Estudo realizado no Reino Unido na década de 1980 assinalou um marco no conhecimento de 

como as condições sociais formatavam as iniquidades em saúde (CSDH, 2007). A partir daí, o 

tema dos Determinantes Sociais em Saúde (DSS) ganhou notoriedade, sobretudo pelo número 

crescente de estudos relacionando os aspectos socioeconômicos e os resultados da saúde das 

populações. 
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Tal fato pode ser constatado pela criação da Comissão sobre os Determinantes 

Sociais em Saúde, em 2005, no âmbito da Organização Mundial de Saúde (OMS). Seus 

objetivos consistiam em reunir e sistematizar o conhecimento gerado sobre os DSS e seus 

impactos sobre as desigualdades na saúde e, ainda, produzir recomendações para as ações que 

visassem a reduzir essas desigualdades (OMS, 2007). 

Na vanguarda do movimento de combate às desigualdades gerado pelos 

determinantes sociais na saúde, no Brasil foi criada a Comissão Nacional sobre os 

Determinantes Sociais em Saúde (CNDSS) em 2006, sendo o primeiro país a criar sua 

comissão, tendo esta os seguintes objetivos: gerar informações e conhecimentos sobre os DSS 

no país, bem como contribuir com o processo de formulação e políticas que promovem a 

equidade.  

O conceito de Determinantes Sociais da Saúde, segundo a CNDSS, considera que os 

determinantes são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e 

comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco 

na população (CNDSS, 2008). 

Considera-se que esses DSS geram distintos resultados na saúde das populações 

(OMS, 2007). Estamos falando, portanto, em iniquidade em saúde que, para Whitehead 

(1985), representa as diferenças entre os grupos sociais que são desnecessárias e evitáveis, 

além do que, são consideradas abusivas e injustas. 

Em harmonia com esse conceito, o Department of Equity, Poverty and Social 

Determinants of Health da OMS define equidade como a ausência de diferenças injustas e 

evitáveis (ou remediáveis) em saúde entre grupos populacionais definidos socialmente, 

economicamente, demograficamente ou geograficamente. (OMS apud CSDH, 2007). 

Adota-se como referência para este estudo o conceito construído por Whitehead, não 

por ser mais simples, uma vez que a autora declara que o termo “iniquidade” tem uma 

dimensão ética e moral, fazendo com que uma situação de desigualdade seja julgada como 

iniquidade a partir de um determinado contexto, mas o conceito é adotado pela clareza com 

que diferencia desigualdade de iniquidade. 

Para Whitehead e Dahlgren (2006), três características distintas, quando combinadas, 

transformam simples diferenças em saúde em iniquidades sociais em saúde. Segundo os 

autores, elas são: (a) diferenças sistemáticas, pois apresentam um padrão consistente entre a 

população, como exemplo, a maior mortalidade entre os grupos de posição social inferior; (b) 
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socialmente produzidas, pois nenhuma lei natural decreta que a taxa de mortalidade de 

crianças pobres seja maior do que a de crianças ricas; e (c) diferenças injustas, pois a 

expectativa de vida entre grupos populacionais distintos também difere. 

Starfield (2011) acrescenta que a iniquidade pode ser horizontal ou vertical. 

Iniquidade horizontal, segundo a autora, indica que pessoas com semelhantes necessidades de 

saúde não tem acesso aos mesmos recursos em saúde. Por outro lado, a vertical existe quando 

pessoas com maior grau de necessidade não são beneficiadas com maiores recursos. 

A distinção acima se relaciona a outro conceito encontrado na literatura: a iniquidade 

no cuidado em saúde. É definida a partir do acesso, ou do seu impedimento, aos serviços de 

saúde essenciais. Em resumo, o cuidado em saúde “...deve ser de igual acesso aos serviços 

disponíveis para iguais necessidades, de igual utilização para iguais necessidades e deve ter 

igual qualidade para todos” (WHITEHEAD, 1985). 

Estudos europeus compilaram dados referentes tanto a iniquidades em saúde, quanto 

iniquidades no acesso aos serviços de saúde. E são uníssonos em afirmar que as desigualdades 

existem entre os países mais ricos e o mais pobres, mas também ocorrem dentro de um 

mesmo país. (MARMOT, 2007; STARFIELD; SHI, 2002; WHITEHEAD, 1985). 

No Brasil, essas diferenças são extensamente detalhadas a partir do trabalho da 

Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde –CNDSS (2008), cujo relatório 

é uma compilação de estudos científicos na área dos DSS. Esse relatório revela que existem 

diferenças de saúde entre grupos sociais e entre as regiões do próprio país. Os indicadores 

socioeconômicos descritos no relatório são de distintas categorias, como a renda média, renda 

per capita, índices de escolaridade, PIB per capita, razão de dependência, índices de 

desigualdade (índice de Gini e razão de renda). 

Não se observa no relatório, talvez devido ao seu caráter mais abrangente, uma 

análise mais acurada sobre a influência dos gastos públicos em saúde na produção de 

iniquidades em saúde nos municípios brasileiros. 

Starfield (2011) relata uma baixa associação entre os custos de um sistema de saúde 

e os resultados da saúde desta população, mas reconhece a necessidade de outras análises. E é 

esta escassez na análise dos investimentos em saúde sobre os determinantes sociais em saúde 

que referenda a necessidade de inclusão dessa variável em um modelo de análise. 
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Interessa, aqui, conhecer até onde os investimentos setoriais em saúde podem 

influenciar na melhoria de indicadores da área, contribuindo para nortear a política de 

financiamento público em saúde. 

Diante desse vazio, uma medida-síntese (ou indicador) é necessária para a avaliação 

dos diferentes fatores que possam influenciar a saúde da população. A taxa de mortalidade 

infantil (TMI) se tornou uma medida de escolha, uma vez que reflete, de maneira geral, os 

níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico de uma determinada área, sendo 

considerada mundialmente um dos mais importantes e mais utilizados indicadores 

epidemiológicos (MONTEIRO; NAZÁRIO apud BEZERRA FILHO et al, 2007). Além 

disso, o monitoramento da mortalidade infantil e de seus fatores de risco é essencial para 

identificar possíveis impactos de mudanças sociais e econômicas, bem como da cobertura e da 

qualidade dos serviços de saúde (SOUSA e LEITE FILHO, 2008). 

As taxas de mortalidade infantil seguem uma tendência de queda em todo o mundo, 

sobretudo nas últimas décadas (BLACK et al, 2010). A redução da mortalidade infantil é um 

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, programa da Organização das Nações Unidas, 

que visa à redução da Mortalidade Materna e na Infância nos países que assinaram a 

Declaração do Milênio (ONU, 2000). 

Para o Brasil a meta é atingir, até 2015, a taxa de 17,9 óbitos de menores de 1 ano 

por mil nascidos. Em 2010, o Brasil já havia reduzido a TMI para 15,6 óbitos por mil (IBGE, 

2010). Apesar desse avanço, as desigualdades dentro do território brasileiro ainda persistem, 

sejam elas por questões étnicas ou regionais (VICTORA et al, 2011). 

Além disso, diversos são os fatores que podem influenciar as diferentes taxas de 

mortalidade infantil, os DSS são variáveis que tem forte influência sobre os índices de 

mortalidade entre menores de um ano, como descrito em estudos anteriores (BEZERRA-

FILHO et al, 2007; DALLOLIO et al, 2011). 

Dentre os determinantes sociais relacionados à mortalidade infantil, destacam-se na 

literatura: o Produto Interno Bruto (PIB) dos países (BOING, AF; BOING, AC, 2008; 

PAMUK et al, 2011; SCHELL et al, 2007), o nível educacional geral (BEZERRA-FILHO et 

al, 2007a; BEZERRA-FILHO et al, 2007b; PAMUK et al, 2011) ou materno (GEIB; FRÉU, 

2010; HOSSEINPOOR et al, 2006), a assistência pré-natal (BEZERRA-FILHO et al, 2007a; 

OLIVEIRA et al, 2010), o acesso à água encanada e/ou esgotamento sanitário nos domicílios 

(BEZERRA-FILHO et al, 2007a; BEZERRA-FILHO et al, 2007b; BOING, AF; BOING, AC, 
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2008; HOSSEINPOOR et al, 2006), o gasto público com saúde (BOING, AF; BOING, AC, 

2008; SCHELL et al, 2007), o índice de pobreza/baixa renda domiciliar (BEZERRA-FILHO 

et al, 2007a; BEZERRA-FILHO et al, 2007b; HOSSEINPOOR et al, 2006; SCHELL et al, 

2007), a iniquidade (BEZERRA-FILHO et al, 2007a; BOING, AF;  BOING, AC, 2008; 

SCHELL et al, 2007), o espaço geográfico (BEZERRA-FILHO et al, 2007a; DALLOLIO et 

al, 2011; MONTEIRO e SCHMITZ, 2007; SARTORIUS et al, 2010), determinantes 

proximais/individuais – tais como distinções étnicas, baixo peso ao nascer - (BEZERRA-

FILHO et al, 2007a; GEIB e FRÉU, 2010; OLIVEIRA et al, 2010; SERVICES, 2010). 

