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Nessas condições, se nos perguntassem qual o benefício mais precioso 

da casa, diríamos: a casa abriga o devaneio, a casa protege o 

sonhador, a casa nos permite sonhar em paz. Somente os pensamentos 

e as experiências sancionam os valores humanos. Ao devaneio 

pertencem os valores que marcam o homem em sua profundidade... É 

justamente porque as lembranças das antigas moradias são revividas 

como devaneios que as moradias do passado são em nós imperecíveis. 

Nosso objetivo está claro agora: é necessário mostrar que a casa é um 

dos maiores poderes de integração para os pensamentos, as 

lembranças e os sonhos do homem. Nessa integração, o princípio que 

faz a ligação é o devaneio. O passado, o presente e o futuro dão à casa 

dinamismos diferentes, dinamismos que frequentemente intervém, às 

vezes se opondo, às vezes estimulando-se uma o outro. A casa, na vida 

do homem, afasta contingências, multiplica seus conselhos de 

continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o 

homem através das tempestades do céu e das tempestades da vida. Ela 

é corpo e alma. É o primeiro mundo do ser humano. Antes de ser 

"atirado ao mundo", como o professam os metafísicos apressados, o 

homem é colocado no berço da casa. E sempre, em nossos devaneios, a 

casa é um grande berço. Uma metafísica concreta não pode deixar de 

lado esse fato, esse simples fato, na medida em que esse fato é um 

valor, um grande valor ao qual voltamos em nossos devaneios. O ser é 

imediatamente um valor. A vida começa bem; começa fechada, 

protegida, agasalhada no seio da casa. 
 

BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. Coleção “Os 

pensadores”. São Paulo: Abril/Cultura, 1978. 



 

RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o efeito de diferentes divisões 

territoriais na flutuação aleatória de indicadores socioeconômicos relacionados à 

determinação social da saúde. Trata-se de um estudo ecológico de múltiplos grupos, resultante 

de uma combinação de métodos estatísticos que incluem a análise de dados individuados e 

agregados, com manipulação de cinco bancos de dados oriundos da base de informações do 

Censo Demográfico Brasileiro 2010 - Resultados gerais da amostra. Estes dados foram 

agrupados nos seguintes níveis: domicílios; áreas de ponderação; municípios; regiões 

imediatas de articulação urbana e regiões intermediárias de articulação urbana. Foi utilizado 

um modelo teórico relacionado à determinação social da saúde, tendo como variável 

dependente Domicílio com óbito e como variáveis independentes: Cor ou raça preta; Renda; 

Não frequência à escola ou creche; Analfabetismo; e Escolaridade baixa. Os dados foram 

analisados através da estatística descritiva e inferencial, utilizando regressões de Poisson de 

base individual, regressão multinível de Poisson e regressões lineares múltiplas, à luz do 

referencial teórico da área. Identificou-se uma maior proporção de domicílios com óbitos 

dentre aqueles com pelo menos um morador preto, de menor renda, analfabeto, que não 

frequenta ou frequentou escola e creche e menos escolarizado. A análise do modelo ajustado 

demonstrou que a variável Renda obteve a maior razão de prevalência, sendo observado um 

valor de risco de 1,33 para domicílios com pelo menos um morador com renda média menor 

que R$ 655,00. A análise multinível identificou a existência de efeitos de contexto, na medida 

em que os efeitos randômicos foram significativos em todos os modelos e com razões de 

prevalência diferentes, sendo maiores nas áreas com menores dimensões - áreas de 

ponderação, com coeficiente de 0,035 e municípios, com coeficiente de 0,024. As análises 

lineares múltiplas demonstraram que as variáveis Renda e Escolaridade baixa apresentaram 

potencial explicativo para o desfecho em todos os modelos, tendo a Renda um maior poder de 

determinação dos óbitos domiciliares, especialmente nos modelos relacionados às Regiões 

Imediatas de Articulação Urbana, com um coeficiente padronizado de -0,616 e Regiões 

Intermediárias de Articulação Urbana, com um coeficiente padronizado de -0,618. Conclui-se 

que ocorreram efeitos de contexto sobre a flutuação aleatória dos indicadores 

socioeconômicos relacionados à determinação social da saúde. Estes efeitos foram explicados 

tanto pelas características das divisões territoriais como pelas características dos indivíduos 

que ali vivem ou trabalham. Os efeitos de contexto foram mais bem identificados nas áreas 



 

com dimensões menores, sendo estas mais favoráveis para explicação de fenômenos 

relacionados à determinação social da saúde, especialmente em estudos de sociedades 

marcadas pelas desigualdades sociais e os efeitos de composição foram mais bem 

identificados nas Regiões de Articulação Urbana, conformadas através de mecanismos 

semelhantes aos do fenômeno em estudo. 

 

Palavras-chave: Condições sociais. Censos. Indicadores sociais. Epidemiologia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research aimed to analyse the effect of different territorial divisions in the random 

fluctuation of socio-economic indicators related to social determinants of health. This is an 

ecological study resulting from a combination of statistical methods including individuated 

and aggregate data analysis, using five databases derived from the database of the Brazilian 

demographic census 2010: overall results of the sample by weighting area. These data were 

grouped into the following levels: households; weighting areas; cities; Immediate Urban 

Associated Regions and Intermediate Urban Associated Regions. A theoretical model related 

to social determinants of health was used, with the dependent variable Household with death 

and as independent variables: Black race; Income; Childcare and school no attendance; 

Illiteracy; and Low schooling.  The data was analysed in a model related to social 

determinants of health, using Poisson regression in individual basis, multilevel Poisson 

regression and multiple linear regression in light of the theoretical framework of the area. It 

was identified a greater proportion of households with deaths among those with at least one 

black resident, lower-income, illiterate, who do not attend or attended school or day-care and 

less educated. The analysis of the adjusted model showed that most adjusted prevalence ratio 

was related to Income, where there is a risk value of 1.33 for households with at least one 

resident with lower average personal income to R$ 655,00 (Brazilian current). The multilevel 

analysis demonstrated that there was a context effect when the variables were subjected to the 

effects of areas, insofar as the random effects were significant for all models and with 

different prevalence rates being higher in the areas with smaller dimensions - Weighting areas 

with coefficient of 0.035 and Cities with coefficient of 0.024. The ecological analyses have 

shown that the variable Income and Low schooling presented explanatory potential for the 

outcome on all models, having income greater power to determine the household deaths, 

especially in models related to Immediate Urban Associated Regions with a standardized 

coefficient of -0.616 and regions intermediate urban associated regions with a standardized 

coefficient of -0.618. It was concluded that there was a context effect on the random 

fluctuation of the socioeconomic indicators related to social determinants of health. This 

effect was explained by the characteristics of territorial divisions and individuals who live or 

work there. Context effects were better identified in the areas with smaller dimensions, which 

are more favourable to explain phenomena related to social determinants of health, especially 

in studies of societies marked by social inequalities. The composition effects were better 



 

identified in the Regions of Urban Articulation, shaped through mechanisms similar to the 

phenomenon under study. 

 

KEYWORDS: Social conditions. Census. Social indicators. Epidemiology.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Compreender o processo saúde e doença nas populações tem sido um desafio 

crescente ao longo do desenvolvimento do homem na sociedade. A busca pela sobrevivência 

ou por uma melhor qualidade de vida, nos tempos atuais, impõe o reconhecimento dos riscos 

e ameaças à saúde e mais ainda, um diagnóstico apurado da situação de saúde e doença 

encontrada nas populações.  

Cabe à Epidemiologia o papel de aglutinar conhecimentos e técnicas que 

favoreçam o diagnóstico da situação de saúde e doença nas populações, oferecendo 

informações que colaborem para o planejamento das ações de cuidado à saúde, sejam elas 

desenvolvidas no âmbito individual ou coletivo. Para bem desenvolver este papel, há que se 

construir continuamente novos conhecimentos que proporcionem o aprimoramento e 

atualização destas técnicas frente aos atuais problemas, que também se alteram ao longo dos 

anos. 

Na tentativa de dar conta da responsabilidade de interpretar e oferecer respostas 

em âmbito populacional às dúvidas relacionadas à complexidade multicausal dos problemas 

de saúde, a Epidemiologia se conforma, enquanto estrutura de conhecimento, com base em 

outras ciências, além daquelas relacionadas à própria etiopatogenia das doenças. Dentre elas, 

temos especialmente as ciências sociais, que ajudam a melhor compreender a relação do 

homem na sociedade e a estatística, ao organizar dados individuais para análise de dados 

populacionais.  

Diferentes teorias explicativas do processo saúde e doença foram defendidas ao 

longo do desenvolvimento do saber epidemiológico. As mais antigas relacionavam as doenças 

como oriundas do ambiente - pouco compreendido, mas que a tudo determinava. Com o 

surgimento do conhecimento microbiológico, as doenças passam a ser explicadas 

fundamentalmente pela presença de bactérias e o ambiente passa a ser visto como simples 

depositário de agentes infecciosos. Mais recentemente, o espaço passa a integrar um conjunto 

de fatores que podem causar doenças ou promover saúde. 

Esta identificação do espaço como fator causal no processo saúde e doença levou 

a Epidemiologia a fortalecer suas relações com outra área do conhecimento - a Geografia, na 

tentativa de melhor conhecer esse espaço. Nesta, os conceitos de espaço também têm sido 

reinterpretados, a partir de uma visão inicial centrada nas delimitações puramente geográficas 

para visões ampliadas que o compreendem com uma concepção de espaço em que relações 
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sociais se estabelecem no seu interior e por isso, conformam e são conformados por este 

espaço. 

Dentre um conjunto de dúvidas que ainda persistem neste corpo de conhecimento, 

algumas nos motivaram à realização desta investigação. A primeira delas se relaciona ao 

interesse de conhecer em que medida os processos de adoecimento ou morte em populações 

podem ser atribuídos às características dos indivíduos ou do espaço em que eles vivem ou 

trabalham. Outra questão se refere à necessidade de identificar divisões territoriais adequadas 

para a análise de situação de saúde em pesquisas epidemiológicas e finalmente, uma terceira 

se dá pelo interesse em identificar indicadores epidemiológicos que melhor descrevam as 

situações de saúde ou doença em diferentes divisões territoriais. 

Nessa perspectiva, as reflexões feitas neste trabalho foram embasadas 

especialmente nas ideias de: Rojas, Barcellos (2003); Barcellos (2003, 2008); Curtis et al. 

(2004); Tunstall, Shaw e Dorling (2004); Merlo et al. (2005), (2012); Subramanian e Kawachi 

(2006); Wilkinson e Pickett (2006); Galobardes (2006); Galobardes, Lynch e Smith (2007);  

Frohlich et al. (2008); Santos (2008, 2009); Lawlor e Mishra (2009); Celeste e Nadanovsky 

(2010); Rainham et al. (2010); Santos, Jacinto e Tejada (2012); Castelli (2013); e Chor 

(2013).  

Quanto ao referencial metodológico, foram fundamentais as contribuições de Diez 

Roux (2004), (2009); Buss e Pellegrini Filho (2007); CNDSS (2008); Medronho (2009); 

Graham (2009); Khoury, Gwinn e Ionnidis (2010); Aquino et al. (2011); Drolet, Lorenzi 

(2011); Marmot et al. (2012); Brasil (2013a, 2013b); e Guimarães (2013). 

Estes autores consubstanciam o marco teórico deste estudo, bem como outros 

autores referenciados que, da mesma forma, contribuíram na elucidação das questões desta 

pesquisa. 

Desta forma, situando-se no encontro dos conhecimentos da Epidemiologia com 

os conhecimentos destas áreas afins – Ciências Sociais, Geografia e Estatística, esta pesquisa 

analisa a capacidade destas compreensões serem apropriadas por métodos epidemiológicos, 

considerando o modelo da determinação social da saúde. Isto é, discute questões relacionadas 

ao espaço enquanto fator importante para a determinação social da saúde e, ainda, de suas 

desigualdades.  

Seus resultados irão contribuir para a discussão de alternativas metodológicas que 

possibilitem à Epidemiologia melhor compreender o papel do espaço no processo saúde e 

doença da população e sua utilidade para a construção de teorias científicas e para apoiar a 
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gestão pública no diagnóstico da situação de saúde e no planejamento e avaliação das ações 

de saúde. 

Em seguida a esta breve introdução, este manuscrito está dividido em sete seções. 

A segunda seção apresenta a construção teórica relacionada ao seu tema, agrupada em três 

subseções: os conceitos relacionados ao espaço e ao processo saúde e doença nas visões da 

Geografia e da Epidemiologia; os efeitos de contexto e de composição nas variações de saúde 

no espaço; as dimensões territoriais e o processo saúde e doença na população. Nas terceira e 

quarta seções são apresentados os objetivos e o percurso metodológico da investigação e nas 

quinta e sexta seções seus resultados são apresentados e discutidos, com base nas questões da 

pesquisa e à luz do referencial teórico. Finalizando, a sétima seção apresenta as considerações 

finais da pesquisa, enquanto contribuição à construção do conhecimento na área em apreço. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 OS CONCEITOS RELACIONADOS AO ESPAÇO E AO PROCESSO SAÚDE E 

DOENÇA, NAS VISÕES DA GEOGRAFIA E DA EPIDEMIOLOGIA. 

 

O papel do espaço na determinação do processo de saúde e doença na população 

tem sido objeto de estudo desde a Antiguidade, onde se atribui a Hipócrates (480 a. C) a 

primeira obra que descreve os efeitos ambientais na saúde de indivíduos e populações - Ares, 

Águas e Lugares (CAIRUS, 2005; REGO, 2006; SCLIAR; ALMEIDA FILHO; 

MEDRONHO, 2011).  

Em outro estudo clássico, John Snow (1854) traz uma contribuição para a 

compreensão desta relação, ao determinar a causalidade da cólera a partir da elaboração de 

um mapa com a distribuição dos casos, em Londres. Neste mapa estavam indicados os pontos 

da rede de esgoto, as bombas d’água, as ruas com suas casas e prédios e as residências com 

ocorrência de óbitos (SNOW, 1999; STEVEN, 2008; BONFIM; MEDEIROS, 2008). Este 

estudo foi considerado um marco teórico na compreensão do papel do espaço no processo 

saúde e doença pela Epidemiologia permitiu a Snow suspeitar da transmissibilidade da cólera 

pela água, sem disponibilidade do conhecimento microbiológico, ao observar neste mapa a 

proximidade do maior número de casos junto a uma bomba de abastecimento de água situada 

na Broad Street, atual Broadwick Street/Soho.   

Snow teve muitas dificuldades na defesa de suas teses em função da maioria dos 

médicos da época acreditar que a forma de contágio da cólera estava ligada à teoria do 

miasma, relacionada com as péssimas condições de saneamento. Em 1849 ele já tinha 

publicizado sua teoria sobre o agente causal da cólera ser proveniente de águas contaminadas. 

Mas, esta teoria era considerada insuficiente para sua aceitação e apesar de ser membro 

fundador da Sociedade Epidemiológica de Londres e estar convencido que a água era o ponto 

chave da questão, não sabia como comprová-la e não tinha ideia exata do agente causador, 

nem de como identificá-lo (SNOW, 1999; STEVEN, 2008; SCLIAR; ALMEIDA FILHO; 

MEDRONHO, 2011). 

Desta forma, a epidemia possibilitou a ele a oportunidade dessa comprovação. Em 

função da gravidade da situação, ele voltou a se dedicar ao tema estudando detalhadamente os 

registros de outro pesquisador da época, William Farr, que era médico e trabalhava com as 

estatísticas de nascimento, óbitos e casamentos, em busca de pistas que pudessem ajudá-lo a 

desvendar o motivo das mortes.  Por solicitação de Snow, Farr passou a coletar dados 
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relacionados aos lugares onde os moradores do domicílio em que ocorreram as mortes 

obtinham a água, além dos dados tradicionalmente coletados nos registros dos óbitos - causa 

da morte, paróquia, idade e profissão (SNOW, 1999; STEVEN, 2008). 

Com estas informações, Snow passou a estudar a distribuição da água pelas 

companhias, mas teve dificuldade de saber exatamente de onde as casas obtinham a água, pois 

a rede de encanamento era confusa e muitos moradores não sabiam a origem da água de sua 

casa. A partir da análise da distribuição dos casos no mapa, de informações coletadas na sua 

investigação e de análises físico-químicas da água, ele passou a suspeitar da qualidade da 

água da referida bomba de abastecimento e defendeu a sua interdição, que foi aprovada pelo 

Conselho Administrativo da Paróquia de St. James (SNOW, 1999; STEVEN, 2008). 

Após uma semana de interdição do fornecimento de água pela bomba, os casos de 

óbitos foram decaindo. Os números finais informaram que em menos de duas semanas, 

aproximadamente, setecentas pessoas que viviam próximo à bomba da Broad Street morreram 

(SNOW, 1999; STEVEN, 2008). 

Desta forma, John Snow contribuiu de forma marcante para a compreensão da 

influência do espaço na determinação da saúde ou do adoecimento populacional, 

especialmente pelo uso e análise de mapas no diagnóstico de saúde. Seus importantes achados 

científicos, com grande repercussão social, proporcionaram o seu reconhecimento como Pai 

da Epidemiologia (SCLIAR; ALMEIDA FILHO; MEDRONHO, 2011; LIMA NETO et al., 

2013). 

