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RESUMO 

 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar a eficiência na utilização dos recursos e na qualidade 
da saúde pública nos municípios do estado do Rio Grande do Norte, no período de 2004 e 
2008. Procura-se ainda identificar os determinantes da ineficiência dos municípios e mensurar 
a produtividade do gasto público em saúde. Utiliza-se de três métodos de análise: o DEA, o 
índice de Malmquist e o modelo de regressão Tobit. Entre outros resultados, constata-se que 
municípios considerados mais ineficientes na mensuração do dispêndio em saúde efetuam 
maiores gastos nessa função. Por outro lado, no período de 2004 e 2008, apenas 13 
municípios apresentaram um aumento na produtividade do gasto público. Nota-se ainda que 
municípios considerados eficientes na qualidade da saúde, embora possuam mais recursos 
físicos e humanos, ofertam menos serviços de saúde à população. No mais, os principais 
determinantes da ineficiência do gasto em saúde são as variáveis: idade do prefeito, coligação, 
densidade populacional, taxa de alfabetização da população e receita orçamentária. E quanto à 
ineficiência da qualidade da saúde, as variáveis como coligação, taxa de alfabetização da 
população e receita orçamentária exercem forte influência sobre esse comportamento. Desse 
modo, as hipóteses lançadas ao longo do estudo foram plenamente aceitas. Em outros termos, 
para que haja a eficiência do gasto e da qualidade em saúde, é necessário mais do que recurso, 
ou seja, o dispêndio mostra-se como condição indispensável, mas não suficiente, pois 
aspectos políticos e econômicos também interferem no desempenho do gasto e na qualidade 
da saúde ofertada à população. 
 
Palavras-chave: Eficiência. Saúde. Municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The overall objective of this study is to analyze the efficiency in the use of resources and the 
quality of public health in the municipalities of Rio Grande do Norte, from 2004 to 2008. It 
also seeks to identify the determinants of municipal inefficiency and measure the productivity 
of public spending on health. To this end, three methods of analysis are used: the DEA, the 
Malmquist index and the Tobit regression model. Among other findings, it appears that 
municipalities considered more inefficient in the measurement of expenditure on health make 
the largest expense in this function. On the other hand, from 2004 to 2008, only 13 
municipalities showed an increase in the productivity of public spending. It is also noted that 
municipalities considered efficient in quality of health, although having more physical and 
human resources, offer fewer health services to the population. In all, the major determinants 
of health spending inefficiencies are the variables: age of the mayor, coalition, population 
density, literacy race and budget revenues. Regarding the inefficiency of the health quality, 
variables such as: coalition, literacy race have strong influence on this behavior. Thereby, the 
hypotheses proposed by the study have been fully accepted. In other words, for the efficiency 
of the quality and health spending it is needed more than resources, i.e., the expenditure 
shows itself as essential, but not enough, for political and economic  aspects also interfere 
with the performance of spent and in the quality of health care offered to the population. 
 
 

Key words: Efficiency. Health. Municipalities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A saúde é vista pelos economistas como um bem meritório, um dos principais 

determinantes do crescimento econômico e do bem-estar de uma população (MWABU, 

2008). Nesse sentido, governos que não colocam a saúde como prioridade em suas ações 

podem encontrar sérias dificuldades para o atendimento das demandas sociais ao optarem por 

reprimir a expansão e as melhorias dos serviços em saúde.  

A relação entre economia e saúde vem despertando cada vez mais o interesse dos 

economistas em diversas temáticas. Por exemplo, Grossman (1972) analisou os efeitos da 

saúde sobre o mercado de trabalho, a baixa qualidade na saúde de uma população afetaria a 

produtividade da mão de obra, e, em consequência, o ritmo de crescimento da economia seria 

mais lento. 

Entre outros ramos da economia da saúde, um que tem recebido atenção entre os 

pesquisadores trata da temática entre o gasto público e a qualidade dos serviços prestados para 

a população, sobretudo quando direcionada à esfera municipal. Estudos sobre a eficiência dos 

gastos em serviços públicos têm sido uma das questões-chave em finanças públicas, como 

observam Hauner e Kyobe (2010). Esses autores perceberam, nesse estudo, que a maior 

eficiência do gasto público em saúde e na educação nem sempre está relacionada com a maior 

disponibilidade de recursos. 

No Brasil, com a Constituição Federal de 1988 e a formulação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, em 2000, transferiram-se, aos municípios, responsabilidades, 

particularmente no que diz respeito às políticas sociais de saúde. Tais responsabilidades 

pesaram proporcionalmente sobre os municípios, que tiveram de adotar o planejamento e a 

execução orçamentária nos moldes da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

No entanto, conforme Chalfun (2009), um exame mais atento da realidade tem 

mostrado que, apesar de todos os municípios brasileiros fazerem parte do mesmo ambiente 

institucional e estarem submetidos a essas mesmas leis, aos mesmos controles e obrigações 

constitucionais, eles apresentam distintos desempenhos quanto à eficiência do gasto público e 

com a qualidade dos serviços. 

De acordo com o estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2007), a qualidade dos serviços públicos de saúde no Brasil permanece sendo uma 

das principais necessidades para a sociedade, tendo em vista a situação crítica expressa por 

meio da quantidade insuficiente de profissionais, demora no atendimento, falta de materiais 
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e de medicamentos, superlotação nos hospitais e outros problemas relacionados à qualidade 

na prestação de serviços. 

Essa problemática, existente no Brasil como um todo, não é diferente nos municípios 

do estado do Rio Grande do Norte. Nos últimos anos, o estado tem apresentado um sinal de 

colapso na área da saúde: greves do setor administrativo, de equipes médicas, deficiência na 

estrutura física dos hospitais e unidades de saúde, número de leitos insuficientes, falta de 

medicamentos, superlotação, longa espera no atendimento nos serviços ambulatoriais, entre 

outros entraves enfrentados pela população, notadamente do seguimento não assistido pelos 

serviços privados dos planos de saúde (SESAP, 2012). 

 As dificuldades existentes na rede pública de saúde do Rio Grande do Norte têm 

sido expressivas, haja vista a insuficiência de leitos de unidades de terapias intensivas. Isso 

sobrecarrega os hospitais localizados na capital do Estado, que, com uma demanda mais 

elevada, originada de outros municípios vizinhos, por serviços de alta e média 

complexidade, não conseguem atender a população com a qualidade mínima exigida pela 

ética em saúde (SESAP, 2012). 

Em 2012, o Ministério da Saúde divulgou o índice de desempenho do sistema único 

de saúde (IDSUS), que aferiu o desempenho desse sistema quanto ao acesso e efetividade da 

atenção básica, serviços ambulatoriais, emergências e urgências. O mesmo é formado por seis 

grupos e leva em consideração na análise três índices: Desenvolvimento Socioeconômico 

(IDSE), Condições de Saúde (ICS) e de Estrutura do Sistema de Saúde do Município 

(IESSM). O estado do Rio Grande do Norte obteve um escore de apenas 5,42, um dos mais 

baixos do país (BRASIL, 2012c). 

A crise do sistema público de saúde no estado do Rio Grande do Norte tem 

condicionado também a possível desativação de hospitais, a falta de medicamentos e insumos 

básicos, causando transtornos à população que precisa de atendimento. Dentre as situações 

mais graves, pode-se citar a falta de vagas para pacientes graves em hospitais públicos de 

emergências, desencadeando o aumento do número de óbitos (SESAP, 2012). 

Apesar dessa problemática existente no estado do Rio Grande do Norte, a Emenda 

Constitucional 29/2000 impõe aos municípios aplicar 15% das receitas próprias na função 

saúde. No tocante à União, deve-se aplicar o valor empenhado no ano anterior mais a variação 

nominal do Produto Interno Bruto (PIB). Já os estados e o Distrito Federal deverão investir 

12% de sua receita. 

Em 2003, o governo federal gastou 26 bilhões na função saúde, representando uma 

participação de 1,5% do PIB. Após seis anos, o montante alocado pelo governo federal nessa 
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função foi da ordem de 59 bilhões, representando uma despesa equivalente a 1,8% do PIB. 

Esses números não deixam dúvidas de que o país está muito longe dos valores destinados a 

essa função dos países em desenvolvimento. Por exemplo, em 2005, o gasto com saúde pelos 

demais países da América Latina aproximou-se de 4,6% do PIB (PIOLA et al., 2009). 

Os gestores da área da saúde — das esferas federal, estadual ou municipal — 

enfatizam que um dos maiores desafios da administração pública consiste em atender a 

demanda por serviços de saúde, com qualidade, diante do reduzido volume de recursos. 

Entretanto, na visão de Piola et al. (2009), há uma necessidade urgente dos gestores 

municipais de melhorarem sua gestão, ou seja, a forma com que esse dispêndio é realizado 

para atender a população. 

Diante do exposto, as seguintes questões podem ser indagadas: Dada a 

disponibilidade de recursos direcionados aos municípios, estes os aplicam eficientemente para 

alcançar uma melhor oferta nos serviços de saúde? Dada a disponibilidade dos serviços em 

saúde, isto é, de recursos físicos e humanos, pode-se esperar maior eficiência da qualidade da 

saúde municipal? Considerada a possibilidade de ineficiência na gestão municipal, no gasto e 

na qualidade dos serviços em saúde, que fatores poderiam explicá-las? 

Na tentativa de responder a essas questões, este estudo baseia-se nas seguintes 

hipóteses: primeira, de que a eficiência do gasto em saúde não necessariamente está 

relacionada à sua maior disponibilidade de recursos; segunda, de que a existência dos recursos 

físicos e humanos não é uma condição suficiente para uma maior eficiência da qualidade 

desse serviço.  

 

Objetivo geral 

 

 O objetivo geral deste estudo é analisar a eficiência na utilização dos recursos e na 

qualidade da saúde pública nos municípios do estado do Rio Grande do Norte, no período de 

2004 e 2008.  

 

Objetivos específicos 

Este trabalho tem como objetivos específicos:  

a)  comparar a eficiência no gasto em saúde com o volume de recursos recebidos pelos 

municípios; 

b) analisar quais municípios alcançaram mudanças de produtividade entre 2004 e 2008, 

associando os resultados com as características dos prefeitos; 
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c) observar os municípios que alcançaram os melhores e piores indicadores na 

eficiência do gasto e da qualidade da saúde; 

d)  identificar os determinantes da ineficiência do dispêndio e da qualidade1 da saúde, 

associando os índices obtidos aos indicadores do perfil dos gestores e das 

características dos municípios. 

 

Para obter os objetivos propostos neste estudo, foram desenvolvidas as seguintes 

etapas: 

a) numa primeira etapa, foi mensurada a eficiência do gasto em saúde por meio da 

análise de envoltória de dados: DEA (Data Envelopment Analysis), com retornos 

variáveis de escala e orientação produto, que permite a obtenção dos escores de 

eficiência do gasto público em saúde; 

b) na segunda etapa, calculou-se o índice de Malmquist para avaliar a mudança de 

produtividade do gasto público municipal entre os anos de 2004 e 2008; 

c) na terceira etapa, foi estimada outra fronteira de produção em saúde, também 

utilizando o método DEA, com retornos variáveis de escala e orientação produto, 

obtendo-se os escores de eficiência da qualidade da saúde; 

d)  na quarta etapa, utilizou-se o modelo de regressão Tobit com a finalidade de 

identificar os fatores que explicam a ineficiência dos municípios na alocação dos 

recursos e na qualidade da saúde municipal. 

 

No contexto de análise do gasto público, em especial na saúde, assim como neste 

estudo, o conceito de “eficiência” foi considerado como a capacidade de os municípios 

transformarem insumos (neste estudo, entendidos como o recurso financeiro, ou seja, o gasto 

em saúde púbica/per capita) em produtos (neste estudo, entendidos como bens e serviços 

disponibilizados à população, tais como os procedimentos ambulatoriais, leitos existentes, 

número de famílias assistidas pelo Programa Saúde da Família, números de médicos e 

enfermeiros, número de equipamentos e de unidades de saúde). 

O mesmo se aplica à eficiência da qualidade em saúde, em que, dados os insumos 

disponíveis — quantidade de médicos, quantidade de equipamentos, de enfermeiros, leitos e 

unidades de saúde —, os municípios foram considerados eficientes quando obtiveram a 

                                                           
1
 O termo “qualidade” neste estudo é considerado como sendo o retorno em termos de bem-estar social para os 

usuários do sistema de saúde pública, dados os insumos na função saúde, conforme Brunet et al. (2009). 
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máxima produção, isto é, o inverso da mortalidade, mais famílias atendidas pelo Programa 

Saúde da Família, maior produção ambulatorial e mais nascidos vivos.  

A escolha do período da amostra dos municípios, 2004 e 2008, se justifica por estes 

anos coincidirem com o final de gestão dos prefeitos, permitindo-se, assim, a comparação de 

desempenho após a realização dos mandatos dos gestores. 

A mensuração da eficiência dos municípios no gasto público e na qualidade da saúde 

foi realizada através do método de envoltória de dados: DEA (Data Envelopment Analysis), 

que consiste em um modelo não paramétrico de programação matemática que permite avaliar, 

individualmente, os municípios selecionados em relação àqueles que apresentaram a melhor 

prática, isto é, as melhores gestões do dispêndio público na função saúde. A escolha desse 

método deve-se a sua possibilidade, na mensuração da eficiência, de utilização de múltiplos 

insumos e produtos, situação típica do setor de saúde.  

Além desta introdução, esta dissertação se encontra dividida em mais cinco partes. A 

segunda apresenta o conceito de economia da saúde e de eficiência; a terceira descreve o 

gasto público e a caracterização dos serviços de saúde tanto no Brasil como no estado do Rio 

Grande do Norte; a quarta refere-se aos aspectos metodológicos; na última apresenta-se a 

análise dos resultados. 
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2 A ECONOMIA DA SAÚDE E O CONCEITO DE EFICIÊNCIA 

 

 

Neste capítulo procura-se definir a economia da saúde e sua importância no que diz 

respeito às principais questões abordadas. Em seguida, procura-se apresentar o conceito de 

eficiência técnica, alocativa e econômica, servindo de respaldo para a análise da eficiência do 

gasto público e da qualidade em saúde, tema que tem ocupado destaque de discussão nessa 

área. 

 

2.1 A INTERLIGAÇÃO ENTRE A ECONOMIA E A SAÚDE 

  

De acordo com Médici (1995), a economia e a saúde estão interligadas, de forma que 

a aplicação de instrumentos econômicos às questões tanto estratégicas como operacionais do 

setor saúde deu origem à economia da saúde, podendo ainda, de acordo com o grau de 

comprometimento teórico de cada grupo acadêmico, encontrar várias denominações: aspectos 

econômicos da saúde, saúde e economia, planejamento econômico-sanitário, economia 

política da saúde e economia médica. 

Piola et al. (2009) definem a economia da saúde, isto é, a complementação dos 

conhecimentos econômicos atrelados ao campo da saúde, como o ramo do conhecimento 

econômico que tem por objetivo estudar as condições ótimas de distribuição dos recursos 

disponíveis para assegurar à população a melhor assistência e o melhor estado de saúde 

possível, tendo em conta os meios e recursos limitados. 

Na perspectiva de Nero (1995), outra definição da economia da saúde pode ser assim 

formulada: a aplicação do conhecimento econômico ao campo das ciências da saúde, em 

particular como elemento contributivo à administração dos serviços de saúde. 

Tendo em vista que a economia é o estudo de como os agentes econômicos na 

sociedade lidam com recursos escassos, o grau de associação com a saúde é direta, uma vez 

que, nessa função, há recursos produtivos limitados, induzindo imediatamente ao planejador 

determinar o uso eficiente, destinando-o quando devidamente necessário (NERO, 1995). 

Com relação ao seu conteúdo teórico, a economia da saúde tende a explorar 

conceitos inerentes à economia, tais como: agregados macroeconômicos, teoria da produção e 

teoria dos custos. E nesse contexto permite a discussão de muitas controvérsias existentes no 

setor, tais como: as relações entre os fatores socioeconômicos e indicadores de saúde, 
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sobretudo a mortalidade infantil, ou seja, busca-se demonstrar que, quanto menor a renda 

familiar, maior tende a ser a mortalidade infantil. 

Outra questão abordada reside na análise da distribuição dos recursos dedicados à 

saúde da população; estudos voltados à avaliação da função distributiva dos sistemas de 

saúde, como, por exemplo, trabalhos direcionados às desigualdades existentes nos serviços de 

saúde, tendo em vista a necessidade da equidade social e geográfica; estudos sobre o 

financiamento dos recursos destinados ao setor; ou, ainda, trabalhos que propõem avaliar os 

resultados de programas específicos do governo, como o Programa Saúde da Família (PSF). 

Todos esses aspectos demonstram a correlação existente entre a economia e a saúde. Dentre 

as principais indagações a que a economia da saúde busca responder, pode-se citar: a) Quanto 

um país deve gastar com saúde? b) Como financiar esses gastos? C) Qual a demanda e a 

oferta de serviços de saúde? d) Qual a melhor combinação de pessoal e tecnologia para 

produzir o melhor serviço? 

Dados esses questionamentos, é importante salientar que a temática sobre o gasto 

público, em particular, a aplicação eficiente do gasto público na função saúde, tem ocupado 

maior discussão. Trabalhos nessa temática têm destacado, por sua vez, o papel do Estado 

como interventor do sistema, sendo inquestionável sua função em destinar recursos de forma 

a se obterem resultados positivos nos indicadores de saúde selecionados para medir o impacto 

das políticas e programas públicos. Isso faz com que as respostas às perguntas apresentadas 

geralmente se iniciam pelo gasto público em saúde, ou, pelo menos, por meio do estudo da 

intervenção estatal no setor (NERO, 1995). 

Nesse sentido, a seção a seguir aborda a questão da eficiência, buscando contribuir 

para o aprimoramento da necessidade e a importância de desenvolver métodos que permitem 

alcançar graus de eficiência e redução na desigualdade dos serviços e ações na saúde pública. 

 

 

2.2 O CONCEITO DE EFICIÊNCIA E SUAS MEDIDAS 

 

A eficiência é utilizada nas teorias da produção e de custo. No enfoque da teoria da 

produção, uma determinada firma é considerada eficiente se, com os insumos disponíveis, por 

exemplo, trabalho e capital, ela alcança o maior produto possível (fronteira de produção). Na 

visão da teoria do custo, essa firma é considerada eficiente se a produção é alcançada com o 

menor custo possível (fronteira de custo) (VARIAN, 1992). 
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A noção intuitiva de eficiência surge da interpretação de uma função de produção 

não apenas como um simples relacionamento entre insumos e produto, mas como uma 

fronteira ao conjunto de produção (TULKENS, 1993). 

Os elementos desse conjunto são todas as combinações de insumo-produto que são 

fisicamente viáveis ao produtor. Na Figura 1, a curva OS representa uma função de produção 

no espaço insumo-produto. Essa curva também representa um limite ao plano de produção 

viável, y. Esse limite refere-se à área OS. Qualquer ponto situado no interior do plano de 

produção viável denomina-se atividade produtiva. 

Um ponto sobre a fronteira corresponde a quantidade máxima de produto para um 

dado nível de insumo, ou a quantidade mínima de insumos necessária para alcançar um dado 

nível de produto. Uma atividade produtiva localizada sobre a fronteira é definida como 

eficiente, e aquela que esteja abaixo da fronteira é denominada atividade produtiva 

ineficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- função de produção Y = ƒ(Χ) como uma fronteira ao conjunto de produção. 
Fonte: Tulkens (1993). Elaboração da autora. 

 
 
É importante destacar a diferença existente entre eficácia, produtividade e eficiência, 

pois, embora tenham pontos em comuns, assumem particularidades que as distinguem.  

A eficácia está relacionada ao alcance do objetivo a que se visa obter, sem considerar 

os recursos utilizados; a produtividade, por outro lado, relaciona-se com a forma de utilização 

dos recursos para obter a produção, sendo expressa por meio do quociente produção/ insumo, 

y (produto) 

x (insumo) 

Y = f(x) 
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ou seja, economicamente, diz respeito à capacidade de os fatores de produção criarem 

produto; e eficiência, por sua vez, prescinde do conceito de produtividade, de modo que uma 

firma eficiente é representada pela melhor relação produto/insumo (FERREIRA et al., 2009). 

A Figura 2 mostra uma função de produção de curto prazo que utiliza um insumo (x) 

para produzir um produto (y). Pode-se mostrar graficamente a relação de produtividade e de 

eficiência. 

A função de produção referente a um processo de produção de um único produto que 

utiliza um único insumo é expressa matematicamente por: Q = f (x). Essa equação mostra o 

produto máximo que uma empresa pode obter para cada combinação específica de insumos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Função de produção: produtividade e eficiência 
Fonte: Gomes et al. (2004). Elaboração da autora  

 

Dado que a produtividade é representada pela razão produto/insumo, tem-se que: 

• a produtividade média de A é expressa por Oy/Ox; 

• a produtividade média de B é expressa por: Oy’ / Ox ;  

• portanto, a produtividade média de A é maior que a produtividade média de B. 

Por sua vez, as medidas de eficiência podem tomar duas formas distintas: orientação 

produto e orientação insumo2. Ambas variam no intervalo de 0 a 1. Quanto mais próxima à 

unidade, mais eficiente será a atividade produtiva. Dado que a eficiência é a razão produto 

observado/ produto na fronteira, tem-se que: 

                                                           
2 Os conceitos de medida orientação produto e medida orientação insumo serão mencionados na página 25. 
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• a eficiência orientada a produto de A = Oy/ Ay = 1; 

• a eficiência orientada a produto de B = Oy’/Ay < 1; 

• portanto, A é eficiente em orientação produto. 

A eficiência orientada a insumo é representada por produto observado/insumo na 

fronteira. Assim, tem-se que: 

• a eficiência orientada a insumo para a firma B = Oy’/Ox; 

• a eficiência orientada a insumo para a firma C = Oy’/Ox’; 

• sendo Ox’< Ox, a razão Oy’/Ox < Oy’/Ox’, então B é ineficiente em orientação 

insumo.                                                                                                                                           

Considerando que a fronteira de produção define uma performance máxima da firma, 

os desvios dessa fronteira são considerados como indicadores de sua ineficiência em atingir a 

produção máxima para uma dada quantidade de insumos. 

A produtividade pode ser decomposta em dois componentes: mudança técnica e 

mudança tecnológica. Na Figura 3, é ilustrada a mudança de produtividade para a firma A no 

caso de um único insumo (x) e um único produto (y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Mudança de produtividade.  
Fonte: Fare et al. (1995). Elaboração da autora. 
 
Em que y é produzido utilizando um único insumo x com retornos constantes de 

escala. A empresa A produz no ponto A1 no primeiro período e no ponto A2 no segundo 

período. A empresa A é tecnicamente ineficiente no primeiro período, uma vez que o ponto 

A1 está abaixo da fronteira para esse período t. No segundo período, o ponto A2 está sobre a 

fronteira e, assim, a empresa A é tecnicamente eficiente. A mudança técnica inclui um tempo 
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e envolve avanços de tecnologia que é representada por um deslocamento na fronteira de 

produção do primeiro período para o segundo. 

De acordo com Farrell (1957), a eficiência formalmente pode ser dividida em duas 

categorias: eficiência técnica (refere-se à capacidade de uma firma obter o máximo de produto 

para uma dada quantidade de insumos) e eficiência alocativa (uma unidade tomadora de 

decisão aloca eficientemente seus recursos quando a taxa marginal de substituição técnica é 

igual à razão dos seus preços).  