O Produto Interno Bruto (PIB) foi correlacionado em diferentes estudos à TMI 

(BOING, AF; BOING, AC, 2008; PAMUK et al, 2011; SCHELL et al, 2007). Estes estudos 

realizaram regressão múltipla para analisar as influências das diversas variáveis em um 

modelo único. Por outro lado, uma pesquisa realizada no Brasil (BOING, AF; BOING, AC, 

2008) não utilizou esse método de análise, no entanto obteve resultado semelhante àqueles, 

encontrando correlação negativa entre PIB per capita e TMI. 

Esses estudos reafirmam que a redução da mortalidade infantil, colocando o país com 

índices semelhantes ao de outros países de economia média, é devida a melhorias tanto no 

campo social como na economia do país (VICTORA et al, 2011). 

Uma das melhorias sociais que fizeram a TMI reduzir no Brasil foi no incremento 

educacional realizado no país após 1990 (PAIM et al, 2011; VICTORA et al, 2011). Essa 

variável foi identificada em diferentes estudos como importantes para a redução da 

mortalidade infantil. 

As diferenças na forma de utilização dos dados educacionais, ao que parece, não 

modificaram a sua relação com o desfecho. Tanto o nível educacional geral, utilizado em 

estudos ecológicos, como a escolaridade materna, apresentaram relação inversa com a 

mortalidade infantil. (BOING, AF; BOING, AC, 2008; DALLOLIO et al, 2011; 

HOSSEINPOOR et al, 2006) 

O acesso à água encanada e o esgotamento sanitário foram variáveis estudadas por 

pesquisadores brasileiros (BEZERRA-FILHO et al, 2007a; BEZERRA-FILHO et al, 2007b; 

BOING, AF; BOING, AC, 2008) e de fora do país (HOSSEINPOOR et al, 2006), os quais 

encontraram dados semelhantes no sentido inverso entre maior acesso às medidas sanitárias 

nos domicílios e menor TMI. 
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Apesar da redução da mortalidade infantil por causas infecciosas em grande parte do 

mundo, em alguns países a diarreia ainda é importante causa de óbitos entre crianças. 

Medidas preventivas são importantes na redução da TMI, dentre elas medidas sanitárias, as 

quais são necessidades básicas para uma vida saudável (BLACK et al, 2010; VICTORA et al, 

2011). 

Uma variável bastante presente nos estudos sobre DSS e mortalidade infantil está 

relacionada à renda nos domicílios. Pode se apresentar como índice de pobreza, intensidade 

da pobreza (BEZERRA-FILHO et al, 2007) ou situação econômica do domicílio 

(HOSSEINPOOR et al, 2006). Apesar das distintas denominações, esses indicadores possuem 

em comum a utilização da renda dos indivíduos para gerar informação sobre o rendimento 

domiciliar.  

No estudo de Hosseinpoor et al, 2006, a situação econômica do domicílio foi uma 

das principais responsáveis pela iniquidade da distribuição da TMI no Irã. Contudo, outro 

estudo, ao ajustar com as variáveis de confundimento no seu modelo de regressão linear 

apresentou resultado não significativo para a renda do domicílio. Metodologias distintas 

podem ter levado a resultados divergentes.  

Além da renda, índices de desigualdade foram analisados como possíveis 

determinantes da mortalidade infantil. O índice de Gini foi utilizado nas análises de Boing e 

Boing, 2008; Schell et al, 2007, enquanto a razão de renda entre os 10% mais ricos e os 40% 

mais pobres foi utilizado por (BEZERRA-FILHO; et al, 2007). 

Em países de economia média, o índice de Gini foi importante preditor da TMI 

(SCHELL et al, 2007). Estudo envolvendo municípios brasileiros com mais de 80 mil 

habitantes encontrou correlação positiva da desigualdade com mortalidade infantil (BOING e 

BOING, 2008). Outro estudo que analisou a razão de renda dos 10% mais ricos e 40% mais 

pobres também evidenciou associação entre a desigualdade e a variável TMI (BEZERRA-

FILHO et al, 2007) 

Esses mesmos autores utilizaram os investimentos públicos em saúde como variável 

independente na análise de correlação com a mortalidade infantil. Boing e Boing (2008) 

encontraram na correlação simples relação inversa estatisticamente significante entre Despesa 

Total com Saúde e mortalidade por causas evitáveis. Contudo, em estudo mais recente, cuja 

metodologia aplicou uma regressão múltipla para ajustes de variáreis, os investimentos 
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públicos em saúde perderam significância estatística frente outros determinantes sociais 

(SCHELL et al, 2007). 

A assistência pré-natal foi um fator estudado por (BEZERRA-FILHO et al, 2007; 

OLIVEIRA et al, 2010) observando-se a relação entre esse indicador e a TMI. Ao encontrar 

uma relação de proteção entre os cuidados no pré-natal e a mortalidade infantil, Oliveira et al 

(2010) utilizaram um índice específico.  

Por se tratar de uma ação setorial em saúde e específica para a saúde materno-

infantil, os cuidados pré-natais são citados como medida relevante na prevenção de agravos 

em crianças menores de 1 ano (VICTORA et al, 2011). A distribuição de serviços de saúde é 

importante no alcance da justiça social e na redução das iniquidades em saúde (OMS, 2010). 
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3. OBJETIVO GERAL 

Avaliar a influência dos investimentos em saúde e dos determinantes sociais da 

saúde sobre as taxas de mortalidade infantil total, neonatal e pós-neonatal nos municípios 

brasileiros com mais de 80 mil habitantes. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comparar as médias das taxas de mortalidade infantil total, neonatal e pós-

neonatal entre as categorias das variáveis independentes.  

 Correlacionar as variáveis independentes com as taxas de mortalidade infantil 

total, neonatal e pós neonatal. 

 Mensurar a influência das variáveis independentes nas taxas de mortalidade 

infantil total, neonatal e pós-neonatal. 
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5. METODOLOGIA 

Tipo de estudo 

O delineamento ecológico de múltiplos grupos foi utilizado no presente estudo. 

Caracteriza-se por sua unidade de análise ser uma população ou um grupo de pessoas que 

geralmente pertence a uma área geográfica como uma cidade ou um país. Em muitos casos 

permite a combinação de bases de dados referentes a grupos populacionais extensos. São 

utilizadas quando as medidas no nível individual são incapazes de responder os processos 

ocorridos no nível coletivo (MEDRONHO et al, 2009). 

Esta pesquisa possui abordagem quantitativa, tendo como fontes de informações 

dados secundários disponibilizados por instituições oficiais, dentre estas o Ministério da 

Saúde e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Amostragem 

Foram selecionados para compor a amostra todos os municípios brasileiros que 

possuíam 80 mil habitantes ou mais, a partir dos dados do censo populacional realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para o ano de 2010. 

Dessa forma, obtém-se dados mais confiáveis do Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), uma vez 

que a cobertura desses sistemas em municípios desse porte é maior, o que permite uma maior 

confiabilidade no cálculo direto das taxas de mortalidade infantil. 

Além disso, o Ministério da Saúde recomenda o uso das taxas para mortalidade 

infantil em municípios acima desse contingente populacional, a fim de evitar grandes 

flutuações nos resultados obtidos, como pode acontecer em municípios com pequenas 

populações. 

O total de municípios que correspondia a esse critério foi 356 municípios, cuja 

distribuição abrangeu todas as regiões brasileiras, assim como seus estados. 

Procedimentos 

Foi feita uma revisão de literatura sistemática nas bases de dados Lilacs, Ibecs e 

Medline, onde se buscou artigos científicos a partir dos descritores “Mortalidade Infantil” ou 

“Infant Mortality”, “Determinantes” ou “Determinants” associados ao termo “Brasil” ou 
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“Brazil”. Dos 45 artigos selecionados, apenas 10 foram incluídos no estudo, uma vez que, de 

acordo com os critérios de inclusão, os mesmos precisavam ser publicados nos últimos dez 

anos e contemplar dois ou mais determinantes em saúde, que não fossem características 

individuais (ou proximais), relacionando-os com a taxa de mortalidade infantil total ou por 

seus componentes. 