Na área da Geografia, importantes conceitos teóricos relacionados a esta discussão 

foram elaborados no final da década de 1930. O parasitologista russo Evgeny Pavlovsky 

elaborou a Teoria dos Focos Naturais das Doenças, também conhecida como Teoria da 

Nidalidade Natural das Doenças Transmissíveis, que atribuía ao homem a eventual produção 

de focos da doença através de suas ações sobre a natureza.  

Desta forma, é considerado o primeiro autor a relacionar a noção espacial na 

epidemiologia contemporânea. Sua teoria, de cunho ecologista, estabelecia o conceito de que 

o espaço era o cenário no qual circulava o agente infeccioso – a patobiocenose – e este 

cenário era classificado em “natural” ou intocado pela ação humana ou “antropopúrgico”, 

quando era alterado pela ação humana (SILVA, 1997; VIEITES; FREITAS, 2007; 

BALASHOV, 2010).  

No mesmo período, o geógrafo francês Maximilien Sorré defendeu a relevância 

da ação do homem na formação e alteração do complexo patogênico, observando a existência 
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da relação entre as doenças e as características geográficas, físicas e biológicas do lugar onde 

se encontram, lançando as bases da Geografia Médica (VIEITES; FREITAS, 2007). 

Ao se preocupar com a operacionalização de sua proposta de complexos 

patogênicos, Sorré introduz a discussão sobre o elemento tempo e o consequente caráter 

histórico desta relação e discute os limites e usos de mapas de morbidade e mortalidade, 

declarando sua importância na compreensão dinâmica do padrão de distribuição das doenças.  

Neste aspecto, ele introduz a discussão relacionada à cartografia e escalas, relacionando a 

importância de se estudar a distribuição de doenças através de mapas e sua relação com os 

serviços de saúde (BOUSQUAT; COHN, 2004). 

O avanço dessa discussão na área da Saúde estimulou a Geografia a pensar o 

espaço além de sua finalidade natural - servir como um recipiente espacial e com uma visão 

restrita às limitações geográficas, ou seja, reduzido às dimensões físicas e cartográficas, com 

sobreposição entre paisagem e espaço, transformados em sinônimos (BOUSQUAT; COHN, 

2004).  

A Geografia passa a defender uma concepção de espaço que contempla as pessoas 

e possibilita explicações de saúde ou de comportamentos relacionados à saúde. Esta mudança 

conceitual adota uma perspectiva relacional, na qual as características do contexto são 

relacionadas com a atividade humana (TUNSTALL; SHAW; DORLING, 2004; CUMMINS 

et al., 2007; FROHLICH, 2007). 

Cummins et al. (2007) ao discutirem a compreensão e representação do espaço na 

pesquisa em saúde, apresentam em seu artigo um quadro ilustrativo que sumariza as 

principais diferenças entre a visão convencional e a visão relacional do espaço.  Nesta 

classificação, os autores apresentam diferentes visões de espaço no que diz respeito às suas 

delimitações, escalas, características, tipos de população, serviços, entre outras características 

(Quadro 1). 
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Quadro 1 - Diferenças entre as compreensões do espaço nas visões convencional e relacional. 

 Brasil, 2015. 

Visão Convencional Visão Relacional 

Espaços com limites geográficos definidos em 

uma escala específica. 

Espaços articulados em redes, em multiescalas. 

Delimitados por distâncias físicas. Delimitados por distâncias sociorelacionais. 

População fixa. População de indivíduos que se mudam 

diariamente e ao longo do curso de vida. 

Serviços fixos nos locais, relacionados a 

jurisdições territoriais. As distâncias seguem um 

modelo, variando seu uso no espaço. 

Bens disponíveis para as populações com 

acessos diferentes em relação ao tempo e 

espaço. A distância Euclidiana pode não ser 

relevante. 

Definições de áreas relativamente estáticas e 

fixas. 

Definições de áreas relativamente dinâmicas e 

fluidas. 

Características fixas em instantes. Características dinâmicas. 

Divisões territoriais com infraestrutura e 

serviços culturalmente neutros. 

Divisões territoriais com serviços e 

infraestruturas impregnados de relações sociais 

de poder e significado cultural. 

Características contextuais descritas de forma 

sistemática e consistente, por diferentes 

indivíduos e grupos. 

Características contextuais descritas de forma 

variada, por diferentes indivíduos e grupos. 

Fonte: (CUMMINS et al., 2007) 

 

Arcaya et al. (2012) discutem estas questões ao afirmarem as limitações do uso de 

uma visão centrada apenas na perspectiva de “espaço”, que define as observações de acordo 

com a proximidade de outras observações, ignorando possíveis semelhanças significativas 

entre observações geradas por fronteiras geográficas ou políticas, que podem ser influenciadas 

por fatores presentes nestes espaços. Desta forma, defendem o uso destas duas perspectivas, 

para identificar a melhor abordagem para um conjunto de dados ou problema específico. 

Rainham et al. (2010) reforçam esta discussão e evidenciam que apesar destes 

avanços conceituais, os limites territoriais convencionais, por serem usualmente mais rígidos, 

não expressam a devida importância da influência temporal, indicando que a influência do 

espaço também se altera ao longo do curso de vida das pessoas.  

Nesta perspectiva, as crianças são mais propensas a se relacionarem de forma 

mais intensa com seu local de moradia. A partir da adolescência, sua relação com os locais 

perto de sua moradia é reduzida em função das novas inserções sociais, caracterizadas por 
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maior mobilidade e independência. Com o avançar dos anos, há um retorno para ligações 

mais fortes com os lugares de moradia. Assim, a influência do contexto é maior nos dois 

extremos do curso de vida das pessoas – crianças e idosos (Figura 1). 

 

Figura 1 – Influência hipotética do contexto sobre o curso de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Idade 

                    Fonte: (RAINHAM et al., 2010) 

  

No Brasil, algumas contribuições teóricas representando os avanços iniciais na 

análise da relação existente entre o espaço e a saúde foram elaboradas pelos pesquisadores 

Samuel Pessoa, Josué de Castro, Luiz Jacintho Silva e Milton Santos.  

Samuel Pessoa, ao estudar as endemias prevalentes transmitidas por vetores no 

Brasil em torno da década de 70, especialmente a esquistossomose e a doença de Chagas, 

defendia a relação dessas enfermidades com as características ambientais das áreas em que 

elas ocorriam e com as condições socioeconômicas das populações envolvidas (VIEITES; 

FREITAS, 2007; VIEITES, 2014). 

A contribuição de Josué de Castro é evidenciada através da publicação de sua obra 

pioneira - Geografia da Fome, no ano de 1946. Esta publicação contribuiu fortemente com a 

discussão do tema, ao abordar um evento não transmissível – fome e com uma discussão de 

espaço não reduzida à tríade agente, hospedeiro e ambiente, usual nas investigações de 

doenças transmissíveis. Por outro lado, trata-se de uma obra pioneira na denúncia das 

péssimas condições sociais de boa parte da população brasileira (CZERESNIA, RIBEIRO, 

2000). 

Luiz Jacintho é considerado um dos primeiros autores da área médica a utilizar o 

conceito de espaço geográfico em estudos epidemiológicos. Através de seus estudos 

relacionados à esquistossomose e doença de Chagas realizados no período da década de 80, 

Tamanho da 
influência 

do contexto 

Nível de interação social 
Renda 

Mobilidade  

Risco 



25 
 

 

ele obtém um elo explicativo entre as dimensões biológicas e sociais destas doenças (SILVA, 

1997; VIEITES, 2014). 

Mas, coube a Milton Santos a elaboração de conceitos geográficos fortemente 

incorporados na Saúde Coletiva, especialmente o conceito de território. Neste caso, o 

território é compreendido como sistemas de objetos e sistemas de ações ou um conjunto de 

formas e funções, heranças das relações entre o homem e a natureza e são interpretados como 

associados não somente à localização no espaço, mas à ideia de presença humana 

(MONKEN; BARCELLOS, 2005; GONDIM, 2008; SANTOS, 2008; SANTOS, 2009; 

FARIA; BORTOLOZZI, 2009). 

Uma das principais categorias trabalhadas neste conceito se refere à 

impossibilidade de dissociar estes sistemas de objetos e sistemas de ações. Desta forma, não 

se compreende um espaço sem suas relações sociais, sabendo-se que estas relações sociais 

também são marcadas pelas características destes espaços. 

A incorporação do conceito de território na Saúde Coletiva se dá não somente por 

possibilitar a investigação sobre apropriação e dominação do espaço e sua relação com a 

saúde, mas pelo fato de ser um conceito que possibilita operacionalidade ao uso da categoria 

espaço no planejamento e avaliação das ações de saúde (FARIA, BORTOLOZZI, 2009). 

Guimarães (2010, p. 50) afirma que o conceito contexto se faz presente em várias 

linhas de investigação científica, mas no geral o espaço tem sido pouco problematizado e 

tratado de forma isolada. Declara ainda, que esta nova compreensão do espaço como um 

conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações permite que o espaço 

encontre a ciência “em várias perspectivas e angulações, dando forma a diferentes paisagens e 

topografias que compõem o caráter múltiplo e heterogêneo dos processos de produção, 

circulação e incorporação do conhecimento”.  

Na Epidemiologia, a discussão da influência do espaço na saúde das populações é 

mediada pelas diferentes interpretações do processo saúde e doença ao longo dos anos. Estas 

interpretações evoluem de visões mais restritas, relacionadas à determinação biológica, para 

visões mais ampliadas, relacionadas à determinação social da saúde. Nesta última, o poder de 

determinação do espaço é potencializado, na medida em que os diferentes fatores que 

interferem no processo saúde e doença estão nele inseridos, indicando uma grande relevância 

na produção ou não de morbimortalidade individual e/ou coletiva
 
(COSTA; TEIXEIRA, 

1999; CZERESNIA; RIBEIRO, 2000; BOUSQUAT; COHN, 2004; BUSS; PELLEGRINI 

FILHO, 2007; GONDIM, 2008).  



26 
 

 

Tradicionalmente, a despeito do fato da saúde ou doença ocorrerem em contextos 

sociais, a maioria das pesquisas epidemiológicas sobre determinantes da saúde tem usado 

dados individuados (DIEZ ROUX, 2009). Com esta visão, tem-se a compreensão que a 

doença ocorre nos indivíduos e, portanto, tem expressão biológica.  

Por outro lado, é admitida a existência de fatores representativos das condições de 

vida, determinados pela estrutura socioeconômica e política das sociedades humanas, que 

somente podem ser demonstrados através de estudos que utilizem variáveis agregadas 

(AQUINO et al., 2011). 

No que diz respeito a esta questão, Buss e Pellegrini Filho (2007) admitem que há 

um desafio conceitual e metodológico quanto à distinção entre os determinantes de saúde dos 

indivíduos e os de grupos e populações. Afirmam que alguns fatores são importantes para 

explicar diferentes estados de saúde dos indivíduos, mas que estes não explicam as diferenças 

em uma sociedade ou entre grupos de sociedades. Os referidos autores enfatizam que nos 

tempos atuais, o maior desafio na compreensão das relações entre determinantes sociais e 

saúde consiste em estabelecer uma hierarquia de determinações entre os fatores mais gerais, 

de natureza social, econômica, política e conhecer as mediações através das quais esses 

fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas. 

Assim, estudos ecológicos passam a ser desenvolvidos com maior frequência, 

com a intenção de compreender as relações existentes entre o espaço e o processo saúde e 

doença da população.  

No entanto, esse desejo de conhecer o comportamento dos determinantes da 

saúde ou do adoecimento populacional em espaços geográficos levou os pesquisadores, em 

um primeiro momento, a interpretações inadequadas dos dados ecológicos. Em uma destas 

vertentes, resultados de variáveis agrupadas são usados para estabelecer conclusões sobre 

perfil de indivíduos - a chamada falácia ecológica. Na outra vertente, resultados organizados 

na forma de dados individuados são interpretados como representativos de espaços 

geográficos, estabelecendo a chamada falácia atomística (AQUINO et al., 2011; 

MEDRONHO, 2009).  

Mais recentemente, Merlo (2011) apresenta outra vertente de interpretação 

inadequada dos dados – a falácia psicologista, que aparece pela negligência da influência do 

contexto quando inferências são apresentadas com base exclusivamente na análise do nível 

individual. Neste caso, se assume que condições individuais de saúde somente são explicadas 

por análise das características individuais. 
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Superados estes problemas relacionados às interpretações inadequadas, 

atualmente se observa um maior cuidado no planejamento de estudos ecológicos, no que diz 

respeito à decisão quanto ao nível de análise. Isto é, se compreende a necessidade de garantir 

a compatibilidade da escala de análise com o fenômeno que se deseja estudar (BARCELLOS, 

2003) e com a concepção teórica e política do pesquisador (FARIA; BORTOLOZZI, 2009). 

Por outro lado, há o reconhecimento que os efeitos de área não são apreendidos 

nas análises ecológicas. Para tanto, alternativas estatísticas foram desenvolvidas – as análises 

multiníveis – que permitem avançar nas abordagens tradicionais à base de dados individuados 

e identificar o efeito de área sobre os desfechos pesquisados (DIEZ ROUX, 2009).  

A mesma autora afirma que a maior contribuição do surgimento das análises 

multiníveis é o estímulo ao pensamento e à elaboração de questões multiníveis, em que 

diferentes explicações sobre os desfechos podem acontecer em diferentes níveis. Mas, alerta 

que não se pode esquecer das questões básicas que motivaram o desenvolvimento das análises 

multiníveis, lembrando que o método não pode se tornar um fim em si, mas uma ferramenta 

que, em conjunto com outras ferramentas, ajuda a compreender aspectos complexos do 

mundo que se deseja compreender, intervir e mudar, a fim de melhorar a saúde. 

 

2.2 AS DIMENSÕES TERRITORIAIS E O PROCESSO SAÚDE E DOENÇA NA 

POPULAÇÃO 

 

Além das questões relacionadas à compreensão do processo saúde e doença no 

espaço e dos diferentes efeitos que a manipulação de indicadores pode evidenciar, a dimensão 

e a forma como foi constituído o espaço a ser analisado produz interferências nos resultados 

de pesquisas epidemiológicas. 

Um desafio inicial se apresenta no momento em que se necessita escolher uma 

dimensão territorial que possibilite a análise de dados com base na determinação social da 

saúde. Para assegurar esta condição, além das características geográficas dos espaços, é 

necessário avaliar a possibilidade deste espaço evidenciar aspectos das relações sociais que 

estão ali inseridas.  

Silveira (2006) evidencia esta questão ao afirmar que a cisão de espaços, 

revelando sua natureza, constituição e relações existentes, é um grande desafio aos 

pesquisadores, sendo fundamental não considerar apenas as distâncias euclidianas, mas as 

humanas, relacionadas ao tempo e à atividade do homem. 
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No que diz respeito às particularidades das escalas geográficas na análise 

epidemiológica, Merlo (2011) afirma a necessidade de se refletir inicialmente quanto à 

seleção de uma escala que melhor corresponda aos fatores contextuais que influenciam na 

saúde individual ou no comportamento relacionado à saúde estudado. 

Sobre estas questões, Macintyre, Ellaway e Cummins (2002) afirmam que para 

responder às perguntas sobre a relação entre o lugar e a saúde é importante pensar sobre quais 

escalas geográficas são apropriadas para atenderem às diferentes necessidades e se elas estão 

disponíveis, não esquecendo de refletir sobre a influência do tempo de exposição e os efeitos 

nos resultados. 

Rojas e Barcellos (2003) e Barcellos (2003) abordam esta questão evidenciando 

que recortes territoriais podem realçar ou suavizar diferenças entre valores ou mesmo gerar 

flutuações aleatórias desses indicadores já que a escala não decide a precisão do 

conhecimento nem a interpretação da diferenciação espacial de qualquer evento ou processo. 

Os referidos autores afirmam que é necessário levar em consideração os dois tipos de escalas: 

a geográfica e a cartográfica. Na escala geográfica se tem a apreensão de objetos e ações, ou 

seja, seria a escala do recorte do evento estudado, com compromissos teóricos com o 

conteúdo das estruturas e processos espaciais. Na escala cartográfica se tem uma escala de 

representação, com compromissos teóricos com a precisão e exatidão das medições. 

Segundo Barcellos (2003), a seleção de unidades espaciais deve ser baseada em 

alguns critérios: máxima homogeneidade interna e heterogeneidade externa; presença e 

qualidade do registro destas unidades nos bancos de dados; reconhecimento da unidade por 

parte da população; disponibilidade dos dados; e existência de grupos populacionais 

organizados e instâncias administrativas governamentais naquela unidade.  

No entanto, o citado autor lembra que estas exigências reduzem o conceito de 

espaço ao conceito de espaço-região, ou seja, um mosaico de subespaços com características 

fisiográficas e humanas próprias, não necessariamente semelhantes aos vizinhos 

(BARCELLOS, 2003). De acordo com esta visão, é importante reforçar que quanto mais 

heterogêneos são os contextos territoriais nos quais se identifica um problema de saúde, mais 

imprecisa é a interpretação de sua distribuição.  