 

2.2.1 Medida de eficiência técnica orientada a produto  

 

A medida de eficiência técnica orientada a produto busca responder a seguinte 

questão: De quanto podem ser aumentadas proporcionalmente as quantidades de produto sem 

mudar a quantidade de insumo?  

Na Figura 4, considere x1 para realizar as produções y1 e y2, no ponto A. Uma vez 

que A não está sobre a isoquanta, essa é tecnicamente ineficiente, podendo ser representada 

pela distância AB. Nesse caso, a eficiência técnica orientada a produto é comumente medida 

da seguinte forma: 

ET =  = 1-  , sendo 0 ≤     ≤ 1                            (1)                                                                                               

          x1/y2 
 
                                
         D                                                                 
 
                  C 
 
Z 
               B 
                                       B’ 
 
              A                    

                                              
                                              
                                                                   
 
                                                                                      D’ 
                0 
                                                               Z’                              x1/y1 

Figura 4 – Medida de eficiência com orientação produto 
Fonte: Ferreira et al. (2009).  
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2.2.2 Medida de eficiência alocativa orientada a produto 

 

A eficiência alocativa orientada a produto resulta da proporção adequada dos 

produtos, dados os preços relativos, quando a taxa marginal de substituição entre os produtos 

é igual à razão de seus preços.   

Quando se possui a razão entre os preços dos produtos y1 e y2, pode-se traçar uma 

linha como a exposta pelo segmento DD’ da Figura 4. Essa linha representa a curva de 

isorreceita. A partir de DD’, pode-se obter a definição de eficiência alocativa através da 

seguinte observação:  

EA =  

Em que,  0 ≤    ≤ 1                                               (2) 

A empresa, no ponto C, é eficiente alocativamente, porém é tecnicamente ineficiente. 

A eficiência econômica total (EE) é representada pelo produto da eficiência técnica (ET) com 

a eficiência alocativa (EA), expressa da seguinte maneira: 

 

EE =  =   

Em que,  0 ≤     ≤  1                                           (3) 

 

A eficiência econômica total é representada pelo produto das eficiências técnica e 

alocativa.  É importante observar que as eficiências técnica, alocativa e econômica, variam no 

intervalo de zero à unidade.                            

O conceito de distância também pode ser utilizado para definir a eficiência de uma 

determinada atividade produtiva, ou seja, se a distância de uma atividade é igual a zero, em 

relação à fronteira de produção, ela será considerada eficiente; caso contrário, quanto maior 

for a distância, mais ineficiente.  

Além do mais, o conhecimento sobre a distância, quando observada em relação à 

fronteira de produção, possibilita a formulação de duas medidas relacionadas à eficiência, são 

elas: medida de eficiência orientada a produto (fundamenta-se no aumento do produto, 

mantendo-se fixa a quantidade de insumo) e medida de eficiência orientada a insumo 

(fundamenta-se na redução de insumo, mantendo-se fixo o produto, em outros termos, mede-
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se a fração de insumo que seria suficiente para produzir um dado nível de produto) 

(TULKENS, 1993).  

De acordo com Fare et al. (1995), considere um vetor de N inputs (insumos) 

representado por x = (  ) e um vetor de M outputs (produtos) representado por y = 

(  ). A tecnologia por T = {(x, y): x  є  , y є  , x pode produzir y }, em que  é 

um conjunto dos reais não negativo. Supondo que T possui M = 1, a função de produção pode 

ser representada por: 

F:  →                                          (4) 

E pode ser definida por: 

F (x) = {y: (x, y) є T}.                                  (5) 

A função distância para orientação produto é dada por:  

 (x, y) =  {   : F (x)  ≥ y/  }.                                   (6) 

De forma que:   

    (x, y) = y / F (x).                                         (7)                                     

Em que  é linear em y de modo que  (x, y)  =  (x, 1)y e    (x, 1) = 1 / F (x). 

A equação 4 implica que  (x, y)  ≤ 1 se e somente se F (x) ≥ y.  

Na Figura 5, o conjunto de tecnologia consiste em curva de produção total não 

negativa no eixo x. Os pontos ( ,   ) são interiores a T e portanto   ( ,  ) <  1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                  Figura 5 – Função distância orientação produto. 
                  Fonte: Fare et al. (1995). Elaboração da autora. 
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No contexto de análise do gasto público, em especial, na saúde, assim como neste 

estudo, o conceito de “eficiência” deve ser visto como a capacidade de os municípios 

(unidades de análise neste estudo) transformarem insumos (aqui, são os recursos financeiros) 

em produtos (neste trabalho são os bens e serviços disponibilizados à população). Os 

municípios que obtiverem a melhor relação de produto por insumo são considerados 

eficientes; caso contrário, ineficientes.  

O mesmo se aplica para a eficiência da qualidade em saúde, em que, dados os 

insumos (quantidade de médicos, quantidade de equipamentos, de enfermeiros, leitos e 

unidades de saúde), os municípios são considerados eficientes quando obtêm a máxima 

produção, isto é, o inverso da mortalidade, mais famílias atendidas pelo Programa Saúde da 

Família, maior produção ambulatorial e mais nascidos vivos (FONSECA et al., 2009).  

De acordo com Médici (1995), na economia da saúde, ao definir a eficiência como 

fazer mais com os mesmos recursos (eficiência orientação produto) ou reduzir os recursos 

gastos para alcançar o mesmo objetivo (eficiência orientação insumo), o autor avalia que só 

torna possível medir a eficiência quando se consegue ter ideia de duas variáveis básicas: o 

produto do serviço de saúde e seu custo. 

Na visão de Viacava et al. (2012), em saúde a eficiência é vista como a relação entre 

o custo e o impacto dos serviços sobre a saúde da população, mantido um determinado nível 

de qualidade. 

Vele salientar que a eficiência que foi mensurada neste estudo diz respeito à técnica 

orientada a produto, ou seja, reflete a habilidade de os municípios obterem o máximo de 

produção, dados os recursos na saúde. A definição de eficiência técnica é um conceito relativo 

que está relacionado à produção de um bem ou serviço com a menor utilização possível de 

recursos. 

As funções fronteiras são construídas por métodos paramétricos e não paramétricos. 

O primeiro envolve a formulação de uma função de produção (ou de custo), além de admitir 

suposições estatísticas sobre os parâmetros e sobre a distribuição dos resíduos da função. Por 

outro lado, a fronteira estimada por métodos não paramétricos utiliza programação 

matemática e análise de envoltória de dados (DEA). 
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3 O GASTO PÚBLICO E OS SERVIÇOS EM SAÚDE: UMA BREVE ANÁLISE NO 

BRASIL E NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

O presente capítulo trata do gasto público em saúde no Brasil e no estado do Rio 

Grande do Norte. Procura-se descrever, de forma sumária, a caracterização dos gastos e dos 

serviços ofertados nas duas dimensões de análise. 

 

 

3.1 O GASTO PÚBLICO EM SAÚDE NO BRASIL 

 

Antes de descrever uma caracterização do perfil da oferta dos serviços de saúde no 

Brasil, é importante observar o comportamento do gasto efetuado nessa função.  Inicialmente, 

deve-se ressaltar que os dispêndios públicos, quanto à classificação, são considerados com 

relação a sua finalidade, ou seja, a desagregação das funções a serem definidos pelo governo. 

O dispêndio por natureza representa a dimensão macroeconômica efetuado no âmbito federal, 

estadual e municipal. Os dispêndios por categoria referem-se às despesas por capital e 

corrente. E por último, as despesas por função representam as prioridades definidas pelo 

governo tal como a educação, saúde, segurança, habitação, etc. (RIANI, 1990). 

O gasto com saúde tem crescido em largas proporções desde meados do pós-guerra, 

principalmente em países ditos desenvolvidos, no sentido de alcançarem as metas do milênio, 

ou seja, desenvolvimento com maiores indicadores de desenvolvimento humano (MWABU, 

2008). 

Para o Ministério da Saúde (2012), os recursos destinados à função saúde devem ser 

reservados às ações e serviços públicos de acesso universal, igualitário e gratuito em 

conformidade com os princípios da Constituição. Representam o dispêndio em saúde: a 

compra e distribuição de medicamentos, a gestão do sistema público de saúde, o 

desenvolvimento científico e tecnológico, e o controle de qualidade promovido por 

instituições do Sistema Único de Saúde (SUS), entre outros.  

 O financiamento das ações e serviços em saúde é de responsabilidades dos governos 

estaduais, da União e dos municípios. Porém o principal financiador da rede pública de saúde 

é o governo federal.  Essa gestão é realizada por meio do Ministério da Saúde.  

De acordo com o IPEA (2007), compete à esfera federal a formulação de política 

nacional de saúde, a cooperação com os entes estaduais e municipais e controle e avaliação do 
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SUS. À esfera estadual cabe a formulação da política estadual de saúde e cooperação com os 

municípios, sobretudo com as secretarias municipais de saúde. Com relação à esfera 

municipal, compete-lhe a formulação, controle e avaliação da política local de saúde. 

O Gráfico 1 apresenta a evolução do gasto total em saúde do governo federal. Em 

2003 o gasto efetuado pelo governo foi de R$ 26 bilhões, e em 2009 esse recurso atingiu a 

cifra de R$ 59 bilhões, representando um crescimento de 119%.  

 

Gráfico 1 – Gasto do governo federal em saúde (2003-2009). 
Fonte: DATASUS. Elaboração da autora. 

 
 

No Gráfico 2, é possível observar a evolução, ao longo dos anos de 2003 a 2009, de 

quanto o governo federal destina à função de saúde em relação ao Produto Interno Bruto. 

Verifica-se que o gasto em saúde do governo federal, em termos do PIB, não atingiu 2%. 

Nesse período, a maior participação dos recursos à saúde feitos pela União atingiu, apenas, 

1.85% do PIB. 
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Gráfico 2 – Gasto do governo federal em % do PIB (2003-2009). 
Fonte: DATASUS. Elaboração da autora. 

 
 
 

Com relação ao gasto com ações e serviços públicos de saúde per capita, observa-se 

nos Gráficos 3 e 4 a heterogeneidade entre as regiões do Brasil.  

Por exemplo, pode-se observar no Gráfico 3 que em 2005 os estados de Roraima (R$ 

554/hab.), Acre (R$ 488/hab.) e o Distrito federal (R$ 459/hab.) foram os entes da federação 

que apresentaram os maiores gastos per capita em saúde. Enquanto os estados do Maranhão 

(R$ 237/hab.), Pará (R$ 235/hab.) e Alagoas (R$ 211/hab.) realizaram as menores despesas 

per capita nessa função. O Rio Grande do Norte, com uma despesa de R$ 362/hab., ocupou a 

décima sexta posição entre os demais estados. 

 

 

Gráfico 3 – Gastos estaduais em saúde/ per capita, 2005. 
Fonte: DATASUS/SIOPS. Elaborado pela autora. 
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Em 2008, os estados do Norte Roraima (R$ 830/hab.), Acre (R$ 753/hab.) e Tocantins 

(R$ 713/hab.) apresentaram os maiores gastos per capita; enquanto, os estados do Nordeste, 

notadamente, Bahia (R$ 358/hab.) e Maranhão (R$ 324/hab.) apresentaram os menores 

recursos por habitantes. O estado do Rio Grande do Norte, com uma despesa de gasto per 

capita de R$ 571, foi o décimo primeiro estado em recursos alocados por habitante, em saúde 

(Gráfico 4). 

 

 
Gráfico 4 – Gastos estaduais em saúde/ per capita, 2008. 
Fonte: DATASUS/SIOPS. Elaborado pela autora. 

 
 

Quando se observa o gasto per capita efetuado por nível de complexidade, isto é, 

atenção básica, média e alta complexidade, os dados revelam o crescimento considerável sob 

a responsabilidade da esfera federal.  Para o período de 2004 a 2009, por exemplo, o gasto per 

capita na atenção básica, que representa o primeiro contato do usuário com o SUS, foi em 

média R$ 45,81. Já com relação à atenção de média e alta complexidade, foi de R$ 118, 33 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 – Evolução do gasto per capita em saúde no Brasil, por nível de complexidade,  
sob a responsabilidade do governo federal – preços constantes 2009. 

Ano Gasto com atenção básica per 
capita 

Gasto com atenção de média e 
alta complexidade per capita 

2004 30, 67 87,47 
2005 35,39 95,36 
2006 42,14 107,58 
2007 47,44 123,49 
2008 53,77 139,37 
2009 65,40 156,70 
Total 274,91 709, 97 
Média 45,81 118,33 

Fonte: DATASUS/SIOPS. Elaborada pela autora. 
 

Com relação à participação do governo, nas esferas federal, estadual e municipal, 

observa-se que a primeira esfera governamental efetua a maior parcela dos recursos em saúde, 

seguida dos municípios e por último dos gastos estaduais. Em 2004, por exemplo, o governo 

federal contribuiu com 50,2%, enquanto os municípios com 25,1%, seguidos da participação 

dos estados, 24,7% (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Participação (%) do governo no total de gasto com saúde. 
Esfera governamental 2001 2002 2003 2004 

Federal 56,1 52,1 51,3 50,2 
Estadual 20,7 22,6 23,1 24,7 

Municipal 23,2 25,3 25,6 25,1 
Total 100 100 100 100 

Fonte: DATASUS/SIOPS. Elaborada pela autora. 
 
 

 

3.2 A OFERTA DE SAÚDE NO BRASIL: INDICADORES DE SAÚDE 

 

Na seção anterior, realizou-se uma breve caracterização do gasto público em saúde 

no Brasil no que diz respeito a sua magnitude e evolução do gasto per capita realizado nas 

diferentes regiões do país. Dessa forma, dada a realização do dispêndio, torna-se necessário 

dispor o comportamento de alguns indicadores que estão associados à oferta de saúde, por 

exemplo, a quantidade de profissionais da saúde e do número de leitos. 

A Tabela 3 mostra a quantidade de profissionais de saúde nas regiões brasileiras, 

segundo a esfera governamental. Diz respeito aos profissionais com nível técnico, tais como 

auxiliar de enfermagem; nível elementar, como agente comunitário de saúde; e, por sua vez, 
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aqueles com nível superior, tais como a categoria de médicos.3 No Brasil, em 2010, a região 

Sudeste apresentou a maior quantidade de profissionais, em especial, o estado de São Paulo 

(279.388); por outro lado, a região Centro-Oeste exibiu uma menor quantidade, sobretudo o 

estado do Mato Grosso do Sul (17.219). 

 

Tabela 3- Quantidade de profissionais de saúde nas regiões brasileiras por esfera (2010). 
Brasil/região Estadual Federal Municipal Total 

     
Norte    118.113 
Acre 3.819 13 3.391 7.223 
Amazonas 11.423 1.258 18.344 31.025 
Amapá 2.113 21 3.359 5.493 
Roraima 3.227 181 2.720 6.128 
Rondônia 2.198 12.333 10.097 24.628 
Pará 6.845 834 35.937 43.616 
Nordeste    364.732 
Rio Grande do Norte 7.401 1.240 19.635 28.276 
Maranhão 5.034 799 45.485 51.318 
Piauí 4.220 40 18.527 22.787 
Ceará 5.034 1.492 43.194 48.720 
Paraíba 4.569 823 15.733 21.125 
Pernambuco 15.653 1.316 45.042 62.011 
Alagoas 3.257 571 17.337 21.165 
Sergipe 4.157 460 11.893 16.510 
Bahia 14.742 2.622 75.456 92.820 
Sudeste    439.844 
Minas Gerais 11.272 7.954 115.847 135.073 
Espírito Santo 4.232 593 20.558 25.383 
São Paulo 79.370 115 199.903 279.388 
Sul    150.755 
Paraná 5.933 2.713 51.737 60.383 
Santa Catarina 4.404 861 35.195 40.460 
Rio Grande do Sul 1.227 8.745 39.940 49.912 
Centro-Oeste    107.479 
Mato Grosso do sul 1.132 1.512 14.575 17.219 
Mato Grosso 2.088 681 21.297 24.066 
Goiás 4.900 1.377 33.986 40.263 
Distrito Federal 22.889 2.689 353 25.931 
Brasil       1.180.923 
Fonte: DATASUS. Elaborada pela autora. 
 
 

Outro indicador importante refere-se à disponibilidade de leitos públicos existentes 

no país, pois tem sido uma questão constantemente discutida nas agendas governamentais, 

tendo em vista que consiste em uma das deficiências mais preocupantes na rede pública de 

saúde. A média de leitos que deveriam existir por habitantes tem sido insuficiente, pois são 

                                                           
3
 Tocantins e Rio de Janeiro não foram incluídos devido às informações estarem incompletas no que se referem 

às esferas municipal, estadual e federal. 
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necessários 300 para cada 100.000 habitantes. Entretanto, os dados revelam que, por volta de 

2005, no Brasil, existiam somente 240 leitos destinados aos procedimentos de internação 

(SANTOS, 2008). 

Quando visto sob a dimensão regional, os dados revelam a heterogeneidade nesse 

indicador. A região Sudeste, em 2010, apresentou a maior quantidade de leitos gerais, 

particularmente, o estado de São Paulo (67.875); já o Norte do país ocupa a última colocação, 

sobretudo o estado de Roraima, que possui o menor número de leitos (887) (Tabela 4). 

 

Tabela 4- Quantidade de leitos por região nas esferas federal, estadual, municipal e privado 
que atende ao SUS (2010).4 

Brasil/região Federal Estadual Municipal Privado Total 
Brasil SUS SUS SUS (Atende ao SUS) 327.897 
Norte     24.327 
Acre - 1.196 19 195 1.410 
Amazonas 271 4.112 855 633 5.871 
Amapá - 881 34 115 1.030 
Roraima - 714 173 - 887 
Rondônia - 958 1.933 364 3.255 
Pará 310 2.028 4.323 5.213 11.874 
Nordeste     108.017 
Rio Grande do Norte 449 1.994 1.985 2.540 6.968 
Maranhão 573 1.497 7.912 3.539 13.521 
Piauí 0 2.537 2.724 2.195 7.456 
Ceará 516 2.704 5.430 7.178 15.828 
Paraíba 442 1.988 2.877 3.957 9.264 
Pernambuco 402 6.337 5.081 7.266 19.086 
Alagoas 196 1.054 1.292 3.463 6.005 
Sergipe 121 1.246 335 2.082 3.784 
Bahia 601 5.607 9.044 10.853 26.105 
Sudeste     108.915 
Minas Gerais 1.441 3.386 5.948 24.149 34.924 
Espírito Santo 311 1.696 511 3.598 6.116 
São Paulo - 19.051 10.238 38.586 67.875 
Sul     58.713 
Paraná 592 1.964 4.259 16.076 22.891 
Santa Catarina 285 2.387 988 8.791 12.451 
Rio Grande do Sul 3.086 525 2.310 17.450 23.371 
Centro-Oeste     27.925 
Mato Grosso do sul 417 300 670 2.870 4.257 
Mato Grosso 118 457 2.153 2.774 5.502 
Goiás 327 1.090 4.466 7.159 13.042 
Distrito Federal 270 4.104 - 650 5.024 
Fonte: DATASUS. Elaborada pela autora. 

 

 

                                                           
4 Das regiões em branco na Tabela 5 não foi possível obter as informações. 
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3.3 A SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: A 
CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS 

 

A saúde foi inscrita na Constituição de 1988 como sendo um direito de todos e dever 

do Estado, constituindo uma política de caráter descentralizador. Além do mais, assume uma 

característica particular, por não se tratar de um bem público puro. A intervenção do Estado se 

justifica, então, por estar a saúde incluída na categoria dos “bens meritórios”, ou seja, aqueles 

que constituem casos intermediários entre os bens privados e públicos, cuja produção, uma 

vez realizada, também gera importantes externalidades positivas (GIAMBIAGI; ALÉM, 

2000).  

 Essa particularidade, que confere à saúde pública o caráter de bem meritório, foi 

amplamente reconhecida no contexto da gestão pública brasileira, em particular a partir da 

redemocratização dos anos 1980 e da promulgação da Constituição de 1988, quando a gestão 

da política de saúde assumiu posição destacada.  Nesse processo, os municípios passaram a 

assumir responsabilidades, ficando a cargo do gestor municipal a garantia e a prestação de 

serviços de qualidade para a sociedade (QUEIROZ, 2010). 

Nessa perspectiva, esta seção propõe inserir os municípios do estado do Rio Grande 

do Norte no que se refere aos serviços ofertados aos usuários. Esse propósito viabiliza, 

portanto, uma breve caracterização do estado quanto ao perfil da população, isto é, por sexo, 

expectativa de vida e mortalidade infantil. Por outro lado, as condições de saneamento 

existentes, pois também se trata de uma questão relacionada à saúde pública. 

 

3.3.1 O perfil da população do estado do Rio Grande do Norte 

 

A Tabela 5 mostra a composição da população do estado do Rio Grande do Norte, 

composta em sua maioria por pessoas do sexo feminino. 

 
Tabela 5 – População do estado do Rio Grande do Norte, segundo o sexo. 

Período Feminino Masculino 
2007 1.574.646 1.509.460 
2008 1.585.990 1.520.440 
2009 1.602.061 1.535.585 

Fonte: DATASUS. Elaborada pela autora. 
 

De acordo com Nero (1995), a expectativa de vida ao nascer é o indicador mais 

sintético do quadro de saúde de uma população, podendo refletir não só a pobreza de um 

determinado lugar como também a ineficiência das medidas preventivas e de atenção 
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primária, refletindo um quadro de baixa qualidade dos sistemas de saúde. No estado do Rio 

Grande do Norte, é possível constatar que as mulheres detêm maior expectativa de vida em 

relação aos homens, embora esse indicador tenha crescido para ambos os sexos nos períodos 

de 1995 a 2000. Provavelmente, isso se deve ao fato de as mulheres demandarem mais os 

cuidados de saúde quando comparado aos homens (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Anos de vida esperados, população do Rio Grande do Norte, por sexo, 1995 a 
2000. 

Período Feminino Masculino 
1995 69,9 62 
1996 70,4 62,4 
1997 70,9 62,8 
1998 71,4 63,3 
1999 71,9 63,7 
2000 72,4 64 

Fonte: DATASUS. Elaborada pela autora. 

 

Da mesma forma, assim como a expectativa de vida, a mortalidade infantil 

caracteriza-se como um importante indicador qualitativo capaz de refletir as condições 

sociais de determinada região. No Rio Grande do Norte, esse indicador ainda é elevado nos 

municípios, embora, nos últimos anos, possa-se observar que tem apresentando redução, 

saindo de 39,7 óbitos infantis por 1.000 nascidos vivos em 2001 para 21,1 por volta de 2008 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Número de óbito infantil (menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos) no 
 RN, 2001 a 2008. 

Ano Número de óbito infantil (menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos) 
2001 39,7 
2002 37,9 
2003 36,3 
2004 34,3 
2005 32,5 
2006 20,9 
2007 29,9 
2008 21,1 

Fonte: DATASUS. Elaborada pela autora. 
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3.3.2 Condições de saneamento 

 

Para a população usufruir de bem-estar, é necessário criar condições adequadas de 

saúde. Essa por sua vez, depende de determinantes socioestruturais provenientes do grau de 

educação da sociedade, renda e condições ambientais, principalmente de saneamento básico, 

que constitui um fator ao alcance de políticas públicas, além da competência administrativa 

em praticar os compromissos de caráter público (PIOLA et al., 2009). 

O saneamento caracteriza-se como sendo um conjunto de medidas visando, 

sobretudo, a proteger o meio ambiente, promover a saúde e prevenir doenças. Além do mais, 

envolve uma série de serviços, tais como infraestrutura e instalações operacionais de 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos e drenagem, e manejo de águas pluviais urbanas (QUEIROZ, 2010). 