A coleta dos dados ocorreu entre os meses de fevereiro e setembro de 2012. Para 

aquelas informações desagregadas e disponibilizadas por ano, optou-se por trabalhar com 

médias dos três últimos anos, a fim de minimizar o efeito de resultados atípicos para um 

período restrito. A exceção foi os dados do PIB, cujos resultados não estavam disponíveis 

para 2010. A fonte dos dados foi, o DATASUS (Banco de dados do Sistema Único de Saúde). 

O total de óbitos infantis foi obtido dos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM), e a população de nascidos vivos foi obtida do Sistema Nacional sobre Nascidos Vivos 

(SINASC). 

A variável dependente do estudo é a Taxa de Mortalidade Infantil, cuja média dos 

anos de 2008 a 2010 foi utilizada neste estudo a fim de evitar inconsistências ou grandes 

flutuações. A Taxa de Mortalidade Infantil é calculada de acordo com a seguinte equação: 

 

TMI =   Total de óbitos em menores de 1 ano, em determinado período  x 1.000 

Total de nascidos vivos no mesmo período 

 

Além da TMI total, são variáveis dependentes a taxa de mortalidade infantil neonatal 

(TMI neonatal) - para óbitos entre nascidos vivos menores de 28 dias – e a taxa de 

mortalidade infantil pós neonatal (TMI pós neonatal), para óbitos entre crianças com 28 dias 

completos até um ano de vida. 

As variáveis independentes foram selecionadas, utilizando-se o critério de citação em 

estudos científicos já publicados, em que se analisassem sua relação com a TMI. Ainda, para 

adaptação à realidade brasileira foi necessária a escolha de indicadores mais adequados ao 

contexto local e/ou que estivessem disponíveis em base de dados oficiais. 

As variáveis independentes foram caracterizadas como: Socioeconômicas, de 

Investimento em Saúde e Assistencial. 

 Variáveis Socioeconômicas 

o Porcentagem de domicílios ligados à rede geral de esgoto 
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Obtida a partir dos dados do IBGE, é o percentual de domicílios que dispõe de ligação 

à rede coletora ou fossa séptica (IBGE). Expressa as condições socioeconômicas regionais e a 

priorização de políticas governamentais voltadas para o desenvolvimento social, identificando 

situações de desigualdade (REDE, 2008)  

 

 

 

o Taxa de alfabetização 

Indicador que tem como fonte de dados o censo do IBGE, se refere à proporção de pessoas, 

com mais de 10 anos, alfabetizadas em relação ao total da população nessa faixa etária. 

 

o Produto Interno Bruto (PIB) per capita 

Esse indicador foi calculado a partir dos dados do IBGE. Destina-se a medir a 

produção do conjunto dos setores da economia por habitante e indica o nível de produção 

econômica. 

 

 

 

o Proporção de pobres 

Tem como fonte de dados o IBGE, e representa o percentual da população com renda 

familiar mensal per capita de até meio salário mínimo no ano considerado. 

 

o Rendimento mediano mensal dos domicílios 

Corresponde ao valor do rendimento nominal mediano mensal dos domicílios 

particulares permanentes, foi obtido através dos dados do censo do IBGE. 

 

o Razão entre a renda dos 20% mais ricos e 20% mais pobres 

Sua fonte de dados foi do censo populacional (IBGE), sendo uma medida do grau de 

desigualdade existente na distribuição da renda, pois expressa a concentração de renda pessoal 

ao comparar extremos de renda. Quanto mais elevado o valor, maior a concentração da renda. 

(REDE, 2008) 

 

o Índice de Gini 

                             Número de domicílios ligados à rede 

   geral coletora ou fossa séptica no mesmo município    x 100 

                Número de domicílios em determinado município 

 

Valor do PIB em moeda corrente, a preços de mercado 

                             População total residente 
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É uma medida do grau de concentração de uma distribuição, cujo valor varia de zero 

(perfeita igualdade) até um (a desigualdade máxima), nesse caso mede a distribuição da renda 

domiciliar per capita. O IBGE disponibiliza esse dado para os anos censitários. 

 

o Variação do Índice de Gini 

É um indicador calculado a partir da diferença percentual entre o resultado do Índice de 

Gini para o ano 2010 e do ano de 2000. Reflete se a desigualdade aumentou ou regrediu nos 

municípios estudados entre os anos assinalados. 

 

 Indicadores de Investimentos em saúde 

o Recursos próprios aplicados em saúde 

Tem os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, através do Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), e representa o percentual de 

recursos próprios aplicados em Saúde, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 29 

(SAÚDE, 2009). 

 

 

 

o Despesa total com Saúde, sob responsabilidade do município, por habitante. 

Também tem como fonte de dados o SIOPS. Representa a despesa total com Saúde 

(exceto inativos), inclusive aquela financiada por outras esferas de governo, por 

habitante/ano. 

Este Indicador visa mensurar a despesa total com saúde, sob responsabilidade do 

município. Resulta do gasto em saúde, advindo de todas as fontes, quer sejam impostos, 

transferências do SUS (União, Estados e outros municípios) (SAÚDE, 2009). 

 

 

 

o Gasto Público com saúde como proporção do PIB 

Esse indicador é calculado a partir dos dados do SIOPS/MS, para o numerador, e dos 

dados do IBGE para o denominador. Percentual do Produto Interno Bruto (PIB) que 

corresponde ao gasto público com saúde, segundo esfera de governo, em determinado local e 

período. 

_Despesas com ações e serviços públicos de saúde_ x 100 

Receitas Próprias 

 

Despesa total com saúde 

Número de habitantes 
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Mede a dimensão desse gasto com saúde no valor total da economia (REDE, 2008). 

 

 

 

 

 Indicador assistencial 

o Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal 

Distribuição percentual de mulheres com filhos nascidos vivos, com sete ou mais 

consultas de pré-natal, em determinado município e ano. Esse indicador foi obtido a partir dos 

dados do Pacto pela Saúde, disponíveis no DATASUS. 

É influenciado por fatores socioeconômicos, pela infra-estrutura de prestação de 

serviços e por políticas públicas assistenciais e preventivas (REDE, 2008).  

 

 
 

 

Dessa forma, foram selecionadas as variáveis socioeconômicas, as variáveis de 

investimento em saúde e uma variável assistencial, apresentadas no Quadro 1. 

Quadro 1: Resumo das variáveis independentes por fonte, ano e característica no estudo. 

Variável Fonte Ano Característica 

Porcentagem de domicílios ligados à 

rede geral de esgoto  

IBGE 2010 Socioeconômico 

Taxa de alfabetização IBGE 2010 Socioeconômico 

PIB per capita IBGE 2008-2009 Socioeconômico 

Proporção de pobres IBGE 2010 Socioeconômico 

Rendimento mediano mensal dos 

domicílios 

IBGE 2010 Socioeconômico 

Razão entre a renda dos 20% mais ricos 

e 20% mais pobres 

IBGE 2010 Socioeconômico 

Índice de Gini IBGE 2010 Socioeconômico 

Variação do Índice de Gini IBGE 2010 Socioeconômico 

Recursos próprios aplicados em saúde SIOPS-

DATASUS 

2008-2010 

(média) 

Investimento em 

Saúde 

Despesa total em saúde (hab/ano) SIOPS-

DATASUS 

2008-2010 

(média) 

Investimento em 

Saúde 

Gasto Público com saúde como 

proporção do PIB 

SIOPS 

IBGE 

2008-2009 

(média) 

Investimento em 

Saúde 

Porcentagem de nascidos vivos de mães 

com 7 ou mais consultas pré-natal 

DATASUS 2008-2010 Assistencial 

 

Valor do gasto público com saúde   x 100 

Valor do PIB 

 

Número de nascidos vivos de mães com 7 ou mais 

consultas de pré-natal em determinado local e período  x 100 

         Número de nascidos vivos, no mesmo local e período 
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Tratamento estatístico 

A análise estatística foi iniciada com a análise descritiva das variáveis. Procedeu-se a 

análise de normalidade dos dados das variáveis dependentes, por meio do teste de 

Kolmogorov-Smirnov, da curva de normalidade e da análise da curtose e assimetria obtida da 

amostra. 

Preliminarmente à análise de correlação entre as variáveis, de caráter exploratório, 

fez-se uma comparação entre as médias da taxa de mortalidade total (TMI total) e as variáveis 

independentes. Estas foram categorizadas a partir das medianas, gerando dois grupos para a 

análise. 

Para observar se as variáveis possuíam características comuns, a partir das quais 

pudessem ser agrupadas para a análise múltipla, realizou-se uma análise fatorial exploratória 

entre as variáveis independentes. 