Portanto, a seleção da escala de análise se insere em uma decisão quanto ao nível 

de representação do mundo real que se deseja processar e visualizar. Soares e D’Alge (2005, 

p. 2) apresentam esta visão ao afirmarem que “em escalas grandes, ou finas, representa-se os 

detalhes, enquanto que em escalas menores ou mais grosseiras, o entorno das feições”.  
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Neste caso, considerando os estudos relacionados à determinação social da saúde 

em populações com desigualdades sociais, as maiores escalas/pequenas áreas, permitem 

evidenciar estes detalhes, uma vez que a visão de áreas maiores implica na impossibilidade de 

visualização destas diferenças. 

Em acordo com estas ideias, o uso de pequenas áreas tem sido uma das boas 

estratégias para o estudo dos fatores relacionados à determinação social da saúde, na tentativa 

de obtenção de resultados mais homogêneos. Sua utilização permite um aprofundamento da 

compreensão sobre padrões geográficos com a concepção de território e identificação de 

clusters de desigualdades em saúde, essenciais na identificação de desigualdades locais, 

muitas vezes mascaradas quando as estimativas são agrupadas em áreas maiores 

(BARCELLOS, 2003; ROJAS, 2008; BORREL et al., 2010).   

No que diz respeito às pequenas áreas, Rojas (2008) e Barcellos (2003) alertam 

que estas divisões territoriais realmente são mais homogêneas, portanto com maiores chances 

de evidenciarem as desigualdades dos determinantes sociais da saúde. Mas, é necessário ter 

clareza que a forma ou estratégia de divisão do espaço não lhe garante uma homogeneidade 

integral, na medida em que os fatores culturais, econômicos, demográficos e ambientais estão 

presentes em todas as escalas que representam o espaço. Por outro lado, Barcellos (2003) e 

Rojas e Barcellos (2003) também afirmam que ao aumentar a escala e a resolução há uma 

redução consequente da probabilidade de ocorrência do evento estudado, dificultando a 

captação adequada de eventos que tenham uma frequência mais rara.  

Esta condição apresenta aos pesquisadores uma dificuldade quanto à seleção da 

escala de análise pois é sabido que ao se aumentar a escala, evidenciando os detalhes de 

pequenas áreas, se tem uma visão mais homogênea daquele espaço, permitindo, desta forma, 

reconhecê-lo mais proximamente com a concepção de território e em consequência, com 

melhor possibilidade de identificar os determinantes sociais da saúde.   

É importante ainda evidenciar que as possibilidades de uso de pequenas áreas 

em pesquisas epidemiológicas são limitadas pela disponibilidade de dados a elas relacionados, 

restando aos pesquisadores a decisão pelo uso das divisões territoriais adotadas pelas 

instituições, normalmente definidas por interesses geopolíticos e administrativos 

(BARCELLOS, 2003; MERLO, 2011). 

Diferentes divisões territoriais são conformadas com base em mecanismos de 

interesse particulares das instituições, que nem sempre coincidem com os mecanismos de 

interesse da pesquisa epidemiológica que utiliza estas divisões.  
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Neste aspecto, Celeste e Nadanovsky (2010) também alertam quanto a estas 

questões ao afirmarem que áreas geográficas conformadas por critérios políticos podem estar 

relacionadas a mecanismos políticos, áreas definidas por vizinhanças podem estar 

relacionadas a mecanismos de coesão e suporte social, áreas definidas por localização de 

serviços de saúde podem indicar mecanismos causais relacionados ao acesso aos serviços de 

saúde e áreas definidas por critérios geográfico-ambientais podem revelar mecanismos 

relacionados às características da natureza. Portanto, há que se refletir se os mecanismos que 

conformam as áreas geográficas do estudo se adequam aos mecanismos causais do fenômeno 

de estudo. 

Considerando que atualmente a Epidemiologia tem certeza da importância de se 

utilizar o referencial da determinação social da saúde em estudos relacionados às análises de 

situações de saúde em populações, novas delimitações territoriais devem ser utilizadas – em 

escalas e conformadas através de mecanismos que possibilitem a identificação destes 

determinantes, em substituição às tradicionais divisões territoriais definidas com base em 

critérios exclusivamente geopolíticos. 

No Brasil, a maior parte das pesquisas epidemiológicas utiliza as divisões 

clássicas enquanto delimitações territoriais por permitirem boa compreensão e disponibilidade 

de dados em diferentes escalas, tradicionalmente relacionadas com o país, as grandes regiões, 

as unidades da federação, as microrregiões e os municípios.  

O planejamento e gestão da rede de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde 

Brasileiro é realizado com base nas regiões de saúde, definidas a partir das divisões territoriais 

clássicas - agrupamentos de municípios. Da mesma forma, os sistemas de informações em 

saúde disponibilizam seus dados com base das unidades territoriais brasileiras oficiais. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) utiliza outras divisões 

territoriais em suas pesquisas - os setores censitários, as áreas de ponderação e as regiões de 

articulação urbana além das clássicas divisões administrativas e políticas do território 

brasileiro. Estas novas áreas, em função da disponibilidade dos seus dados e bases 

cartográficas para sua manipulação, começam a ser mais frequentemente utilizadas por 

pesquisadores brasileiros, na área da Epidemiologia. 

Os setores censitários são unidades territoriais criadas pelo IBGE para controle 

cadastral da coleta de dados dos censos demográficos. São constituídos por áreas contíguas, 

respeitando-se os limites da divisão político-administrativa do quadro urbano e rural legal e de 

outras estruturas territoriais de interesse, além dos parâmetros de dimensão mais adequados à 

operação do censo demográfico (BRASIL, 2013a). 
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As áreas de ponderação foram definidas pelo IBGE para o censo demográfico 

2010. É formada por um agrupamento mutuamente exclusivo de setores censitários contíguos, 

com um tamanho mínimo de 400 domicílios ocupados na amostra, exceto para os municípios 

que não atingiam este total. Neste caso, o próprio município foi considerado uma área de 

ponderação.  

De acordo com Cortez, Montenegro e Brito (2012), as áreas de ponderação 

criadas para o censo demográfico 2010 foram formadas através de métodos e sistemas 

automáticos que conjugaram alguns critérios, tais como:  

.Tamanho: o número mínimo de domicílios foi definido de forma a permitir 

estimativas com qualidade estatística em pequenas áreas; 

.Contiguidade: as áreas foram constituídas por conjuntos de setores censitários 

limítrofes, com algum sentido geográfico;  

.Homogeneidade: na sua definição foi contemplado um conjunto de características 

populacionais e de infraestrutura conhecidas.  

As Regiões de Articulação Urbana compõem uma nova estrutura de divisão 

urbano-regional definidas com base em estudos realizados pelo IBGE.  No ano de 1972, o 

IBGE publicou os resultados de um estudo pioneiro, intitulado Divisão do Brasil em Regiões 

Funcionais Urbanas, cujos dados foram coletados no ano de 1966. Novos levantamentos 

foram realizados nos anos de 1978, 1993 e 2007 que resultaram na publicação dos resultados 

do Projeto intitulado  Regiões de Influência das Cidades  (BRASIL, 2014).  

Este projeto trouxe importantes contribuições para a compreensão das diferentes 

formas de organização espacial da sociedade ao longo do tempo. Teve o objetivo de investigar 

a rede urbana brasileira para  subsidiar o planejamento estatal e as decisões quanto à 

localização das atividades econômicas de produção, consumo privado e coletivo, bem como 

para prover ferramentas para o conhecimento das relações sociais vigentes e dos padrões 

espaciais que delas emergem. Identificou 12 Redes Urbanas, comandadas pelas metrópoles 

(BRASIL, 2008).  

No ano de 2013 o IBGE fez uma revisão desta divisão e propôs a Divisão Urbano-

Regional, que se constitui em um recorte territorial em três diferentes níveis escalares, que 

recobre todo o território nacional. A identificação e delimitação das regiões se deu a partir da 

compreensão das transformações socioespaciais que ocorrem no país e também da maneira 

como essas transformações são apreendidas (BRASIL, 2013b).  

Desta forma, na definição destas regiões foram realizadas alterações nas 

delimitações geopolíticas atualmente em uso no território brasileiro, com o objetivo de 
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redefinir regiões com base em critérios que combinam o processo de urbanização e de 

integração nacional com as estruturas verticais que estabelecem relações em rede e fortalecem 

cidades e aglomerações urbanas. Estes elementos foram considerados fundamentais enquanto 

interconexão da gestão, da infraestrutura e das atividades produtivas (BRASIL, 2013b).  

Assim, as Regiões de Articulação Urbana são espaços pautados numa organização 

em rede, onde os centros de gestão do território e os fluxos determinam as vinculações e o 

arranjo regional. Elas foram formadas a partir de uma cidade que comanda a sua região, 

estabelecendo relacionamentos entre agentes e empresas nos respectivos territórios.  

Com base nestas questões, a Divisão Urbano-Regional é constituída por três tipos 

de regiões: Regiões Ampliadas de Articulação Urbana (RAAUs), Regiões Intermediárias de 

Articulação Urbana (RINAUs) e Regiões Imediatas de Articulação Urbana (RIMAUs) 

(BRASIL, 2013b). 
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As Regiões Ampliadas de Articulação Urbana demonstram os fluxos 

socioeconômicos estruturados no território nacional e revelam a cooperação e 

complementaridade entre os estados brasileiros, especialmente no que diz respeito aos meios 

de deslocamento, limites de fronteira e clima (BRASIL, 2013b). No território nacional 

existem 14 Regiões Ampliadas de Articulação Urbanas (Figura 2). 

 

Figura 2 - Divisão territorial brasileira, de acordo com as 14 Regiões Ampliadas de 

Articulação Urbana.  

 

                                   Fonte: (BRASIL, 2013b). 
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As Regiões Intermediárias de Articulação Urbana (RINAUs) são subdivisões das 

Regiões Ampliadas, conformando regiões com centralidades medianas no conjunto da 

classificação e com população e área de tamanhos que variam conforme a localização. Tem a 

capacidade de polarizar um grande número de municípios no atendimento a bens e serviços de 

alta complexidade e concentram atividades de gestão pública e privada, relacionando em 

escala regional, órgãos e empresas privadas (BRASIL, 2013b). Em todo o país existem 161 

Regiões Intermediárias de Articulação Urbana (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Divisão territorial brasileira, de acordo com as 161 Regiões Intermediárias de 

Articulação Urbana.  

 

                                 Fonte: (BRASIL, 2013b.) 
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As Regiões Imediatas de Articulação Urbana (RIMAUs) são subdivisões das 

RINAUs. Possuem, de maneira geral, ligações que refletem a acessibilidade e capacidade em 

atender a demandas de amplitude mais restritas. Refletem em grande parte a área vivida pela 

população e seu deslocamento cotidiano para fornecimento e busca de bens e serviços 

corriqueiros. Existem 482 Regiões Imediatas de Articulação Urbana no território brasileiro 

(Figura 4). 

 

Figura 4 - Divisão territorial brasileira, de acordo com as 482 Regiões Imediatas de 

Articulação Urbana.  

 

                                Fonte: (BRASIL, 2013b). 

 

Portanto, o uso destas novas divisões territoriais em pesquisas epidemiológicas 

que pretendem analisar os determinantes sociais da saúde pode favorecer uma melhor análise 
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do processo saúde e doença no contexto de desigualdade social presente na população 

brasileira. 

Estas novas propostas de divisões territoriais se aproximam aos conceitos de 

território e vizinhança, que têm sido fortalecidos e demonstrados de forma empírica através 

de agrupamentos definidos com base em dimensões socioeconômicas, físicas e psicossociais 

dos ambientes.  

Desta forma, as características individuais e contextuais do local de moradia 

estariam ali representadas (SANTOS et al., 2007) e estudos que utilizem divisões territoriais 

baseadas em características de vizinhanças estariam mais próximos de evidenciar que os 

problemas de saúde não são explicados somente pelas características individuais, mas pelos 

processos sociais que são estabelecidos nesta divisão territorial. 

A partir desta revisão da literatura, percebe-se que a discussão sobre dimensões 

territoriais para uso na Epidemiologia tem sido objeto de esforço da comunidade científica e 

de órgãos governamentais relacionados à área. No caso brasileiro evidencia-se a experiência 

do IBGE pela sua dedicação ao planejamento, definição e uso dessas novas dimensões 

territoriais, a partir de demandas governamentais. 

 

 

2.3 OS EFEITOS DE CONTEXTO OU DE COMPOSIÇÃO NAS VARIAÇÕES DE 

SAÚDE NO ESPAÇO 

 

A discussão sobre os efeitos do espaço no processo saúde e doença surge pela 

necessidade de compreender quais variações de saúde observadas nos lugares podem ser 

atribuídas às características das pessoas que moram naqueles lugares – efeitos de composição 

e quais delas se relacionam aos efeitos daqueles lugares na saúde das pessoas – efeitos de 

contexto (CURTIS et al., 2004; TUNSTALL; SHAW; DORLING, 2004; OHLSSON; 

MERLO, 2011).  

Barcellos (2008) ao discutir desenhos epidemiológicos voltados para o estudo das 

desigualdades sociais, afirma que o uso de indicadores resultantes da agregação de dados 

individuais pode levar a resultados derivados a partir de três fatores: de um efeito 

composicional; da magnificação das características desses grupos; e da emergência de fatores 

coletivos (efeitos contextuais). Para tanto, o referido autor reforça que a seleção dos 

indicadores se apresenta como de fundamental importância, considerando que indicadores são 

generalizações necessárias para a análise de situação e tomada de decisões, implicando 
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diretamente nos resultados, especialmente em relação à magnitude das desigualdades 

encontradas e em relação à explicação dos determinantes destas desigualdades. 

Apesar destas três possibilidades de interpretação dos resultados de pesquisas e 

do fato de alguns autores indicarem para análise dos efeitos de contexto o uso de indicadores 

específicos que captem fatores coletivos, compreende-se que estes fatores coletivos também 

influenciam nos indicadores de saúde dos indivíduos. Assim sendo, o espaço geográfico, 

representado por seus fragmentos, reflete a estrutura social, podendo ser produto e produtor de 

desigualdades (BARCELLOS, 2008). 

Portanto, compreende-se que ao analisar efeitos de composição através de dados 

agregados de indivíduos eles refletem os efeitos de contexto das áreas que eles representam. 

Tal ideia foi apresentada, da mesma forma, por Cummins et al. (2007) ao afirmarem a 

necessidade de romper com o falso dualismo entre efeitos de contexto e efeitos de 

composição, através do reconhecimento que há um reforço mútuo e relações recíprocas entre 

pessoas e lugares.  

Santos (2009, p. 29) também defende esta concepção e atribui à técnica essa 

capacidade do homem se relacionar com a natureza, já que elas são “um conjunto de meios 

instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, 

cria o espaço” enfatizando ainda que este conteúdo técnico do espaço é, em si mesmo, um 

conteúdo em tempo. Portanto, o homem em seu tempo e através de técnicas modifica o 

espaço.  

Heidegger (2006), ao refletir sobre a técnica, afirma que sua essência, na 

verdade não é algo técnico e que precisamos nos relacionar com a técnica para além dela, na 

direção de sua determinação instrumental e antropológica, sendo um meio e um fazer 

humano. É nesse aspecto que a técnica é condição imprescindível para se trabalhar com o 

conceito de espaço na concepção de território. No mesmo texto, Heidegger estimula a 

discussão quanto à necessidade de reconhecer a essência da técnica: 

 

...questionar a técnica significa, portanto, perguntar o que ela é. Todo mundo 

conhece ambas as respostas que respondem esta pergunta. Uma diz: técnica é meio 

para um fim. A outra diz: técnica é uma atividade do homem. Ambas as 

determinações da técnica pertencem reciprocamente uma à outra. Pois estabelecer 

fins, procurar e usar meios para alcançá-los é uma atividade humana (HEIDEGGER 

2006, p.11). 
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 O uso de análise multinível em pesquisas epidemiológicas é uma alternativa 

para diferenciar resultados que se estabelecem por efeitos de composição daqueles que sofrem 

efeitos de área, em diferentes modelos. Esta análise prevê o exame simultâneo dos efeitos de 

diferentes níveis sobre o modelo individual e entre eles próprios, demonstrando como fatores 

individuais e de grupos contribuem para a variabilidade nos diferentes níveis, transcendendo a 

dicotomia artificial de indivíduos e grupos (DIEZ ROUX, 2004; 2009).  

Neste aspecto, Merlo, Vicina-Fernández e Ramiro-Fariñas (2012) lembram que a 

análise multinível, ao calcular a variância entre os diferentes níveis de análises, permite 

identificar a influência da área. Os estudos ecológicos encontram sua capacidade explicativa 

dentro do próprio modelo de agregação, não permitindo comparações entre diferentes 

modelos. 

A diferença entre efeitos de contexto e de composição se apresenta ainda mais 

importante e desafiadora no momento em que utiliza a teoria de Determinação Social da 

Saúde (DSS) para compreensão dos processos de adoecimento e morte em populações, 

requerendo a identificação de características relacionadas às condições socioeconômicas que 

possam promover saúde ou, inversamente como é tradicional no raciocínio epidemiológico, 

provocar doenças.  