Saúde e saneamento estão diretamente associados, uma vez que afeta diretamente os 

indicadores de saúde, tais como mortalidade, por exemplo. As intervenções dos governos 

como forma de proporcionar melhoria na qualidade de abastecimento de água, esgoto 

sanitário e a própria coleta de lixo tendem a produzir melhoria na saúde da população de uma 

determinada região (PIOLA et al., 2009). 

No que se refere à coleta de lixo (coleta por serviço de limpeza, aterro sanitário), 

abastecimento de água (envolve rede de água canalizada) e instalações sanitárias (sob a forma 

de rede geral de esgoto), no Rio Grande do Norte, por volta de 2000, somente 2.760.413 

moradores possuíam acesso a esses serviços, o que corresponde a 671.993 domicílios.  

Em 2011, apenas 17% dos domicílios estavam ligados à rede geral de esgotos, 35% 

dos municípios com serviço de coleta e 80% das cidades depositavam o lixo a céu aberto. 

Esses dados revelam que o Rio Grande do Norte ainda continua a apresentar atraso na oferta 

de saneamento básico, constituindo o sexto estado, no Nordeste, com pior serviço de esgoto, 

estando à frente apenas de Maranhão, Alagoas e Piauí (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, 2011). 
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3.3.3 Características dos serviços de saúde ofertados à população do estado do Rio 
Grande do Norte 
 

 

 

No estado do Rio Grande do Norte, a precariedade da saúde pública, expressa por 

meio de quantidades insuficientes de profissionais, medicamentos, insumos básicos e 

principalmente de leitos de internação, tem sido uma situação preocupante.  

A crise que se instalou na rede pública do estado desencadeou a providência imediata 

da aquisição dos insumos e produtos médico-cirúrgicos e hospitalares necessários para tornar 

viáveis o atendimento e o tratamento adequados à população da rede estadual, sob pena, em 

caso de descumprimento, de um possível desbloqueio do valor necessário disposto 

diretamente pelos diretores dos hospitais da região (SESAP, 2012). 

O Ministério da Saúde (2012) divulgou o Índice de Desempenho do Sistema Único 

de Saúde (IDSUS)5 2012, que mensura o desempenho do sistema público com relação à 

atenção básica. O índice rendeu ao Rio Grande do Norte a nota 5,42, considerada a segunda 

melhor avaliação do Nordeste e a 12ª do país.  Segundo o governo federal, esse resultado não 

representa necessariamente melhorias, haja vista a constatação de que muitos usuários do 

serviço público de saúde ainda enfrentam dificuldades para conseguir uma consulta ou um 

exame.  

Essa característica do sistema público de saúde no estado do Rio Grande do Norte 

tem sido acompanhada de elevação dos recursos, pois nos últimos anos (2004 e 2005) os 

recursos transferidos pelo governo federal, considerando o tipo de despesa por nível de 

complexidade, isto é, atenção básica, média e alta complexidade, têm crescido (Tabela 8). 

Entre 2004 e 2005, a transferência do governo federal para os serviços de atenção básica, que 

constitui uma agregação de serviços indicadores da proteção e da promoção de saúde, 

aumentou R$ 3.248.954,58; com relação à média e à alta complexidade, entre os anos, a 

elevação dos recursos foi de R$ 1.398.081,62. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 O IDSUS é um índice formulado pelo Ministério da Saúde que varia no intervalo de 0 a 10. Quanto mais 
próximo a 10 melhor o desempenho; o contrário sugere piora. 
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Tabela 8 – Total de transferências do governo federal (SUS) para os municípios do  
Rio Grande do Norte, por nível de complexidade. 

Ano Tipo de despesa Recursos federais para os municípios do Rio 
Grande do Norte 

2004 Atenção básica R$ 11.755.800,18 
2004 Média e alta complexidade R$ 15.038.616,60 
2005 Atenção básica R$ 15.004.754,77 
2005 Média e alta complexidade R$ 16.436.698,22 

Fonte: DATASUS. Elaborada pela autora. 

 
Quando visto sob a ótica da despesa com ações e serviços públicos de saúde 

financiados por recursos próprios, tem-se que, no Rio Grande do Norte, a esfera federal 

realizou maiores gastos, seguida da estadual e, por último, da municipal. A mesma 

constatação pode ser observada no que se refere ao gasto por habitante (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Despesas com ações e serviços de saúde, por esfera governamental, Rio 
 Grande do Norte, 2008. 

Esfera de governo Despesa per capita 
(R$) 

Despesa (em R$ mil correntes) 

Federal 155,74 474.045 
Estadual 138,86 422.651 

Municipal 109,73 333.987 
Total 404,33 1.230.683 

Fonte: DATASUS/SIOPS. Elaborada pela autora. 

 

Com relação à aplicação dos recursos próprios destinados à saúde, com a aprovação 

da Emenda Constitucional de 29/2000, que teve como objetivo estabelecer os gastos sob a 

responsabilidade dos governos na saúde, restando aos estados aplicar no mínimo 12% de suas 

receitas para o financiamento no setor, quando analisados os períodos de 2006 a 2010, no 

estado do Rio Grande do Norte, é possível observar que, apesar de oscilações, o montante de 

recurso aplicado por essa esfera governamental tem permanecido acima do recomendado. 

Enquanto que em 2006 14,43% das receitas próprias foram destinadas aos serviços de saúde, 

em 2010 aplicou-se 15,28% (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Aplicação (%) de recursos próprios pelo estado do Rio Grande do Norte  
na saúde, 2006-2010. 

Ano Participação das receitas próprias destinada à saúde 
2006 14,43 
2007 17,53 
2008 16,52 
2009 16,34 
2010 15,28 

Fonte: DATASUS/SIOPS. Elaborada pela autora. 
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Analisando a quantidade de médicos que atendem ao SUS na esfera municipal, sendo 

o prestador do tipo público, observa-se que, durante o período de 2007 a 2010, o Rio Grande 

do Norte tem apresentado em média 1,245 para cada 1.000 habitantes, inferior à média 

nacional, pois, conforme o Ministério da Saúde (2012), o ideal é de um profissional para cada 

habitante (Tabela 11). O mesmo ocorre com a quantidade de enfermeiros, uma vez que para 

cada 1.000 habitantes em média, pode-se constatar a existência de 0,69, estando abaixo do 

recomendado (2,0 para cada 1.000 habitantes). 

 

Tabela 11- Quantidade de médicos e enfermeiros por 1.000 habitantes no Rio Grande 
do Norte. 

Ano Quantidade de clínico-gerais para 
1.000 habitantes 

Quantidade de enfermeiros 
para 1.000 habitantes 

 
2006 1, 20 0, 54 
2007 1, 21 0,75 
2008 1, 25 0,74 
2009 1, 32 0,73 
Total 4,98 2,76 
Média 1,245 0,69 

Fonte: DATASUS. Elaborada pela autora. 
 
 

No que se refere ao total de leitos existentes, observa-se que, nos anos de 2006 a 

2009, mais da metade foram destinados ao setor público da saúde.  No estado, para cada 1.000 

habitantes a disponibilidade de leitos públicos tem sido em média 1,34. Entretanto, permanece 

abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde, que adverte 2,5 leitos para cada 1.000 

habitantes (Tabela 12).  

 

Tabela 12- Quantidade de leitos existentes e públicos para cada 1.000 habitantes no Rio 
Grande do Norte. 

Ano Quantidade de leitos existentes 
para 1.000 habitantes 

Quantidade de leitos existentes 
públicos para 1.000 habitantes  

2006 2,59 1,33 
2007 2,54 1,37 
2008 2,49 1,33 
2009 2,48 1,33 
Total 10,1 5,36 
Média 2,52 1,34 

Fonte: DATASUS. Elaborada pela autora. 
 
 

Outro indicador importante que deve ser analisado refere-se à disponibilidade de 

equipamentos de imagem, isto é, mamógrafo, raios-X, tomógrafo computadorizado e 
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ressonância magnética. Dada a quantidade existente, observa-se que a grande maioria está 

sendo utilizada, sobretudo, pelo SUS (Tabela 13). 

Tabela 13- Quantidade de equipamentos existentes e em uso pelo SUS no RN. 
Ano Quantidade de equipamentos de 

imagem existentes 
Quantidade de equipamentos em uso 

2008 2.989 2.962 
2009 3.171 3.103 
2010 3.340 3.263 
2011 3.553 3.460 
Total 13.053 12.788 

Fonte: DATASUS. Elaborada pela autora. 
 
 

O estado do Rio Grande do Norte possui 167 municípios e se subdivide em quatro 

mesorregiões: mesorregião do oeste potiguar, mesorregião central potiguar (considerada a 

menos populosa pelo IBGE), mesorregião do agreste potiguar e mesorregião do leste potiguar 

(considerada a mais populosa pelo IBGE). 

Dada a sua extensão, pode-se caracterizar o sistema de saúde pública considerando, 

por exemplo, a mesorregião leste potiguar e a mesorregião central potiguar. 

A primeira mesorregião é composta pelos municípios Natal, Parnamirim, São 

Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, São José de Mipibu, Touros, Canguaretama, Extremoz, 

Nísia Floresta, Goianinha, Pedro Velho, Arês, Taipu, Tibau do Sul, Espírito Santo, 

Maxaranguape, Rio do Fogo, São Miguel do Gostoso e Baía Formosa. Na Tabela 14 é 

possível observar que em 2008, em média, o gasto per capita em saúde realizado por esses 

municípios foi de R$ 282,19. O município de Baía Formosa apresentou maior dispêndio (R$ 

432,62), já o município de Ceará-Mirim efetuou o menor gasto per capita em saúde (R$ 

221,69). 

Com relação à quantidade de profissionais de saúde, observa-se que, em média, para 

cada 1.000 habitantes existia 0,24 médico, 0,20 enfermeiro e 1,29 leito. O município de Natal, 

se comparado aos demais presentes na Tabela 14, ofertou maior quantidade de profissionais 

para o grupo de 1.000 habitantes. 

 

 

 

 



42 

 

Tabela 14 – Gasto per capita e quantidade de profissionais de saúde por 1.000 habitantes nos 
municípios da mesorregião leste potiguar, RN, 2008.6 

Municípios Gasto pc em saúde Médicos pc 
1.000 hab. 

Enferm. pc 
1.000 hab. 

Leitos pc 
1.000 hab. 

Arês 290,12 0,24 0,08 1,59 
Baía Formosa 432,62 0,34 0,11 1,03 
Canguaretama 235,74 0,36 0,43 1,98 
Ceará-Mirim 221,69 0,21 0,09 0,77 
Goianinha 246,50 0,29 0,05 1,43 
Natal 303,23 0,46 0,44 2,53 
Parnamirim 247,54 0,23 0,22 0,62 
Pedro Velho 266,66 0,07 0,14 1,35 
São Gonçalo do 236,56 0,05 0,06 0,80 
Tibau do Sul 373,05 0,26 0,53 1,32 
Touros 250,41 0,16 0,13 0,82 
Total 3104,12 2,67 2,28 14,24 
Média 282,19 0,24 0,20 1,29 
Fonte: DATASUS/STN. PC: per capita. Elaboração da autora. 

 

Com relação à mesorregião central potiguar, é formada pelos municípios: Caicó, 

Currais Novos, Macau, Parelhas, Lagoa Nova, Santana dos Matos, Jardim de Piranhas, 

Guamaré, Jardim do Seridó, Angicos, Acari, Cerro Corá, Afonso Bezerra, Lajes, Florânia, 

Cruzeta, Serra Negra do Norte, Carnaúba dos Dantas, Pedro Avelino e São Vicente. 

Na Tabela 15 observa-se que a média do gasto per capita em saúde efetuado pelos 

municípios da mesorregião central potiguar do estado do Rio Grande do Norte, em 2008, foi 

em torno de R$ 252,3. Nesse período o município de São Vicente realizou maior dispêndio 

(R$ 315,95). 

Quando vista a oferta dos serviços de saúde, nota-se que a média de médicos 

existentes (0,19) aproxima-se da média de enfermeiros (0,18) para um grupo de 1.000 

habitantes. Com relação ao número de leitos públicos, tem-se que em média existem 3,12 

leitos para cada 1.000 habitantes. Pode-se constatar que o município de Acari em 2008 

apresentou maior quantidade nesse indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
  As informações sobre os demais municípios da mesorregião leste potiguar não foram apresentados na Tabela 

14 por indisponibilidade de dados. 
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Tabela 15 – Gasto per capita e quantidade de profissionais de saúde por 1.000 habitantes nos 
municípios da mesorregião central potiguar, RN, 2008.7 

Municípios Gasto pc em saúde Médicos pc 
1.000 hab. 

Enferm. pc 
1.000 hab. 

Leitos pc 
1.000 hab. 

Acari 245,06 0,09 0,36 5,88 
Afonso Bezerra 289,19 0,09 0,19 2,54 
Caicó 264,93 0,10 0,16 4,59 
Carnaúba dos Dantas 296,04 0,14 0,14 4,12 
Cerro Corá 241,77 0,45 0,09 5,22 
Cruzeta 248,03 0,25 0,25 2,82 
Currais Novos 151,87 0,05 0,16 3,28 
Florânia 256,16 0,23 0,23 2,43 
Jardim do Seridó 218,08 0,08 0,08 2,43 
Jardim de Piranhas 270,22 0,35 0,07 1,63 
Lajes 197,94 0,75 0,09 2,89 
Lagoa Nova 233,88 0,07 0,29 1,77 
Macau 306,69 0,07 0,07 2,02 
Parelhas 260,74 0,05 0,15 2,43 
Pedro Avelino 242,76 0,13 0,39 3,55 
São Vicente 315,95 0,17 0,17 2,84 
Serra Negra do Norte 250,85 0,13 0,27 2,69 
Total 4290,16 3,2 3,16 53,13 
Média 252,3 0,19 0,18 3,12 
Fonte: DATASUS/STN. PC: per capita. Elaboração da autora. 

 
 

Em meio a essa caracterização, a situação precária da saúde pública no Rio Grande 

do Norte desencadeou um decreto de estado de calamidade. Dentre outros fatores, a 

insuficiência de leitos tem sido a mais relevante. 

Na rede pública de saúde do Rio Grande do Norte, nos últimos anos (2005 a 2012)  

418 leitos de internação foram desativados, fazendo com que o estado ocupe a posição de 18º 

no ranking nacional dos que mais perderam leitos. Na região Nordeste, o estado ocupa a 6º 

posição, ficando atrás apenas de Alagoas. Para enfrentar a crise, o governo prevê o 

investimento de R$ 4,7 milhões do Ministério da Saúde para criação de uma Central de 

Regulação Única (CRU), com a finalidade de gerenciar os leitos da rede pública e capacitar os 

profissionais do setor (SESAP, 2012). 

Até o término do ano de 2012, segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Rio 

Grande do Norte (SESAP), o governo do estado pretende implantar 63 novos leitos, sendo 6 

de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) geral no hospital Ruy Pereira; 10 de UTI pediátrica e 9 

de UTI coronariana no Onofre Lopes; 10 de UTI geral no Walfredo Gurgel; 4 de UTI 

pediátrica no Tarcísio Maia; 10 de UTI pediátrica no Varela Santiago e 10 UTI neonatal do 

Santa Catarina, todos localizados em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. No 

mais, almeja-se a adoção de novas medidas para a reforma e equipagem das emergências e 

                                                           
7
  As informações sobre os demais municípios da mesorregião central potiguar não foram apresentados na Tabela 

15 por indisponibilidade de dados. 
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regularização do desabastecimento de remédio, considerado crítico, em toda a rede hospitalar 

estatal. 

Logo, o presente capítulo realizou uma breve caracterização da saúde pública no que 

se refere ao gasto até a caracterização da oferta dos serviços à população. Para tanto, 

inicialmente limitou-se ao Brasil, o que consequentemente, viabilizou delinear o estado do 

Rio Grande do Norte e seus municípios.  Observou-se que a transferência de recurso e a 

quantidade insuficiente de profissionais e especialmente de leitos ainda constituem um desafio 

e um problema a ser solucionado na rede pública de saúde no estado do Rio Grande do Norte. 

Os recursos existem, entretanto, as diferenças persistem. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Para alcançar os objetivos traçados, a análise empírica do estudo foi traçada em três 

etapas. Inicialmente descreveu-se neste capítulo o modelo DEA (Análise Envoltória de 

Dados) que permitiu mensurar a eficiência tanto do gasto como da qualidade da saúde. Essa 

abordagem foi escolhida por lidar simultaneamente com múltiplos insumos e produtos, 

situação típica do setor de saúde, bem como por não impor forma funcional para a fronteira de 

produção. Em seguida, o índice de Malmquist, que possibilitou obter a produtividade total dos 

fatores. Por último, o modelo Tobit para analisar os determinantes da ineficiência do gasto 

público e da qualidade da saúde.  

 

 

4.1 ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS (DEA) 

 

 

Os estudos sobre a eficiência surgiram após o trabalho de Farrel (1957). Vinte anos 

depois, Charnes, Cooper e Rhodes (1978) generalizaram sua ideia e aplicaram a programação 

matemática para a mensuração da eficiência técnica de empresas com múltiplos insumos e 

produtos, surgindo, portanto, a Análise Envoltória de Dados, rotulada particularmente como 

DEA. 

O DEA é um método não paramétrico, uma vez que, a priori, a fronteira de produção 

é elaborada sem especificação da forma funcional da tecnologia de produção. Na literatura, 

várias são as formulações do modelo DEA, porém os mais usados na mensuração de 

eficiência são os modelos de retornos constantes de escala, ou CCR, de Charnes, Cooper e 

Rhodes (1978), e o modelo com retornos variáveis de escala, ou VRS, elaborado por Banker, 

Charnes e Cooper (1984). 

As vantagens dessa técnica são: possibilita caracterizar cada unidade de análise como 

eficiente ou ineficiente através de uma única medida de eficiência; permite a disposição de 

unidades eficientes de referência para aquelas que foram julgadas como ineficientes 

(bencharks); permite que os insumos e produtos sejam avaliados em unidades de medidas 

diferentes; baseia-se em uma amostra de dados observados para diferentes unidades 

produtoras, conhecida como DMU (decision making units); permite a mensuração da 

eficiência das firmas com múltiplos insumos e múltiplos produtos; e, além do mais, possibilita 
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que se desprezem as informações sobre preços dos insumos e dos produtos das firmas que 

estão sendo avaliadas.  

Por meio dessa característica, torna-se possível analisar a eficiência de unidades não 

lucrativas, tais como governo, hospitais, etc., em que é difícil obter informações acerca dos 

preços dos insumos e produtos.  

Nessa técnica, a ideia central é encontrar o melhor produtor virtual para aqueles 

considerados reais. Sendo assim, se a DMU, ou o produtor virtual, conseguir produzir mais 

produtos utilizando a mesma ou menor quantidade de insumo, o produtor real é considerado 

ineficiente. Já as unidades consideradas eficientes, quando combinadas, fornecem a DMU 

virtual para a ineficiente, que são conhecidas como benchmarks ou unidades de referência 

daquela DMU. Os modelos DEA são elaborados admitindo-se as suposições da teoria 

microeconômica de acordo com a qual a análise é desenvolvida, podendo supor as hipóteses 

de retornos de escala (retornos constantes ou variáveis de escala, retorno crescente de escala e 

decrescente de escala). 

 

 

4.1.1 O modelo DEA com retornos constantes de escala (DEA-C) 

 

 

O DEA com retornos constantes de escala proposto por Charnes, Cooper e Rhodes 

(1978) é também conhecido por CCR ou DEA-C. O modelo CCR é considerado o modelo 

mais básico, o qual constrói uma superfície linear por partes, não paramétrica, que envolve os 

dados das DMUs.  Supondo que, na estrutura analítica dos modelos DEA, existam n unidades 

formadoras de Decisão (DMUs), representadas por j ∈ J = { j │ j = 1,2, ..., n}, que utilizam 

insumos  ( ,....  ) > 0 e que produzem um vetor de produtos  = ( ,....  ) > 0. 

Matematicamente, o modelo DEA-C pode ser expresso da seguinte forma: 

 

Maximizar �   / �  

Sujeito a: �   / �  ≤ 1    onde j= 1, ...n, 

 ≥ 0 e  0 

          

                                                                                                                                                (8) 
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De modo que: 

•  representa a quantidade do i-ésimo produto (i = 1, . . . , s) da j-ésima DMU; 
•   representa a quantidade do r-ésimo insumo (r = 1, . . . , m) da j-ésima DMU; 
•  peso dado ao r-ésimo produto; 
• representa o multiplicador (peso) dado ao i-ésimo insumo.   

 

 Nessa estrutura o cálculo da eficiência admite um conjunto comum de pesos em 

todas as DMUs, produzindo um número infinito de soluções. Para resolver esse impasse, 

Charnes et al. (1978) admitem a seguinte estrutura do modelo DEA: 

 
Maximizar µ Y

k
 

Sujeito a υ 
 
X

k 
= 1 

µ 
 
Y

j 
– υ X

j 
≤ 0,       j = 1, . . . , n, 

µ 
 
≥ 0 e υ 

 
≥ 0 

         (9) 

 

Onde: 

• µ  representa o vetor de peso do produto; 

• υ  representa o vetor de peso de insumo.                                                                                 

 

Na sua forma dual do modelo DEA, tem-se a seguinte representação:  

 

Maximizar  

Sujeito a: - ɸ  +  ≥ 0 

                                     -  ≥ 0 

                       � ≥ 0      

                                                                           (10)                                                                                                                             

As matrizes Y e X representam, respectivamente, as informações sobre os produtos e 

sobre os recursos. As variáveis θ e λ são duais. O parâmetro λ é um vetor de pesos, e θ é um 

escalar. 
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4.1.2 Modelo DEA com retornos variáveis de escala (DEA-V) 

 

 

Barnker, Charnes e Cooper (1984) propuseram um modelo que incorporasse a 

suposição de retorno variável de escala, o qual ficou conhecido na literatura como DEA-BCC 

ou DEA-V. Banker et al. (1984) adicionaram uma restrição de convexidade ao modelo DEA 

de retornos constantes. O DEA, com retornos variáveis de escala, segue a mesma estrutura do 

modelo (10), adicionando a restrição Σλ =1. Isso permite que a fronteira resultante exiba 

retornos variáveis de escala.   

 O modelo DEA com retorno variável de escala e orientação produto é dado pela 

seguinte estrutura de programação matemática:  

 

Maximizar θi 

Sujeito a      Xλ ≤ Xk, 

θYi -Yλ ≤ 0 

∑ =
n

J
j 1λ  

          (11) 

As matrizes Y e X representam, respectivamente, as informações sobre os produtos e 

sobre os recursos. As variáveis θ e λ são duais. O parâmetro λ é um vetor de pesos, e θ é um 

escalar. A última restrição permite que o i-ésimo DMU alcance, no máximo, a fronteira de 

produção. Os escores de eficiência variam no intervalo entre zero e um. Quando o escore de 

eficiência é igual a 1, isso significa que o município, por exemplo, está sobre a fronteira e, 

portanto, é considerado eficiente. Quanto mais próximo a zero, mais ineficiente. Os escores de 

eficiência são obtidos invertendo-se o valor de θ. Isto é: 1/θ. 

 

 

4.2 EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS DO MODELO DEA NA SAÚDE PÚBLICA 

 

 

O uso do DEA recentemente constituiu-se uma ferramenta promissora no campo das 

políticas públicas, em especial, na função saúde. Quando direcionado particularmente para 

essa função, a exploração do DEA provém, sobretudo, aos temas correlacionados com a 



49 

 

economia da saúde, a fim de mensurar a eficiência da operacionalização do sistema como um 

todo. Questões como essa têm sido frequentemente abordadas por diversos pesquisadores 

interessados nessa temática. 