Antes da construção da matriz de correlação, os outliers multivariados foram 

avaliados, a partir do diagnóstico entre casos que estiveram além do limite dos 3 desvios 

padrões da média, sendo realizada a retirada dos casos. Foram incluídas na análise as 

variáveis que obtiveram correlação de Pearson superior a 0,3. 

Na regressão múltipla das variáveis, foram incluídas no modelo estatístico aquelas 

que apresentaram um valor de p igual ou superior a 0,20 (p≥0,20).  

Para a análise estatística foi utilizado o software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 20.0. 

Aspectos Éticos 

Por se tratar da análise de dados secundários, o presente trabalho não foi submetido a 

um Comitê de Ética em Pesquisa. 
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6. RESULTADOS 

As unidades de análise desse estudo, os municípios brasileiros com população superior 

a 80 mil habitantes, tiveram distribuição entre todas as regiões do país e entre todos os 

estados, formando uma amostra de 356 casos (n=356), cuja descrição poderá ser observada na 

Tabela 1. 

Tabela 1: Distribuição dos municípios brasileiros com população superior a 80 mil habitantes entre regiões e 

estados brasileiros, 2010. 

Regiões Estados Nº de municípios 

Norte 

Rondônia 3 

Acre 1 

Amazonas 4 

Roraima 1 

Pará 17 

Amapá 2 

Tocantins 2 

 

Total 30 

Nordeste 

Maranhão 11 

Piauí 2 

Ceará 10 

Rio Grande do Norte 4 

Paraíba 5 

Pernambuco 15 

Alagoas 2 

Sergipe 4 

Bahia 19 

 

Total 72 

Sudeste 

Minas Gerais 41 

Espírito Santo 10 

Rio de Janeiro 30 

São Paulo 88 

 

Total 169 

Sul 

Paraná 24 

Santa Catarina 13 

Rio Grande do Sul 23 

 

Total 60 

Centro-Oeste 

Mato Grosso do Sul 4 

Mato Grosso 6 

Goiás 15 

 

Total 25 
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Observou-se uma concentração de municípios desse porte na região Sudeste, com 169 

municípios, seguida pelo Nordeste com 72 municípios. A região com menos municípios na 

amostra foi a região Centro-Oeste, com 25 municípios. A Figura 1 ilustra essa distribuição no 

mapa brasileiro. 

 

Figura 1: Distribuição dos municípios brasileiros com população superior a 80 mil habitantes por divisão 

político-administrativa de regiões e estados brasileiros, 2010. 

O estudo contou com diversas variáveis, sendo 3 delas dependentes e 12 variáveis 

independentes. Na Tabela 2 se aponta a estatística descritiva dessas variáveis. Apenas a taxa 

de mortalidade infantil total (TMI total), a taxa de mortalidade infantil neonatal (TMI 

neonatal), o índice de Gini e a sua variação foram variáveis que apresentaram normalidade na 

distribuição. 

A tabela mostra que a composição da TMI total (média 14,044) se dá com uma 

participação maior do componente neonatal (média 9,846) em relação à participação do 

componente pós-neonatal (média 4,198). 
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Tabela 2: Análise descritiva das variáveis dependentes e independentes. Municípios brasileiros com mais de 80 

mil habitantes, 2010. 

Variável  Média 

Desvio 

padrão 

Percentis 

p valor* 25 50 75 

TMI total 14,044 3,420 11,760 13,576 16,023 0,054 

TMI neonatal 9,846 2,716 7,860 9,412 11,718 0,281 

TMI pós-neonatal 4,198 1,291 3,394 4,124 4,920 0,005 

% Recursos 

próprios em saúde 
20,812 4,550 17,568 19,987 23,173 0,002 

Despesa total saúde 

hab/ano 
332,37 161,61 219,33 315,54 411,07 0,008 

Saneamento 59,287 30,796 34,959 65,641 87,707 <0,001 

Rendimento 

nominal mediano 
1387,67 417,33 1020,00 1400,00 1600,00 0,049 

% PIB em saúde 2,274 1,261 1,413 1,967 2,788 <0,001 

Cobertura pré-natal 62,689 19,001 49,185 66,935 77,858 0,001 

PIB per capita  16671,78 13454,28 8310,51 13215,34 20073,02 <0,001 

Taxa de 

alfabetização 
93,524 4,558 92,600 95,300 96,400 <0,001 

Proporção pessoas 

pobres 
28,630 15,190 16,370 24,680 38,080 <0,001 

Índice de GINI 0,525 0,055 0,487 0,521 0,562 0,583 

Variação do GINI -6,691 5,033 -10,180 -6,580 -3,350 0,977 

Razão de renda 18,924 8,158 13,538 16,825 21,933 <0,001 

* Teste de Kolmogorov-Smirnov. 

A Figura 2 ilustra os histogramas das variáveis dependentes, com suas respectivas 

curvas normais. 
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Figura 2: Histogramas das variáveis dependentes Taxa de Mortalidade Infantil total (TMI total), Taxa de 

Mortalidade Infantil neonatal (TMI neonatal) e Taxa de Mortalidade Infantis pós-neonatal (TMI pós-neonatal). 

Municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, 2010. 

Os dados das variáveis foram padronizados para a composição do gráfico de caixa. 

Os outliers foram avaliados a partir do diagnóstico entre casos que estiveram além do limite 

dos 3 desvios padrões da média, quando foram retirados 3 municípios da amostra. 
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Figura 3: Gráfico de caixa dos escores das variáveis dependentes e independentes. Municípios brasileiros com 

mais de 80 mil habitantes, 2010. 

 

A partir daí, obteve-se a categorização das variáveis independentes através de suas 

medianas para se avaliar a diferença de médias entre os grupos. Os dados podem ser vistos na 

Tabela 3. A única variável que não apresentou diferença entre as médias foi a variação do 

índice de Gini entre os anos 2010 e 2000. 

As demais variáveis apresentaram significância estatística para o Teste t student, 

observando que entre as categorias há diferença entre as médias da TMI total.  
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Tabela 3: Diferenças entre as médias da Taxa de Mortalidade Infantil para as categorias dos indicadores 

socioeconômicos, de investimentos em saúde e assistencial. Municípios brasileiros com mais de 80 mil 

habitantes, 2010. 

Indicador Categorias N 

Taxa de Mortalidade Infantil 

total 

Média Valor t p valor* 

% Recursos Próprios aplicados 

em saúde 

Baixa aplicação 178 14,544 2,784 0,006 

Alta aplicação 178 13,544   

Despesa total em saúde hab/ano 
Baixa despesa 178 14,671 3,515 0,001 

Alta despesa 178 13,417   

Renda mediana domiciliar 
Baixa renda 182 15,663 10,435 <0,001 

Alta renda 174 12,350   

% do PIB em Saúde 
Baixo gasto 178 13,040 -5,790 <0,001 

Alto gasto 178 15,048   

Cobertura de pré-natal 
Baixa cobertura 178 15,465 8,611 <0,001 

Alta cobertura 178 12,623   

PIB per capita 
Baixo PIB 178 15,451 8,509 <0,001 

Alto PIB 178 12,637   

Taxa de alfabetização 

Baixa 

alfabetização 
182 15,509 9,188 <0,001 

Alta 

alfabetização 
174 12,511   

Proporção de Pobres 
Baixa proporção 180 12,343 -10,978 <0,001 

Alta proporção 175 15,794   

Índice de GINI 

Baixa 

desigualdade 
178 12,809 -7,300 <0,001 

Alta desigualdade 177 15,286   

Variação do GINI 
Baixa redução 177 14,199 -0,851 0,396 

Alta redução 178 13,890   

Razão de Renda 
Baixa disparidade 177 12,596 -8,669 <0,001 

Alta disparidade 177 15,447   

Esgotamento sanitário 
Baixo índice 178 14,964 5,267 <0,001 

Alto índice 178 13,123   

*Valor de p para o Teste t student 
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Em seguida, a correlação entre as variáveis independentes foi calculada para 

proceder a análise fatorial exploratória, cujo objetivo era observar se os indicadores poderiam 

ser reduzidos ao número de classes estabelecidas a priori (indicadores socioeconômicos, 

indicadores de investimento em saúde e assistencial). Com isso, buscava-se facilitar a análise 

múltipla do modelo, pois seria menor o número de variáveis a serem trabalhadas. 
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Tabela 4:  Matriz de correlação das variáveis independentes. Municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, 2010. 