As pesquisas epidemiológicas têm utilizado diferentes modelos para compreensão 

da determinação social da saúde. Dentre eles, um dos mais utilizados é o modelo de Dahlgren 

e Whitehead, cujos determinantes estão organizados em camadas que se articulam e 

interferem de forma diferenciada nas condições de saúde e doença das pessoas e populações.  

Em função desta organização, este modelo permite identificar com mais facilidade 

os pontos para intervenções de políticas com objetivo de reduzir os diferenciais dos 

determinantes sociais da saúde
 
(GRAHAM, 2009; BUSS; PELLEGRINI JÚNIOR, 2010). 

Neste modelo, os indivíduos se situam na camada mais interna, em que suas 

características como a idade, o sexo e os fatores hereditários exercem influência sobre sua 

condição de saúde. Sobrepostos a esta camada estão os fatores comportamentais e de estilo de 

vida, que por sua vez são influenciados pelas redes sociais e comunitárias. No próximo nível 

estão os fatores relacionados às condições de vida e de trabalho, disponibilidade de alimentos 

e moradia adequados, acesso aos serviços educacionais, de saúde e ao trabalho. Na camada 

mais distal estão as condições socioeconômicas, culturais e ambientais (Figura 2). 
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Figura 5 - Modelo de Dahlgren e Whitehead sobre os Determinantes Sociais da Saúde. 

 

        Fonte: (GRAHAM, 2009). 

 

Os modelos da Determinação Social da Saúde são definidos a partir da 

compreensão de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população 

estão relacionadas com sua situação de saúde (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007) e que os 

determinantes sociais da saúde 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 (COMISSÃO NACIONAL SOBRE OS DETERMINANTES 

SOCIAIS DA SAÚDE, 2008). 

Portanto, a discussão da DSS, inevitavelmente, necessita ser relacionada com as 

desigualdades sociais dentro dos limites geográficos e também entre eles, cabendo políticas 

que reduzam as desigualdades injustas, ou seja, aquelas que são facilmente evitáveis 

(MARMOT et al., 2012). Neste aspecto, a análise da situação de saúde em espaços 

geográficos pode ser considerada uma excelente ferramenta para orientar estas decisões.  

No caso de estudos empíricos, variáveis são selecionadas para estudar o fenômeno 

de acordo com o modelo teórico defendido pelos pesquisadores e com o objeto de 

investigação e servem de base para definição de indicadores, os quais se responsabilizam pela 

demonstração concreta da situação desejada. 

Assim, características relacionadas à classe social, posição socioeconômica, 

gênero e etnia, idade, migração e comportamentos ou estilos de vida se destacam na 

explicação dos fenômenos de saúde e doença nas populações. Dentre estas, há uma 

supremacia do uso e potencial explicativo das variáveis de posição socioeconômica (PSE).  
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Segundo Galobardes et. al. (2006), as variáveis de PSE têm como propósito óbvio 

descrever e monitorar a distribuição social das doenças, apoiando a elaboração de políticas de 

saúde e monitorando as mudanças ao longo do tempo ou em diferentes regiões geográficas e 

grupos sociais.  

Além deste propósito, os referidos autores afirmam que as variáveis de PSE são 

utilizadas para explicar mecanismos causais, através dos quais as mesmas geram diferenças de 

saúde. Um terceiro propósito se relaciona ao uso das variáveis de PSE com o objetivo de 

ajustar algumas circunstâncias socioeconômicas quando outra exposição é o principal foco de 

interesse. 

Estas variáveis podem ser usadas de forma isolada ou combinadas em indicadores 

compostos ou sintéticos com o objetivo de relacionar o estado de saúde ou o perfil patológico 

às condições de vida dos indivíduos ou grupos populacionais pesquisados (BARATA; 

WERNECK, 2011). 

Dentre as variáveis de posição socioeconômica, são usadas de forma mais 

frequente a ocupação, renda e escolaridade. Algumas dificuldades se apresentam na hora da 

utilização destas variáveis como indicadores socioeconômicos: algumas delas necessitam de 

agrupamentos (variáveis de ocupação); são de difícil uniformização (variáveis de ocupação e 

escolaridade); têm dificuldades de distinção (variáveis de ocupação e profissão) e tendência a 

não-resposta (variáveis de renda). Em alguns casos ainda podem levar a interpretações 

erradas, como por exemplo no caso da baixa escolaridade de idoso, que nem sempre coincide 

com uma redução de prestígio social (GALOBARDES; LYNCH; SMITH, 2007; BARATA; 

WERNECK, 2011). 

Características de gênero ou sexo e raça ou etnia também têm sido utilizadas para 

determinação social da saúde.  Na área da saúde, as primeiras são voltadas para marcar 

características próprias aos comportamentos de grupos de sujeitos sociais e para estabelecer o 

contraste entre masculino e feminino, enfocando principalmente as relações entre homens e 

mulheres no âmbito social e que apresentam repercussões no estado de saúde e no acesso e 

uso de serviços. As duas últimas são utilizadas como importantes dimensões de estratificação 

social que se relacionam de maneira complexa com a classe social e refletem principalmente a 

distribuição de poder entre os grupos sociais no interior de uma sociedade (BARATA; 

WERNECK, 2011). 

Em função do grande número de variáveis que podem demonstrar a determinação 

social da saúde, a Epidemiologia agrupa de forma clássica estas variáveis, classificando-as 

quanto ao tempo; ao lugar (espaço) e às pessoas (LIMA NETO et al., 2013).  
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Variáveis relacionadas ao tempo podem fornecer informações para apontar os 

riscos a que as pessoas estão expostas quanto à distribuição cronológica. Variáveis 

relacionadas ao lugar (espaço) podem ser agrupadas em geopolíticas; político-administrativas 

e geográficas e as variáveis relacionadas a pessoas apresentam características individuais, que 

costumam ser agrupadas para comparações de grupos populacionais. Cada uma delas pode ser 

usada em uma situação específica, de acordo com o objeto da pesquisa, da sua disponibilidade 

ou da viabilidade de coleta ((LIMA NETO et al., 2013; BARATA, WERNECK, 2011). 

A influência da escolha dos indicadores tem sido debatida na literatura 

relacionada à área. Bilheimer (2010), ao discutir os indicadores de saúde utilizados em um 

conjunto de artigos publicados no periódico Preventing Chronic Disease, propõe algumas 

reflexões quanto ao uso destes indicadores.  No que diz respeito à estrutura e função dos 

indicadores populacionais, a referida autora afirma que no momento do planejamento de 

pesquisas epidemiológicas há necessidade de se refletir quanto às seguintes características 

destas medidas:  

. Estes indicadores são sensíveis para as intervenções?  

. São afetados por migração populacional?  

. São facilmente compreendidos?  

. Seus significados de aumento ou diminuição são inequívocos?  

. São uniformes entre as comunidades?  

. Em que medida refletem as disparidades e cargas globais?  

. Identificam consequências não intencionais? 

Considerando a ampliação do uso de dados secundários provenientes de bancos 

de dados institucionais, Bilheimer (2010) alerta aos pesquisadores que durante o planejamento 

de suas pesquisas reflitam quanto às seguintes questões:  

. Os dados disponíveis correspondem a um nível geográfico adequado para a 

pesquisa?  

. São atuais, confiáveis e válidos?  

. Podem ser desagrupados?   

. São apropriados para métodos de estimativas indiretas?  

. Seus resultados irão auxiliar na melhoria dos sistemas de saúde? 

Parrish (2010), em um estudo com objetivo de recomendar um grupo de 

indicadores para monitorar situações de saúde em populações ao invés de resultados de saúde 

em indivíduos, levanta a discussão de que é inegável a importância de se compreender, além 

das condições individuais, as funções e condições de vida da comunidade.  
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No entanto, é importante evidenciar que os indicadores relacionados às funções 

e condições de vida na comunidade não descrevem com total certeza a situação de boa parte 

da população porque exigem que as condições sociais desta sociedade sejam equitativamente 

distribuídas para a população.  

Esta situação de igualdade social não é realidade em grande parte dos países. Ao 

contrário, situações de desigualdades sociais são muito mais frequentes e estão presentes na 

condição brasileira, onde se observa uma grande desigualdade socioeconômica que reflete na 

oferta de políticas públicas de saúde e no acesso aos serviços voltados para o cuidado à saúde. 

Esta situação indica a obrigatoriedade das pesquisas epidemiológicas realizarem avaliações 

dos indivíduos e das comunidades em que vivem no diagnóstico de saúde, especialmente no 

caso de pesquisas que se relacionem ao estudo dos determinantes sociais da saúde na 

população. 

Lantz e Pritchard (2010) afirmam que não há consenso quanto aos indicadores 

de desenvolvimento socioeconômico mais importantes para determinar a saúde da população 

e que a condição socioeconômica de uma região pode ser medida através do uso de 

indicadores individuais ou por grupos de indicadores, que juntos medem a situação 

socioeconômica da comunidade. 

Da mesma forma, Gallobardes et al. (2006) afirmam não existir um indicador de 

posição socioeconômica mais adequado para todos os objetivos e desenhos de estudos e que 

cada indicador mede diferentes aspectos, muitas vezes relacionados à estratificação 

socioeconômica e pode ser mais ou menos relevante em diferentes resultados e fases do curso 

da vida. Sugerem que a escolha desses indicadores deve, idealmente, ser decidida a partir de 

uma análise da questão e do desenho da pesquisa. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o efeito de diferentes divisões territoriais na flutuação aleatória de 

indicadores socioeconômicos relacionados à determinação social da saúde, com base nos 

resultados do Censo Demográfico Brasileiro do ano de 2010. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar a ocorrência de efeitos de contexto ou efeitos de composição na 

determinação dos óbitos domiciliares, em diferentes divisões territoriais. 

 Comparar o comportamento de alguns indicadores socioeconômicos relacionados à 

determinação social da saúde, em diferentes divisões territoriais. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 DESENHO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa é resultante de uma combinação de métodos estatísticos que 

incluem a análise de dados individuados e agregados. Contudo, em virtude do objetivo do 

estudo ser a avaliação do efeito que ocorre no momento em que os dados individuados são 

agregados e, ser em essência, uma observação do efeito do espaço, pode ser considerado 

como um estudo ecológico de múltiplos grupos, de cunho analítico.  

Na Epidemiologia, estudos ecológicos têm como unidades de análise o conjunto 

de indivíduos (denominados agregados), que geralmente correspondem a áreas geográficas e 

analisam relações entre saúde e espaço.  As características estudadas sempre são atributos de 

uma população ou do ambiente onde estão inseridos. Sua principal justificativa se deve ao 

fato de possibilitar avaliar contextos sociais e ambientais que podem afetar a saúde de grupos 

populacionais (MEDRONHO, 2009; AQUINO et al., 2011). 

Do ponto de vista de uma classificação “não-epidemiológica”, o método deste 

estudo se aproxima a uma pesquisa do tipo translacional, apresentada de forma mais definida 

a partir da experiência do Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos em 1992, que a 

compreendia como pesquisas interdisciplinares, com trocas de conhecimentos básicos e 

clínicos (GUIMARÃES, 2013). A partir daí sua importância se amplia na área biomédica, 

com expansão para outras áreas, entre elas, as áreas da Saúde Pública e da Epidemiologia 

(DROLET; LORENZI, 2011). 

Nas pesquisas em saúde pública, os conceitos deste tipo de pesquisa se 

direcionam para a produção de dados voltados para a prática (WOOLF, 2008).  Sua 

importância e justificativa de uso parte do reconhecimento que embora os métodos 

epidemiológicos tenham ajudado na determinação causal de várias doenças, eles precisam ser 

mais decisivos em oferecer dados que transfiram estas descobertas para benefícios à saúde da 

população, envolvendo, necessariamente, a interdisciplinaridade dos conhecimentos 

(KHOURY; GWINN; IOANNIDIS, 2010).  

 

4.2 UNIVERSO DO ESTUDO 
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Este estudo teve como universo a população brasileira participante no XII Censo 

Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

constituindo uma única fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da 

população brasileira nos seus diferentes recortes territoriais.  

O Censo Demográfico 2010 pesquisou todos os domicílios brasileiros em áreas 

urbanas ou rurais entre os meses de outubro a dezembro de 2010. Foram recenseados em todo 

o território nacional  5.565 municípios, 67.569.688 domicílios e 314.018 setores censitários 

(BRASIL, 2013a).  

 

4.3 FONTES DE DADOS 

 

Base de informações do Censo Demográfico 2010: resultados gerais da amostra, 

por área de ponderação. 

 

4.3.1 CARACTERÍSTICAS DO CENSO DEMOGRÁFICO 2010 

 

A palavra censo vem do latim census e quer dizer “conjunto dos dados estatísticos 

dos habitantes de uma cidade, província, estado, nação”. Atendendo a este preceito, os censos 

demográficos brasileiros objetivam enumerar os habitantes do território nacional, 

identificando suas características e revelando como vivem os brasileiros, reconhecendo a 

importância destas informações para o governo e para a sociedade (BRASIL, 2013a). 

O Censo Demográfico 2010 foi realizado com respaldo em diversas legislações 

que regulamentam os levantamentos das estatísticas nacionais, dispõem sobre a 

obrigatoriedade da prestação de informações, protegem o caráter confidencial das 

informações coletadas e prevêem a divulgação e a entrega de resultados à sociedade 

(BRASIL, 2013a). 

A realização do Censo Demográfico 2010 gerou a disponibilidade de resultados 

relacionados ao universo e à amostra da pesquisa. Os dados relacionados ao universo do 

estudo foram coletados através de um questionário básico, com 37 quesitos, onde foram 

registradas as seguintes características: 

 . Moradores: sexo, idade, cor ou raça, educação e rendimento.  

. Domicílios: abastecimento de água, esgotamento sanitário, existência de energia 

elétrica e destino do lixo.  
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. Entornos: iluminação pública; pavimentação; arborização; presença de bueiro ou 

boca de lobo; presença de lixo acumulado e de esgoto a céu aberto nos logradouros; presença 

de meio-fio ou guia, calçada e rampa para cadeirante (BRASIL, 2013a). 

Além destas características, pela primeira vez, o questionário apresentou 

perguntas sobre emigração internacional, mortalidade, posse de documento de registro de 

nascimento, etnia e língua indígena (BRASIL, 2013a). 

O plano amostral adotado no Censo Demográfico 2010 seguiu o desenho utilizado 

em todos os censos, a partir do levantamento censitário de 1960. Trata-se de um plano de 

amostragem estratificada, onde os estratos são os setores censitários e a seleção de domicílios 

é feita com equiprobabilidade em cada estrato.  

A seleção de domicílios particulares e de unidades domiciliares em domicílios 

coletivos é feita independentemente em cada setor censitário, sendo a investigação feita junto 

a todas as pessoas moradoras nos domicílios selecionados para a amostra (BRASIL, 2013a).  

O tamanho da amostra decorre da fração amostral definida para a coleta de dados 

do questionário da amostra. Sua definição se deu com base em estudos anteriores, 

especialmente pelos resultados obtidos no censo experimental, realizado no ano de 2009. A 

proposta final definiu cinco frações de amostragem, considerando os tamanhos dos 

municípios em termos da população estimada em 1º de julho de 2009. Em especial, na 

definição da fração amostral para os municípios de pequeno porte, buscou-se garantir 

tamanho suficiente para a divulgação dos seus resultados (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Fração amostral dos domicílios e número de municípios, segundo as classes de 

tamanho da população dos municípios. Censo Demográfico 2010. Brasil, 2015. 

Classes de tamanho da população 

dos municípios (habitantes) 

Fração amostral dos 

domicílios (%) 

Número de 

municípios 

Todas as classes 11 5.565* 

Até 2.500 50 260 

Mais de 2.500 a 8.000 33 1.912 

Mais de 8.000 a 200.000 20 1.749 

Mais de 200.000 a 500.000 10 1.604 

Mais de 500.000 5 40 
                   Fonte: Metodologia do Censo Demográfico 2010 (BRASIL, 2013).          

                       *Inclui o Distrito Federal e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha. 

 

Em todo o território nacional foram selecionados 6.192.332 domicílios para 

responderem ao questionário da amostra, o que significou uma fração amostral efetiva da 

ordem de 10,7% para o País como um todo (Tabela 1). Nesses domicílios foram levantadas as 
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informações para todos os seus  moradores, totalizando 20.635.472 pessoas (BRASIL, 

2013a).  

O questionário da amostra constava de 108 quesitos e foi aplicado nos domicílios 

selecionados através de amostragem probabilística, conforme a fração definida para aquele 

município. Este questionário continha todas as perguntas do questionário básico, mais um 

conjunto de quesitos sobre as características dos domicílios e dos moradores (BRASIL, 

2013a). 

No que diz respeito às características dos domicílios, foram coletadas informações 

sobre o material predominante nas paredes externas; a existência de microcomputador com 

acesso à internet, de automóveis para uso particular, de medidor ou relógio de energia elétrica, 

entre outras.  

Quanto aos moradores, obteve-se informações quanto à religião, deficiência física, 

migração, frequência a cursos de pós-graduação, estado civil, tempo de deslocamento da casa 

até o trabalho, fecundidade, emigração internacional, mortalidade, etnia e língua indígena, 

registro de nascimento e forma de deslocamento para estudo e para o trabalho, entre outras. 