Lins et al. (2011) apresentam de forma detalhada quais são as abordagens frequentes 

na literatura que versam sobre o DEA na saúde, podendo ser classificadas em três grandes 

grupos: a) estudos descritivos dos índices de eficiência ou de uso prático a tomada de decisão, 

ou seja, a comparação entre unidades similares, enfatizando os parâmetros que devem ser 

reduzidos (inputs) ou aumentados (outputs); b) estudos comparativos entre DEA e fronteira 

estocástica; c) e estudos que são voltados para a tomada de decisão das políticas públicas. Por 

fim, conclui-se que as variáveis comumente utilizadas como inputs relacionam-se com os 

estabelecimentos e output com ênfase maior nos procedimentos. 

Nesse contexto, Fonseca et al. (2009) analisaram os níveis de eficiência em unidades 

do setor de saúde, tomando como referência as microrregiões de Minas Gerais. Os resultados 

apontam que, em razão de os escores estarem acima da média do estado, o desempenho das 

microrregiões pode ser considerado bom. No entanto, os altos desvios padrões refletiram a 

diversidade intrarregional. 

Santos et al. (2011) avaliaram a eficiência técnica dos serviços de saúde no Espírito 

Santo, a fim de verificar se há heterogeneidade tanto entre as cidades de macrorregiões 

diferentes quanto entre os municípios de uma mesma região. Constatou-se que a grande 

maioria dos municípios capixabas é considerada ineficiente e a média estadual é baixa, 

havendo, portanto, heterogeneidade entre as cidades. Os escores de eficiência refletiram uma 

grande dispersão de resultados entre municípios, pois dos setenta e cinco analisados apenas 

quatro apresentam máxima eficiência técnica relativa. 

Outro exemplo de uso da Análise Envoltória de Dados é o estudo feito por Ferreira et 

al. (2008), que avaliou a eficiência na utilização dos recursos do Sistema Único de Saúde na 

produção ambulatorial dos municípios paulistas, tomando como unidade de análise as vinte e 

quatro direções regionais de saúde. Concluiu-se que apenas sete direções regionais de saúde 

foram consideradas globalmente eficientes. 

Marinho (2003) avaliou a eficiência técnica nos serviços de saúde nos municípios do 

Rio de Janeiro no que diz respeito aos serviços ambulatoriais e hospitalares. Os resultados 

levaram à conclusão de que menos de 20% da população total vive em municípios eficientes; 

além do mais, o estado como um todo apresenta problemas nas quantidades de atendimento, 

sendo uma lacuna a ser preenchida, principalmente nos procedimentos ambulatoriais, que 

devem ser aumentados em mais de 20%. 
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No que se refere à literatura internacional, Marschall e Flessa (2011) estudaram a 

eficiência relativa da atenção primária de saúde em um distrito rural na África. O trabalho foi 

realizado por meio de dois estágios: no primeiro momento foi utilizado o modelo DEA com 

orientação produto e retornos constantes de escala; e, no segundo estágio, o modelo de 

regressão Tobit censurado e truncado. Dentre os principais resultados, tem-se que a 

ineficiência resultou principalmente de uma má utilização dos serviços de saúde e que a 

melhoria da acessibilidade das instalações de cuidados primários constitui um fator que pode 

contribuir para fomentar a eficiência das unidades ineficientes. 

Afonso e Aubyn (2006) analisaram a eficiência relativa de prestação de saúde para os 

países da OECD (Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Os autores 

utilizaram dois estágios para o alcance do objetivo, de maneira que, inicialmente, foi 

mensurado o escore de eficiência para cada país, utilizando a abordagem de programação 

matemática conhecida como DEA, sendo com orientação produto e retorno variável de escala; 

na segunda fase, estes resultados foram explicados pelo modelo de regressão Tobit como uma 

forma de identificar os determinantes da ineficiência dos procedimentos de saúde. Os 

resultados levaram a concluir que em média os países poderiam ter aumentado os seus 

resultados em quarenta por cento usando os mesmos recursos, e, além do mais, uma 

população com maior nível de escolaridade e um menor consumo de tabagismo tende a 

melhorar o desempenho da função saúde. 

Kooreman (1994) analisou o papel da atividade de enfermagem na Holanda, no que 

se refere às ações voltadas ao cuidado com os idosos. O conjunto de dados utilizado baseou-se 

em uma pesquisa realizada em 1989 entre as 320 casas de repouso no país. No primeiro 

momento, foi exolorado o modelo DEA. A partir disso, tendo calculado os escores de 

eficiência, investigaram-se os  seus determinantes por meio de modelos de regressão 

censurados. Os resultados apontaram que cerca de cinquenta por cento de todos os casas de 

repouso operam eficientemente. 

Isso posto, observa-se que por meio do método de Análise Envoltória de Dados, os 

estudos de avaliações econômicas têm sido fundamentais para o conhecimento da aplicação 

dos recursos, tornando possível, portanto, efetuar comparações entre as unidades de análise, 

no que se refere à forma como o recurso público é gerido e seu retorno para a população em 

termos de serviços públicos de qualidade. O presente estudo apresenta uma contribuição 

metodológica ao considerar o crescimento da produtividade e determinantes da ineficiência (e 

não somente a eficiência). Para tanto, além da ferramenta da DEA, propõe-se combinar 

distintas técnicas, conforme poderão ser detalhadas nos aspectos metodológicos. 
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Sinteticamente, os principais estudos que utilizaram a metodologia da Análise 

Envoltória de Dados na função saúde, com as suas principais variáveis utilizadas para 

representar os insumos e produtos, podem ser resumidos no Quadro 1.  

AUTOR TÍTULO OUTPUTS INPUTS MÉTODO  

Afonso e Aubyn (2005). Non-parametric 
approaches to education 
and Health Efficiency in 

OECD countries. 

Números de médicos, 
leitos e enfermeiros. 

Mortalidade infantil e 
expectativa de vida. 

DEA e FDH. 

Afonso e Aubyn (2005). Relative Efficiency of 
Health Provision: A DEA 

Approach with Non-
Discretionary Inputs 

Mortalidade infantil e 
esperança de vida. 

Médicos, enfermeiras, 
leitos, unidades de 

ressonância magnética. 

DEA e Tobit. 

AL-SHAYEA, A. 
Monhammed (2011). 

Measuring hospital’s units 
efficiency: a data 

envelopment analysis 
approach 

Número de pacientes 
internados, produção 

ambulatorial e a média de 
internação por 
departamento. 

Salário pagos para os 
médicos e para 
enfermeiros. 

DEA. 

BUENO, Ricardo Luiz 
Pereira (2007). 

Eficiência técnica e gestão 
de hospitais públicos de 

São Paulo. 

Número total de consultas 
médicas, de parto, de 

atendimentos na urgência e 
emergência, de exames na 

análise clínica e 
atendimentos totais por 

funcionário. 

Total de despesa 
realizada, número de 

funcionários por leitos. 

DEA. 

FARIA, Flavia Peixoto; 
JANUZZI, Paulo de 
Martino  e SILVA, 

Silvano José da (2008). 

Eficiência dos gastos 
municipais em saúde e 

educação: uma 
investigação através da 
análise envoltória no 

estado do Rio de Janeiro. 

Taxa de alfabetização, 
proporção de domicílios 
particulares permanentes 

com esgotamento sanitário. 

Gasto per capita em 
saúde e saneamento, 

educação. 

DEA. 

FERREIRA, Maria 
Paula; PITTA, Marcelo 

Trindade (2008) 

Avaliação da eficiência 
técnica na utilização dos 

recursos do SUS na 
produção ambulatorial. 

Total da produção 
ambulatorial de média e 
alta complexidades e de 
abastecimento básico. 

Despesas totais em 
saúde, a proporção de 
transferências de alta e 

média complexidades e a 
proporção da produção 

ambulatorial. 
 

DEA. 

FONSECA, Poty 
Colaço; FERREIRA, 

Marco Aurélio Marques 
(2009). 

Investigação dos Níveis de 
Eficiência na Utilização de 

Recursos no Setor de 
Saúde: uma análise das 
microrregiões de Minas 

Gerais. 

Famílias acompanhadas 
pelo PSF e produção 

ambulatorial. 

Estabelecimentos de 
saúde, equipamentos e 
profissionais de saúde. 

DEA. 
 

JUNIOR, Celso V. N.S; 
GASPARINI, C. 
Eduardo (2006). 

Análise da equidade e da 
eficiência dos estados no 
contexto do federalismo 

fiscal. 
 
 

Quantidade de serviços 
prestados (saúde, educação 

e segurança). 

Despesas correntes. DEA e Análise de 
Componente 

Principal. 

JUNOY, Jaume P 
(1998). 

Technical efficiency in the 
Clinical Canagement of 
Critically ill Patients. 

Número de pacientes 
atendidos e os que tiveram 

alta. 

Quantidade de 
enfermeiro, médico e 

disponibilidade 
tecnológica. 

DEA. 

KOOREMAN, Peter 
(1994). 

Nursing home care in The 
Netherlands: a 

nonparametric efficiency 
analysis. 

Total de paciente cuidado. Número de médico, 
enfermeiro e estagiário. 

DEA e Tobit. 

LAPA, Jair dos Santos; 
CASCONETO, Andre; 
CALVA, Maria Cristina 

Marino (2008). 

Avaliação da eficiência 
produtiva de hospitais do 
SUS de Santa Catarina. 

Realização de parto, 
tratamento de doença. 

Pessoal, equipamentos e 
material sanitário. 

DEA. 

LINS, Marcos Estellita; 
LOBO, Maria Stella de 
Castro; SILVA, Angela 

Cristina Moreira da; 
FISZMAN, Roberto; 

RIBEIRO, Vagner José 
de Paula (2007). 

O uso da Análise 
Envoltória de Dados para 
avaliação dos hospitais 

universitários brasileiros. 

 Relação internação/leito, 
cirurgia/sala, 

consultas/sala, número de 
alunos de medicina, de 
residentes médicos e de 

programa de pós-
graduação. 

Número de funcionários 
não médicos, número de 
médicos, receita média 
proveniente do SUS, 

número total de 
docentes, número de 

docentes com doutorado. 

DEA. 
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Continuação... 
 

LOPES (2011). Determinante do gasto 
público em saúde e 

educação: o caso do Ceará. 

Número de unidades de 
saúde; profissionais com 
nível superior, agentes 

comunitário e de cobertura 
do Programa Saúde da 

Família. 

Gasto per capita em 
saúde. 

DEA e Tobit. 

MARINHO, Alexandre 
(2001). 

Estudo de eficiência em 
alguns hospitais públicos e 
privados com a geração de 

rankings. 

Número de pacientes 
internados, de pacientes 
ambulatoriais, pacientes 

atendidos. 

Número de leitos, número 
de médicos, número de 
funcionários exclusive 

médicos. 

DEA. 

MARINHO, Alexandre 
(2003). 

Avaliação da eficiência 
técnica nos serviços de 

saúde nos municípios do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Taxa de mortalidade, total 
de internações em 

hospitais credenciados per 
capita, total de 
procedimentos 
ambulatoriais. 

Total de leitos, de 
hospitais credenciados 
per capita, capacidade 

ambulatorial per capita, 
valor médio da 

internação. 

DEA. 

MARSCHALL Paul; 
FLESSA, Steffen 

(2011). 

Efficiency of primary care 
in rural Burkina Faso. A 
two-stage DEA analysis. 

Número de pessoas 
vacinadas, de consultas e 
pessoas assistidas pela 

assistência básica. 

Gasto com pessoal da 
saúde e com vacinação. 

DEA e Tobit. 

MOSHIRI, H., 
ALJUNID, S. M., 

AMIN, M., DAHLUI, 
M., IBRAHIM, W. 

Nordila (2011). 

Measuring Efficiency of 
Teaching Hospitals in 

Malaysia. 

Número de alta por 
departamento. 

Número de leitos, de 
médicos, enfermeira e de 

funcionários não 
médicos. 

DEA. 

RIBEIRO, Marcio 
Bruno (2008). 

Desempenho e eficiência 
do gasto público: uma 
análise comparativa do 
Brasil em relação a um 
conjunto de países da 

América Latina. 

Qualidade do gasto 
público. 

 
 

PIB per capita; direitos 
de propriedade; 

competência dos oficiais 
públicos; população; anos 
médios de escolaridade; e 

índice de reforma 
estrutural. 

 
 
 

DEA. 

RIBEIRO, Agnes 
Fonseca (2007). 

Avaliação da eficiência 
técnica de hospitais da 

Fleming e do Pro-hosp no 
Estado de Minas Gerais. 

Taxa de ocupação leitos, 
AIHS não psiquiátricas, 
AIHS na clínica médica, 

na clínica cirúrgica, tempo 
médio de permanência. 

Número de médicos, 
enfermeiros, 

equipamentos, 
diagnóstico por métodos 
gráficos, por imagem, 

números de leitos SUS. 

DEA. 

SANTOS, A.Cunha; 
SILVA, M. dos Santos; 
GOMES,A.P. (2011). 

Avaliação da eficiência 
técnica dos serviços de 

saúde nos municípios do 
Espírito Santo. 

Quantidade vacinação; 
consultas, Inverso do 

percentual de mortalidade; 
de estabelecimentos de 

saúde e leitos. 

Despesas com saúde per 
capita. 

 

DEA. 

VALDMANIS; 
GROSSICOPF (1987) 

Measuring hospital 
performance. 

Quantidades de 
atendimentos em Unidade 

de Terapias Intensivas 
(UTIs), cirurgias e ações 

ambulatoriais. 

Número de médicos. DEA. 

ZAVRAS, A. I.; 
TSAKOS, G.; 
ECONOMOU; 

KYRIOPOULOS, J. 
(2002). 

Using DEA to Evaluate 
Efficiency and Formulate 

Policy Within a Greek 
National Primary Health 

Care Network. 

Número de pessoas 
abrangidas por cada centro 

de saúde. 

Número de pessoal da 
enfermagem, médicos e 

administrativo. 

DEA. 

Quadro 1 – Aplicações da Análise Envoltória de Dados (DEA) na saúde. 
Fonte: Elaboração da autora. 
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4.3 O MÉTODO DE ANÁLISE SELECIONADO PARA OBTER A EFICIÊNCIA NO 
GASTO PÚBLICO EM SAÚDE: O MODELO DEA ORIENTADO A PRODUTO COM 
RETORNOS VARIÁVEIS DE ESCALA 
 
 
 

No decorrer deste estudo, uma suposição básica para o caso da eficiência em saúde nas 

unidades em análise consistiu no fato de que não é interessante diminuir, a curto prazo, os 

recursos postos à disposição dos municípios. Ao contrário, é indispensável que os serviços de 

saúde oferecidos à população – dados os recursos disponíveis – sejam ampliados, 

possibilitando que as necessidades dos residentes em cada município sejam tratadas. Sendo 

assim, a otimização, ou seja, os escores de eficiência foram obtidos através do modelo (11) 

apresentado na página 48.  

 

 

4.3.1 Coleta de dados e decisão das variáveis utilizadas no modelo DEA com o propósito 

de obter os escores de eficiência do gasto público em saúde 

 

 

A escolha das variáveis neste estudo para a análise da obtenção dos escores de 

eficiência, presentes no Quadro 2, limitou-se à relação que exercem no âmbito da gestão do 

sistema público de saúde, e inserem-se no conceito de gasto público em saúde (BRASIL,  

2012d): 

O gasto público em saúde/per capita: retratado pela despesa da administração 

pública direta municipal. É importante salientar que os recursos destinados às ações e serviços 

de saúde são oriundos da participação das três esferas governamentais: União, estados e 

municípios, todos com sua contribuição definida na Emenda 29/2000.  

Além do mais, foi considerada a nova definição oriunda da Lei Complementar de 

número 141, sancionada em janeiro de 2012 e contida no Portal de Saúde, em que define o 

gasto público em saúde como: compra e distribuição de medicamentos, gestão do sistema 

público de saúde, desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade 

promovido por instituições do Sistema Único de Saúde (SUS). Entretanto, dada a sua 

extensão, priorizou-se a gestão do sistema público de saúde, expresso por meio das variáveis 

que são capazes de refletir a responsabilidade quanto à gestão do recurso público aplicado e 

ações de caráter universal na saúde, tais como: 
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Vacinação/ per capita: constitui uma medida eficiente na prevenção contra várias 

infecções nos primeiros anos de vida, contribuindo para a redução dos custos de tratamento de 

saúde; o Programa de Saúde da Família (PSF)/per capita: funciona como a porta de entrada 

de contato do usurário com o Sistema Único de Saúde (SUS), programas deste porte são 

responsáveis pelo acompanhamento de um número mínimo de pessoas na família por bairro, 

atendendo durante a semana e promovendo consultas regulares e domiciliares à população; 

número de procedimentos ambulatoriais/ per capita: representado por 33 tipos de serviços 

realizados em ambulatórios, incluindo consultas, próteses, exames, cirurgias ambulatoriais, 

etc., são procedimentos clínicos e ambulatoriais essenciais à população. 

Os leitos/per capita: variável que apresenta grande heterogeneidade no Estado, esse 

comportamento provavelmente se justifica pela estrutura do sistema organizacional de saúde 

instalada nos municípios, no qual muitos exercem a gestão plena do sistema sendo 

responsável pela prestação dos serviços ambulatoriais e hospitalares para todos os casos de 

referência interna e externa.  

O Clínico geral/per capita: assim como os enfermeiros/per capita, diz respeito aos 

principais profissionais de ensino superior presentes nas unidades assistenciais de saúde que 

refletem o primeiro contato dos usuários com o SUS, tais como as unidades de saúde da 

família.  

Equipamentos/per capita: dizem respeito aos equipamentos existentes de atenção 

básica, média e alta complexidade;  

Unidades de Saúde/per capita: representadas pelo tipo de estabelecimento de 

unidade básica de saúde.  

A informação relacionada ao dispêndio público, isto é, o gasto realizado na função 

saúde pelos municípios, foi coletada na Secretaria do Tesouro Nacional (STN); e as demais 

variáveis, no Banco de Dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS). 
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 Variáveis Dimensão 
Insumo (input) Gasto público em saúde/ per capita Recurso 

Produto (outputs) Vacinação/ per capita Serviços/assistência 

Produto (outputs) Quantidade de equipamentos/ per capita Serviços/assistência 

Produto (outputs) 
Quantidade de famílias atendidas pelo 
Programa Saúde da Família (PSF) / per 
capita 

Serviços/assistência 

Produto (outputs) 
Quantidade de procedimentos 
ambulatoriais/ per capita 

Serviços/assistência 

Produto (outputs) Total de leitos existentes/ per capita Serviços/assistência 
Produto (outputs) Quantidade de médicos (clínicos gerais) / 

per capita 
Serviços/assistência 

Produto (outputs) Quantidade de enfermeiros/ per capita  Serviços/assistência 
Produto (outputs) Quantidade de unidade de saúde/ per capita Serviços/assistência 

Quadro 2 – Variáveis de input e de output selecionadas para a obtenção dos escores de 
eficiência no gasto público em saúde.   
Fonte: DATASUS.  Elaboração da autora. 
 
 

Na Tabela 16 são apresentadas as variáveis utilizadas no modelo de eficiência do 

gasto público em saúde, com suas estatísticas descritivas. Em 2004, a taxa média de cobertura 

de vacinação nos municípios do estado do Rio Grande do Norte foi mais de 73,95% por mil 

habitantes; a quantidade de famílias atendidas pelo Programa Saúde da Família correspondeu 

em média 0,1929 por grupo de 1.000 habitantes; com relação aos procedimentos 

ambulatoriais, 0,744; no que diz respeito ao número de leitos por 1.000 habitantes, 2,79; no 

que concernem os profissionais da saúde com curso superior, o clínico geral correspondeu a 

0,253; enfermeiro, 0,335 para cada 1.000 habitantes; o total de equipamentos existentes 

aproximou-se de 0,4345; as unidades de saúde representaram 0,2553 por 1.000 habitantes; e, 

por último, o gasto público em saúde per capita foi de R$ 176.719. Entretanto, alguns 

municípios gastam muito menos e outros muito mais do que esse valor, por essa razão vale 

ressaltar que se trata apenas de uma média. 

 

Tabela 16 – Média e desvio padrão das variáveis do modelo eficiência do gasto, RN 2004. 
Variável Média Desvio padrão 

Cobertura de vacinação/per capita 73,95 0,079 
Famílias atendidas pelo PSF 0,1929 5,790 
Procedimentos ambulatoriais/per capita 0,744 0,413 
Leitos/ per capita 2,790 1,610 
Clínico geral/per capita 0,253 0,339 
Enfermeiros/per capita 0,335 0,174 
Equipamentos/per capita 0,4345 0,431 
Unidades de saúde/per capita 0,2553 0,131 
Gasto com saúde/per capita R$ 176.719 100,83 

Número de observações: 106   
Fonte: DATASUS, STN. Elaboração da autora. 
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Na Tabela 17 são apresentadas as variáveis utilizadas no modelo de eficiência do 

dispêndio público na função saúde, com sua estatística descritiva referente ao período de 

2008. A cobertura de vacinação para o grupo de 1.000 habitantes correspondeu a 77,82; no 

mesmo período a cada 1.000 habitantes, em média, 0,270 família foi atendida pelo PSF; 

realizou-se 0,940 procedimento ambulatorial por 1.000 habitantes; existiam em média três 

leitos; o número de clínicos gerais: 0,34; enfermeiros: 1,25, todos referentes ao grupo de 

1.000 habitantes; com relação às unidades de saúde, existia 0,31 na mesma escala de 

população; e quanto ao gasto público em saúde, para cada 1.000 habitantes efetuou-se um 

pouco mais de R$ 324. 

 

Tabela 17 – Média e desvio padrão das variáveis do modelo eficiência do gasto, 2008. 
Variável Média Desvio padrão 

Cobertura de vacinação/per capita 77,82 9,04 
Famílias atendidas pelo PSF 0,270 0,074 
Procedimentos ambulatoriais/per capita 0,940 0,833 
Leitos/ per capita 3 2 
Clinico geral/per capita 0,34 0,393 
Enfermeiros/per capita 0,25 0,145 
Equipamentos/ per capita 1,25 1,102 
Unidades de saúde/ per capita 0,31 0,197 
Gasto com saúde/ per capita R$ 324,38 111,94 

Número de observações: 119   
Fonte: DATASUS, STN. Elaboração da autora. 

 
 

4.4 O MÉTODO DE ANÁLISE SELECIONADO PARA OBTENÇÃO DA EFICIÊNCIA 
DA QUALIDADE DA SAÚDE PÚBLICA: O MODELO DEA ORIENTADO A PRODUTO 
COM RETORNOS VARIÁVEIS DE ESCALA 
 

 

No decorrer deste estudo, considerou-se a mesma suposição utilizada para obter a 

eficiência do gasto em saúde. É indispensável que os serviços oferecidos à população sejam 

ampliados, possibilitando a melhoria da qualidade da saúde, obtida resolvendo-se o modelo 

(11) com orientação produto e retornos variáveis de escala apresentados na página 48.  
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4.4.1 Coleta de dados e decisão das informações utilizadas no modelo DEA com o 

propósito de obter os escores de eficiência da qualidade da saúde pública 

 

Com a finalidade de mensurar a eficiência da qualidade da saúde, foram utilizadas as 

variáveis capazes de refletir os recursos físicos e humanos explorados no setor, buscando 

contemplar, também, quesitos já avaliados pelos autores Fonseca et al. (2009) e Silva et al. 