 % Recursos 

próprios  

Despesa saúde  Saneamento Rendimento 

mediano 

% PIB 

saúde 

consultas pré-

natal 

PIB per 

capita  

Taxa de 

alfabetização 

Proporção 

pobreza 

Índice 

de GINI 

Variação do 

GINI 

Razão de 

renda 

% Recursos 

próprios saúde 

R 1 0,244** 0,156** 0,061 0,064 0,156** 0,076 0,129* -0,132* -0,213** -0,057 -0,175** 

p 
 

0,000 0,003 0,249 0,232 0,003 0,155 0,016 0,013 0,000 0,286 0,001 

Despesa total saúde 

hab/ano 

R  1 0,258** 0,370** -0,027 0,343** 0,694** 0,175** -0,292** 0,121* 0,029 -0,016 

p  
 

0,000 0,000 0,613 0,000 0,000 0,001 0,000 0,024 0,591 0,771 

Saneamento 
R   1 0,544** -0,335** 0,609** 0,257** 0,506** -0,621** -0,217** 0,037 -0,359** 

p   
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,486 0,000 

Rendimento 

mediano 

R    1 -0,519** 0,715** 0,461** 0,748** -0,902** -0,196** 0,076 -0,359** 

p    
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,156 0,000 

% PIB com saúde 
R     1 -0,444** -0,527** -0,579** 0,575** 0,154** -0,046 0,241** 

p     
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,392 0,000 

% 7 consultas pré-

natal 

R      1 0,374** 0,591** -0,786** -0,332** -0,033 -0,485** 

p      
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,539 0,000 

PIB per capita 

médio 

R       1 0,320** -0,381** 0,020 0,080 -0,064 

p       
 

0,000 0,000 0,706 0,134 0,231 

Taxa de 

alfabetização 

R        1 -0,831** -0,259** 0,038 -0,407** 

p        
 

0,000 0,000 0,476 0,000 

Proporção de 

pobres 

R         1 0,353** 0,054 0,548** 

p         
 

0,000 0,311 0,000 

Índice de GINI 
R          1 0,433** 0,837** 

p          
 

0,000 ,000 
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(continuação da tabela 4) 

 % Recursos 

próprios  

Despesa saúde  Saneamento Rendimento 

mediano 

% PIB 

saúde 

consultas pré-

natal 

PIB per 

capita  

Taxa de 

alfabetização 

Proporção 

pobreza 

Índice 

de GINI 

Variação do 

GINI 

Razão de 

renda 

% da diferença do 

GINI 

R           1 0,412** 

p           
 

0,000 

Razão de renda 
R            1 

p            
 

** A correlação é significativa no nível 0,01                      

 * A correlação é significativa no nível 0,05 
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Como observado na Tabela 4, a única variável que não obteve correlação R>0,3 com 

qualquer outra variável foi o Percentual de recursos próprios aplicado em saúde. Portanto, não 

compôs o rol de variáveis da análise fatorial exploratória. As fortes correlações apresentadas na 

matriz (R>0,8) não foram critério para exclusão da análise.  

 O número de fatores não foi previamente limitado, possibilitando maior flexibilidade na 

construção dos fatores. A rotação ortogonal do tipo Varimax foi selecionada para o ajuste dos fatores, 

e os dados utilizados na análise fatorial foram os valores padronizados em escore Z. Optou-se pela 

análise fatorial de componentes principais (ACP). 

O resultado da medida de adequação da amostragem Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) foi de 

0,738, representando uma adequação da amostra normal.  Já o teste de esfericidade de Bartlett 

apresentou nível de significância  p<0,001, confirmando a presença de correlação entre as variáveis. 

Os resultados da matriz de componentes rotacionados estão descritos na Tabela 5. 

Tabela 5: Matriz dos componentes rotacionados. Municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, 2010. 

 

Variáveis (padronizadas) 
Componente 

1 2 3 

Zscore:  Despesa total saúde 0,123 0,017 0,940 

Zscore:  Saneamento 0,676 -0,118 0,152 

Zscore:  Rendimento mediano 0,862 -0,042 0,269 

Zscore:  % PIB com saúde -0,710 -0,051 -0,072 

Zscore:  % 7 consultas pré-natal 0,764 -0,241 0,257 

Zscore:  PIB per capita 0,352 0,080 0,812 

Zscore:  Índice de GINI -0,251 0,856 0,157 

Zscore:  Variação do GINI 0,190 0,788 -0,087 

Zscore:  Razão de renda -0,428 0,820 0,054 

Zscore:  Taxa de alfabetização 0,872 -0,074 0,035 

Zscore:  Proporção pessoas pobres -0,913 0,223 -0,168 

Método de extração: Análise do Componente principal.  

Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser. 

 a. Rotação convergida em 5 interações. 

No componente 1 extraído da análise, percebe-se maior correlação entre os indicadores: 

Saneamento, Rendimento mediano, Percentual do PIB gasto com saúde, Cobertura de pré-natal, Taxa 

de alfabetização e Proporção de pessoas pobres. Nesse caso, apenas duas variáveis não 
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corresponderam ao grupo das variáveis socioeconômicas previamente estabelecidas, as quais foram o 

Percentual do PIB gasto com saúde e Cobertura de pré-natal. 

Para o componente 2, nota-se maior interdependência entre as variáveis Índice de Gini, 

Variação do Gini e Razão de Renda. Esse fator poderia ser agrupado em uma categoria distinta da 

qual foi inicialmente estabelecida. Dessa forma, essas medidas, sendo de desigualdades sociais, 

poderiam ser desvinculadas do grupo “Socioeconômico”  para compor uma categoria de análise 

“Desigualdade”. 

No componente 3, as variáveis Despesa total com saúde por habitante/ano e PIB per capita 

apresentaram maior interdependência, divergindo da classificação inicialmente proposta, onde a 

primeira havia sido classificada no grupo “Investimentos em saúde” e a segunda no grupo 

“Socioeconômico”. 

A Figura 3 apresenta o gráfico de sedimentação da análise fatorial, onde pela inflexão da 

curva pode-se extrair os 3 fatores acima citados. 

 
Figura 4: Gráfico de sedimentação da análise fatorial exploratória por componentes principais. Municípios brasileiros 

com mais de 80 mil habitantes, 2010. 

 

Devido a essas inconsistências entre a classificação proposta inicialmente e o resultado da 

análise fatorial exploratória, optou-se por realizar uma análise fatorial confirmatória. Contudo, 

algumas modificações foram realizadas. As variáveis do componente 1 que não guardavam 

características comuns com o grupo “Socioeconômico” foram retiradas dessa etapa de análise. Da 
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mesma forma, o componente foi excluído da análise confirmatória. Com isso, as variáveis Percentual 

do PIB gasto com saúde, Cobertura de pré-natal, Despesa total com saúde por habitante/ano e PIB 

per capita foram trabalhadas de forma isolada, sem no entanto perderem sua posição teórica junto aos 

grupos inicialmente estabelecidos. 

O componente 2 foi agrupado em uma nova categoria de análise, a partir de então 

denominado “Desigualdade”. 

Duas análises confirmatórias foram executadas, sendo a primeira para o grupo 

“Sócioeconomico” e a segunda para o grupo “Desigualdade”. Para cada teste foi calculado apenas um 

único fator, que deveria ser confirmatório para cada grupo. As características dessa etapa foram 

semelhantes àquelas realizadas na análise exploratória (rotação Varimax; análise dos escores Z; 

análise de componentes principais). 

Os resultados das análises estão apresentados na Tabela 6, onde se observam os resultados 

para o teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,767 e 0,608 para os grupos “Socioeconômico” e 

“Desigualdade”, respectivamente. Nos dois resultados confirma-se a adequação das amostras como 

normais. Também reitera-se a presença de correlação entre as variáveis de cada grupo, pois para os 

dois o teste de Bartlett foi obtida significância menor do que 0,001. 
 

Tabela 6: Resultado da análise fatorial confirmatória entre os grupos de variáveis “Socioeconômico” e “Desigualdade”. 

Municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, 2010 

Componente 
Indicador 

(padronizado) 
Correlação 

Variação 

explicada 

Teste 

KMO 

Teste de Bartlett 

(p) 

Componente 

Socioeconômico 

Zscore: Saneamento ,736 77,54% 0,767 <0,001 

Zscore: Rendimento 

mediano 
,921 

Zscore: Taxa de 

alfabetização 
,886 

Zscore: Proporção 

pessoas pobres 
-,963 

Componente 

Desigualdade 

Zscore: Índice de GINI ,924 71,76% 0,608 <0,001 

Zscore: Variação do 

GINI 
,681 

Zscore: Razão de 

renda 
,914 

Método de extração: Análise do Componente Principal.  

a. 1 componente extraído. 