Os resultados do Censo Demográfico 2010 estão disponibilizados para acesso 

público na página do IBGE, na forma de bases de informações georreferenciadas, arquivos de 

microdados e de dados agregados, malhas digitais de setores censitários e aplicações web 

(BRASIL, 2013a). Os resultados do universo estão agrupados a partir do nível de setor 

censitário e os resultados da amostra estão disponibilizados a partir do nível da área de 

ponderação. 

As unidades domiciliares pesquisadas foram classificadas em categorias de acordo 

com a situação de seus moradores na data de referência da coleta: domicílios particulares 

permanentes ou improvisados e ocupados; domicílios particulares permanentes fechados; 

domicílios particulares permanentes vagos; domicílios particulares permanentes de uso 

ocasional e domicílios coletivos com ou sem morador (BRASIL, 2013a).  

Os resultados do censo demográfico apresentam informações das pessoas 

moradoras nos domicílios classificados nas duas primeiras categorias (domicílios particulares 

ocupados e domicílios particulares permanentes fechados) e nos domicílios coletivos com 

morador. 

Os dados coletados no censo demográfico 2010 passaram por um processo de 

crítica eletrônica durante a entrevista, cuja finalidade era eliminar inconsistências entre as 

informações dos diversos quesitos do questionário provenientes de equívocos ou não 

respostas durante a fase da coleta. 
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Uma importante diferença em relação ao censo demográfico 2000 e que teve um 

impacto muito relevante nas etapas de crítica e imputação foi a introdução de novas 

tecnologias, principalmente o uso do computador de mão na etapa de coleta. A introdução 

deste equipamento permitiu, praticamente, a eliminação dos erros de fluxo no preenchimento 

dos quesitos e evitou inúmeras inconsistências, devido ao conjunto de regras de crítica 

contidas no equipamento.  

Em função destas questões, se tem uma avaliação que, com algumas poucas 

exceções, os percentuais de imputação foram significativamente baixos, em geral  menores 

que 1%, levando o IBGE a afirmar que o resultado de todo este processo é a certeza de que 

todos os registros que foram corrigidos/imputados, de fato apresentavam alguma 

inconsistência com as regras de crítica preestabelecidas e que a correção foi efetuada de forma 

correta (BRASIL, 2013a). 

. 

4.4 MODELO DE ANÁLISE 

 

Os dados desta pesquisa foram analisados em cinco bancos de dados, formatados 

com base em dois bancos de dados originais do Censo 2010: o banco de dados Resultados 

Gerais da Amostra por Área de Ponderação – Pessoas e o banco de dados Resultados Gerais 

da Amostra por Área de Ponderação – Domicílios.  

Considerando o fato das variáveis de interesse estarem disponibilizadas em 

diferentes bancos de dados, se fez necessário um processo de linkages determinísticos para 

composição dos bancos da pesquisa. Estes linkages foram efetuados nas seguintes fases: 

Inicialmente os bancos de dados A e B foram conformados a partir do 

agrupamento dos resultados das 27 Unidades da Federação com o uso de linkages 

determinísticos para adição de casos (Figura 6). 
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Figura 6 - Procedimentos de construção dos bancos de dados. Brasil, 2015. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Em seguida, foram realizados linkages determinísticos para adição de variáveis, 

no sentindo de adicionar algumas variáveis de interesse desta pesquisa relacionadas às 

características de sexo, raça, educação e renda de pessoas no banco de dados Domicílios, por 

ser o banco em que estava disponível a variável dependente desta pesquisa - Domicílio com 

Óbitos. Desta forma, se obteve o banco de dados C da pesquisa (Figura 6). 

Na etapa seguinte, em função do nosso interesse investigativo nas novas regiões 

de articulação urbana do IBGE, foi realizado um novo processo de linkages determinísticos 

para incorporação das variáveis da Divisão Urbano-Regional - Composição das Regiões, 

também disponibilizado pelo IBGE em sua página (www.ibge.gov.br). Desta forma, foi 

conformado um banco de dados D com disponibilidade para análise junto aos 6.192.332 

domicílios, nominado nesta pesquisa como Modelo Individual,  

Em função da variável dependente desta pesquisa ter uma característica 

dicotômica em sua origem (Quadro 2), as variáveis independentes de interesse da pesquisa 

Banco A - Resultados Gerais da 
Amostra - Pessoas 

Domicílio 

 

Banco da Divisão urbano-regional 
Regiões de Articulação Urbana 

Banco C - Resultados Gerais da 
Amostra Pessoas e Domicílios 

Banco B - Resultados Gerais da 
Amostra - Domicílios 

Município 

BANCO MUN -  n= 5.565   MODELO 2 
Banco D – Domicílios   

 n= 6.192.332    MODELO INDIVIDUAL 

BANCO AP -  n = 10.184    MODELO 1  

BANCO RIMAU -  n= 482   MODELO 3 

 

BANCO RINAU -  n =161   MODELO 4 
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foram dicotomizadas com base na prevalência (sim/não), no caso das variáveis categóricas e 

com base na mediana (R$ 655,00), no caso da variável quantitativa Renda. 

Finalmente, o banco de dados Domicílios, considerado como modelo individual 

desta pesquisa, foi agregado em quatro níveis superiores: Áreas de Ponderação; Municípios; 

Regiões Imediatas de Articulação Urbana; e Regiões Intermediárias de Articulação Urbana 

(Figura 6). As Regiões Ampliadas de Articulação Urbana não foram incluídas no desenho da 

pesquisa em função do insuficiente número de registros para análises estatísticas. 

A seleção das variáveis desta pesquisa se deu pela sua relação teórica consolidada 

na literatura enquanto fatores causais de mortalidade, com base no modelo da Determinação 

Social da Saúde (GRAHAM, 2009; BUSS; PELLEGRINI JÚNIOR, 2010; COMISSÃO 

NACIONAL SOBRE OS DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE, 2008) e pela 

disponibilidade no banco de dados do Censo Demográfico 2010 (Quadro 2). 

 

 

Quadro 2 - Descrição das variáveis de acordo com o instrumento da pesquisa do censo 

demográfico brasileiro 2010. Natal, 2015. 
Código 

da 

Variável 

Descrição da pergunta Classificação da Informação 

V0701 De agosto de 2009 a julho de 

2010 faleceu alguma pessoa 

que morava com você (s) - 

inclusive crianças recém-

nascidas e idosos. 

1 – Sim. 

2 – Não. 

Branco: para Domicílios Coletivos. 

V0606 Cor ou Raça, conforme 

declaração da pessoa 

recenseada. 

 

1 – Branca: para a pessoa que se declarou branca. 

2 – Preta: para a pessoa que se declarou preta. 

3 – Amarela: para a pessoa que se declarou de cor 

amarela (de origem oriental: japonesa, chinesa, 

coreana; etc.). 

4 – Parda: para a pessoa que se declarou parda. 

5 – Indígena: para a pessoa que se declarou indígena 

ou índia. Esta classificação se aplica tanto aos 

indígenas que viviam em terras indígenas como aos 

que viviam fora delas. 

9 – Ignorado 
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V6525 Rendimento bruto proveniente 

de todos os trabalhos, em 

reais. 

 

Branco: para quem, na semana de 25 a 31 de julho de 

2010: era menor de 10 anos de idade; ou não trabalhou 

ganhando em dinheiro, produtos, mercadorias ou 

benefícios e não tinha algum trabalho remunerado do 

qual estava temporariamente afastado (a), e não ajudou 

sem qualquer pagamento no trabalho remunerado de 

morador do domicílio, e trabalhou ou não na plantação, 

criação de animais ou pesca, somente para alimentação 

dos moradores. 

V0628 Frequenta escola ou creche 

 

1 – Sim, pública. 

2 – Sim, particular. 

3 – Não, já frequentou. 

4 – Não, nunca frequentou. 

V0627 Sabe ler e escrever. Condição 

de alfabetização da pessoa. 

 

1 – Sim: para a pessoa que sabe ler e escrever um 

bilhete simples no idioma que conhece. Considerou-se 

também a pessoa alfabetizada que se tornou física ou 

mentalmente incapacitada de ler ou escrever. 

2 – Não: para a pessoa que não sabe ler e escrever ou 

que apenas escreve o próprio nome. Considerou-se 

também como não sabendo ler e escrever a pessoa que 

aprendeu, mas esqueceu devido a ter passado por um 

processo de alfabetização que não se consolidou. 

Branco: para as pessoas menores de 5 anos de idade. 

V6400 Nível de instrução 

 

1 – Sem instrução e fundamental incompleto. 

2 – Fundamental completo e médio incompleto. 

3 – Médio completo e superior incompleto. 

4 – Superior completo. 

5 – Não determinado. 

Fonte: Descrição das variáveis do Censo Demográfico 2010 (BRASIL, 2013a). 

 

O modelo de análise desta pesquisa buscou estabelecer as relações entre a 

variável dependente Domicílio com óbito e as variáveis independentes Cor ou raça preta; 

Renda; Não frequência à escola ou creche; Analfabetismo; e Escolaridade baixa, extraídas a 

partir das variáveis utilizadas no Censo Demográfico 2010 (Quadro 3).  
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Quadro 3 - Descrição das variáveis, de acordo com o desenho da pesquisa. Brasil, 2015. 

Variável Nível Domiciliar Níveis Agregados 

Variável Dependente 

Domicílio com 

óbito 

Domicílios com ocorrência de morte 

no período de agosto de 2009 a julho 

de 2010. 

Percentual de domicílios com ocorrência de 

morte no período de agosto de 2009 a julho 

de 2010. 

Variáveis Independentes 

Cor ou raça 

preta 

Moradores que se declararam pretos. Percentual de moradores que se declararam 

pretos. 

Renda  

Rendimento bruto dos moradores, 

provenientes de todos os trabalhos, 

em reais. 

Média do rendimento bruto dos moradores, 

provenientes de todos os trabalhos, em 

reais. 

Não 

frequência à 

escola ou 

creche 

Moradores que não frequentam nem 

nunca frequentaram escola ou creche. 

Percentual de moradores que não 

frequentam nem nunca frequentaram escola 

ou creche. 

Analfabetismo 

Moradores que não sabem ler nem 

escrever um bilhete ou que apenas 

escrevem o próprio nome. 

Percentual de moradores que não sabem ler 

nem escrever um bilhete ou que apenas 

escrevem o próprio nome. 

Escolaridade 

baixa 

Moradores sem instrução ou com 

fundamental incompleto. 

Percentual de moradores sem instrução ou 

com fundamental incompleto. 

 

 

Foram realizadas as seguintes análises estatísticas, aplicáveis aos diferentes 

objetivos do estudo:  

 

a) Para a observação do comportamento geral das variáveis foram realizadas análises 

descritivas convencionais: análise de dados perdidos, valores atípicos; e medidas 

estatísticas básicas. 

 

b) Para a observação do efeito das variáveis independentes e, portanto, da plausibilidade da 

hipótese da determinação social da saúde foi realizada uma análise múltipla por 

intermédio de uma Regressão de Poisson com variância robusta, tendo como base os 

dados individuais. Neste caso, entendendo-se o domicílio como unidade amostral. 
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c) Para a observação do efeito do contexto foi realizada uma Regressão multinível de 

Poisson. Para efeito desta pesquisa, o nível Domicílio foi considerado como modelo 

individual e os efeitos de contexto foram identificados nos diferentes modos de agregação, 

explicitados nos modelos anteriormente referidos: modelo 1 (Áreas de Ponderação), 

modelo 2 (Municípios); modelo 3 (RIMAUs) e modelo 4 (RINAUs). 

 

d) Para verificar se o efeito individual e de contexto se manteria ou não em uma análise 

ecológica foram criados bancos de dados agregados, tendo como base os modelos 1 a 4. 

Considerando que nestes bancos de dados as variáveis adquirem comportamento de 

variáveis contínuas, foram realizadas análises múltiplas por intermédio de Regressão 

linear. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS 

 

As estatísticas descritivas realizadas em todos os bancos da pesquisa estão 

apresentadas na tabela 2 e serviram tão somente para uma visualização do comportamento das 

variáveis, dentro dos respectivos modelos. 

 

Tabela 2 -Estatística descritiva das variáveis, de acordo com os modelos de análise.  

Brasil, 2015. 
Variável Individual Área de 

Ponderação 

Município RIMAU RINAU 

n % Média D.P. Média D.P. Média D.P. Média D.P. 

Domicílio 

com óbito 
109.586 1,8 1,72 0,73 1,73 0,68 1,73 0,28 1,74 0,20 

Cor ou Raça 

Preta 
232.692 3,8 6,91 5,13 6,39 4,95 6,43 0,28 6,66 3,66 

Renda* - - 1.033,85 776,73 749,75 334,83 862,42 312,69 876,75 322,65 

Não 

frequência à 

escola ou 

creche 

203.606 3,3 10,66 4,89 12,57 4,71 11,95 3,94 12,15 3,92 

Analfabetismo 299.292 4,8 12,27 9,16 16,02 9,36 14,55 8,51 15,07 8,49 

Escolaridade 

baixa 
2.077.523 33,6 61,60 14,14 68,97 9,00 66,32 8,08 65,96 7,99 

*Valores em Reais. No modelo Individual, a Renda teve uma média de 1.100,90 e um desvio-padrão de 2.713,50. 

 

5.2 REGRESSÃO DE POISSON DE BASE INDIVIDUAL 

 

O modelo da regressão de Poisson com variância robusta foi conduzido 

inicialmente a partir da análise do teste de associação do Qui-quadrado entre a variável 

dependente e as variáveis independentes de interesse na pesquisa no banco individual. Dentre 

as variáveis submetidas ao teste, foram significativas: Cor ou raça preta; Renda; Não 

frequência à escola ou creche; Analfabetismo; e Escolaridade baixa. 

Na regressão de Poisson, todas as variáveis obtiveram razões de prevalências 

significativas em relação à variável dependente. Isto é, ficou demonstrada a plausibilidade do 

modelo teórico da determinação social da saúde. 

Identificou-se uma maior proporção de domicílios com óbito dentre aqueles com 

pelo menos um morador preto, de menor renda, analfabeto, que não frequenta ou frequentou 

escola e creche e menos escolarizado (Tabela 3).  
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A variável Analfabetismo obteve a maior razão de prevalência não ajustada, com o 

valor de 1,46. Em outro extremo, a variável Cor ou raça preta teve o menor poder de 

determinação, com uma razão de prevalência no valor de 1,28. As variáveis Escolaridade 

baixa, Renda e Não frequência à escola ou creche obtiveram razões de prevalências muito 

aproximadas: 1,33; 1,36 e 1,39, respectivamente (Tabela 3). 

Ao se testar a colinearidade para construção do modelo ajustado, observou-se uma 

alta colinearidade da variável Não frequência à escola ou creche com as variáveis Renda e 

Cor ou raça preta, o que implicou na decisão da retirada desta variável nas análises seguintes. 

A análise do modelo ajustado demonstrou que a maior razão de prevalência 

ajustada se relacionou à variável Renda, em que se observa um valor de 1,33 para domicílios 

com pelo menos um morador com renda média pessoal menor que R$ 655,00, seguido pela 

variável Cor ou raça preta, com o valor de 1,23 para domicílios com pelo menos um morador 

preto (Tabela 3). 

As variáveis educacionais Analfabetismo e Escolaridade baixa obtiveram razões 

de prevalência aproximadas: 1,06 para domicílios com pelo menos um morador que não sabe 

ler nem escreve o próprio nome e 1,07 para domicílios com pelo menos um morador sem 

instrução ou com fundamental incompleto (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Regressão de Poisson no modelo individual (n= 6.192.299). Brasil, 2015. 

Variável 

Proporção de 

domicílios com óbitos p 
RP Não 

Ajustada 
RP Ajustada 

n % 

Cor ou raça preta 
Não 104.498 1,8 

<0,001 
1 1 

Sim 5.088 2,3 1,28 (1,24;1,31) 1,23 (1,19; 1,28) 

Renda 
Maior que R$ 655,00 32.919 1,3 

<0,001 
1 1 

Menor que R$ 655,00 44.891 1,8 1,36 (1,34;1,38) 1,33 (1,33; 1,35) 

Não frequência à 

escola ou creche 

Não 104.888 1,8 
<0,001 

1 - 

Sim 4.698 2,5 1,39 (1,35-1,43) - 

Analfabetismo 
Não 102.218 1,8 

<0,001 
1 1 

Sim 7.368 2,6 1,46 (1,43;1,50) 1,06 (1,02; 1,11) 

Escolaridade baixa 
Não 66.056 1,6 

<0,001 
1 1 

Sim 43.530 2,1 1,33 (1,31;1,34) 1,07 (1,05; 1,09) 

 

 

5.3 REGRESSÃO MULTINÍVEL DE POISSON 

 

Em busca de identificar o efeito do contexto representado pelos recortes dados 

pelas diferentes áreas foi realizada a Regressão multinível de Poisson no software Statistics 

Data Analysis (Stata 13.0). Assim, foi avaliado o quanto do efeito individual era mantido 
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quando se incorporava o contexto, avaliando a força da determinação de cada variável 

independente quando ela estava no modelo individual ou nos outros modelos. 