(2011) (Quadro 3). No modelo, as variáveis de entrada (insumo) foram: o clínico geral/per 

capita assim como os enfermeiros/per capita dizem respeito aos principais profissionais de 

ensino superior presentes nas unidades assistenciais de saúde, que refletem o primeiro contato 

dos usuários como o SUS, tais como as unidades de saúde da família; equipamentos/per 

capita dizem respeito aos equipamentos existentes de atenção básica, média e alta 

complexidade; unidades de saúde/per capita representadas pelo tipo de estabelecimento de 

unidade básica de saúde: PSF; leitos/per capita, variável que apresenta grande 

heterogeneidade no estado. 

Como variáveis de saída (produto), espera-se obter: procedimentos ambulatoriais/ 

per capita, representados por 33 tipos de serviços realizados em ambulatórios, incluindo 

consultas, próteses, exames, cirurgias ambulatoriais, etc., são procedimentos clínicos e 

ambulatoriais essenciais à população; famílias atendidas pelo Programa de Saúde da 

Família (PSF) /per capita, variável que funciona como a porta de entrada de contato do 

usurário com o Sistema Único de Saúde (SUS); inverso da mortalidade infantil e da 

mortalidade geral-infantil/ per capita, a mortalidade é um indicador qualitativo cuja 

ocorrência espera-se minimizar e, como não se trata de um input, será proposta a 

maximização do seu inverso, tornando-se uma espécie de sobrevivência, correspondendo a 

reduzir o número de mortes por caso; nascidos vivos/per capita correspondem ao número de 

indivíduos que nascem vivos.  

Ambas as variáveis foram coletadas no Banco de Dados do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS). 
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 Variáveis Dimensão 
Insumo (input) Quantidade de equipamentos/per capita Recurso 

Insumo (input) Quantidade de médicos (clínicos gerais)/per 
capita 

Recurso 

Insumo (input) Quantidade de enfermeiros/per capita Recurso 
Insumo (input) Total de leitos existentes/per capita Recurso 
Insumo (input) Quantidade de Unidades de saúde/per capita Recurso 
Produto (outputs) Inverso da mortalidade infantil/per capita Serviços/assistência 
Produto (outputs) Inverso da mortalidade geral-infantil/per capita Serviços/assistência 
Produto (outputs) Quantidade de famílias atendidas pelo Programa 

Saúde da Família/per capita  
Serviços/assistência 

Produto (outputs) Quantidade de produção ambulatorial/per capita Serviços/assistência 
Produto (outputs) Quantidade de nascidos vivos/per capita Serviços/assistência 

Quadro 3 – Variáveis de input e de output selecionadas para a obtenção dos escores de 
eficiência da qualidade da saúde pública.   
Fonte: DATASUS, STN. Elaboração da autora. 

 

Na Tabela 18 são apresentadas as variáveis utilizadas no modelo de eficiência da 

qualidade do gasto em saúde, com sua estatística descritiva referente ao período de 2004. No 

que diz respeito aos profissionais da saúde com curso superior, enfermeiros corresponderam 

em média 0,360 para cada 1.000 habitantes; 0,263 clínico para cada 1.000 habitantes; existia 

em média 0,271 unidade básica de saúde; 2,812 leitos para cada 1.000 habitantes; e 0,593 de 

equipamentos de saúde. 

 O inverso da mortalidade infantil e da mortalidade geral infantil/per capita reflete 

indicadores cuja ocorrência espera-se minimizar, e, ao se optar por maximizar o inverso de 

ambos, torna-se uma espécie de sobrevivência. Sendo assim, respectivamente, em 2004, para 

um grupo de 1.000 habitantes, em média 3,669 e 0,215 sobreviveram; houve 0,774 de 

produção ambulatorial; 0,192 família foi atendida pelo PSF, e, para cada 1.000 habitantes, 

17,322 indivíduos nasceram vivos. 
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Tabela 18 – Média e desvio padrão das variáveis do modelo eficiência da qualidade saúde, 
RN 2004. 

Variável Média Desvio padrão 
Enfermeiro/per capita 0,360 0,2400 
Clínico/per capita 0,263 0,3698 
Unidade de saúde/per capita 0,271 0,1722 
Leitos/ per capita 2,812 1,575 
Equipamento/per capita 0,593 0,4908 
Inverso da mortalidade infantil/per capita 3.669 2.017 
Inverso da mortalidade geral infantil/ per capita 0,215 0,062 
Produção ambulatorial/ per capita 0,774 0,4672 
Famílias atendidas pelo PSF/ per capita 0,192 0,0821 
Nascidos vivos/per capita 17,322 3,342 

Número de observação: 87   
Fonte: DATASUS, STN.Elaboração da autora. 
 
 

Na Tabela 19 são demonstradas as variáveis utilizadas no modelo de eficiência da 

qualidade em saúde, com sua estatística descritiva referente ao período de 2008. No que 

concernem os profissionais da saúde com curso superior, enfermeiros corresponderam em 

média 0,27 para cada 1.000 habitantes; 0,41 clínico para cada 1.000 habitantes; existia em 

média 0,32 unidade básica de saúde; 2,63 leitos para cada 1.000 habitantes e 3,08 de 

equipamentos de saúde.  

Quando relacionado ao inverso da mortalidade infantil e da mortalidade geral 

infantil/per capita, respectivamente, em 2008, para um grupo de 1.000 habitantes, em média 

6,78 e 0,33 sobreviveram; houve 0,74 de produção ambulatorial; 0,25 família foi atendida 

pelo PSF e para cada 1.000 habitantes, cerca de 23,80 indivíduos nasceram vivos. 

 
Tabela 19 – Média e desvio padrão das variáveis do modelo DEA qualidade saúde, RN 
2008. 

Variável Média Desvio padrão 
Enfermeiro/per capita 0,27 0,29 
Clinico/per capita 0,41 0,437 
Unidade de saúde/per capita 0,32 0,207 
Leitos/per capita 2,63 1,56 
Equipamento/per capita 3,08 4,35 
Inverso da mortalidade infantil/per capita 6,78 10,98 
Inverso da mortalidade geral infantil/per capita 0,33 0,4831 
Produção ambulatorial/per capita 0,74 0,448 
Famílias atendidas pelo PSF/per capita 0,25 0,043 
Nascidos vivos/per capita 23,80 25,3 

Número de observação: 85   
Fonte: DATASUS, STN. Elaboração da autora. 
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4.4.2 O problema do outliers 

 

 

 A utilização da técnica DEA requer precauções no que se refere a erros de medidas 

ou presença de outliers, pois um simples erro pode comprometer a análise, na medida em que 

a constatação desse problema afetaria o resultado das demais unidades. Diante disso, para 

uma mensuração robusta da eficiência, foi utilizado o teste que permite identificar e expurgar 

os outliers e os pontos ou unidades de maior impacto (leverage) na eficiência. Nesse contexto, 

Sousa e Stosic (2003) apresentaram uma técnica baseada na associação do método DEA com 

o Jackstrap, o qual é elaborado pela fusão de reamostragem, conhecidos como jackknife e 

bootstrap. 

O método jackstrap utiliza o conceito de leverage, que consiste no impacto ou 

influência que uma determinada DMU exerce sobre o escore final de eficiência de outras 

unidades, ou seja, quando identificadas aquelas unidades que exercem forte influência sobre 

as demais, serão, consequentemente, descartadas da amostra, haja vista a presença de 

características que prejudicam os resultados realizados pelo DEA. O método Jackstrap segue 

os seguintes procedimentos: 

 

1- Calculam-se os índices de eficiência com os dados iniciais de cada DMU, utilizando o 

método DEA; 

 

2- Seleciona-se aleatoriamente um conjunto de L DMU's (usa-se, normalmente, 10% de 
K, sendo K as DMU) e obtêm-se subconjuntos de valores leverages; 
 

3- Repete-se o passo 1 acima B vezes, e acumula-se o subconjunto de informações 
leverages para todas as DMU's; 

 

4- Para cada DMU calcula-se a média:                      jl  =                        
 

      (12) 
 
 

5- Calcula-se a média global de todos os leverages        jl
t

= ;    
                       (13) 
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6- As informações geradas pelo leverage podem ser usadas para detectar os outliers. Para 

detectar ou eliminar DMU's com valores altos no leverage, podem-se testar algumas funções 

de distribuição de probabilidade, podendo ser: linear, inversa, exponencial e heaviside step. 

No presente estudo, utilizou-se esta última devido à propensão dos resultados serem mais 

confiáveis, tendo em vista a sua maior robustez, sendo representada por: 

 

                                              (14) 

 

 Tal estimação foi realizada a partir do software jackstrap. Com relação à 

mensuração da eficiência do modelo DEA-BCC utilizou-se o Software Efficiency 

Measurement System – EMS. 

 

 

4.5 O ÍNDICE DE MALMQUIST  

 

 

A Análise Envoltória de Dados (DEA), além de permitir obter os escores de 

eficiência, possibilita analisar o nível de produtividade das unidades de análise (neste estudo 

refere-se aos municípios). Entretanto o DEA, no cálculo da eficiência da produtividade, não 

leva em consideração informação anterior para analisar o crescimento ou decréscimo da 

produtividade, pois só permite esse cálculo em apenas um período. 

Todavia, para mensurar essa variação, isto é, analisar duas fronteiras de produtividade 

no que concerne o período T com a fronteira no período T+1, pode ser utilizado o índice de 

Malmquist. O conceito desse índice foi introduzido por Malmquist (1953) e aperfeiçoado por 

diversos trabalhos, entre os quais, Caves et al. (1982) e Färe et al. (1994).  

O índice de Malmquist pode ser definido pela função-distância (evidencia o grau de 

eficiência da DMU em relação à fronteira técnica de referência), a qual é empregada para 

incorporar a natureza multiproduto e multi-insumo na análise da produtividade, podendo 

ainda ser definida como orientação insumo ou produto. No primeiro caso, baseia-se em uma 

tecnologia caracterizada pela minimização do vetor insumo. Já a função-distância com 

orientação produto, por sua vez, é baseada em uma tecnologia caracterizada pela 

maximização do vetor produto (JOHNES, 2006). 
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A função-distância com orientação produto pode ser definida pelo conjunto de 

períodos P(x) como: 

  (x, y) = min {ɸ: (y/ ɸ) ɛ P (x),                                                             

                        = (max { ɸ : (ɸy) ɛ P(x)}) -¹ 

         (15) 

Em que ɸ é um fator mínimo na segunda expressão. A função-distância  (x,y) 

poderá ter valores iguais ou menores a 1, assim se o vetor de produto y for um elemento do 

conjunto de possibilidade de produção P(x); se igual a 1 (x,y), estará sobre a fronteira 

tecnológica, sendo, portanto, a produção eficiente tecnicamente; se for maior que 1, nesse 

caso, o vetor de produção y não será um elemento do conjunto de possibilidade de produção 

P(x). 

Para efetuar o cálculo do índice de Malmquist é necessário assumir quatro funções-

distância: 

 

 ( ) = min {ɸ: ( / ɸ) ɛ P ( )};                                                         (15.1)                

                      
 ( ) = min {ɸ : / ɸ) ɛ P ( )};                                                        (15.2) 

                                                                          
 ( ) = min {ɸ : / ɸ) ɛ P ( )};                                                        (15.3) 

                                                                                                                                  
 ( ) = min {ɸ : / ɸ) ɛ P ( )};                                                         (15.4) 

                                                                                                                                  
 

Onde: 

As duas primeiras referem-se ao uso dos dados dos períodos s e t com tecnologia nos 

períodos s e t.8 Já a terceira função-distância utiliza os dados do período t com a tecnologia no 

período s. A última utiliza dados do período s e tecnologia do período t. 

Diante disso, de acordo com Caves et al. (1982), mudanças na produtividade podem 

ser relativamente mensuradas no período t  ou relativamente no período t+1  em 

que   e . Embora essas duas medidas são a 

mesma em um caso de uma simples saída e de uma simples entrada, não será necessariamente 

no contexto de várias saídas e entradas múltiplas. 

Färe et al. (1994) calculam o índice de Malmquist de produtividade através da média 

geométrica desses dois índices: 
                                                           
8
 A nomeação s quer dizer: período t+1. 
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                             (16) 

A primeira utiliza como referência a fronteira do período t; e a segunda, a fronteira do 

período t+1. Esse indicador é uma média geométrica de duas razões de funções-distância, que 

usam como base tecnologias em diferentes momentos do tempo e dependem da relação entre 

os produtos gerados y e os insumos utilizados x. Se esse índice ( for superior à unidade, 

houve uma melhoria na produtividade, ou seja, indica uma evolução favorável da 

produtividade total dos fatores (PTF) entre os períodos t e t +1. Valores menores do que 1 

sugerem o contrário. 

A mudança de produtividade Malmquist pode ainda ser decomposto em duas 

componentes (FÄRE et al.,1994): 

 

 

 

                           

(17) 

Onde  mede a variação da eficiência técnica nos dois períodos 

(ou seja, se a unidade está ficando mais perto de sua fronteira de eficiência ao longo do 

tempo), e  mede a mudança na tecnologia ao longo 

dos dois períodos de tempo (se a fronteira está ou não se deslocando para fora ao longo do 

tempo). Valores de qualquer um dos componentes maior do que uma unidade sugere 

melhorias, enquanto que os valores inferiores a 1 indicam o oposto. 

Quando se mede o crescimento da produtividade total dos fatores, uma questão tem 

sido abordada: o retorno às propriedades de escala da tecnologia em uso. O presente estudo 

utilizou retornos constantes de escala, pois estimativas com base no retorno variável de escala 

podem não refletir de forma adequada as perdas ou ganhos resultantes de efeito de escala, 
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além do mais, na análise, adotou-se orientação para os outputs, em que se tenta encontrar o 

maior aumento proporcional da produção, dado o uso dos inputs, conforme Grifell e Lovell 

(1995).  

A estimação do índice de Malmquist foi realizada através do Software DEAP (Data 

Envelopment Analysis Program), versão 2.1. 

 

 

4.6 O MODELO E O PROCESSO DE ESTIMAÇÃO DA FUNÇÃO INEFICIÊNCIA 

MUNICIPAL EM SAÚDE 

 

 

Com o objetivo de identificar alguns dos fatores associados à ineficiência do gasto 

público e da qualidade em saúde, estimou-se uma função ineficiência para os municípios do 

Rio Grande do Norte, a qual segue a especificação do modelo Tobit.9 De acordo com Greene 

(1951), esse modelo na forma geral é estruturado na forma de uma função índice: 

 

  ,
1

*
i

n

i
kiki XY εβα ++= ∑

=                                                         
 

00 * ≤= ii YseY  ,        0** >= iii YseYY  

                            

(18) 

 O modelo Tobit, também denominado de modelos de regressão com variável 

dependente limitada, utiliza variável censurada, pois, em algumas situações de dada amostra, 

a variável de interesse não pode ser observada em todo o seu domínio, ou não é observada 

para alguns dos indivíduos que a integram. Diz-se que uma variável é censurada se não for 

possível observá-la para uma parte dos indivíduos de uma população. O efeito marginal é 

dado por: 

 

                                    (19) 

                                                           
9 Simar e Wilson (2007) afirmam que o modelo Tobit sofre de problemas de erros de especificação e correlação 
serial, ou seja, há viés no modelo. Os autores sugerem uma correção desses problemas usando algoritmos com 
base em bootstrap. Entretanto, essa correção não será objeto desta dissertação. 



65 

 

Em vez de o efeito marginal ser sobre a variável observada, varia conforme o valor  

de  Xj  e  conforme  o  valor  das  demais  variáveis  explicativas,  mesmo  para  dois 

indivíduos  com  igual  valor  observado  para  Xj. Isto é: 

 

 

                       
(20)  

Ou seja, variações em Xji têm efeito não somente sobre a média da variável quando 

observada, mas também sobre a probabilidade de a variável ser observada.  

 

 

4.6.1 A função ineficiência do gasto e da qualidade da saúde municipal  

  

 

Para identificar os fatores determinantes da ineficiência do gasto e da qualidade em 

saúde, o seguinte modelo foi proposto: 

 

Y*
i = α + β1  + β2 + β3  +β4 +Θ1D1+  Θ2D2 +Θ3D3 +ξi 

 

 (21) 
Onde: 

*
iY é a variável dependente censurada, representando os escores de ineficiência dos 

municípios. Os escores de eficiência dos municípios obtidos na estimação da fronteira DEA-V 

foram transformados em escores de ineficiência, isto é, θ/11* −=iY ;  

Os Xi e Di são variáveis explicativas quantitativas e qualitativas associadas à 

ineficiência do gasto e da qualidade da saúde, no ano de 2008. Essas variáveis são 

denominadas por: 

 : Idade do prefeito; 

 X2 : Receita orçamentária; 

 X3 : Densidade demográfica; 

 X4 : Taxa de alfabetização da população; 

 D1 : Coligação- (dummy: coligado =1; caso contrário = 0)  
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 D2 : Ensino superior- (dummy: prefeito com curso superior completo ou incompleto = 

1; caso contrário = 0) 

 D3: Ensino médio (dummy: prefeito com curso médio completo ou incompleto =1; 

caso contrário = 0) 

 

A escolha dessas variáveis baseou-se como referência, guardadas as devidas 

adaptações utilizadas por Silva (2009). As informações relacionadas à idade do prefeito, 

escolaridade e coligação partidária foram obtidas no sítio do Tribunal Regional Eleitoral 

(TRE) do estado do Rio Grande do Norte. A receita orçamentária dos municípios foi obtida 

no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a densidade demográfica e a taxa de 

alfabetização foram obtidas sítio do IBGE. 

 

4.6.1.1 As informações utilizadas na função ineficiência do gasto público e da qualidade em 

saúde 

 

Essas variáveis foram agregadas em dois grupos: o primeiro traz algumas 

características do prefeito do município: a idade, o nível de escolaridade, e uma variável 

dummy, que representa a coligação do partido do prefeito com o partido do governo estadual. 

O segundo grupo de variáveis explicativas refere-se às características do município nos 

aspectos econômico (receita orçamentária dos municípios), geográfico (densidade da 

população), e educacional (taxa de alfabetização da população). 

De modo geral, espera-se que a idade do prefeito reflita no acúmulo de experiência, 

com reflexos positivos sobre o grau de eficiência do gasto público e da qualidade em saúde, 

podendo contribuir para a melhoria do desempenho administrativo, em particular para sua 

expectativa sobre quanto é importante uma maior eficiência. 

Espera-se que os prefeitos com maiores níveis educacionais tenham melhores 

desempenhos no gasto com saúde dos municípios. Em síntese, os prefeitos com maiores graus 

de escolaridade teriam melhores resultados nos indicadores da gestão municipal na função 

saúde. 

Com relação à variável dummy coligação, tenta-se captar se há uma coesão da 

política de saúde dos municípios com a política de saúde estadual considerando o 

relacionamento partidário entre eles. 
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Espera-se que as receitas orçamentárias dos municípios permitam um maior 

empenho dos prefeitos na provisão do gasto e da qualidade em saúde pública. 

Quanto à densidade demográfica, tem-se que o aumento populacional dos municípios 

representa um aumento na demanda nos serviços de saúde, que, de certa forma, pressiona os 

custos da saúde das pequenas cidades. Os municípios que sofrem com o crescimento 

populacional podem ter dificuldade na gestão dos recursos públicos, em especial aqueles 

destinados à saúde pública;  

Espera-se ainda que os municípios com população com maiores níveis de 

alfabetização alcancem maiores níveis de eficiência do gasto e da qualidade da saúde. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar e analisar os resultados obtidos neste estudo. 

Inicialmente mensurou-se a eficiência do gasto em saúde por meio da análise de envoltória de 

dados: DEA (Data Envelopment Analysis), com retornos variáveis de escala e orientação 

produto; no segundo momento calculou-se o índice de Malmquist, que mede a mudança da 

produtividade do gasto público; na terceira etapa, estimou-se outra fronteira de produção em 

saúde, também utilizando o método DEA, com retornos variáveis de escala e orientação 

produto, obtendo-se os escores de eficiência da qualidade da saúde; por fim, para identificar 

os determinantes da ineficiência do dispêndio público e da qualidade, utilizou-se o modelo 

Tobit, para ajustar os escores de ineficiência do gasto e da qualidade em saúde contra um 

conjunto de variáveis relativas ao prefeito e às características socioeconômicas do município.  

 

 

5.1 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO MUNICIPAL EM SAÚDE  

 

 

No que se refere ao período de 2004, o Gráfico 5 mostra a distribuição dos municípios 

do Rio Grande do Norte por gasto per capita em saúde. Nota-se que a maioria deles gastou 

menos de R$ 200,00. Apenas cinco municípios efetuaram dispêndio acima desse valor, e o 

município de Guamaré foi o que mais se destinou recursos à saúde, a saber: mais de R$ 

800,00 por habitantes. 

 

 

Gráfico 5 – Distribuição dos municípios por gasto per capita em saúde, RN, 2004. 
Fonte: DATASUS, STN. Elaboração da autora 
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Dos cento e seis municípios do estado, apenas trinta e três apresentaram escore 

máximo de eficiência do gasto na saúde. Foram eficientes os municípios de Açu, Acari, 

Alexandria, Angicos, Canguaretama, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Coronel João Pessoa, 

Cruzeta, Doutor Severiano, Frutuoso Gomes, Governador Dix-sept rosado, Guamaré, Ipueira, 

Jaçanã, Janduís, Lagoa d’Anta, Lagoa de Velho, Monte das Gameleiras, Patu, Pau dos Ferros, 

Pedro Avelino, Poço Branco, Rafael Godeiro, Riacho de Santana, Rodolfo Fernandes, São 

Bento do Norte, São José do Seridó, São Miguel, São Miguel de Touros, São Paulo do 

Potengi e Tabuleiro Grande10.  

Entre todos os municípios ineficientes, aquele que apresentou o mais baixo escore foi 

Baía Formosa (0,76). Outros dezesseis chegaram próximos à eficiência, pois apresentaram 

escores acima de 0,95. Foram: Almino Afonso, Bento Fernandes, Brejinho, Caicó, Campo 

Redondo, Encanto, Francisco Dantas, Goianinha, Jardim de Piranhas, Lajes, Nova cruz, Santa 

Cruz, São Tomé, Serrinha dos Pintos, Triunfo Potiguar e Vera Cruz (APÊNDICE A). 

Observa-se no Gráfico 6 que a maioria dos municípios apresentou escores de 

eficiência, pelo modelo DEA, entre 0,7 e 0,9. O município com escore mais baixo de 

eficiência, como dito, foi Baía Formosa. É importante destacar que esse município efetuou o 

gasto em saúde relativamente acima, por exemplo, de São Paulo do Potengi (município 

considerado eficiente). Essa constatação reflete o fato de que o recurso mostra-se como 

necessário, mas não suficiente para obter eficiência do dispêndio na função saúde.  

 

 

Gráfico 6 – Distribuição dos municípios por escores de eficiência no gasto público com a 
saúde, RN, 2004.   
Fonte: DATASUS, STN. Elaboração da autora. 

 

                                                           
10

 O número de municípios utilizados em 2004 para a análise da eficiência do gasto foi menor que os existentes, 
devido à indisponibilidade de informações nesse período.  
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No que se refere ao período de 2008, o Gráfico 7 mostra a distribuição dos municípios 

do Rio Grande do Norte por gasto per capita em saúde. Nota-se que a maioria deles gastou 

menos de R$ 200,00 por habitante. O município de Viçosa foi o que mais se destacou, a 

saber: mais de R$ 717,53 por habitante. Outros dois efetuaram o gasto per capita próximo ao 

município de Viçosa, foram eles: Pilões e Ipueira. 