 

Diante desses resultados, o número de variáveis independentes foram reduzidas para 7 

(Cobertura de pré-natal, Percentual do PIB gasto com saúde, Despesa total com saúde por 
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habitante/ano, Percentual de recursos próprios aplicados em saúde, PIB per capita, Fator 

socioeconômico e Fator desigualdade). A partir daí, procedeu-se a análise múltipla, com a construção 

prévia da matriz de correlação entre as sete variáveis independentes e as três dependentes.  

A Tabela 7 destaca a matriz de correlação entre as variáveis. Para a variável dependente 

TMI total, e para as demais – TMI neonatal e TMI pós-neonatal – todas as variáveis independentes 

apresentaram um p<0,20, portanto, para cada desfecho todos os indicadores foram incluídos no 

modelo de regressão múltipla. 

As maiores correlações foram semelhantes para as 3 variáveis dependentes. A Tabela 8 

organiza valores das correlações por ordem decrescente. 

Tabela 8: Ranking dos valores das correlações entre as variáveis independentes e dependentes do estudo. Municípios 

brasileiros com mais de 80 mil habitantes, 2010. 

Variáveis Independentes Variáveis dependentes 

 TMI total TMI neonatal TMI pós-neonatal 

Cobertura pré-natal -0,608 (1) -0,521 (1) -0,501 (2) 

Fator socioeconômico -0,600 (2) -0,506 (2) -0,511 (1) 

% PIB com Saúde 0,376 (3) 0,341 (3) 0,272 (4) 

Fator Desigualdade 0,367 (4) 0,317 (4) 0,299 (3) 

PIB per capita -0,329 (5) -0,282 (5) -0,271 (5) 

Despesa total com saúde -0,248 (6) -0,192 (6) -0,246 (6) 

% Recursos Próprios em saúde -0,112 (7) -0,101 (7) -0,083 (7) 

 

Para as variáveis TMI total e TMI neonatal os valores das correlações ocuparam o mesmo 

lugar no ranking geral em comparação com os dois desfechos. Já para a TMI pós-neonatal, a 

Cobertura de pré-natal perdeu a primeira posição para o Fator socioeconômico. Da mesma forma, 

houve mudança na terceira posição, pois o Percentual do PIB com saúde que para a TMI total e 

neonatal ocupava essa posição, perdeu-a para o Fator desigualdade na TMI pós-neonatal. 
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Tabela 7: Matriz de correlação das variáveis dependentes e independentes padronizadas (escore Z). Municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, 2010. 

 TMI pos-

neonatal 

TMI 

neonatal 

TMI total Fator 

socioeconomico 

Fator 

desigualdade 

PIB per 

capita  

%Recursos próprios 

em saúde 

Despesa total 

saúde 

%PIB com 

saúde 

% Cobertura 

pré-natal 

Zscore: TMI pos-

neonatal  

R¹ 1 0,354** 0,668** -0,511** 0,299** -0,271** -0,083 -0,246** 0,272** -0,501** 

p²  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,121 0,000 0,000 0,000 

Zscore: TMI neonatal  
R  1 0,932** -0,506** 0,317** -0,282** -0,101 -0,192** 0,341** -0,521** 

p   0,000 0,000 0,000 0,000 0,059 0,000 0,000 0,000 

Zscore: TMI total 
R   1 -0,600** 0,367** -0,329** -0,112* -0,248** 0,376** -0,608** 

p    0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 0,000 

Fator socioeconomico 
R    1 -0,319** 0,408** 0,133* 0,313** -0,578** 0,771** 

p     0,000 0,000 0,012 0,000 0,000 0,000 

Fator desigualdade 
R     1 0,008 -0,184** 0,056 0,153** -0,357** 

p      0,876 0,001 0,295 0,004 0,000 

Zscore: PIB per capita 
R      1 0,076 0,694** -0,527** 0,374** 

p       0,155 0,000 0,000 0,000 

Zscore: % Rec.próprios 

em saúde 

R       1 0,244** 0,064 0,156** 

p        0,000 0,232 0,003 

Zscore: Despesa total 

saúde  

R        1 -0,027 0,343** 

p         0,613 0,000 

Zscore: % PIB com 

saúde 

R         1 -0,444** 

p          0,000 

Zscore: % Cobertura pré-

natal 

R          1 

p           

**. A correlação¹ (R) é significativa no nível² 0,01 (p valor). 

*. A correlação¹ (R) é significativa no nível² 0,05 (p valor). 
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Ainda de acordo com a Tabela 8, que alguns indicadores possuem relação inversa com as 

taxas de mortalidade, e outros possuem relação de ordem direta com essas taxas. 

No primeiro caso, os indicadores são o Percentual de mães com 7 ou mais consultas pré-

natal, o Fator socioeconômico, o PIB per capita, Despesa total com saúde por habitante/ano e 

Percentual de recursos próprios aplicados em saúde. 

No último caso, as variáveis com relação direta são o Percentual do PIB gasto em saúde e o 

Fator desigualdade. 

Na análise de regressão essa posição no ranking foi o critério de inclusão no modelo, pois 

optou-se por realizar a inclusão dos indicadores passo a passo. A exceção foi o indicador Cobertura 

de pré-natal, que foi incluído no modelo ao final da regressão, como variável de ajuste. 

Realizou-se uma regressão para cada variável dependente, incluindo todas as variáveis, uma 

vez que todas elas estavam dentro do critério de possuir correlação com p<0,20. 

Quando da entrada da última variável, os outliers multivariados eram avaliados. Se no 

diagnóstico entre os casos fosse apresentado algum município que estivesse além de três desvios 

padrões, ele seria excluído e executava-se um novo cálculo, com as mesmas variáveis da última 

análise. 

Na Tabela 9 pode-se observar os resultados da regressão linear múltipla para avaliar o 

modelo para a taxa de mortalidade infantil total. Na análise, os indicadores Percentual do PIB gasto 

em saúde, Despesa total com saúde por habitante/ano e o Percentual de recursos próprios aplicados 

em saúde perderam significância estatística. 

O Percentual de mães com 7 ou mais consulta pré-natal ajustou o modelo, além disso, foi 

retirado um outlier que estava além dos 3 desvios padrões da média, o que permitiu um incremento 

no ajuste do modelo estatístico. Ao final, o R² ajustado revelou que o modelo explicou 44,1% da 

variação na taxa de mortalidade infantil total. 
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Tabela 9. Resumo do modelo de regressão linear múltipla para a Taxa de mortalidade infantil total (TMI total). 

Municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, 2010. 

 Coeficiente de 

Regressão β 

Significância 

de β 

Intervalo de Confiança de β 

(95%) 

Constante 13,928 <0,001 13,672; 14,184 

Fator Socioeconômico -0,894 <0,001 -1,306; -0,482 

Fator Desigualdade 0,583 <0,001 0,303; 0,862 

Escore PIB per capita -0,335 0,022 -0,620; -0,050 

Escore Cobertura pré-natal -0,977 <0,001 -1,390; -0,563 

N = 350  F = 69,928  R=0,669 R²=0,448  R
2
aj = 0,441 

Modelo da Regressão: Y=13,928 + (-0,894)·x1 + 0,583·x2 + (-0,335)·x3 + (-0,977)·x4  

Onde: x1, Fator socioeconômico. x2, Fator desigualdade. x3, PIB per capita (padronizado). x4, Percentual de mães com 7 

ou mais consultas pré-natal (padronizado). 

As variáveis independentes que permaneceram com significância estatística foram o Fator 

socioeconômico, Fator desigualdade, o PIB per capita (escore) e o Percentual de mães com 7 ou mais 

consultas de pré-natal. 

A Tabela 10 traz os resultados da análise de regressão linear múltipla para a Taxa de 

mortalidade infantil neonatal. 

Tabela 10. Resumo do modelo de regressão linear múltipla para a Taxa de mortalidade infantil neonatal  (TMI neonatal). 

Municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, 2010. 

 Coeficiente de 

Regressão β 

Significância 

de β 

Intervalo de Confiança de β 

(95%) 

Constante -0,021 0,616 -0,105; 0,062 

Fator Socioeconômico -0,200 0,004 -0,335; -0,065 

Fator Desigualdade 0,150 0,001 0,059; 0,242 

Escore PIB per capita -0,096 0,045 -0,189; -0,002 

Escore Cobertura pré-natal -0,261 <0,001 -0,396; -0,126 

N = 351  F = 41,203  R=0,568 R²=0,323  R
2
aj = 0,315 

Modelo da Regressão: Y=-0,021 + (-0,200)·x1 + 0,150·x2 + (-0,096)·x3 + (-0,261)·x4  

Onde: x1, Fator socioeconômico. x2, Fator desigualdade. x3, PIB per capita (padronizado). x4, Percentual de mães com 7 

ou mais consultas pré-natal (padronizado). 