A análise dos efeitos fixos do modelo nulo detectou que ao se agregar as variáveis 

em diferentes níveis elas adquiriram comportamentos distintos, sendo os valores dos 

interceptos maiores no modelo 3 (RIMAUs) e no modelo 4 (RINAUs). Observou-se, desta 

forma, que houve efeito dos diferentes contextos sobre a variável dependente, através das 

mudanças de variâncias (Tabela 4).   

Ao se avaliar a variação dos efeitos randômicos entre os diferentes modelos 

também se observaram alterações das variâncias. A menor variação foi obtida no modelo 4 

(RINAUs), com o valor de 0,008 seguindo em ordem crescente até o modelo 1 (Áreas de 

ponderação), com um valor de 0,035. Como estes resultados foram significativos pelo teste da 

Razão de Verossimilhança, houve efeito do nível sobre a variável dependente (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Parâmetros de efeitos fixos e randômicos para os modelos nulos na Regressão 

multinível de Poisson, de acordo com os resultados. Brasil, 2015. 

Domicílios com Óbitos 

Efeitos fixos Intercepto  IC 95% 

Modelo 1 -4,042 -4,049; -4,035 

Modelo 2 -4,021 -4,029; -4,013 

Modelo 3 -4,016 -4,028; -4,004 

Modelo 4 -4,018 -4,034;  -4,002 

Efeitos randômicos Variância (IC*) Teste RV* (Qui
2*

; p) 

Modelo 1 0,035 (0,031 - 0,038) 648,24; p<0,001 

Modelo 2 0,025 (0,022 - 0,028) 734,71; p<0,001 

Modelo 3  0,012 (0,009 - 0,015) 591,17; p<0,001 

  Modelo 4 0,008 (0,006 - 0,011) 518,77; p<0,001 
                                 *IC = Intervalo de Confiança; RV = Teste da Razão de Verossimilhança; Qui2 = Teste de Qui-quadrado. 

 

 

A análise multinível de Poisson reafirmou os achados obtidos na Regressão de 

Poisson de base individual demonstrando, adicionalmente, que houve um efeito de contexto 

quando as variáveis foram submetidas aos efeitos das áreas.  

A análise dos efeitos randômicos demonstrou que as razões de prevalência das 

variáveis foram diferentes e significativas em todos os modelos de análise. Foram obtidas 

maiores razões de prevalência nas áreas com menores dimensões - Áreas de Ponderação, com 

coeficiente de 0,035 e Municípios, com coeficiente de 0,024.  Por outro lado, os efeitos 

randômicos foram menores e com valores muito próximos nos modelos conformados a partir 
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da divisão urbano-regional do IBGE. Obteve-se um coeficiente de 0,013 no modelo 3 

(RIMAUs) e um coeficiente de 0,010 no modelo 4 (RINAUs) (Tabela 5, Figura 7).  

Com esta análise, não foi possível identificar o poder de cada variável de forma 

isolada na composição deste efeito de contexto, considerando que a análise dos efeitos fixos 

não identificou diferenças entre as variáveis, já que as razões de prevalências destas variáveis 

estavam incluídas nos seus respectivos intervalos de confiança (Tabela 5, Figura 7). 

Ao se analisar a flutuação das razões de prevalência das variáveis no interior de 

cada nível, observaram-se maiores valores relacionados à variável Renda, seguida pela 

variável Cor ou raça preta, em todos os modelos pesquisados. 

 

Tabela 5 - Valores da Razão de Prevalência e respectivos intervalos de confiança (95%) 

obtidos pela Regressão Multinível de Poisson, considerando quatro diferentes  

níveis de contexto. Brasil, 2015. 
Variável Modelo 

Individual 

RP 

 (IC 95%) 

Regressão multinível de Poisson 

Modelo 1 

RP (IC 95%) 

Modelo 2 

RP (IC 95%) 

Modelo 3 

RP (IC 95%) 

Modelo 4 

RP (IC 95%) 

Cor ou raça preta 
1,23 

(1,19;1,28) 

1,226 

(1,18; 1,27) 

1,220 

(1,18; 1,26) 

1,221 

(1,18; 1,26) 

1.225 

(1,18; 1,27 ) 

Renda  
1,33 

(1,31;1,35) 

1,339 

(1,32; 1,36) 

1,345 

(1,32; 1,37) 

1,358 

(1,34; 1,38) 

1.365 

(1,34; 1,39) 

Analfabetismo 
1,06 

(1,02;1,11) 

1,072 

(1,03; 1,12) 

1,073 

(1,03; 1,12) 

1,082 

(1,03; 1,13) 

1.086 

(1,04; 1,14) 

Escolaridade 

baixa 
1,07 

(1,05;1,09) 

1,079 

(1,06; 1,10) 

1,081 

(1,06; 1,10) 

1,077 

(1,06; 1,09) 

1.076 

(1,06; 1,09) 

Efeitos 

randômicos 

 (β; IC 95%) 

 

 

0,035 

(0,031; 0,040) 

0,024 

(0,020; 0,028) 

0,013 

(0,010; 0,016) 

0,010 

(0,007; 0,013) 

LR Test 

 (Qui
2
; p-valor) 

 
(362,62; 

p<0,001) 

(366,59; 

p<0,001) 
(354,39; p<0,001) 

 

(361,04; p<0,001) 
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Figura 7 – Valores da Razão de Prevalência e respectivos intervalos de confiança (95%) 

obtidos pela Regressão Multinível de Poisson, considerando quatro diferentes níveis de 

contexto. Brasil, 2015. 

 

 

5. 4 REGRESSÕES LINEARES MÚLTIPLAS 

 

As regressões lineares múltiplas foram realizadas com as mesmas variáveis 

utilizadas na análise multinível, considerando o interesse de comparar o comportamento 

destas variáveis, quando submetidas a análises ecológicas, com dados agregados a partir dos 

dados individuais. Foi utilizado o método Backward, no software IBM SPSS Statistics (SPSS 

20).  

Através da comparação do coeficiente padronizado dos diferentes modelos, 

observou-se que as variáveis Renda e Escolaridade baixa apresentaram potencial explicativo 

para o desfecho em todos os modelos.  

De acordo com a tabela 6, ao se observar o comportamento das variáveis em cada 

modelo, em todos eles percebeu-se que a variável Renda obteve valores maiores e 

significativos. Seu poder de determinação foi muito maior nos modelos 3 (RIMAUs) e 4 

(RINAUs), com coeficientes padronizados de -0,616 e -0,618, respectivamente. A variável 

Escolaridade baixa obteve o segundo maior poder de determinação em todos os modelos, no 

entanto seu valor não foi significativo no modelo 1 (Áreas de Ponderação). 
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Tabela 6 - Modelos de Regressão Linear Múltipla. Brasil, 2015. 
Variável Modelos 

Modelo 1 

βp (p) 

Modelo 2 

βp (p) 

Modelo 3 

βp (p) 

Modelo 4 

βp (p) 

Cor ou raça 

preta 
0,024 (0,017) 0,024 (0,082) - - 

Renda  -0,111 (<0,001) -0,102(<0,001) -0,616 (<0,001) -0,618 (0,001) 

Analfabetismo - -0,036(0,094) -0,257 (0,004) - 

Escolaridade 

baixa  
-0,025 (0,068) -0,079 (0,001) -0,292 (0,002) -0,442 (0,016) 

 

 

A variável Analfabetismo expressou poder de determinação com valor 

significativo apenas no modelo 3 (RIMAU), com um coeficiente padronizado de -0,257. A 

variável Cor ou raça preta não se expressou nos dois modelos relacionados às Regiões de 

Articulação Urbana e não obteve um valor significativo no Modelo 2 (Municípios). Desta 

forma, seu poder de determinação foi explicado apenas no Modelo 1 (Áreas de Ponderação) 

com um coeficiente padronizado muito baixo: 0,024 (Tabela 6). 

Ao analisar as diferentes características dos modelos, percebeu-se que aqueles 

conformados por áreas definidas com base em critérios exclusivamente geográficos - modelo 

1 (Áreas de Ponderação) e modelo 2 (Municípios) tiveram o desfecho explicado por variáveis 

com menores valores de coeficientes padronizados.  

No modelo 1, as variáveis educacionais perderam potencial explicativo – a 

variável Analfabetismo não explicou o desfecho e o coeficiente padronizado da variável 

Escolaridade baixa não foi significativo. No modelo 2, o desfecho foi explicado pelas 

variáveis Renda, com um coeficiente padronizado de -0,102 e Escolaridade baixa, com um 

coeficiente padronizado de -0,079 (Tabela 6).  

Os modelos conformados em áreas definidas por critérios socioeconômicos – 

modelo 3 (RIMAUs) e modelo 4 (RINAUs) -   tiveram seu desfecho explicado com maior 

poder de determinação pela variável Renda, conforme afirmado anteriormente. No caso do 

modelo 3, as variáveis educacionais Analfabetismo e Escolaridade baixa foram determinantes 

para o desfecho, com valores de coeficientes padronizados de -0,257 e -0,292, 

respectivamente. Já no modelo 4, além da variável Renda, apenas a variável Escolaridade 

baixa teve potencial de determinação, com um coeficiente padronizado de -0,442.  
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 EFEITOS DE CONTEXTO E DE COMPOSIÇÃO E SUA RELAÇÃO COM AS    

CARACTERÍSTICAS DAS DIVISÕES TERRITORIAIS 

 

Os resultados desta pesquisa demonstram, inicialmente, a existência de efeitos de 

contexto nas relações entre as variáveis independentes Cor ou raça preta, Renda, 

Analfabetismo e Escolaridade baixa e o desfecho Domicílio com óbito, em todos os modelos 

de análise. As razões de prevalência das variáveis independentes indicaram efeitos de risco 

destas variáveis sobre o desfecho em estudo. Portanto, os espaços influenciaram na saúde das 

pessoas, de acordo com o desenho desta pesquisa (Tabela 5, Figura 6).  

Estes achados estão em conformidade com as teorias que indicam a influência 

do espaço nos processos de saúde e doença das populações. Neste caso, os fatores de 

causalidade das doenças estão presentes nestes espaços e são particularmente evidenciados 

pelo fato da análise ser baseada em modelos conformados de acordo com a teoria da 

determinação social da saúde (CZERESNIA, 2000; BARCELLOS, 2003; BARCELLOS, 

2008; ROJAS, 2008; BUSS; PELLEGRINI JÚNIOR, 2007). 

As reflexões oriundas destes resultados se aproximam às afirmativas de Merlo et 

al. (2005) que os lugares influenciam nas experiências de saúde das pessoas que ali habitam e 

que pessoas iguais podem ter diferentes experiências de saúde ao morarem em um lugar ou 

em outro. Ou seja, moradores de um mesmo lugar tendem a ter experiências de saúde iguais.  

Tunstal, Shaw e Dorling (2004) também compartilham esta opinião ao 

afirmarem que lugares possuem e fazem histórias que são construídas pelas histórias dos 

indivíduos que ali habitam. Segundo os autores, a forma como estes lugares se constitui, 

desde a qualidade do esgotamento sanitário, da água, da moradia, até a qualidade dos espaços 

sociais – catedrais, palácios ou hospitais, é muito mais do que a soma de suas partes. Lugares 

formam pessoas e são formados por elas, influenciam na saúde e são influenciados pela saúde, 

a depender de como se estabelecem as relações entre os lugares e as pessoas. 

A identificação dos efeitos de contexto nesta pesquisa indica uma aproximação 

com a concepção de espaço na visão relacional, como descreveu Cummins et al. (2007) e com 

a visão de território, descrita por Santos (2008, 2009). A partir destas visões, se tem a 

compreensão de que as condições de saúde das pessoas são relacionadas aos espaços em que 

elas vivem. Isto ocorre porque estes espaços não podem ser interpretados sem a participação 

das pessoas que nele estão inseridos.  



61 
 

 

A responsabilidade atribuída ao espaço de influenciar no processo saúde e doença 

da população também leva esta responsabilidade para outro ator, o Estado, enquanto promotor 

das políticas públicas e regulador do convívio social neste espaço. Desta forma, as políticas de 

saúde e as práticas de promoção e cuidado à saúde que são desenvolvidas ou não neste espaço 

irão influenciar na saúde dos indivíduos que ali habitam.  

Por isso, a visão de espaço relacional ou território carrega em si um componente 

político muito forte, na medida em que as relações sociais ali existentes são permeadas por 

outras, tais como as relações de poder, que interferem nos aspectos organizativos deste 

território. Assim, movimentos favoráveis ou de oposição às práticas equitativas de promoção 

e cuidado à saúde no âmbito territorial resultam em diferentes experiências de adoecimento e 

morte dos indivíduos que ali moram. 

Neste sentido, Merlo (2011) afirma a importância da medição de efeitos 

contextuais para identificar o quanto seus limites afetam a saúde individual ou o 

comportamento relacionado à saúde. Desta forma, é possível planejar estratégias de prevenção 

voltadas para o nível adequado de intervenção. 

É importante evidenciar que, conforme foi levantado por Buss e Pellegrini Filho 

(2007), quanto mais desigualdade social estiver presente neste espaço, maior a influência do 

contexto e maior a responsabilidade do Estado em oferecer apoio social, no sentido de 

garantir a equidade do acesso às condições de vida saudáveis.   

Considerando que a influência do contexto é maior em sociedades mais desiguais, 

no que diz respeito às condições socioeconômicas, estudar os determinantes sociais da saúde 

em sociedades desiguais impõe a necessidade do reconhecimento da influência do contexto 

sobre o processo saúde e doença da população. 

Assim sendo, a concepção de território defendida por Santos (2008, 2009), 

Cummins et al. (2007), dentre outros pesquisadores, está aqui representada ao se constatar que 

as divisões territoriais desta pesquisa, por possuírem diferentes características e serem 

mediadas por ações humanas, afetaram o comportamento das variáveis pesquisadas, 

influenciando em riscos diferenciados quanto aos óbitos domiciliares.  

Os resultados das análises multiníveis não possibilitaram diferenciar os 

comportamentos das variáveis entre as diferentes divisões territoriais, no que diz respeito aos 

efeitos de contexto. Mas, as análises ecológicas evidenciaram, através dos comportamentos 

destas variáveis, particularidades de algumas divisões territoriais, fornecendo pistas para 

elucidação das dúvidas relacionadas às divisões territoriais no que diz respeito aos seus 

mecanismos de conformação e sua relação com a determinação social da saúde.  
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As análises ecológicas demonstraram que as variáveis se comportaram de forma 

diferente nos diferentes modelos, demonstrando que parte da influência do contexto pode ser 

creditada às características das pessoas que moram naquelas áreas, indicando assim, efeitos de 

composição.                                                                   

Os valores mais elevados dos coeficientes padronizados das variáveis no modelo 

3 (RIMAUs) e no modelo 4 (RINAUs) em comparação com os outros modelos, indicam que 

as variáveis, nestas divisões territoriais, tiveram um maior potencial de determinação na 

explicação do modelo em estudo (Tabela 6).  

Os resultados obtidos no modelo 1 (Áreas de Ponderação) e no modelo 2 

(Municípios) não foram elucidativos para a diferenciação destas dimensões territoriais. Em 

princípio, esta situação pode ter ocorrido pelo fato das áreas de ponderação não terem 

dimensões suficientemente pequenas a ponto de demonstrarem uma situação mais homogênea 

do fenômeno em estudo e assim se diferenciarem das dimensões municipais.  

Por outro lado, Rojas e Barcellos (2003), Barcellos (2003) e Rojas (2008) 

evidenciam que independentemente do tamanho do recorte territorial, ele sempre termina 

refletindo a heterogeneidade dos fatores culturais, econômicos, demográficos e ambientais, 

presentes em todas as escalas que representam o espaço.  

Diante disso, acredita-se que esta situação ocorreu pelo fato das áreas de 

ponderação serem conformadas com base em critérios eminentemente operacionais do Censo 

Demográfico, não relacionados aos mecanismos causais do fenômeno em estudo.  

Esta situação também foi apontada na literatura por Celeste e Nadanovsky (2010) 

ao afirmarem que hipóteses de efeitos contextuais com base em determinados mecanismos de 

ação somente seriam apropriadamente testadas em áreas definidas pelos mesmos mecanismos. 

Afirmaram ainda, que seria inapropriado testar uma hipótese de que um efeito contextual 

possui um determinado mecanismo de ação, baseando-se em áreas definidas por razões que 

não definem tal mecanismo.  

Macintyre, Ellaway e Cummins (2002) discutem esta questão ao sugerirem que os 

estudos relacionados à influência da área na saúde não utilizem todas as medidas de um único 

contexto físico e social que possa influenciar a saúde humana. Em vez disso, sugerem que os 

investigadores devem levantar hipóteses e testar causas específicas em que a característica da 

área pode influenciar na saúde. 

Os resultados desta pesquisa se aproximam aos de Curtis et al. (2004), ao 

concluírem que características individuais e de área contribuem de forma independente para 

variações nos resultados de saúde em adultos, demonstrando que pessoas que tinham morado 
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enquanto crianças em áreas desfavorecidas e com altos níveis de desemprego têm maior risco 

relativo de doença e morte em um período mais tarde da vida.  

Tunstall, Shaw e Dorling (2004) também alertam quanto a esta situação, 

afirmando que parte da variação de saúde observada entre lugares pode ser atribuída às 

características das pessoas que moram naqueles lugares e outra parte, aos efeitos daqueles 

lugares na saúde das pessoas.  