 

 

Gráfico 7 – Distribuição dos municípios por gasto per capita em saúde, RN, 2008. 
Fonte: DATASUS, STN. Elaboração da autora. 
 
 

Do total de cento e dezenove municípios analisados, apenas vinte e sete apresentaram 

escore máximo de eficiência do gasto na saúde. Foram eficientes os municípios de Acari, 

Alexandria, Alto do Rodrigues, Barcelona, Carnaúba dos Dantas, Coronel João Pessoa, 

Cruzeta, Currais Novos, Frutuoso Gomes, Ipueira, Itaú, Lajes, Lajes pintadas, Maxaranguape, 

Patu, Pedra Grande, Pilões, Riacho da Cruz, Santana do Seridó, Santo Antônio, São José do 

Seridó, São Miguel, Severiano Melo, Tabuleiro Grande, Umarizal, Viçosa e Vila Flor. 

Outros seis chegaram próximos à eficiência, pois apresentaram escores acima de 

0,95. Foram: Bento Fernandes, Major Sales, Olho-d'Água do Borges, Pau dos Ferros, 

Pendências, Rafael  Godeiro e Tibau  do Sul. (APÊNDICE B)11. 

Observa-se no Gráfico 8 que a maioria dos municípios apresentou escores de 

eficiência, pelo modelo DEA, entre 0,7 e 0,9. Os municípios com escores mais baixos de 

eficiência foram Afonso Bezerra (0,61) e Campo Redondo (0,61). É importante destacar que 

esses efetuaram o gasto em saúde relativamente maior do que no município de Lajes, que foi 

eficiente na aplicação desses recursos na função saúde. 

                                                           
11 O número de municípios utilizados foi menor que os existentes, devido à indisponibilidade de informações 
nesse período em análise. 
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Gráfico 8 – Distribuição dos municípios por escores de eficiência no gasto público com a 
saúde, RN, 2008.   
Fonte: DATASUS, STN. Elaboração da autora. 

 

 

5.1.1 Aplicando o teste de outliers no modelo DEA: eficiência do gasto público em saúde 

(2004 e 2008) 

 

Como mencionado, é importante na análise da eficiência fazer o uso de teste sobre a 

presença de outliers a fim de tornar a mensuração da eficiência livre da influência das 

observações extremas. O Gráfico 9 mostra a distribuição dos municípios por classe de 

eficiência. Após a aplicação do teste de outliers Jackstrap do total de noventa e três 

municípios analisados, apenas cinquenta apresentaram escore máximo de eficiência do gasto 

na saúde. Foram eficientes os municípios: Açu, Acari, Alexandria, Almino Afonso, Angicos, 

Arês, Bom Jesus, Brejinho, Caicó, Campo Redondo, Canguaretama, Cerro Corá, Cruzeta, 

Encanto, Florânia, Francisco Dantas, Governado Dix-sept rosado, Guamaré, Ipueira, Jardim 

do Seridó, Lagoa Nova, Lajes, Lucrécia, Luís Gomes, Macaíba, Monte das Gameleiras, Nova 

Cruz, Ouro Branco, Paraná, Passa e Fica, Patu, Pedro Avelino, Poço Branco, Portalegre, 

Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho de Santana, Ruy Barbosa, Santa Cruz, São Bento 

do Norte, São João do Sabugi, São José do Seridó, São Miguel de Touros, São Tomé, São 

Vicente, Serrinha dos Pintos, Tabuleiro Grande, Triunfo Potiguar, Umarizal e Vera Cruz 12. 

                                                           
12

 O número de municípios utilizados foi menor que os existentes, devido à indisponibilidade de informações 
nesse período. Após a aplicação do teste de outliers, dos 106 municípios, no período de 2004, a amostra se 
reduziu para 93 municípios. Os resultados estão nos anexos C e D. 
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Gráfico 9 – Distribuição dos municípios por escore de eficiência no gasto em saúde, após 
aplicação do teste de outliers, RN, 2004.  
Fonte: DATASUS, STN. Elaboração da autora. 

 

O Gráfico 10 mostra a distribuição a distribuição dos escores de eficiência dos 

noventa e três municípios analisados. Nota-se que a maioria deles alcançou níveis de 

eficiência máxima ou atingiram escores de eficiência próximos a unidade. Além do mais, os 

municípios considerados mais ineficientes, praticamente, foram semelhantes à análise 

realizada com o modelo DEA 2004 sem ter efetuado o teste de outilers, com exceção do 

município de Tenente Ananias. Dessa forma, entre todos os municípios ineficientes, os que 

apresentaram os níveis mais baixos foram: Baía Formosa (0,820), Tenente Ananias (0,823) e 

Parnamirim (0,816). Outros chegaram próximos à eficiência, pois apresentaram escores acima 

de 0,95. 

 

Gráfico 10 – Distribuição dos escores de eficiência no gasto público com a saúde 
municipal, RN, 2004.  
Fonte: DATASUS, STN. Elaboração da autora. 

 

Dentre os considerados eficientes, pode-se notar que a maioria efetuou um gasto per 

capita em saúde até R$ 200,00, representando 76% do total dos municípios que apresentaram 
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melhor desempenho; por outro lado, 65% dos municípios ineficientes realizaram um gasto por 

habitante em saúde em torno de R$ 200,00 a R$ 350,00 (Tabela 20). 

 

Tabela 20 – Distribuição dos municípios eficientes e ineficientes por gasto per capita 
com saúde, Rio Grande do Norte, 2004.  
Gasto per capita com saúde 

R$ 
Número de municípios 

eficientes 
% Número de municípios 

ineficientes 
 

% 

Abaixo de R$ 25 2 4 - - 
50,00  ├─200,00 36 72 15 35 
200,00├─350,00 9 18 28 65 
350,00├─500,00 3 6 - - 

Total 50 100 43 100 
Fonte: STN. Elaboração da autora. 
 

Como ressaltado, anteriormente, uma das vantagens do modelo DEA consiste em 

permitir a observação de unidades eficientes de referência (benchmarks). Esses indicam o que 

precisa ser modificado nos inputs e outputs e como melhorá-los para transformar unidades 

ineficientes em eficientes.  

Através dessa análise, o gestor pode avaliar as alterações necessárias para que os 

outros municípios possam se tornar eficientes. Com os resultados do modelo DEA, podem-se 

comparar os indicadores do município ineficiente com o virtual, que foi formado com base 

nas informações dos municípios de referência (benchmarks). 

 Na Tabela 21 o município de Tenente Ananias, por exemplo, foi ineficiente quando 

comparado com o município construído com indicadores de Alexandria, Monte das 

Gameleiras, Rafael Godeiro, São Miguel de Touros e Serrinha dos Pintos. 

Esse município, virtual, teria o mesmo valor do gasto em saúde, porém alcançaria 

melhores indicadores. Isto é, apresentaria um maior taxa de cobertura de vacinação, maior 

número de famílias atendidas pelo PSF, aumentaria o total de produção ambulatorial, clínicos 

gerais, enfermeiros, unidades de saúde, equipamentos e leitos para o grupo de 1.000 

habitantes. Com os mesmos recursos, o município de Tabuleiro Grande deveria ter mais 

14.949% de vacinação; ter mais 0,0384 de famílias atendidas pelo PSF; aumentar o número 

de produção ambulatorial em 5,031; ampliar o número de leitos em 0,6465; 0,0248 clínico 

geral; 0,1605 de enfermeiros; 112,418 de equipamentos e 0,0787 de unidades de saúde, todos 

por 1.000 habitantes (TABELA 21). 
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Tabela 21 – Indicadores de saúde do município ineficiente e do município de referência. 
Resultados do modelo DEA, RN 2004. 

Indicadores 

Municípios   

Município 
virtual 

Metas para 
Tenente 
Ananias 

Inefici 
ente 

Eficientes (Benchmarks) 
  

Tenente 
Ananias 

Alexan 
Dria 

Monte das 
Gameleiras 

Rafael 
Godeiro 

São Miguel 
de Touros 

Serrinha dos 
Pintos 

Eficiência       0.82            1            1     1       1       1   
λ (pesos)  0.36 0.04 0.01 0.37 0.22   

Vacinação/pc 
 

69.39 
 

80.02 
 

73.68 
 

78.33 
 

90.45 
 

83.34 
 

84.339 
 

14.949 

Atendimento 
PSF/pc 

 
0,1798 

 
 

0,2312 

 
 

0,2660 

 
 

0,2802 

 
 

0,1609 

 
 

0,2822 

 
 

0,2182 

 
 

0,0384 

Ambulatorial/pc 
 
 

0,6252 

 
 

0,7056 

 
 

1,6054 

 
 

1,2387 

 
 

1,1530 

 
 

0.0889 

 
 

5,032 

 
 

5,031 

Leitos/pc 
 

   3,16 
 

7,41 
 

3,70 
 

    1,69 
 

    0,825 
 

3,04 
 

3,80 
 

0,6465 

Clínico/pc 
 

0,1171 

 
 

0,0748 

 
 

0,4118 

 
 

0,3401 

 
 

0,1179 

 
 

0,2340 

 
 

0,1419 

 
 

0,0248 

Enfermeiro/pc 
 

0,1171 

 
 

0,2994 

 
 

0,4118 

 
 

0,6802 

 
 

0,1179 

 
 

0,4680 

 
 

0,2776 

 
 

0,1605 

Equipamento/pc 
 
 

0,4684 

 
 

0,4492 

 
 

2,471 

 
 

1,360 

 
 

0,3537 

 
 

0,7020 

 
 

112,887 

 
 

112,418 

Und.saúde/pc 
 
 

0,1171 

 
 

0,2246 

 
 

0,4118 

 
 

0,3401 

 
 

0,1179 

 
 

0,2340 

 
 

0,1958 

 
 

0,0787 

Gasto saúde/pc 
 
 

173,4 

 
 

113,095 

 
 

413,576 

 
 

418,48 

 
 

150,745 

 
 

248,257 

 
 

173,4 

 
 

173,4 

Fonte: Resultado da estimação do modelo DEA. Elaboração da autora. 
 
 
 

O Gráfico 11 mostra a distribuição dos municípios, por classe de eficiência no gasto 

em saúde, após a eliminação dos considerados outliers. Do total de cento e nove municípios 

da amostra, quarenta e oito apresentaram escore máximo de eficiência do gasto na saúde, a 

saber: Acari, Antônio Martins, Areia Branca, Baraúna, Bento Fernandes, Caicó, 

Canguaretama, Coronel João Pessoa, Currais Novos, Equador, Frutuoso Gomes, Goianinha, 

Grosso, Itaú, Jaçanã, Jardim do Seridó, Lagoa Nova, Lajes, Lucrécia, Martins, Maxaranguape, 

Nova Cruz,  Olho-d'Água do Borges, Ouro Branco, Patu, Pedra Grande, Pendências, Pilões, 

Portalegre, Riacho da Cruz, Ruy Barbosa, Santa Cruz, Santana do matos, Santana do Seridó, 

Santo Antônio, São José do Campestre, São José do Seridó, São Miguel do Gostoso, São 

Paulo do Potengi, São Tomé, Serra de São Bento, Serra Negra do Norte, Tangará, Triunfo 

Potiguar, Vera Cruz, Viçosa e Vila Flor.13 

 Observa-se que, após a aplicação do teste de outliers, a maioria dos municípios 

apresentou escores de 0,8 a 0,9, bem próximos à eficiência, pelo modelo DEA. Portanto, uma 

                                                           
13

 O número de municípios utilizados foi menor que os existentes, devido à indisponibilidade de informações no 
período de 2008. Após a aplicação do teste de outliers, dos 119 municípios, a amostra reduziu-se para 109. Ver 
apêndice E e F. 
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escala de escores análogos ao modelo no mesmo período sem ter efetuado esse teste que torna 

a análise mais robusta. Além do mais, a unidade considerada mais ineficiente foi semelhante à 

análise realizada com o modelo DEA 2008 sem ter efetuado esse teste, isto é, o que 

apresentou o mais baixo escore permaneceu sendo o município de Afonso Bezerra 

(GRÁFICO 11).  

 

 

Gráfico 11 – Distribuição dos municípios por escores de eficiência no gasto público com a 
saúde após aplicação do teste de outliers, RN, 2008.   
Fonte: DATASUS, STN. Elaboração da autora. 
 

Entre esses considerados eficientes, pode-se notar que a maioria efetuou uma despesa 

per capita em saúde até R$ 350,00, representando 70.83% do total dos municípios que 

apresentaram melhor desempenho; enquanto os municípios considerados ineficientes, 85.26% 

realizaram um gasto na função saúde por habitante até R$ 450,00 (Tabela 22). 

 

Tabela 22 - Distribuição dos municípios eficientes e ineficientes por gasto per capita 
com saúde, Rio Grande do Norte, 2008.  

Gasto per capita com saúde 
R$ 

Número de municípios 
eficientes  

% Número de municípios 
ineficientes 

% 

Abaixo de 250 18 37.5 2 3.27 
250,00├─350,00 16 33.33 31 50.85 
350,00├─450,00 7 14.6 19 31.14 
450,00├─550,00 5 10.41 7 11.47 
550,00├─650,00 1 2.08 2 3.27 

650 ou mais 1 2.08 - - 
Total 48 100 61 100 

Fonte: STN. Elaboração da autora. 
 

As relações observadas nas tabelas anteriores podem conduzir à afirmação de que os 

municípios mais eficientes exibiram melhores indicadores na oferta de serviços em saúde do 

que os municípios mais ineficientes, entretanto não necessariamente os municípios mais 
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eficientes realizaram maiores níveis de despesa em saúde do que os municípios mais 

ineficientes.  

A Tabela 23 mostra os resultados da correlação de Pearson e de Spearman entre os 

escores de eficiência e os valores per capita aplicados em saúde, no ano de 2008. Nota-se que, 

embora se observe uma relação inversa entre os escores de eficiência e as despesas em saúde, 

e entre os ranks dessas duas medidas, em ambas as relações os valores das estatísticas não 

foram significativas. 

 

Tabela 23 – Correlação de Pearson e do Spearman entre os escores de eficiência e o gasto em 
saúde municipal em 2008. 

Correlação de Pearson 
Despesas municipais 

em saúde 
 

Escores de eficiência -0.0553n.s  

Spearman's rho  
Rank das despesas 
em saúde municipal 

Rank escore de eficiência  -0.1241 n.s 
 

 Obs: n.s, indica não significativo a p<0.05 

 

Com os resultados do modelo DEA, podem-se comparar os indicadores do município 

ineficiente com o virtual, que foi formado com base nas informações dos municípios de 

referência (benchmarks).  

Observa-se na Tabela 24 que o município de Afonso Bezerra, por exemplo, foi 

ineficiente quando comparado com o município construído com indicadores de Acari, 

Coronel João Pessoa, Ouro Branco, Portalegre e Vera Cruz. 

Esse município, virtual, teria o mesmo valor do gasto em saúde, porém alcançaria 

melhores indicadores. Isto é, apresentaria um maior taxa de cobertura de vacinação, maior 

número de famílias atendidas pelo PSF, aumentaria o total de produção ambulatorial, clínicos 

gerais, enfermeiros, unidades de saúde, equipamentos e leitos para o grupo de 1.000 

habitantes. Com os mesmos recursos, o município de Tabuleiro Grande deveria ter mais 

21,04% de vacinação; ter mais 0,095 de famílias atendidas pelo PSF; aumentar o número de 

produção ambulatorial em 1,025; ampliar o número de leitos em 0,9; 0,054 clínico geral; 

0,067 de enfermeiros; 0,41 de equipamentos e 0,13 de unidades de saúde, todos por 1.000 

habitantes (TABELA 24). 
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Tabela 24 – Indicadores de saúde do município ineficiente e do município de referência. 
Resultados do modelo DEA, RN 2008. 

Indicadores 

Municípios   

Município 
virtual 

Metas para 
Afonso 
Bezerra 

Inefici 
ente 

Eficientes (Benchmarks)   

Afonso 
Bezerra Acari 

Coronel 
João 

Pessoa 

Ouro 
Branco 

Portale 
gre Vera Cruz 

Eficiência 0.73 1 1 1 1 1   
λ (pesos)  0.34 0.11 0.13 0.29 0.13   

Vacinação/pc 58.64 
 

77.90 
 

 
94.51 

 

 
86.41 

 

 
71.05 

 

 
87.11 

 
80.04 21.04 

AtendimPSF/pc 
 

0,25 
 

 
0,30 

 

 
0,34 

 

 
0,30 

 

 
0,45 

 

 
0,28 

 
0,3453 0,095 

Ambulatorial/pc 0,05 
 

0,88 
 

 
1,85 

 

 
0,90 

 

 
0,94 

 

 
1,41 

 
1,075     1,025 

Leitos/pc 2,54 
 

5,88 
 

1,81 
 

3,12 
 

 
2,41 

 

 
1,13 

 
3,44 0,9 

Clínico/pc 0,09 
 

0,09 
 

 
0,20 

 

 
0,20 

 

 
0,14 

 

 
0,19 

 
0,1439 0,054 

Enfermeiro/pc 
 

0,19 
 

0,36 
 

0,40 
 

0,20 
 

0,14 
 

0,19 
 

0,2577 
 

0,067 

Equipamento/pc 
 

0,56 
 

0,80 
 

1,81 
 

0,78 
 

0,99 
 

0,84 
 

0,97 
 

0,41 

Und.saúde/pc 
 

0,19 
 

0,53 
 

0,20 
 

 
0,39 

 

 
0,14 

 

 
0,19 

 

 
0,32 

 
0,13 

Gasto saúde/pc 289,19 245,06 399,72 
 

279,63 
 

 
323,04 

 

 
244,62 

 
289,19 289,19 

Fonte: Resultados da estimação do modelo DEA. Elaboração da autora. 
 
 
 

5.2 A EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO GASTO PÚBLICO EM SAÚDE  
 

O índice de mudança da produtividade total dos fatores, PTF, do gasto em saúde 

pública tem como intuito mensurar o desempenho dos municípios do estado do Rio Grande do 

Norte no tocante ao emprego dos recursos para a geração dos produtos de saúde, entre os anos 

de 2004 e 200814. Para o cálculo do índice de mudança de produtividade de Malmquist 

adotou-se a suposição de retornos constantes de escala conforme Grifell e Lovell (1995). 

A Tabela 25 mostra os resultados da mensuração do índice Malmquist para treze 

municípios que alcançaram aumento da produtividade no gasto em saúde, que foram: 

Severiano, Itaú, Macau, Monte das Gameleiras, Tabuleiro Grande, Tenente Ananias, Patu, 

Açu, Januário Cicco, Lajes, Tibau do Sul, Pilões e Serrinha dos Pintos. O município de 

                                                           
14 Para obter a produtividade do gasto publico em saúde entre os anos de 2004 e 2008, utilizou-se 92 municípios, 
ou seja, a amostra foi menor que a existente devido a indisponibilidade de dados nesses períodos. 



78 

 

Severiano foi o que obteve o maior aumento de produtividade, e os municípios de Macau e de 

Pilões, respectivamente, foram os que alcançaram os maiores níveis de mudança de eficiência 

técnica e de mudança tecnológica15.  

 

Tabela 25 – Mudança de produtividade total, mudança técnica e mudança tecnológica.  

Municípios 
Mudança de eficiência 

técnica 
Mudança 

tecnológica PTF 

 Severiano Melo  3.645 0.511 1.863 

Itaú  4.418 0.417 1.844 

Macau  5.488 0.296 1.622 
Monte das Gameleiras  2.005 0.617 1.237 

Tabuleiro Grande  2.645 0.465 1.23 

Tenente Ananias  2.448 0.498 1.22 

 Patu  1.803 0.676 1.219 
 Açu  3.117 0.386 1.202 

Januário Cicco  2.78 0.425 1.182 

Lajes  2.924 0.374 1.093 

Tibau do Sul  2.287 0.463 1.059 
 Pilões  1.379 0.746 1.029 

Serrinha dos Pintos  2.266 0.442 1.001 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração da autora. 

 

Os escores do índice de Malmquist e as principais características dos municípios que 

alcançaram a mudança de produtividade, entre os anos de 2004 e 2008, estão exibidos na 

Tabela 26. Do total dos municípios, apenas treze alcançaram a mudança de produtividade no 

gasto público em saúde no período analisado. É possível, com a disposição dos dados dessa 

tabela, relacionar os resultados da mudança de produtividade desses municípios com o perfil 

dos seus gestores.  Por exemplo, dos treze prefeitos, seis deles tinham concluído ou estavam 

cursando o ensino superior; cinco tinham cursado parte ou completado o ensino médio; e, 

apenas, dois tinham concluído o ensino fundamental. É importante notar que alguns 

municípios mudaram de prefeitos entre 2004 e 2008, e a maioria deles − doze municípios − o 

nível de escolaridade ou aumentou ou continuou o mesmo dos prefeitos anteriores. 

Entre os sete municípios que mudaram de prefeito e elevaram a produtividade no 

gasto em saúde, quatro deles elegeram prefeitos mais jovens do que aqueles da gestão 

anterior, e seis prefeitos eleitos eram de outra legenda. É importante destacar, também, que 

dos treze municípios que ampliaram a produtividade seis eram da legenda PSB, a mesma 

legenda do governo estadual, em 2008.  

                                                           
15

 Os resultados do índice de Malmquist para os demais municípios se encontram no Apendice G. 
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Tabela 26 – Características dos gestores dos municípios que apresentaram maior produtividade do 
gasto em saúde entre 2004 e 2008.  

Municípios PTF 
Idade 

prefeito 
2004 

Escolaridade 
prefeito 
2004 

Partido 
2004 

Coligação 
2004 

Idade 
prefei 

to 
2008 

Escolaridade 
prefeito 
2008 

Parti 
do 

2008 

Coliga 
ção 

2008 

Mudan
ça de 

prefeito 

Itaú 1.844 52 
Fund. 
incompleto 

PFL Sim 55 Funda. comp. PSB Sim Outro 

Macau 1.622 45 
Médio 
incompleto 

PMDB Não 49 
Médio 
incom. 

PMD
B 

Sim Mesmo 

Severiano Melo 1.863 58 
Médio 
completo 

PMDB Não  58 Médio comp. PSB Sim Outro 

Monte das Gameleiras 1.237 40 
Superior 
comp. 

PHS Não 40 
Superior 
comp. 

PMN Não  Mesmo 

Tabuleiro Grande 1.230 48 
Médio 
completo 

PMDB Não  51 Médio comp. 
PMD

B 
Não  Mesmo 

Tenente Ananias 1.220 31 
Superior 
comp. 

PSB Sim 48 Fund. Comp. PSB Sim Outro 

Patu 1.219 48 Médio comp. PSB Sim 51 Médio comp. PSB Sim Mesmo 

Açu 1.202 58 
Superior 
comp. 

PP Não  54 
Superior 
comp. 

PSB Sim Outro 

Januário Cicco 1.182 47 
Superior 
incom. 

PR Não  51 
Superior 
incomp. 

PR Não  Mesmo 

Lajes 1.093 61 
Superior 
comp. 

PTB Não  46 
Superior 
comp. 

PP Sim Outro 

Tibau do Sul 1.059 63 
Superior 
comp. 

PTB Não  52 
Superior 
comp. 

PDT Não  Outro 

Pilões 1.029 66 Analfabeto PFL Não  45 
Superior 
comp. 

PR Não  Outro  

Serrinha dos Pintos 1.001 48 Médio comp. PSB Sim 52 
Médio 
incomp. 