Para a taxa de mortalidade infantil neonatal, o modelo estatístico, apesar de manter as 

mesmas variáveis com significância estatística do modelo para a TMI total, assim como as variáveis 

que perderam sua significância, apresentou um R² ajustado menor (0,315). 

Na Tabela 11, é apresentado o último modelo de regressão linear múltipla do estudo. Nela 

torna-se evidente uma diferença nas variáveis que compuseram o modelo em relação aos dois 
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modelos anteriores. O PIB per capita perdeu significância estatística no modelo após a entrada do 

Percentual de mães com 7 ou mais consultas pré-natal. As demais variáveis que mantiveram 

significância no modelo foram o Fator socioeconômico, o Fator desigualdade e o Percentual de mães 

com 7 ou mais consultas pré-natal. 

Tabela 11. Resumo do modelo de regressão linear múltipla para a Taxa de mortalidade infantil pós-neonatal (TMI pós-

neonatal). Municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, 2010. 

 Coeficiente de 

Regressão β 

Significância de 

β 

Intervalo de Confiança de 

β (95%) 

Constante -0,054 0,186 -0,135; 0,026 

Fator socioeconômico -0,281 <0,001 -0,407; -0,155 

Fator desigualdade 0,122 0,006 0,035; 0,208 

Escore Cobertura pré-natal -0,185 0,005 -0,313; -0,056 

N = 348  F = 48,351  R=0,545 R²=0,297  R
2
aj = 0,290 

Modelo da Regressão: Y=-0,054 + (-0,281)·x1 + 0,122·x2 + (-0,185)·x3 

Onde: x1, Fator socioeconômico. x2, Fator desigualdade. x3, Percentual de mães com 7 ou mais consultas pré-natal 

(padronizado).  

Durante a análise multivariada, surgiram 3 outliers, os quais foram retirados para a 

composição do modelo final, o qual teve R² ajustado 0,290, o que representa uma redução em relação 

ao R² ajustado dos dois modelos anteriores. 

Nas Figuras 3 e 4 constam os gráficos de análise de resíduos e de dispersão dos três 

modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Gráfico de análise de resíduos da regressão linear múltipla para as taxas de mortalidade infantil total, neonatal e 

pós-neonatal. 
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Figura 6: Gráficos de dispersão da regressão linear múltipla para as taxas de mortalidade total, neonatal e pós-neonatal. 
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7. DISCUSSÃO 

Grande parte dos municípios brasileiros com população superior a 80 mil habitantes 

está localizada na região Sudeste do país. Ao contrário, as regiões Norte e Centro-Oeste 

possuem um menor número de municípios com essas características. Essa distribuição, 

contudo, segue o padrão populacional do Brasil, uma vez que 42,1% da população encontra-

se na região Sudeste, enquanto apenas 8,3% e 7,4% nas regiões Norte e Centro-Oeste, 

respectivamente, segundo dados do censo populacional de 2010 (IBGE, 2010) 

Os municípios são as menores unidades administrativas brasileiras com autonomia 

financeira na área da saúde, por isso sua escolha para medir a influência dos investimentos em 

saúde como determinantes dos resultados em saúde. 

Inúmeros estudos trazem comparações dos determinantes sociais em saúde entre os 

países, revelando diferentes condições de saúde entre eles. (CSDH, 2007; STARFIELD e 

SHI, 2002; WHITEHEAD, 1985). Contudo, essas diferenças estão presentes também entre 

regiões dentro de um mesmo país (MARMOT, 2007). 

Para esse estudo, a medida-síntese de saúde utilizada foi a taxa de mortalidade 

infantil, que além da sua taxa total foi desagregada em seus componentes neonatal e pós-

neonatal, por apresentarem características peculiares para cada uma delas (MACINKO et al, 

2006; STARFIELD e SHI, 2002). A taxa de mortalidade infantil foi utilizada por diversos 

estudos, internacionais e no Brasil, como desfecho, onde os determinantes sociais 

compunham o rol de variáveis independentes (ARNTZEN e NYBO ANDERSEN, 2004; 

BEZERRA-FILHO et al, 2007; SCHELL et al, 2007) 

Os dados levantados por esse estudo revelam que, no Brasil, as taxas de mortalidade 

apresentam resultados distintos entre municípios com diferentes condições socioeconômicas. 

Por outro lado, os investimentos em saúde parecem não influenciar esse indicador de forma 

direta. 

A renda, os anos de estudo, o acesso ao saneamento, a taxa de riqueza, os índices de 

desigualdade são alguns dos determinantes encontrados na literatura que influenciam a saúde 

das populações (ALVES e BELLUZZO, 2005; BEZERRA-FILHO et al, 2007; MAIA et al, 

2012; SOUSA e LEITE FILHO, 2008; WHITEHEAD e DAHLGREN, 2006) De fato, 

comparando as médias da taxa de mortalidade infantil entre as duas categorias (baixa e alta) 

de cada variável independente, encontrou-se que todas apresentam diferenças significativas, 

com exceção da variação do índice de Gini. 
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Contudo, essa última variável apresentou significância estatística quando agrupada 

com o Índice de Gini e a Razão de renda entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres. Esse 

agrupamento, realizado após análise fatorial de componentes principais, contribuiu para a 

desagregação desses indicadores do grupo no qual estavam incluídos inicialmente (em 

Indicadores Socioeconômicos). A partir de então, passou a ser denominado Fator 

desigualdade, contribuindo para uma análise mais abrangente da desigualdade como 

determinante social da saúde, uma vez que os estudos utilizam ou o Índice de Gini ou a Razão 

de renda como indicadores (BEZERRA-FILHO et al, 2007; COSTA et al, 2003; SOUSA e 

LEITE FILHO, 2008). Incluindo a Variação do índice de Gini pode-se valorar o quanto os 

municípios reduziram (ou aumentaram) suas desigualdades ao longo do tempo. 

A análise fatorial possibilitou também o agrupamento das variáveis Percentual de 

domicílios ligados à rede de esgoto, Rendimento mediano, Taxa de alfabetização e a 

Proporção de pessoas pobres no Fator socioeconômico. 

Nesse estudo, o Fator socioeconômico influenciou as taxas de mortalidade infantil. 

Esse dado foi corroborado por 6 dos 10 estudos encontrados. Apesar de nenhum estudo ter 

realizado análise de fatores agrupados, cinco deles encontraram significância estatística entre 

fatores socioeconômicos e taxa de mortalidade infantil, sendo explicadas pelas variáveis 

renda, alfabetização, esgotamento sanitário adequado e índice de pobreza (BEZERRA-FILHO 

et al, 2007; COSTA et al, 2003; MACINKO et al, 2006; MAIA et al, 2012; SOUSA e LEITE 

FILHO, 2008; ZANINI et al, 2011). Maia et al (2012) correlacionou apenas escolaridade 

materna e ocupação da mãe juntamente com indicadores proximais, obtendo através de 

linkage de banco de dados o nível de escolaridade da mãe como fator protetor para a 

mortalidade infantil. 

Bezerra-filho et al (2007) e Costa et al (2003) não encontraram significância 

estatística entre o PIB per capita e a taxa de mortalidade infantil, ao contrário desse estudo, 

onde se percebe que independente das demais variáveis incluídas no modelo de regressão, ela 

manteve sua influência na taxa de mortalidade infantil total e neonatal. 

O PIB per capita reflete a riqueza produzida em um território, e seu incremento 

permite uma maior oportunidade de melhorar os investimentos nas condições de vida das 

pessoas. Porém, a má distribuição dessa riqueza pode influenciar a má distribuição de bens e 

serviços, contribuindo para diferenças no nível de saúde da população (OMS, 2010). 
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Com isso, o debate sobre os índices de desigualdade também se inseriram nos 

estudos sobre a mortalidade infantil no Brasil. (Sousa e Leite-Filho e Costa et al) incluíram 

em suas análises sobre TMI o índice de Gini. Não encontraram influência significativa dessa 

variável em relação ao desfecho, ao contrário desse estudo, em que o Fator desigualdade teve 

significância estatística, revelando que quanto maior a desigualdade menores são as taxas de 

mortalidade infantil. 