Cummins et al. (2007) também defendem tal posição, ao afirmarem que não há 

dualismo entre efeitos de contexto e de composição, reconhecendo que há uma relação de 

reforço mútuo e recíproco entre pessoas e lugares. A partir desta visão, os autores afirmam 

que é possível analisar os processos e interações que ocorrem entre as pessoas e os recursos 

sociais e físicos em seu ambiente. 

Nesta mesma direção, Castelli et al. (2013), ao estudarem a variação de um 

conjunto de indicadores de saúde em diferentes níveis geográficos concluíram que não 

existem relações dicotômicas entre os efeitos contextuais ou composicionais e que de fato, 

seria provável uma interação complexa destas relações.  

Desta forma, os achados desta pesquisa identificaram efeitos de contexto e de 

composição na determinação do desfecho em estudo. Estes se associam ao principal 

referencial teórico da pesquisa, que compreende o conceito de território como explicação para 

as variações nas situações de saúde em populações.  

Os efeitos de composição identificados nesta pesquisa definem as características 

dos indivíduos que associados às características do espaço conformam os efeitos de contexto 

sobre o processo de saúde e adoecimento da população. Isto é, estes efeitos de contexto são 

estabelecidos pelas características destas divisões territoriais associadas às características das 

pessoas que se relacionam socialmente neste espaço. 

No que diz respeito às diferentes divisões territoriais utilizadas, os resultados 

relacionados às regiões de articulação urbana indicam sua adequação para estudos 

epidemiológicos, em que o interesse seja compreender desfechos de saúde cujos quadros 

teóricos de suas determinações se relacionem a fatores socioeconômicos.  

Estas regiões se apresentam como mais uma possibilidade de delimitação 

territorial, além daquelas tradicionalmente existentes e superam, em boa parte, as limitações 

das conformações territoriais definidas com base em critérios geopolíticos. Desta forma, 

atendem ao desafio de compreender divisões territoriais além das simples demarcações 

geográficas, mas como estruturas espaciais capazes de integrar as características dinâmicas da 

vida social (SANTOS, 2008; RAINHAM et al., 2010).  



64 
 

 

Em relação às divisões territoriais tradicionais, delimitadas com bases em critérios 

geopolíticos, Rainham et al. trazem uma nova discussão ao afirmarem que   

 

tais representações da distribuição e contexto da população poderiam ser adequadas 

para populações de baixa mobilidade e que morem em regiões com condições de 

vida estáveis. No entanto, nem as pessoas que vivem em uma área nem seus 

atributos são susceptíveis de serem estáticos (RAINHAM et al., 2010, p. 669)  . 

 

Os referidos autores ainda discutem a importância da mobilidade, afirmando que 

embora o nível ideal de agregação espacial que permita uma aproximação ao conceito de 

território permaneça indefinido, os pesquisadores precisam ser cautelosos quanto aos 

resultados de estudos em que se selecionam pessoas que moram em único espaço, sendo 

assim submetidas a um único contexto. 

Em relação a esta questão, vivencia-se nos dias atuais um processo crescente de 

deslocamento populacional, em que os movimentos migratórios são exacerbados. Além da 

migração, há um aumento das distâncias de deslocamento das pessoas entre o local de 

moradia e de trabalho e um aumento do tempo em que as pessoas permanecem no seu local de 

trabalho. 

Estes aspectos da dinâmica populacional são de extrema importância para uma 

interpretação adequada da influência do contexto no processo saúde e doença das pessoas e 

indicam a necessidade de investigações epidemiológicas com uso de metodologias 

específicas, voltadas para compreender estes novos modos de vida em sociedade, que 

atualmente não se reduzem a um único contexto e a sua repercussão na saúde da população. 

Rainham et al. (2010) alertou quanto a esta questão ao analisar a influência 

hipotética do contexto sobre o curso de vida através de um gráfico, no qual está demonstrado 

que esta preocupação é maior nos períodos intermediários de vida das pessoas, em que as 

características de mobilidade são ampliadas, do que nas fases infantil e idosa (Figura 1). 

No caso brasileiro, as condições apresentadas por Rainham et al. (2010) - baixa 

mobilidade e condições de vida estáveis - na maior parte das vezes não estão presentes. 

Assim, se justifica plenamente a definição de novas divisões territoriais, no sentido de atender 

também à realidade atual da dinâmica populacional brasileira.  

Assim, a iniciativa do IBGE em criar as Regiões de Articulação Urbana se traduz 

em grande importância, na medida em que a instituição reconhece as limitações das divisões 

territoriais tradicionais e se propõe a oferecer novas opções, que em princípio se aproximam 
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aos anseios científicos de grupos de pesquisadores que desejam analisar seus dados à luz do 

conceito de território.  

 

6.2 COMPORTAMENTO DOS INDICADORES NAS DIFERENTES DIVISÕES 

TERRITORIAIS 

 

As variáveis deste estudo tiveram diferentes comportamentos ao serem analisadas 

nos bancos ecológicos.  Ao se discutir as especificidades de cada variável nas regressões 

lineares, observa-se que algumas delas explicaram melhor o desfecho em determinados 

modelos. De acordo com a tabela 6, verificou-se que as variáveis Renda e Escolaridade baixa 

explicaram o desfecho em todos os modelos de análise, tendo a Renda um maior poder de 

determinação, especialmente no modelo 3 (RIMAUs) e no modelo 4 (RINAUs). Isto nos leva 

a concluir que a Renda foi o indicador que melhor representou a determinação social da 

saúde, de acordo com o desenho desta pesquisa. 

Estes resultados se aproximam aos de Subramanian e Kawachi (2006), em que 

eles identificaram associação entre desigualdade de renda e autopercepção negativa quanto à 

saúde entre moradores de diferentes estados americanos, não explicados por indicadores 

demográficos e socioeconômicos em nível individual. Isto levou os autores a sugerirem que a 

desigualdade de renda exerce um efeito comparável ao do contexto nos subgrupos da 

população e sugeriram um tipo de efeito, denominado “poluição social da desigualdade de 

renda” que parece afetar cada grupo exposto, de forma semelhante. 

Os resultados desta pesquisa também estão em consonância com as ideias de 

Barcellos, que ao discutir o espaço como produtor de desigualdades, afirma que  

 

a variável renda possui fortes diferenciais em todas as escalas possíveis de análise. 

Serve para distinguir conjuntos de países, da mesma forma que conjuntos de bairros. 

A rigor, não existe o que se costuma denominar “regiões homogêneas”, uma vez que 

o espaço é infinitamente divisível e diferenciado internamente. A delimitação do 

objeto, dos objetivos e das hipóteses de estudo é que impõem uma homogeneização 

da unidade de análise, no interior da qual não é possível observar diferenças 

espaciais. (BARCELLOS, 2008, p. 129). 

 

Apesar de algumas constatações positivas, a explicação da determinação social da 

saúde através da renda ainda não é um conhecimento consolidado na literatura. Há relatos de 

dificuldades na identificação da relação deste indicador com o processo saúde e doença nas 
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populações, especialmente em realidades sociais de reconhecida concentração de renda, como 

é o caso do Brasil. A maior parte destas dúvidas decorre da discussão relacionada à 

representatividade da mesma ao interpretarmos condições de indivíduos ou de espaços. 

Celeste e Nadanovsky (2010), ao estudarem o caso brasileiro, afirmam a 

existência de quatro teorias que podem explicar a relação entre desigualdade de renda e saúde. 

A primeira afirma que esta associação é um artefato estatístico, a segunda, que este efeito 

ocorre por um estresse crônico causado por comparações sociais, a terceira, que ela ocorre por 

subinvestimento público e a quarta, que ela ocorre pelo capital social existente.  

A explicação da associação ser causada por um artefato estatístico se dá pela 

curvilinearidade da relação individual renda-saúde. Neste caso, os autores afirmam que a 

implicação desta curvilinearidade é que o aumento da renda de uma pessoa pobre tem mais 

poder de melhorar a saúde do que igual redução teria em piorar a saúde de uma pessoa rica. 

Quanto ao estresse crônico, ele seria causado por comparações sociais, ou seja, 

efeitos psicossociais que levam as pessoas a sempre se compararem aos seus pares. Neste 

caso, a desigualdade entre áreas pode ser mais importante do que a desigualdade entre 

indivíduos de uma área. 

O papel do subinvestimento público se dá em função da desigualdade de renda 

poder afetar a oferta de políticas públicas, sejam aquelas que reflitam os interesses dos mais 

pobres ou dos mais ricos, a depender da conjuntura social e política daquela região. 

Finalmente, os autores apresentam a teoria de que o efeito da desigualdade de 

renda na saúde ocorre através do capital social, em função de seus mecanismos que o 

relacionam à saúde, tais como: a difusão mais rápida das informações; a confiança; o controle 

rígido dos comportamentos desviantes; os objetivos comuns; as relações sociais mais 

horizontalizadas e menos hierárquicas; e o maior suporte social entre as pessoas. 

Outro grupo de pesquisadores brasileiros, Santos, Jacinto e Tejada (2012) trazem 

uma contribuição para discussão da situação brasileira ao analisarem a relação de causalidade 

entre renda e saúde. Os referidos autores, com base na existência de duas teorias econômicas 

sobre essa relação: a primeira, que renda causa saúde e a segunda, que saúde causa a renda, 

aplicaram três diferentes testes de causalidade e obtiveram conclusões diferentes, de acordo 

com o método utilizado.  

Como conclusões, os autores referenciados identificaram que o método de Holtz-

Eakin et al. apontou causalidade bidirecional e o teste de Granger e Huang indicou 

causalidade unidirecional da renda sobre a saúde, ao analisarem os dados do Brasil. No 

entanto, ao analisarem os dados dos Estados de renda mais alta, encontraram causalidade da 
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saúde sobre a renda e nos Estados de renda mais baixa, não encontraram causalidade. Já o 

teste de Hurlin indicou causalidade no sentido da saúde para a renda, tanto para o Brasil, 

como para o grupo de Estados de renda mais alta ou para o grupo de estados de renda mais 

baixa. 

No entanto, os autores destes dois estudos declararam que em função do baixo 

potencial explicativo das pesquisas realizadas, seus resultados são insuficientes para 

explicação desta realidade, indicando a necessidade de realização de novas pesquisas para 

melhor compreender essa relação entre saúde e renda, ratificando as opiniões de que este 

debate teórico ainda não está consolidado. 

Estas considerações, inclusive as explicações quanto às suas limitações, se 

enquadram na contribuição desta pesquisa, considerando que foi possível identificar o poder 

de determinação da variável Renda tanto no modelo de análise de contexto (análise 

multinível) como nos modelos de análises ecológicas (regressões lineares).  Assim, a variável 

Renda demonstrou seu potencial explicativo em ambos os desenhos, o que possibilita 

compreendê-la, diante do desenho desta pesquisa, como proxy da determinação social da 

saúde, no caso brasileiro.  

Neste sentido, a variável Renda, a despeito de poder representar uma relação com 

a qualidade de vida, na área da saúde se reveste de uma importância ainda maior ao indicar a 

possibilidade de acesso às condições que promovem saúde e também ao cuidado em saúde, 

especialmente no nosso país onde os serviços públicos não atendem integralmente esta 

demanda.  

Estas afirmativas foram evidenciadas por Galobardes et al. (2006) e por 

Galobardes, Lynch e Smith (2007), ao destacarem a Renda como o indicador de posição 

socioeconômica que mais diretamente mede os recursos materiais dos indivíduos, com efeito 

acumulativo ao longo dos anos e possibilidade de alterações consideráveis, em curto prazo. 

No Brasil, estas concepções têm sido fortemente apropriadas pelas últimas gestões 

do Governo Federal, com a implantação de políticas setoriais nas áreas de saúde, educação, 

complementação de renda e segurança alimentar, privilegiando ações voltadas para proteger 

grupos com menor renda, assim como para melhorar o padrão de grupos de renda baixa 

(MACHADO; BAPTISTA; NOGUEIRA, 2011).  

Os indicadores de renda têm várias possibilidades de captura, gerando dados de 

diferentes características. Nesta pesquisa foi utilizada a renda média pessoal, agrupada em sua 

origem por domicílios. Esta característica possibilitou identificar a representatividade desta 
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renda entre os integrantes do núcleo familiar, na medida em que reforça a importância da 

família no desenvolvimento social.  

Galobardes, Lynch e Smith (2007) apontam que a renda domiciliar, ao invés da 

renda individual, pode ser mais relevante para estimar o rendimento disponível para a saúde 

dos indivíduos desta família. Nesta pesquisa, a renda média pessoal agrupada em domicílios 

permite uma análise mais próxima da realidade familiar, na medida em que é possível 

identificar o quanto o rendimento de cada integrante contribui para a sustentação da família. 

Lawlor e Mishra (2009), apesar de não se deterem na análise específica da renda e 

seu papel na família, enfatizam a importância de estudos epidemiológicos de curso de vida, 

com base familiar e apresentam três aspectos destes estudos:  

a) as características familiares de saúde determinam a maior parte das exposições 

biológicas, sociais e de ambiente;  

b) diferentes membros da família exercem seu impacto na saúde individual através 

de diferentes níveis e tempo;  

c) comparar relações dentro e entre diferentes membros da família pode ajudar a 

esclarecer os mecanismos de associação em estudos de curso de vida e ajudam a determinar a 

causalidade. 

Como limitação no uso dos indicadores de renda, se reconhece que em países de 

extremas desigualdades, como o caso brasileiro, ele reduz seu potencial explicativo pela sua 

grande variância e tradicional viés de informação - a sub ou superestimação.  

Outra limitação é o fato de indicadores de renda terem um caráter temporal muito 

flutuante, o que pode resultar em uma baixa capacidade de uso oportuno da informação sob o 

risco de ocorrerem alterações em um curto período de tempo. Neste aspecto, uma boa 

alternativa seria a realização de estudos de séries históricas, no sentido de demonstrar a 

evolução da situação ao longo do tempo. No entanto, considerando que esta pesquisa não 

pretendeu estabelecer relações causais, mas sim a comparação desta determinação entre 

diferentes modelos, estas limitações não interferem em nossas conclusões. 

Wilkinson e Pickett (2006) realizaram uma revisão sistemática de 155 artigos 

científicos relacionados à associação entre a distribuição de renda e a saúde da população e 

após classificarem estes artigos em: a) com suporte metodológico; b) sem suporte 

metodológico; e c) com suporte metodológico parcial, concluíram que estudos sobre a 

desigualdade de renda são mais favoráveis quando realizados em grandes áreas porque nestes 

contextos a desigualdade de renda serve como medida da escala de estratificação social ou da 

organização hierárquica da sociedade. 
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Os autores concluíram que a distribuição de renda é relacionada com a saúde em 

regiões nas quais elas possam ser utilizadas para estratificar as classes sociais, o que não 

acontece em pequenas áreas, em função de suas características de maior homogeneidade. 

Desta forma, permitem a evidência de que é a desigualdade de renda e não a renda 

propriamente dita que diferencia na qualidade de vida. 

Lynch et al. (2004) ao realizarem uma revisão sistemática  em 98 artigos 

científicos identificaram uma baixa evidência quanto à relação da desigualdade de renda com 

as diferenças de saúde da população dentro ou entre países ricos. Por outro lado, identificaram 

evidências de que o aumento no rendimento dos mais desfavorecidos melhoria a saúde destes, 

ajudando a reduzir as desigualdades em saúde. 

Os resultados obtidos nas análises ecológicas, em que os valores dos coeficientes 

padronizados da variável Renda nos modelos 3 (RIMAUs) e 4 (RINAUs) foram quase seis 

vezes maiores que o coeficiente padronizado do modelo 1, poderiam ser relacionados às 

ideias de Wilkinson e Pickett (2006), caso esta pesquisa tivesse utilizado indicadores de 

desigualdade de renda. No entanto, como foi utilizado um indicador de renda, seus resultados 

são relacionados às características destas divisões territoriais, já anteriormente apresentadas, 

com mecanismos de conformação similares aos que originam o desfecho em estudo.  

No que diz respeito às variáveis relacionadas à educação, quando as mesmas 

foram analisadas separadamente através do teste de associação do Qui-quadrado
 
e da razão de 

prevalência não ajustada (portanto, em uma análise individuada e univariada) apresentaram 

alto poder de determinação sobre o desfecho em estudo. No entanto, ao serem submetidas às 

análises lineares múltiplas dos bancos ecológicos, estas variáveis diminuíram seu poder de 

determinação ou saíram do modelo ajustado, em função do alto grau de colinearidade. 

Galobardes, Lynch e Smith (2007) relatam que os indicadores educacionais além 

de diagnosticarem a situação dos indivíduos, eles ainda capturam aspectos relacionados às 

oportunidades sociais de acesso à educação e de exemplos familiares, indicando a 

possibilidade de influência a gerações seguintes, sendo um forte determinante do emprego e 

renda.  

Na área da Saúde, as características educacionais da população influenciam 

especificamente tanto na decisão pela busca da atenção à saúde, como na compreensão do 

cuidado à saúde prestado pelos profissionais e de suas orientações.  