PSB Sim Mesmo  

Fonte: Resultado de pesquisa. PTF: Produtividade total dos fatores. Elaboração da autora. 
 

 

Na Tabela 27 são apresentados dez dos setenta e nove municípios que apresentaram a 

menor produtividade total dos fatores, são eles: Canguaretama, Janduís, Rafael Fernandes, 

Riacho de Santana, Francisco Dantas, Jardim de Piranhas, Acari, Governador Dix.Sept- 

Rosado, Doutor Severiano e Cerro Corá. 

Observa-se que, entre esses dez prefeitos, cinco deles não tinham cursado o ensino 

superior e, dos quatro municípios que mudaram de administração da prefeitura, três deles 

tinham apenas o ensino médio. Além disso, os novos prefeitos tinham menos idade do que os 

prefeitos anteriores.  

Entre os dez municípios que apresentaram queda da produtividade, em quatro deles, 

os prefeitos eram do partido PMDB, dois do PSB, sendo os demais administrados pelas 

legendas do PDT, PTB, PT e pelo DEM. O município de Cerro Corá, sob a administração do 

DEM, apresentou a maior queda na produtividade, 0,156 entre os anos de 2004 e 2008. 
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Tabela 27 – Características dos gestores dos dez municípios que apresentaram a menor 
produtividade do gasto em saúde entre 2004 e 2008.  

Municípios PTF 

Idade 
prefei 

to 
2004 

Escolari 
dade 

prefeito 
2004 

Partido 
2004 

Coliga 
ção 

2004 

Idade  
prefei 

to 
2008 

Escolaridade 
prefeito 
2008 

Partido 
2008 

Coliga 
ção 

2008 
Prefeitos 

Canguaretama 0.38
2 

50 Médio 
comp. 

PMDB Sim 55 Sup.comp. PMDB Sim Mesmo 
Janduís 0.38

1 
64 Sup.com

p. 
PT Sim 68 Sup.comp. PT Não Mesmo 

Rafael 
Fernandes 

0.31
6 

43 Sup.com
p. 

PSB Sim 27 Médio comp. PMDB Não Outro 

Riacho de 
Santana 

0.30
7 

51 Sup.com
p. 

PSB Sim 54 Sup.comp. PSB Sim Mesmo 

Francisco 
Dantas 

0.28
6 

50 Médio 
comp. 

PDT Não 45 Sup.incomp. PTB Não Outro 

Jardim  
Piranhas 

0.27
8 

44 Médio 
comp. 

PDT Não 48 Médio comp. PDT Não Mesmo 

Acari 0.22
4 

62 Sup.com
p. 

PL Não 42 Médio comp. PMDB Não Outro 

Gover. D 
Rosado 

0.19
7 

51 Médio 
comp. 

PMDB Não 54 Médio comp. PMDB Sim Mesmo 

Doutor 
Severiano 

0.18
9 

57 Sup.com
p. 

PSB Sim 60 Sup.comp. PSB Sim Mesmo 

Cerro Corá 0.15
6 

66 Sup.com
p. 

PMDB Não 52 Médio comp. DEM Não Outro 

Fonte: Resultado de pesquisa. PTF: Produtividade total dos fatores. Elaboração da autora. 
 

 
 

No apêndice G, também é apresentada a decomposição do índice de Malmquist, 

proposta por Färe et al. (1994),  para os municípios do estado do Rio Grande do Norte. Em 

síntese, quando os resultados da mudança tecnológica e da mudança de eficiência técnica 

forem maiores do que a unidade, diz-se que ocorreu uma mudança favorável ao aumento da 

produtividade e, quando forem menores do que um, houve uma mudança desfavorável. O 

maior problema que pode ser observado diz respeito ao fato de que todos os municípios do 

Rio Grande do Norte apresentaram um resultado negativo em sua mudança tecnológica, 

sinalizando, portanto, que a fronteira tecnológica não se deslocou favoravelmente no intervalo 

analisado.  

Observa-se, no Gráfico 12, que o componente de mudança de eficiência técnica 

representou a parcela mais importante da decomposição do índice de Malmquist, 

contribuindo, portanto, de forma mais significativa para a mudança de produtividade do gasto 

público em saúde entre os anos 2004 e 2008.  
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Gráfico 12: Evolução do crescimento da produtividade e das mudanças de eficiência e de 
tecnologia – 2004 e 2008. 
 Fonte: Obtido a partir da mensuração do indice de malmquist. Elaborado pela autora. 
 

 

5.3 A EFICIÊNCIA DA QUALIDADE DA SAÚDE  

 

Uma vez realizada a eficiência do gasto público em saúde, quando se direciona para 

a análise da eficiência da qualidade da saúde, inicialmente detectou-se a presença de outliers, 

isto é, informações atípicas na amostra que poderiam criar viés no resultado. No apêndice H 

são apresentados os municípios considerados outiliers na fronteira da qualidade em saúde dos 

municípios do estado do Rio Grande do Norte, no ano de 2004. 

Do total de oitenta e sete16, após a aplicação do teste Jackstrap, cinquenta e um 

municípios apresentaram eficiência máxima na qualidade da saúde: Acari, Açu, Afonso 

Bezerra, Antônio Martins, Arês, Baía Formosa, Bom Jesus, Brejinho, Canguaretama, 

Carnaúbais, Ceará-Mirim, Coronel João Pessoa, Cruzeta, Doutor Severiano, Florânia, 

Goianinha, Guamaré, Jaçanã, Januário Cicco, Lagoa D’anta, Lagoa Nova, Lajes, Luís Gomes, 

Macaíba, Macau, Maxaranguape, Montanhas, Monte Alegre, Ouro Branco, Parazinho, 

Parelhas, Parnamirim, Passa e Fica, Patu, Pedro Velho, Poço Branco, Portalegre, Rafael 

Fernandes, Santa Cruz, São Bento do Trairi, São Miguel, São Paulo do Potengi, São Vicente, 

                                                           
16

 O número de municípios utilizados foi menor que os existentes, devido à indisponibilidade de informações 
nesse período.  
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Tabuleiro Grande, Tenente Ananias, Tenente Laurentino Cruz, Tibau do Sul, Touros, Triunfo 

Potiguar, Upanema e Vera Cruz.  

Outros sete municípios alcançaram escore próximo à eficiência, 0,95 a 0,99: Almino 

Afonso, Caraúbas, Frutuoso Gomes, Pau dos Ferros, São João do Sabugi, São José de Mipibu 

e Serrinha dos Pintos. Os que obtiveram um desempenho inferior foram os municípios de 

Jucurutu e Caicó, apresentando um escore de eficiência da qualidade da saúde em torno de 

0,75 e 0,85, respectivamente.  A Figura 6 mostra o mapa do estado do Rio Grande do Norte 

com a distribuição da classe de eficiência da qualidade da saúde dos municípios analisados. O 

apêndice I contém os demais municípios por escores de eficiência na qualidade em saúde  

 

 

 

 

Figura 6 – Municípios por classe de eficiência na qualidade de saúde pública, RN 2004. 
Fonte: Elaboração da autora, com os resultados do modelo DEA. 
 
 

Considerando por classe de eficiência, torna-se possível constatar, na Tabela 28, que, 

em média, os municípios que obtiveram melhor desempenho na qualidade da saúde no 

período de 2004 proporcionaram mais serviços à população. Nos municípios considerados 

eficientes (classe de eficiência = 1), tem-se que em média houve 3,86 e 0,224 inverso de 

mortalidade infantil e inverso de mortalidade geral infantil/per capita, respectivamente; para 

cada 1.000 habitantes houve 0,826 de produção ambulatorial; 0,191 família foi atendida pelo 

Programa de Saúde da Família e 18,104 indivíduos nasceram vivos, todos no grupo de 1.000 

habitantes. 

Caicó 0,85 

Jucurutu 0,75 
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Tabela 28 – Média dos indicadores de produto da medida de eficiência da qualidade  
da saúde, por classe de eficiência, RN, 2004. 

Classe de 
eficiência dos 
municípios 

Inverso da 
mort.inf pc 

Inv.mort.ger. 
infantil pc 

Produção 
ambulatorial 

pc 

Quantidade de 
famílias 

atendidas pelo 
PSF pc 

Quantidade de 
nascidos vivos 

pc 

70-85 2,71 0,169 0,587 0,116 14,898 
85-95 3,38 0,197 0,723 0,175 16,238 
95-1 3,50 0,189 0,545 0,216 14,931 

1 3,86 0,224 0,826 0,191 18,104 
Fonte: Resultados de pesquisa. Pc: per capita.  Elaboração da autora. 

 
 

Entretanto, é importante constatar que, não necessariamente, a disposição dos 

recursos físicos e humanos proporciona eficiência da qualidade da saúde. Isso pode ser 

observado na Tabela 29, ao se comparar o município de Caicó − um município ineficiente − 

com o município de Açu, um município eficiente. Este último, com menos recursos físicos e 

humanos, apresentou melhores resultados na qualidade de saúde − inverso de mortalidade 

infantil, inverso mortalidade infantil geral, produção ambulatorial, famílias atendidas pelo 

PSF e nascidos vivos − do que o município de Caicó. 

. 

Tabela 29- Comparação entre os recurso e produto, municípios, RN 2004. 
Recurso/produto Caicó Açu 

Quantidade enfermeiro/pc 0,19 0,16 
Quantidade clinico/pc 0,13 0,02 
Quantidade leito/pc 6,70 1,85 
Quantidade und.saúde/pc 0,33 0,09 
Quantidade equipamento/pc 0,64 0,16 
Inverso mort.infantil/pc 3,34 5,56 
Inverso mort.infantil geral/pc 0,16 0,23 
Quantidade de produção ambulatorial/pc 0,71 0,12 
Quantidade famílias atendidas pelo PSF/pc 0,04 0,05 
Quantidade de nascidos vivos/pc 14,5 16,5 

Fonte: Elaboração da autora, com os resultados do modelo DEA. 
 

Com relação ao período de 2008, no Apêndice J podem-se observar os municípios 

considerados outliers para a fronteira da qualidade em saúde municipal. Após a eliminação 

das observações extremas, é possível analisar, na Figura 7, a distribuição dos municípios, por 

classe de eficiência, de acordo com os resultados do modelo DEA.  

 



84 

 

Após efetuar o teste que possibilita eliminar os municípios considerados outliers, 

tem-se que, do total de oitenta e cinco17, quarenta e dois municípios foram considerados 

eficientes na qualidade na saúde, foram eles: Açu, Afonso Bezerra, Alexandria, Apodi, Areia 

Branca, Arês, Augusto Severo, Baía Formosa, Baraúna, Ceará-Mirim, Cerró Corá, Cruzeta, 

Doutor Severiano, Encanto, Florânia, Governador Dix-Sept Rosado, Jandaíra, Januário Cicco, 

Japi, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Lagoa D’Anta, Luís Gomes, Macaíba, Macau, 

Maxaranguape, Montanhas, Paraná, Parnamirim, Pedra Grande, Pedro Velho, Presidente 

Juscelino, São João do Sabugi, São Miguel, São Paulo do Potengi, Serrinha dos Pintos, Sítio 

Novo, Tangará, Tenente Ananias, Triunfo Potiguar, Umarizal e Upanema. Os que 

apresentaram desempenho abaixo foram: Currais Novos, Mossoró, Natal.  

A Figura 7 mostra o mapa do estado do Rio Grande do Norte com a distribuição dos 

municípios por classe de eficiência na qualidade em saúde no ano de 2008. Os municípios de 

Mossoró, Currais Novos e Natal apresentaram os mais baixos escores de eficiência na 

qualidade da saúde. A capital do estado, inclusive, exibiu o mais baixo indicador da qualidade 

em saúde em 2008, com um escore apenas de 0,61. 

 

 

 

 

Figura 7 – Municípios por classe de eficiência na qualidade de saúde pública, RN 2008. 
Fonte: Elaboração da autora, com os resultados do modelo DEA. 
 
 
 

                                                           
17

 O número de municípios utilizados foi menor que os existentes, devido à indisponibilidade de informações 
neste período.  
 

Mossoró 0,73 

Natal 0,61 

Currais 

Novos 0,69 



85 

 

Quando analisados por classe de eficiência, torna-se possível constatar, na Tabela 30, 

que em média, os municípios considerados eficientes na qualidade da saúde, no período de 

2008, ofertaram mais serviços à população. Nos municípios que apresentaram melhor 

desempenho (classe de eficiência = 1) tem-se que em média, houve 8,49 e 0,35 inverso de 

mortalidade infantil e inverso de mortalidade geral infantil/per capita, respectivamente; para 

cada 1.000 habitantes ocorreu 0,80 de produção ambulatorial; 0,25 famílias foram atendidas 

pelo Programa de Saúde da Família e 26,76  indivíduos nasceram vivos, todos no grupo de 

1.000 habitantes. 

 

Tabela 30 – Média dos indicadores de produto da medida de eficiência da qualidade da 
saúde, por classe de eficiência, RN, 2008. 

Classe de 
eficiência dos 
municípios 

Inverso da 
Mort. inf pc 

Inv.Mort.ger. 
infantil pc 

Produção 
ambulatorial 

pc 

Quantidade de 
famílias 

atendidas pelo 
PSF pc 

Quantidade de 
nascidos vivos pc 

60-75 3,20 0,19 0,39 0,17 15,26 
75-85 2,33 0,14 0,67 0,23 18,43 
85-95 4,80 0,26 0,70 0,26 19,75 
95-1 4,50 0,42 0,77 0,27 19,86 

1 8,49 0,35 0,80 0,25 26,76 
Fonte: Resultados de pesquisa. Pc: per capita.  Elaboração da autora. 

 

Todavia, na Tabela 31 é possível notar que o município de Mossoró (ineficiente), 

apesar de obter mais recursos físicos e humanos, em saúde, não proporcionou maior produção 

de serviços aos usuários do sistema. Por outro lado, o município de Baraúna (eficiente), com 

menos recursos, isto é, quantidade de enfermeiro, clínicos, leitos, unidades de saúde e 

equipamentos, ofertou mais serviços à população. Esse fato corrobora com a constatação de 

que para alcançar maior eficiência da qualidade da saúde, os recursos se mostram necessários, 

porém não suficientes. 

 

Tabela 31- Comparação entre os recurso e produto, municípios, RN 2008. 
Recurso/produto Mossoró Baraúna 

Quantidade enfermeiro/pc 0,36 0,21 
Quantidade clinico/pc 0,20 0,13 
Quantidade leito/pc 2,84 0,88 
Quantidade und.saúde/pc 0,19 0,34 
Quantidade equipamento/pc 2,87 0,42 
Inverso mort.infantil/pc 3,02 7,95 
Inverso mort.infantil geral/pc 0,20 0,24 
Quantidade de produção ambulatorial/pc 0,29 0,56 
Quantidade famílias atendidas pelo PSF/pc 0,21 0,32 
Quantidade de nascidos vivos/pc 16,49 19,95 

Fonte: Elaboração da autora, com os resultados do modelo DEA. 
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5.4 RESULTADOS DA ESTIMAÇÃO DA FUNÇÃO INEFICIÊNCIA NO GASTO 

MUNICIPAL COM SAÚDE 

 

 

Os resultados da estimação da função ineficiência do gasto municipal na saúde estão 

apresentados na Tabela 32. A variável idade apresentou uma relação negativa com a 

ineficiência do gasto em saúde, indicando, assim, que quanto maior a idade dos prefeitos 

menores seriam os níveis de ineficiência no gasto em saúde dos municípios; ou seja, a idade 

pode está relacionada à experiência, à responsabilidade e ao compromisso com a gestão 

publica de qualidade. Assim, esperar-se-ia, que os municípios tivessem melhores gestões no 

gasto público municipal quando sua população elegessem prefeitos com maiores idades, e, 

portanto, mais experientes. 

O coeficiente da variável coligação apresentou uma relação inversa com a ineficiência 

do gasto com saúde. Deduzindo-se, portanto, que os municípios que elegeram prefeitos cuja 

legenda de seus partidos coligava-se com o partido do governo estadual tenderiam a reduzir a 

ineficiência de suas gestões na aplicação dos recursos na saúde. Essa relação poderia 

expressar uma cooperação ou orientação dos partidos quanto à gestão municipal na função 

saúde. Normalmente os partidos coligados têm diretrizes semelhantes ou comuns em 

determinadas políticas ou ações que precisam ser tomadas para a melhoria do bem estar da 

população. E, assim, o papel do governo estadual em direcionar essas políticas pode favorecer 

os demais governos locais, e, em especial àqueles que têm gestões compartilhadas.  

O coeficiente da variável densidade demográfica apresentou uma relação direta com a 

ineficiência na gestão em saúde municipal. Ou seja, os municípios densamente povoados 

podem apresentar maiores pressões sobre a oferta dos serviços em saúdes, e, assim, os 

gestores locais encontrariam maiores dificuldades para atender o crescimento na demanda 

serviços públicos, notadamente na função de saúde. 

A variável receita orçamentária dos municípios também apresentou uma relação 

positiva, porém pequena com a ineficiência no gasto municipal com a saúde. Em outras 

palavras, o crescimento da receita orçamentária não necessariamente pode refletir em 

melhorias nas condições da oferta de serviços público em saúde, e que, o aumento desses 

recursos não implicar em maiores esforços e compromissos dos prefeitos na melhoria de sua 

aplicação na saúde municipal. 

O efeito da taxa de alfabetização da população municipal sobre a ineficiência no gasto 

em saúde apresentou-se negativo, mostrando, assim, que os municípios que tem população 
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com maiores níveis educacional podem alcançar melhores resultados na aplicação dos 

recursos para a função saúde. A educação é o maior bem que a população possa ter, e, é por 

meio dela que as consciências das pessoas são modificadas, transformadas e se abrem os 

leques dos seus direitos e aspirações por uma melhor qualidade de vida. Nesse sentido, uma 

população com maior nível educacional certamente cobrará mais dos seus gestores locais. 

 

Tabela 32 – Resultado da estimação da função ineficiência do gasto público municipal com 
saúde – Regressão Tobit. 

Variável dependente 
Ineficiência = 1─ (1/ θθθθ) 

 
Coeficientes T-statistic P-Value Efeitos 

marginais P-Value 

Parâmetros      
Idade (anos) -0.00228** -2.36   -0.020 -0.00090** 0.019 
Curso superior 0.0199012 0.73 0.466 0.0083001 0.446 
Curso médio -0.0043635 -0.15 0.833 -0.0017643 0.882 
Coligação (dummy) -0.04004**  -2.04 0.043 -0.01659** 0.034 
      
Densidade 
populacional 
(pop/Km2) 

0. 00017*  2.92 0.004 0.000068* 
0.004 

Receita orçamentária 2.19e-10** 2.49 0.014 8.72e-11** 0.013 
Taxa alfabetização -0.00331 **  -2.14   0.035   -0.00133** 0.031 
Constante 0.359840 *  3.08 0.003 

 
 

 

Log-likelihood 32.15                          
 

LR chi2(4)       20.59     
Prob > chi2 0.0044     

Fonte: Resultado da estimação do modelo Tobit.  
** significativo a 5% ; * significativo a 1%. 
 

 

 

5.5 RESULTADOS DA ESTIMAÇÃO DA FUNÇÃO INEFICIÊNCIA NA QUALIDADE 

DA SAÚDE MUNICIPAL  

 

 

Os resultados da estimação da função ineficiência na qualidade da saúde estão 

apresentados na Tabela 33. As variáveis que apresentaram coeficientes estatisticamente 

significativos foram: a coligação, a receita orçamentária, e a taxa de alfabetização da 

população.  

Ao contrário da estimação anterior, quando se constatou que a coligação com o 

governo estadual possibilitaria melhores níveis de eficiência no gasto municipal em saúde, a 
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relação observada entre os municípios que eram coligados com a ineficiência da qualidade da 

saúde mostrou-se direta. Percebe, nesse sentido, que embora as coligações partidárias 

possibilitem o alcance de melhores indicadores de desempenho na gestão dos recursos, o 

simples pactuo partidário não refletem em maiores níveis de eficiência da qualidade da saúde 

dos municípios.  

O coeficiente da receita orçamentária apresentou uma relação positiva com a 

ineficiência da qualidade da saúde municipal, ou seja, acréscimos nos recursos orçamentários 

não necessariamente implicam em mais esforços dos gestores em prover melhores resultados 

na qualidade da saúde municipal.  

O efeito da taxa de alfabetização da população municipal sobre a ineficiência na 

qualidade saúde apresentou-se negativo, mostrando, assim, que os municípios que tem 

população com maiores níveis educacional podem alcançar melhores resultados na qualidade 

dos serviços de saúde; uma população com maior nível educacional certamente cobrará mais 

dos seus gestores locais. 

 

Tabela 33 – Resultado da estimação da função ineficiência na qualidade da saúde municipal 
Regressão Tobit. 

Variável dependente 
 

Ineficiência = 1─ (1/ θθθθ) 
 

Coeficientes 
Efeitos 

marginais 
 

T-statistic P-Value Efeitos 
marginais P-Value 

Parâmetros      

Idade -0.0008898 -0.54 0.591  -0.000294 0.589 
Coligação (dummy) 0. 08282** 2.38 0.020  0.0268** 0.019 
Curso superior -0. 0630443 -1.35 0.182 -0.021010 0.173 
Curso médio -0. 018358 -0.38 0.708 -0.005941 0.712 
Densidade populacional 
(pop/Km2) 

-0. 000563  -1.01 0.315  -0.000186 0.311 

Receita orçamentária 9.67e-10** 2.25 0.028 3.1e-10** 0.025 
Taxa alfabetização -0. 008994* -2.26 0.027 -0.0029** 0.024 
Constante 0. 2472***  1.69 0.097   
      

Log-likelihood -0.2520     
LR chi2(7)       29.52     
Prob > chi2 0.0001     

Fonte: Resultado da estimação do modelo Tobit.  
 ** significativo a 5%, *** significativo a 10%. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O debate sobre a eficiência do gasto em saúde e da qualidade dos serviços que são 

ofertados à população vem sendo uma das questões de grande discussão entre os economistas, 

técnicos e profissionais da área, particularmente a partir do processo de descentralização 

fiscal, no qual foi imposta aos municípios a responsabilidade no tocante ao desenvolvimento 

local de políticas públicas, em especial aquelas referentes à saúde e a educação. Entretanto, 

apesar de todos os municípios estarem submetidos às mesmas obrigações constitucionais, 

ostentam distintos desempenhos quanto à eficiência do gasto e da provisão dos serviços. 

O objetivo geral deste estudo consistiu em analisar a eficiência na utilização dos 

recursos e na qualidade da saúde pública nos municípios do estado do Rio Grande do Norte, 

no período de 2004 e 2008. Para esse alcance, comparou-se a eficiência no gasto em saúde 

com o volume de recursos recebidos pelos municípios; analisaram-se quais municípios 

alcançaram mudanças de produtividade entre 2004 e 2008 e foram relacionados esses 

resultados com o perfil dos gestores; observaram-se quais os municípios que alcançaram os 

melhores e piores indicadores na eficiência do gasto e na qualidade da saúde; e, também, 

procurou-se identificar os determinantes da ineficiência com o dispêndio e com a qualidade da 

saúde. Para isso combinaram-se distintos métodos de análise: o DEA, o índice de Malmquist e 

o modelo de regressão Tobit. 