Em relação às consultas de pré-natal, três dos estudos citados analisaram a influência 

dessa variável em relação a TMI (BEZERRA-FILHO et al 2007; MAIA et al, 2012; 

NASCIMENTO et al, 2012). Apenas o estudo de (Maia et al (2012) encontrou significância 

estatística no modelo final, revelando que um maior número de consultas pré-natal tem efeito 

protetor para mortalidade infantil. Nesse estudo, foi importante indicador na explicação da 

variação nas taxas de mortalidade, ajustando o modelo final. 

Esse dado tem repercussão prática para o sistema de saúde brasileiro, uma vez que o 

Percentual de mães com 7 ou mais consultas pré-natal é um indicador pactuado entre todos os 

municípios brasileiros como meta para a redução da mortalidade infantil. Reforça-se então, a 

importância desse indicador no Pacto pela Saúde, um conjunto de metas para a melhoria da 

situação de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2006). 

A forma de influência dos DSS sobre a saúde tem diferentes perspectivas e 

mecanismos. Um delas tem enfoque sobre a posição social dos indivíduos, que é influenciada 

pela geração de uma estratificação econômico-social a partir das condições socioeconômicas, 

culturais e ambientais desses indivíduos e que provocam diferenças em saúde (CNDSS, 

2008). 

Outra perspectiva aponta para o efeito indireto dos status socioeconômico sobre as 

desigualdades em saúde, ou seja, determinantes em saúde são distribuídos de forma distinta 

entre os grupos sociais, determinando comportamentos pessoais, condições de vida, etc. 

(CSDH, 2007). 

E há ainda o enfoque que propõe que o acúmulo de exposições aos determinantes 

gerarão, ao longo dos anos, diferentes riscos de adoecer. Independente da perspectiva, 

observa-se que as iniquidades em saúde existem e são geradas pelos diferentes determinantes 

sociais em saúde (CSDH, 2007)  
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Por outro lado, dadas as correlações entre as variáveis socioeconômicas, de 

desigualdade social e de cobertura assistencial, a influência dos investimentos em saúde 

perderam significância no modelo de regressão múltipla. 

Dos artigos selecionados na revisão sistemática, apenas dois incluíram variáveis de 

investimento em saúde. Bezerra-Filho et al (2007) utilizaram o indicador “Transferências do 

SUS em relação à despesa total em saúde do município”, que reflete o grau de investimentos 

de outras esferas de gestão (estados e união) em relação à despesa total investida no 

município. No modelo de regressão, essa variável perdeu sua influência sobre a mortalidade 

infantil geral. Já Sousa e Leite Filho (2008) utilizaram um indicador de gasto em saúde 

associado a gasto em saneamento. Apesar de não ser uma medida que explique bem os 

investimentos em saúde por estar associada entre o gasto em saúde e saneamento, também não 

apresentou influência sobre a mortalidade infantil. 

No presente estudo, a variável de investimento em saúde que apresentou resultados 

mais intrigantes foi o Percentual do PIB gasto em saúde, uma vez que delineou-se como uma 

variável de correlação positiva com a mortalidade infantil. Quanto maior esse percentual 

maiores as taxas de mortalidade infantil total, neonatal e pós-neonatal.  

Esse dado deve ser analisado com cautela, uma vez que o estudo, por ter um recorte 

transversal, não permite uma avaliação melhor de causa e efeito. Com isso, um município 

poderia estar gastando mais sua riqueza com saúde por uma questão de negligência em 

investimento em políticas mais abrangentes e integradas. Ou ainda, municípios com maior 

aporte do PIB em saúde poderiam ser aqueles com uma captação da mortalidade no SIM mais 

efetiva, aumentando a TMI em relação aos municípios com menor gasto do PIB no setor. 

Os indicadores Percentual de recursos próprios aplicados em saúde e Despesa total 

com saúde por habitante/ano, também perderam significância após a inclusão no modelo de 

regressão linear múltipla. 

Essa discussão sobre investimentos deve ser ampliada, uma vez que Starfield e Shi 

(2002) encontraram uma associação entre custos dos sistemas de saúde e saúde da população 

em estudo comparativo entre países, ainda que essa associação fosse pequena. Esses autores 

revelaram a importância dos cuidados primários em saúde para a redução da mortalidade pós-

neonatal, o que não ocorreu para a taxa de mortalidade neonatal, por esse componente ser 

mais sensível a tecnologias aplicadas no período perinatal para aumentar a sobrevivência de 

crianças com baixo peso ou com diagnóstico clínico (MACINKO et al, 2006). 
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A atenção primária em saúde (APS) também foi considerada como ferramenta para a 

redução das iniquidades em saúde, permitindo que pessoas com maiores necessidades em 

saúde recebam maiores cuidados em saúde (iniquidade vertical). Enquanto países que não se 

baseiam na APS conseguem reduzir apenas iniquidade horizontais, quando pessoas com 

necessidades semelhantes em saúde recebem os mesmos cuidados. Isso porque o acesso a 

serviços especializados é tolhido das populações menos favorecidas (STARFIELD, 2011). 

Como o escopo desse estudo foi avaliar os investimentos totais em saúde, faz-se 

necessária uma análise desagregada dos investimentos em saúde, com o objetivo de avaliar a 

influência dos gastos em cada nível de complexidade, diferenciando os gastos em atenção 

primária daqueles em média e alta complexidades, sobre as taxas de mortalidade. 

 Além disso, os investimentos em saúde devem ser confrontados com outros 

indicadores de saúde, que ampliem o entendimento sobre os serviços de saúde, não se 

limitando às taxas de mortalidade infantil. Deve-se considerar, inclusive, a possibilidade de 

outros indicadores de resultados serem mais sensíveis aos investimentos em saúde, o que 

poderá ampliar o entendimento dos custos com saúde quando confrontados com os demais 

determinantes sociais da saúde. 

Com isso, busca-se atingir o objetivo de um serviço de saúde equitativo, que seria o 

de tornar semelhante os níveis de saúde em todas as regiões e/ou grupos sociais. Mas segundo 

Whitehead (1985) “... este é um objetivo utópico [...], porque cuidado em saúde é apenas um 

dos muitos fatores que contribuem para as diferenças em saúde em um país, e agindo de 

forma isolada não seria capaz de trazer a esperada melhoria no status de saúde da 

comunidade”. 

As ações recomendadas por renomados autores para o combate às iniquidades 

perpassam por um conjunto de ações integradas, intersetorialmente, que sejam pensadas com 

o objetivo de conceber melhorias não apenas nas condições de saúde de distribuição de 

serviços assistenciais, mas na melhoria das condições de trabalho, nas condições gerais de 

vida e na proteção social (CSDH, 2007; MARMOT, 2007; WHITEHEAD e DAHLGREN, 

2006) 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os determinantes sociais em saúde, segundo os resultados da regressão linear 

múltipla, influenciaram as variações nas taxas de mortalidade infantil total e seus 

componentes neonatal e pós-neonatal. O Fator socioeconômico, o Fator desigualdade e o 

Percentual de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal tiveram significância estatística nas 

correlações com a TMI total, neonatal e pós-neonatal. Além desses indicadores, o Produto 

Interno Bruto per capita apresentou correlação com TMI total e neonatal, independente das 

outras variáveis. 

Os indicadores de investimentos em saúde perderam significância estatística após a 

entrada no modelo de regressão múltipla. Ao que parece, os gastos em saúde não possuem 

influência direta sobre os índices de mortalidade infantil. O Percentual do PIB gasto com 

saúde revelou um intrigante desfecho, pois sugeriu que quanto maior esse investimento, maior 

a TMI. Como o estudo tem recorte transversal, a relação de causa e efeito devem ser 

observadas com cautela. Municípios com maiores frações do PIB aplicadas em saúde 

poderiam fazê-lo por possuir falhas em outras políticas mais abrangentes, ou municípios com 

maior aporte do PIB em saúde poderiam ser aqueles com uma captação da mortalidade no 

SIM mais efetiva, aumentando a TMI em relação aos municípios com menor gasto do PIB no 

setor 

Ademais, esse estudo não avaliou os investimentos específicos na atenção primária à 

saúde e média e alta complexidade. Um maior detalhamento sobre o destino dos recursos 

poderia elucidar melhor o papel desses gastos em saúde na variação dos resultados em saúde 

para diferentes grupos populacionais. 

Outros indicadores de saúde podem ser utilizados como desfecho para avaliar a 

influência dos investimentos em saúde sobre os resultados na população. Talvez se encontrem 

indicadores mais sensíveis àquelas variáveis. 

Por fim, deve-se ter em mente que os investimentos em saúde, isoladamente, tem 

ação limitada na redução das iniquidades. Ações intersetoriais, integradas e com objetivo de 

alcançar o grau mais elevado de saúde para todas as populações e/ou grupos populacionais 

devem ser os alvos dos entes governamentais.  
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