Galobardes et al. (2006) afirmam que variáveis educacionais podem avaliar o 

número de anos dedicados à educação ou a obtenção de níveis educacionais. No caso desta 

pesquisa, as duas variáveis educacionais Escolaridade baixa e Analfabetismo se referem à 
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última medida, que pressupõe características importantes no desenvolvimento da sociedade e 

com interpretações específicas que as relacionam com os resultados de saúde de uma 

população.  

O mesmo grupo de autores afirma que é possível interpretar variáveis 

educacionais como representações da história familiar; determinantes de emprego e renda; 

reflexo do acesso e desempenho nos níveis básicos; reflexos de circunstâncias do início ao 

longo da vida; potencial para torná-los mais receptivos às orientações de saúde ou mais hábeis 

para acesso aos serviços de saúde e reflexos do estado de saúde. Neste último caso, podemos 

citar como exemplo os problemas de saúde na infância que podem limitar acesso educacional 

e/ou provocar e predispor os adultos às doenças. 

O comportamento das variáveis educacionais nesta pesquisa apresenta flutuações 

em função dos diferentes testes aos quais foram submetidas, sendo mais potentes em análises 

individuadas e univariadas e menos, em análises múltiplas. A literatura relacionada ao tópico 

apresenta algumas limitações quanto ao seu uso, que podem ajudar a compreender esta 

situação. 

Barata e Almeida Filho (2011) alertam que a escolaridade alcançada pelos adultos 

é uma constante a partir de certa idade, podendo ser um fator limitante para o emprego dessa 

variável em estudos nos quais a mobilidade social é de interesse. Outra limitação apresentada 

pelos autores é que com o aumento da longevidade há uma geração de pessoas menos 

escolarizadas, mas nem por isso menos favorecidas do ponto de vista socioeconômico.  

No que diz respeito à variável Cor ou raça preta ela permaneceu nos quatro 

modelos da análise multinível, não apresentando diferenças entre as divisões territoriais 

(Tabela 5). Isto indica que no que diz respeito à sua participação na conformação dos efeitos 

de contexto, ela parece não ser influenciada pelas diferentes características das divisões 

geográficas. Já nas análises ecológicas, a variável Cor ou raça preta não se manteve nas 

regressões lineares no modelo 3 (RIMAU) e no modelo 4 (RINAU). Desta forma, observa-se 

que esta variável tem diferentes comportamentos quando analisadas no modelo multinível ou 

nos modelos ecológicos, em que seus resultados foram agregados.  

Nas análises ecológicas, ao se observar o aumento do poder de determinação da 

variável Renda e a saída da variável Cor ou raça preta nos modelos 3 e 4, seria possível 

pensar que existia uma colinearidade muito alta entre as variáveis, que determinou sua saída 

dos modelos. No entanto, a permanência da variável Cor ou raça preta  nos quatro modelos 

da análise multinível indica que esta variável não é totalmente relacionada à variável Renda.  
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A ausência da variável Cor ou raça preta nos dois modelos agregados pode ter 

ocorrido pela existência de áreas com maior concentração de moradias com pessoas que se 

declararam pretas e estas serem mais pobres ou porque ocorreu um efeito líquido da variável, 

que foi mantida na análise multinível, considerando que nesta, os dados foram analisados no 

nível individual (domicílios com pessoas que se declararam pretas). Desta forma, se faz 

necessário um refinamento da análise, com o intuito de pesquisar com maior aprofundamento 

o comportamento da variável Cor ou raça preta no nível individual e nos níveis agregados. 

A relação entre raça e renda no Brasil tem sido debatida ao longo do tempo. Há 

uma particularidade brasileira das pessoas negras terem menores rendas. Este fato foi 

constatado nesta pesquisa, em que se identificou uma renda média entre moradores que se 

declararam brancos de R$ 1.569,35 com um desvio-padrão de R$ 3.682,15 e entre moradores 

que se declararam pretos de R$ 759,94 com um desvio-padrão de R$ 1.378,65.  

Estes dados estão em conformidade com o estudo de Paim et al. (2011) ao 

afirmarem que no Brasil as pessoas de raça ou cor da pele parda ou preta tendem a pertencer a 

grupos de rendas mais baixas e com menores escolaridades. 

Estas assertivas foram demonstradas por Chor (2013), ao afirmar que os 

resultados dos estudos brasileiros comparados com a literatura internacional reforçam que no 

Brasil a desigualdade racial na saúde e não somente a desigualdade socioeconômica e de 

gênero merecem maior investigação. 

 Segundo a autora, estudos que se dediquem à compreensão da relação existente 

entre raça e saúde são raros no Brasil, apesar de se tratar de um importante e controverso 

tema. As raras pesquisas desenvolvidas evidenciam iniquidades raciais em saúde no Brasil e a 

necessidade de se compreender esta variável como uma “causa das causas”, considerando que 

não existem provas suficientes para descartar a raça como um dos determinantes distais das 

doenças e agravos à saúde. 

Em relação às questões apresentadas, Barcellos (2003, 2008) afirma que em 

pesquisas sobre desigualdades sociais em saúde, a escolha dos indicadores tem influência 

direta nos resultados, particularmente em relação à magnitude das desigualdades encontradas 

e também na explicação dos determinantes das desigualdades, em função dos estudos 

desconsiderarem a complexidade dos processos de determinação das condições de saúde. 

O referido autor afirma ainda, que a maior parte dos estudos utiliza indicadores 

sociais de forma pouco crítica e que algumas unidades espaciais captam melhor as 

desigualdades do que outras. Portanto, as desigualdades sociais no espaço devem ser 

interpretadas com alguns cuidados, em função de serem fortemente afetadas pela forma com 
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que se apreende os fragmentos do espaço pela escala de análise e pela escala em que se dão os 

processos epidemiológicos.  

Bilheimer (2010) também levanta a necessidade de uma reflexão quanto ao uso 

dos indicadores de saúde no momento do planejamento de pesquisas epidemiológicas. Afirma 

que este desafio é muito maior quando se faz uso de dados secundários, cujas escolhas estão 

condicionadas à disponibilidade dos dados. 

Parish (2010) apresenta outra abordagem para discussão sobre seleção de 

indicadores ao afirmar a importância do uso de indicadores que demonstrem as características 

das funções e condições de vida da comunidade. 

Assim, a Epidemiologia, a partir de sua necessidade de analisar situações com 

base nos resultados de indicadores de saúde, necessita estar ciente das diferentes 

possibilidades de interpretação que as escolhas destes indicadores podem determinar.  

Barcellos et al. (2002) alertam quanto a esta questão ao afirmarem que a criação e 

escolha de indicadores carregam implícitos pressupostos e hipóteses do pesquisador. Portanto, 

se o desejo é analisar dados que em princípio já se tem a hipótese de serem desiguais, 

cuidados quanto à seleção dos indicadores e quanto à dimensão e características das áreas em 

que estes indicadores serão analisados, são fundamentais. 

Por outro lado, considerando o espaço com características relacionais e admitindo 

a ênfase de que as desigualdades sociais estão presentes em todas as dimensões territoriais, 

não é prudente reduzir o diagnóstico de saúde às características dos lugares. A compreensão 

das características dos indivíduos complementa este diagnóstico e oferece a oportunidade de 

confrontar as relações sociais que se estabelecem nos lugares. Esta situação se torna 

especialmente obrigatória em estudos realizados em locais com reconhecidas desigualdades 

sociais, caso desta pesquisa. 

Desta forma, evidencia-se que as características composicionais são mais 

fortemente afetadas pelas características das divisões territoriais, ao contrário dos efeitos de 

contexto, que são mais evidenciados em regiões de pequenas dimensões. 

Discutindo a experiência metodológica desta pesquisa, associada às leituras 

relacionadas ao tema, identifica-se que existem alguns riscos durante a seleção de variáveis e 

manipulação de dados secundários relacionados às condições socioeconômicas que 

necessitam serem previstos, visando a sua minimização.  

Um dos mais comuns se relaciona ao fato das características das variáveis 

independentes não explicarem de forma adequada o desfecho em estudo, ou seja, não se 

relacionarem de forma intrínseca ao objeto do estudo. Além destes, há riscos relacionados a 
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não compatibilidade entre a escala de análise e o nível em que o dado é disponibilizado. 

Ainda são identificados riscos estatísticos, quando na intenção de melhor explicar fenômenos 

multicausais (maioria dos fenômenos da saúde), o excesso de variáveis termina provocando 

colinearidades, reduzindo o número de variáveis do modelo de estudo ou o poder de 

determinação de cada variável. 

Os dados desta pesquisa demonstraram que o uso do modelo individual, 

conformado por dados domiciliares se mostrou plausível. Este é um importante achado, na 

medida em que dados familiares são valorizados quanto à sua capacidade explicativa do 

processo saúde e doença não somente pelas características genéticas e biológicas 

homogêneas, mas também pela sua capacidade de resposta conjunta aos fatores sociais, 

justificando assim a importância de sua inclusão em análises multiníveis (LAWLOR; 

MISHRA, 2009).  

Mais recentemente, Merlo, Vicina-Fernándes e Ramiro-Fariñas (2012) 

constataram maiores correlações de saúde entre indivíduos dentro do contexto 

familiar/domiciliar do que entre residentes de áreas definidas por critérios administrativos, 

afirmando que este nível pode ser considerado como adequado para análises de efeitos de 

contexto.  

Merlo (2011) também apresenta o nível familiar como um dos mais relevantes em 

análises epidemiológicas, apesar de ainda negligenciado, considerando os mesmos como 

fundamentais em análises multiníveis. Além disso, o autor opina que o nível familiar é 

importante para o planejamento de estratégias de prevenção na área da saúde pública e afirma 

a possibilidade de muitas diferenças individuais observadas nos fatores de risco de doenças 

serem explicadas pelas características genéticas e dos ambientes destas famílias.  

Um aspecto particularmente interessante quanto ao uso de dados domiciliares é o 

fato da atenção primária à saúde no Brasil ser organizada, preferencialmente, conforme 

princípios da Estratégia de Saúde da Família, que tem o domicílio como contexto prioritário 

para atuação. Desta forma, dados agrupados em domicílios contribuem fortemente para o 

planejamento e acompanhamento das ações desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro. 

Como toda pesquisa científica, os resultados desta pesquisa devem ser analisados 

com a necessária cautela, considerando as limitações que se apresentaram no seu percurso 

metodológico. Estas precisam ser identificadas, no sentido de proporcionar segurança na 

interpretação dos seus resultados.  

A primeira delas se relaciona ao modelo da DSS utilizado, que não corresponde 

integralmente ao real, por falta de acesso a dados importantes relacionados ao perfil das 
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mortes domiciliares, não disponibilizados pelo IBGE por razões éticas relacionados à garantia 

da confidencialidade aos participantes do levantamento censitário. No entanto, esta limitação 

tem baixa interferência nas conclusões da pesquisa, considerando que o objetivo deste estudo 

não foi compreender este modelo, por demais comprovado na literatura, mas identificar como 

o modelo conformado em um nível se comporta em outros níveis.  

    Apesar destas limitações, o uso de dados secundários é plenamente justificado. 

Em relação a esta questão, Frohlich et al. (2007) afirmam a importância do uso dos dados 

administrativos, especialmente em pesquisas que se dediquem à compreensão das relações 

entre espaço e saúde. Da mesma forma, alertam quanto aos cuidados necessários, tais como a 

adequação dos mesmos às teorias que suportam o objeto do estudo, disponibilidade em 

escalas adequadas e a avaliação de sua qualidade.  

Lantz e Pritchard (2010) têm a mesma opinião em relação à validade de uso dos 

resultados de censos demográficos como fonte de dados econômicos, especialmente em 

função de sua disponibilidade e possibilidade de agrupamento em várias divisões territoriais. 

Por outro lado, alertam quanto ao fato de se desatualizarem mais facilmente, em função dos 

seus prazos e também pelo fato dos seus indicadores serem afetados pela migração. 

A segunda limitação pode ser creditada a algum grau de desconfiança existente 

quanto à qualidade dos dados resultantes de censos demográficos. No entanto, a metodologia 

utilizada para realização do Censo Demográfico 2010 e o respaldo institucional do IBGE, 

evidenciam o rigor técnico de sua realização, além de suas características de robustez, na 

medida em que foi utilizado um banco de dados de abrangência nacional, com 

representatividade para municípios de todos os portes e uma amostra de mais de seis milhões 

de domicílios. 

Outra limitação foi não ter sido possível testar um recorte territorial menor, como 

por exemplo, os setores censitários, em que diferentes comportamentos poderiam ser 

identificados. Isto se deveu pelo fato da variável de desfecho – Domicílio com óbito ter a área 

de ponderação como menor unidade de agregação disponível no banco de dados, apesar de ser 

originada no nível de domicílio.  

Estas constatações indicam a necessidade de ampliar a realização de pesquisas 

epidemiológicas com uso de pequenas áreas como nível de análise, apesar de ser um grande 

desafio, considerando algumas dificuldades que se apresentam na sua operacionalização.  

Barcellos (2003) e Merlo et al. (2011) alertam quanto às dificuldades no que diz 

respeito ao baixo acesso a bancos de dados com disponibilidade de informações relacionadas 
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às pequenas áreas em bancos institucionais, cujos níveis de análises  são definidos 

normalmente por interesses geopolíticos e administrativos.  

Da mesma forma, a decisão pelo uso de pequenas áreas em estudos transversais é 

limitada pela impossibilidade de seu uso em estudos de fenômenos com baixa prevalência 

BARCELLOS (2003) E ROJAS E BARCELLOS (2003) e por dificuldades operacionais 

provocadas pela necessidade de ampliação do tamanho da amostra, para garantir a 

representatividade nestas divisões territoriais. 

Ademais, em se tratando de um desenho de pesquisa com o objetivo de investigar 

métodos e técnicas de análise de dados populacionais relacionados à determinação social da 

saúde, os caminhos metodológicos percorridos permitiram acessar achados científicos que 

poderão contribuir no planejamento de pesquisas epidemiológicas, especialmente aquelas 

relacionadas à análise de dados secundários. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados desta pesquisa contribuem para a comprovação dos efeitos de 

contexto sobre o processo saúde e doença em populações, considerados sob a ótica da 

determinação social da saúde e do conceito de território enquanto espaço relacional.   

As divisões territoriais pesquisadas tiveram potencial explicativo para o desfecho 

em questão. Esta situação ocorreu especialmente pelo fato dessas divisões territoriais 

apresentarem características sociais que não são exatamente iguais às dos seus moradores, 

mas que são, em parte, também conformados a partir das características deles, vistos em uma 

abordagem populacional.  

Esta afirmação se fundamenta especialmente na compreensão de que os processos 

de adoecimento e morte das populações são explicados pelas condições em que essas pessoas 

vivem. Neste caso, melhores situações de saúde são determinadas por melhores condições de 

vida, aí incluindo o acesso à educação, trabalho, renda, cuidados de saúde, alimentação, 

moradia e outras condições, que juntas conformam um perfil favorável à saúde das 

populações.  

Assim, as pessoas, vistas de forma individual, se relacionam de uma melhor ou 

pior forma com estes fatores e de acordo com isso, podem se diferenciar umas das outras. No 

caso de populações menos favorecidas do ponto de vista socioeconômico, condição 

hegemônica no Brasil, o acesso à maior parte destas condições é creditado às políticas 

públicas. Portanto, as condições sociais das divisões territoriais influenciam nesta 

determinação, mais ainda do que as características individuais. Quanto mais pobre for a 

população mais seu processo de saúde e doença será influenciado pelo contexto social em que 

elas vivem e trabalham. 

Os resultados desta pesquisa fundamentam, em alguns aspectos, a importância da 

avaliação do efeito das divisões territoriais nas interpretações de dados epidemiológicos. Da 

mesma forma, é enfatizada a necessidade de um rígido planejamento de pesquisas 

epidemiológicas, refletindo sobre as questões abordadas, no que diz respeito à seleção das 

divisões territoriais e dos indicadores, em acordo com os objetivos e quadro teórico da 

pesquisa. 

De acordo com o desenho e análise dos resultados desta pesquisa, conclui-se que 

há efeitos de contexto sobre a flutuação aleatória de indicadores socioeconômicos 

relacionados à determinação social da saúde. Estes efeitos de contexto são explicados tanto 



77 
 

 

pelas características dessas divisões territoriais como pelas características dos indivíduos que 

ali vivem ou trabalham. 

 A forma de definição e a dimensão destas divisões territoriais devem ser 

levados em consideração na avaliação desses efeitos. Observou-se que regiões conformadas 

através de mecanismos semelhantes aos do fenômeno em estudo são mais adequadas para 

explicação dos efeitos composicionais. Já os efeitos de contexto foram mais bem identificados 

nas áreas com menores dimensões, consideradas mais favoráveis para explicação de 

fenômenos relacionados à determinação social da saúde, especialmente em sociedades 

marcadas por desigualdades sociais. 

Isto posto, os achados desta pesquisa atendem à sua intenção inicial de contribuir 

para a conformação deste conhecimento na Epidemiologia, oferecendo aos pesquisadores da 

área e aos profissionais dos serviços de saúde que fazem uso de dados epidemiológicos nas 

práticas de gestão, planejamento e avaliação em saúde, a oportunidade de refletirem sobre as 

formas mais adequadas de manipulação de dados secundários disponibilizados em bancos de 

dados institucionais. 
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