A partir dos resultados desse estudo algumas reflexões podem ser objetos de 

discussão. Na problemática do estudo foram elaborados os seguintes questionamentos: 1) 

Dada a disponibilidade de recursos direcionados aos municípios, esses os aplicam 

eficientemente para alcançar uma melhor oferta nos serviços de saúde?  2) Dada a 

disponibilidade dos serviços em saúde, isto é, de recursos físicos e humanos, pode-se esperar 

maior eficiência da qualidade da saúde municipal? 3) Considerada a possibilidade de 

ineficiência na gestão municipal, no gasto e na qualidade dos serviços em saúde, que fatores 

poderiam explicá-las? 

Com relação ao primeiro questionamento, o estudo mostrou que nem todos os 

municípios aplicaram eficientemente os recursos na provisão dos serviços em saúde, e que 

esta eficiência não necessariamente está associada à maior disponibilidade de receitas 

específicas para a função saúde. Alguns municípios realizaram uma despesa maior do que 

outros, porém apresentaram menores resultados na provisão de serviços em saúde. Quanto ao 

segundo questionamento o estudo mostrou que, apesar da provisão de alguns recursos físicos 
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e humanos, alguns municípios foram menos eficientes do que outros na qualidade da saúde. 

Ou seja, não se pode esperar apenas do espaço físico, do número de médicos e de enfermeiros 

para se alcançar uma melhor qualidade da saúde. A qualidade da saúde de um município 

depende além do estoque de recursos financeiros, físicos e humanos – médios, enfermeiros e 

demais profissionais – também de outra ações do governo local, estadual e federal. Por 

exemplo, um maior empenho na gestão de políticas que contribuam para redução da taxa de 

mortalidade infantil.  Os municípios que têm baixo indicadores no número de domicílios com 

acesso à água tratada e saneamento, e elevada proporção de pobres podem exibir maiores 

taxas de mortalidade infantil. Parte do terceiro questionamento é respondida por esse 

argumento, mas, não se pode deixar de responsabilizar o gestor do governo local da 

ineficiência na utilização dos recursos e da qualidade dos serviços na saúde. 

 As características do prefeito também podem refletir nos indicadores da gestão 

municipal. O estudo mostrou que algumas características do prefeito, de seu partido e do 

próprio município podem afetar o desempenho da gestão dos recursos e da qualidade da 

saúde. 

O estudo também procurou comparar gestões municipais considerando, na 

metodologia, a mudança de produtividade ocorrida entre os dois anos de fins de mandato. A 

final de contas quem foi melhor? A mudança de produtividade mostra o que um prefeito fez 

melhor do que outro, ao alterar sua eficiência técnica e a tecnologia na gestão municipal na 

função saúde. Os resultados apontaram que dos noventa e dois municípios somente treze 

alcançaram um bom desempenho na produtividade do gasto em saúde, entre o período de 

2004 e 2008. Percebeu-se, também, que entre os municípios que alcançaram mudanças de 

produtividade a maior escolaridade do prefeito, a coligação partidária do município com o 

governo do estado e a mudança de gestão caracterizaram os diferenciais de produtividade 

alcançadas pelos municípios. Além do mais, a mudança de eficiência técnica foi o 

componente responsável pela performance da produtividade do gasto público na função 

saúde.  

Duas hipóteses nortearam este estudo: a primeira, que a eficiência do gasto em saúde 

não necessariamente está relacionada à maior disponibilidade de recursos; a segunda, que a 

existência dos recursos físicos e humanos não é uma condição suficiente para uma maior 

eficiência da qualidade desse serviço. Os resultados encontrados mostraram evidências que 

validam as duas hipóteses. Os municípios ineficientes receberam mais recursos para aplicação 

na saúde do que outros, porém exibiram menores indicadores de oferta para o atendimento da 

população. Os resultados mostraram ainda que alguns municípios revelaram-se ineficientes na 



91 

 

qualidade da saúde, mesmo com o número de médicos, enfermeiros e unidades de saúde 

semelhantes a outros municípios. Os maiores municípios do estado, Natal e Mossoró, além de 

Currais Novos mostraram os piores resultados na qualidade da saúde do estado. É importante 

lembrar que esses municípios são considerados centros polarizadores dos principais serviços 

em saúde do Estado, e, normalmente, recebem maiores demandas de atendimentos da  

população local e de outros municípios vizinhos. 

Embora os resultados desse estudo possam ajudar na interpretação de alguns 

indicadores da administração municipal na função saúde, deve-se ter cautela ao se interpretar 

os resultados sem considerar outros argumentos. Por exemplo, as limitações das restrições dos 

modelos estimados, do período analisado e das informações utilizadas, que podem alterar os 

níveis de eficiência obtidos pelos municípios analisados.  
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APÊNDICE A  

Tabela 34 - Distribuição dos municípios por classe da eficiência do gasto público 
com saúde, RN, 2004. Modelo DEA. 

Classe de eficiência 
 

Número de municípios Municípios 

 
0,70├─0,85 

 
26 

 
Arei Branca, Baía Formosa, Parnamirim, 

Tenente Ananias, Alto do Rodrigues, 
Caraúbas, Itaú, Januário Cicco, Jucurutu, 
Macau, Messias Targino, Monte Alegre, 

Mossoró, Natal, Pedra Grande, Píloes, São 
Gonçalo Amarante, São José mipibu, Serra N. 

do Norte, Severiano Melo, Sítio Novo, 
Tangara, Tenente Laurentino Cruz, Tibau do 

Sul, Touros e Upanema.   
 

0,85 ├─ 0,9 
 

 
10 
 

 
Afonso Bezerra, Parazinho, Passa e Fica, 

Pedro Velho, Pendências, São B. do Trairi, São 
Vicente, Bom Jesus, Caraúbas, Montanhas. 

 
 
 

0,90 ├─ 0,95 
 

 
 
 

21 

 
 

Upanema, Serrinha, São João do Sabugi, Santo 
Antônio, Ruy Barbosa, Portalegre, Rafael 
Fernandes, Parelhas, Paraná, Ouro Branco, 

Maxaranguape, Macaíba, Luís Gomes, 
Lucrécia, Lagoa Nova, Jardim do Seridó, 
Florânia, Equador, Ceará-Mirim, Arês, 

Antônio Martins. 
 
 
 

0,95 ├─ 1,0 

 
 

16 
 

 
 

Almino Afonso, Bento Fernandes, Brejinho, 
Caicó, Campo Redondo, Encanto, Francisco 

Dantas, Goianinha, Jardim de Piranhas, Lajes, 
Nova Cruz, Santa Cruz, São Tomé, Serrinha 

dos Pintos,Triunfo Potiguar, Vera Cruz. 
 
 
 
 

1,0  

 
 
 
 

33 

 
 
 
Açu, Acari, Alexandria, Angicos, 
Canguaretama, Carnaúba dos Dantas, Cerro 
Corá, Coronel João Pessoa, Cruzeta, Doutor 
Severiano, Frutuoso Gomes, Governador Dix-
sept rosado, Guamaré, Ipueira, Jaçanã, Janduís, 
Lagoa d’Anta, Lagoa de Velho, Monte das 
Gameleiras, Patu, Pau dos Ferros, Pedro 
Avelino, Poço Branco, Rafael Godeiro, Riacho 
de Santana, Rodolfo Fernandes, São Bento do 
Norte, São José do Seridó, São Miguel, São 
Miguel de Touros, São Paulo do Potengi e 
Tabuleiro Grande. 

 
Fonte: Resultado da estimação do DEA.  Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE B  

Tabela 35 - Distribuição dos municípios por classe da eficiência do gasto público 
com saúde, RN, 2008. Modelo DEA. 

Classe de eficiência 
 

Número de municípios Municípios 

 
 

0,60├─0,75 

 
 

20 

Afonso Bezerra, Campo Redondo, Ceará-
Mirim, Coronel Ezequiel, Doutor Severiano, 
Francisco Dantas, Jandaíra, Japi, Jardim de 
Piranhas, Jardim do Seridó, José da Penha, 
Parnamirim, Presidente Juscelino, Rafael 
Fernandes, São Gonçalo do Amarante, São 
Tome, Serra do Mel, Sítio Novo, Touros, 
Upanema. 

 
 
 

0,75 ├─ 0,85 
 

 
 
 

35 

 
Arês, Baía Formosa, Baraúna, Cerro Corá, 

Equador, Florânia, Goianinha, Gov. Dix-Sept 
Rosado, Jaçanã, Januário Cicco, 

Jucurutu,Lagoa de Velhos, Macaíba, Macau, 
Mossoró, Natal, Paraná, Parazinho, Parelhas, 
Passa e Fica, Portalegre, Riacho de Santana, 

Rodolfo Fernandes, Ruy Barbosa, Santana dos 
Matos, São M.do Gostoso, São Paulo do 

Potengi, São Pedro, São Tomé, São Vicente, 
Tangará, Tenente Ananias, Várzea, Venha-ver. 

 
 

0,85 ├─ 0,95 
 

 
 

30 

 
Açu, Antônio Martins, Apodi, Areia Branca, 
Augusto Severo, Caicó, Canguaretama, 
Encanto, Janduís, Lagoa Nova, Lucrécia, Luís 
Gomes, Martins, Messias Targino, Monte das 
Gameleiras, Nova Cruz, Ouro Branco, Pedra 
Preta, Pedro Avelino, Pedro Velho, Santa 
Cruz, São Bento do Trairí, São João do Sabugi, 
São José do Campestre, Serra de são Bento, 
Serra Negra do Norte, Serrinha dos pintos, 
Tenente Laurentino Cruz, Triunfo potiguar, 
Vera cruz. 

 
 

0,95 ├─ 1,0 

 
 
7 

 
Bento Fernandes, Major Sales, Olho-d'Água do 

Borges, Pau dos Ferros, Pendências, Rafael 
Godeiro, Tibau do Sul. 

 
 
 
 
 

1,0  

 
 
 
 

27 
 
 

Acari, Alexandria, Alto do Rodrigues, 
Barcelona, Carnaúba dos Dantas, Coronel João 

Pessoa, Cruzeta, Currais Novos, Frutuoso 
Gomes, Ipueira, Itaú, Lajes, Lajes Pintadas, 
Maxaranguape, Patu, Pedra Grande, Pilões, 
Riacho da Cruz, Santana do Seridó, Santo 
Antônio, São José do Seridó, São Miguel, 

Severiano Melo, Tabuleiro Grande, 
Umarizal, Viçosa e Vila Flor. 

 
Fonte: Resultado da estimação do DEA. Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE C  

Tabela 36- Municípios considerados outliers a partir do método Jackstrap, RN 2004.  
DMU (municípios) Total hits Leverage 

Carnaúbas dos Dantas 198 0,011101 
Coronel João Pessoa 193 0,01379 

Doutor Severiano 163 0,014028 
Frutuoso Gomes 186 0,015283 

Jaçanã 178 0,021458 
Janduís 186 0,018059 

Lagoa d’Anta 177 0,010527 
Lagoa de Velhos 180 0,011788 
Pau dos Ferros 184 0,01238 
Riacho da Cruz 182 0,012932 

Rodolfo Fernandes 193 0,018537 
São Miguel 196 0,008051 

São Paulo do Potengi 195 0,007655 
Fonte: Resultados obtidos a partir do teste outliers. Elaboração própria. 
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APÊNDICE D  

Tabela 37 - Distribuição dos municípios por classe da eficiência do gasto público 
com saúde, RN, 2004 após a aplicação do teste de outliers. Modelo DEA. 

Classe de eficiência 
 

Número de municípios Municípios 

 
0,80├─0,85 

 
4 

 
Baía Formosa, Parnamirim, Tangará, Tenente 

Ananias. 
 
 
 
 

0,85 ├─ 0,95 
 

 
 
 
 

26 
 
 

 
Afonso Bezerra, Areia Branca, Alto do 
Rodrigues, Carnaúbais, Caraúbas, Itaú, 

Januário Cicco, Jucurutu, Macau, 
Maxaranguape, Messias Targino, Montanhas, 
Monte Alegre, Pedra Grande, Pedro Velho, 
Pilões, São Bento do Trairi, São Gonçalo do 

Amarante, São José do Mipibu, Serra Negra do 
Norte, Severiano Melo, Sítio Novo, Tibau do 
Sul, Touros, Tenente Laurentino,Upanema. 

 
 
 

0,95 ├─ 1 
 

 
 
 

13 

 
 

Antônio Martins, Bento Fernandes, Ceará-
mirim, Equador, Goianinha, Jardim de 

Piranhas, Mossoró, Natal, Parazinho, Parelhas, 
Pendências, Santo Antônio, Serrinha. 

 
 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 
 

50 

 
 

Açu, Acari, Alexandria, Almino Afonso, 
Angicos, Arês, Bom Jesus, Brejinho, Caicó, 

Campo Redondo, Canguaretama, Cerro Corá, 
Cruzeta, Encanto, Florânia, Francisco Dantas, 

Governado Dix-Sept rosado, Guamaré, Ipueira, 
Jardim do Seridó, Lagoa Nova, Lajes, 

Lucrécia, Luís Gomes, Macaíba, Monte das 
Gameleiras, Nova Cruz, Ouro Branco, Paraná, 

Passa e Fica, Patu, Pedro Avelino, Poço 
Branco, Portalegre, Rafael Fernandes, Rafael 
Godeiro, Riacho de Santana, Ruy Barbosa, 

Santa Cruz, São Bento do Norte, São João do 
Sabugi, São José do Seridó, São Miguel de 

Touros, São Tomé, São Vicente, Serrinha dos 
Pintos, Tabuleiro Grande, Triunfo Potiguar, 

Umarizal e Vera Cruz. 
Fonte: Resultado da estimação do DEA. Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE E 

Tabela 38 - Municípios considerados outliers a partir do método Jackstrap, RN 2008. 
DMU (municípios) Total hits Leverage 

Alexandria 187 0,011447 
Alto do Rodrigues 179 0,009455 

Barcelona 177 0,01013 
Carnaúba dos Dantas 159 0,027034 

Cruzeta 170 0,009094 
Ipueira 158 0,014869 

Lajes pintadas 154 0,011351 
Monte das Gameleiras 159 0,009492 

Pau dos Ferros 190 0,011271 
Severiano Melo 168 0,026128 

Tabuleiro Grande 158 0,009682 
Umarizal 154 0,050729 

Fonte: Resultados obtidos a partir do teste outliers. Elaboração própria. 
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APÊNDICE F 

 Tabela 39 – Distribuição dos municípios por classe da eficiência do gasto público 
com saúde, RN, 2008 após a aplicação do teste de outliers. Modelo DEA. 
Classe de eficiência 
 

Número de municípios Municípios 

 
 

0,70├─0,85 

 
 

10 

 
Afonso Bezerra, Francisco Dantas, Mossoró, 
Natal, Parnamirim, Rafael Fernandes, São 
Gonçalo do Amarante, Serra do Mel, Sítio 

Novo, Upanema. 
 
 
 
 
 

0,85 ├─ 0,95 
 

 
 
 
 
 

32 
 
 

 
 

Baía Formosa, Campo Redondo, Ceará-mirim, 
Coronel Ezequiel, Doutor Severiano, Encanto, 

Florânia, Governador Dix-Sept rosado, 
Janadaira, Januário Cicco, Jardim de 

Piranhas,José da Penha, Jucurutu,  
Lagoa d'Anta, Lagoa de Velhos, Montanhas, 

Paraná, Parazinho, Parelhas, Passa e fica, 
Pedro Avelino, Pedro velho, Presidente 

Juscelino, Riacho de Santana, São Bento do 
Trairi, São Pedro, São Rafael, Tenente 

Ananias, Tenente Laurentino, Touros, Várzea, 
Venha-Ver. 

  
 
 
 

0,95 ├─ 1 
 

 
 
 

19 

 
Açu, Apodi, Arês, Augusto Severo, Cerro 
Corá, Janduís, Japi, Luís Gomes, Macaíba, 

Macau, Major Sales, Messias Targino, Pedra 
Preta, Rafael Godeiro, Rodolfo Fernandes, São 

João do Sabugi, São Vicente, Serrinha dos 
Pintos, Tibau do Sul. 

 
 
 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 
 
 

48 

 
Acari, Antônio Martins, Areia Branca, 

Baraúna, Bento Fernandes, Caicó, 
Canguaretama, Coronel João Pessoa, Currais 

Novos, Equador, Frutuoso Gomes, Goianinha, 
Grosso, Itaú, Jaçanã, Jardim do Seridó, Lagoa 

Nova, Lajes, Lucrécia, Martins, 
Maxaranguape, Nova Cruz,    Olho-d'Água do 

Borges, Ouro Branco, Patu, Pedra Grande, 
Pendências, Pilões, Portalegre, Riacho da 

Cruz, Ruy Barbosa, Santa Cruz, Santana do 
matos, Santana do Seridó, Santo Antônio, São 
José do Campestre, São José do Seridó, São 

Miguel do Gostoso, São Paulo do Potengi, São 
Tomé, Serra de São Bento, Serra Negra do 

Norte, Tangará, Triunfo Potiguar, Vera Cruz, 
Viçosa e Vila Flor. 

 
Fonte: Resultado da estimação do DEA. Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE G 

Tabela 40 – Distribuição dos municípios por decomposição do índice de 
Malmquist, RN 2004 e 2008. 

MUNICÍPIOS Ef.técnica 
 Mudança 

tecnológica PTF 

 Severiano Melo  3.645 0.511 1.863 

Itaú  4.418 0.417 1.844 

Macau  5.488 0.296 1.622 

Monte das Gameleiras  2.005 0.617 1.237 

Taboleiro Grande  2.645 0.465 1.230 

Tenente Ananias  2.448 0.498 1.220 

 Patu  1.803 0.676 1.219 

 Açu  3.117 0.386 1.202 

Januário Cicco  2.780 0.425 1.182 

Lajes  2.924 0.374 1.093 

Tibau do Sul  2.287 0.463 1.059 

 Pilões  1.379 0.746 1.029 

Serrinha dos Pintos  2.266 0.442 1.001 

 Pau dos Ferros  2.130 0.464 0.989 

Baía Formosa  2.315 0.418 0.968 

Equador  2.504 0.379 0.95 

Lucrécia  2.155 0.437 0.942 

Serra Negra do Norte  2.757 0.325 0.895 

 São Bento do Trairi  2.801 0.318 0.891 

Arês  2.849 0.301 0.858 

Cruzeta  1.769 0.484 0.856 

 Rodolfo Fernandes  1.497 0.566 0.847 

Areia Branca  2.371 0.351 0.831 

Coronel João Pessoa  1.823 0.441 0.805 

Alto do Rodrigues  2.247 0.357 0.803 

São Tomé  2.723 0.291 0.792 

 Pedra Grande  2.122 0.366 0.777 

Alexandria  1.337 0.573 0.767 

Triunfo Potiguar  1.794 0.428 0.767 

 Ruy Barbosa  1.456 0.522 0.76 

Maxaranguape  2.709 0.275 0.745 

Umarizal  1.794 0.406 0.728 

Ipueira  1.696 0.428 0.726 

 Rafael Godeiro  1.686 0.424 0.715 

 Pedro Velho  1.438 0.485 0.698 

Tenente Laurentino Cruz  2.059 0.338 0.695 

São Vicente  1.504 0.454 0.683 

 Pedro Avelino  2.180 0.307 0.67 

Frutuoso Gomes  1.589 0.406 0.645 
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Antônio Martins  1.347 0.474 0.639 

Bento Fernandes  2.077 0.306 0.635 

Parazinho  1.846 0.342 0.632 

 Sítio Novo  1.603 0.394 0.631 

 São João do Sabugi  1.244 0.503 0.625 

Touros  1.709 0.363 0.621 

São Miguel  1.377 0.45 0.619 

São José do Seridó  1.689 0.36 0.609 

Jaçanã  1.487 0.408 0.606 

Carnaúba dos Dantas  1.577 0.383 0.604 

Vera Cruz  1.780 0.332 0.592 

Upanema  1.928 0.3 0.579 

Ouro Branco  1.618 0.356 0.576 

Jucurutu  1.265 0.449 0.568 

 Pendências  1.810 0.308 0.558 

Nova Cruz  1.586 0.341 0.541 

São Paulo do Potengi  1.169 0.463 0.541 

Jardim do Seridó  2.286 0.235 0.537 

Tangará  1.549 0.344 0.532 

Luís Gomes  1.714 0.31 0.531 

 Macaíba  1.596 0.331 0.528 

 Portalegre  1.274 0.413 0.526 

 São Gonçalo do Amarante  1.627 0.323 0.525 

Parelhas  1.656 0.317 0.524 

 Caicó  1.362 0.384 0.523 

Goianinha  1.333 0.39 0.52 

Lagoa Nova  1.023 0.483 0.494 

Lagoa d'Anta  0.995 0.496 0.493 

Florânia  1.337 0.362 0.485 

Encanto  1.349 0.352 0.475 

Montanhas  1.411 0.326 0.459 

 Passa e Fica  0.889 0.516 0.459 

Natal  1.755 0.26 0.456 

 Afonso Bezerra  1.313 0.344 0.452 

Messias Targino  1.270 0.354 0.45 

Ceará-Mirim  1.363 0.329 0.448 

 Santa Cruz  1.533 0.286 0.439 

Campo Redondo  1.219 0.353 0.43 

Paraná  0.89 0.483 0.43 

 Santo Antônio  1.452 0.293 0.425 

Mossoró  1.733 0.242 0.42 

Lagoa de Velhos  1.008 0.389 0.392 

 Riacho da Cruz  0.608 0.634 0.386 

Canguaretama  1.238 0.309 0.382 
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Janduís  1.251 0.305 0.381 

 Rafael Fernandes  0.766 0.412 0.316 

 Riacho de Santana  0.653 0.471 0.307 

Francisco Dantas  0.911 0.314 0.286 

Jardim de Piranhas  0.933 0.299 0.278 

Acari  0.897 0.25 0.224 

Governador Dix-Sept Rosado  0.854 0.23 0.197 

Doutor Severiano  0.503 0.376 0.189 

Cerro Corá  0.705 0.221 0.156 

Média 1.615 0.381 0.616 
Fonte: Dados obtidos pela estimação do índice de Malmquist. Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE H 

Tabela 41 – Municípios considerados outliers a partir do método Jackstrap, qualidade da 
saúde, RN, 2004. 

DMU (municípios) Total hits Leverage 
Campo Redondo 233 0,009975 
Jardim do Seridó 207 0,011441 

Mossoró 259 0,007352 
Nova Cruz 187 0,013525 
Pendências 238 0,01204 

Rafael Godeiro 239 0,021671 
Riacho de Santana 233 0,007256 

Santo Antônio 246 0,010586 
São Gonçalo do Amarante 200 0,013523 

São Tomé 231 0,017369 
Severiano Melo 222 0,009073 

Tangará 246 0,012313 
Fonte: Resultados obtidos a partir do teste outliers. Elaboração própria. 
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APÊNDICE I 

Tabela 42 – Distribuição dos municípios por classe da eficiência da qualidade da 
saúde, RN, 2004, após a aplicação do teste de outliers. Modelo DEA. 

Classe de eficiência 
 

Número de municípios Municípios 

 
0,70├─0,85 

 
2 

 
Caicó e Jucurutu. 

 
 
 

0,85 ├─ 0,95 
 

 
 
 

15 

 
 

Alexandria, Alto do Rodrigues, Angicos, Areia 
Branca, Carnaúba dos Dantas, Cerro corá, 
Equador, Ipueira, Itaú, Janduís, Jardim de 

Piranhas, Natal, Pedro Avelino, Ruy Barbosa, 
Serra Negra do Norte, Umarizal. 

 
0,95 ├─ 1 

 

 
7 
 
 

Almino Afonso, Caraúbas, Frutuoso Gomes, 
Pau dos Ferros, São João do Sabugi, São José 

de Mipibu, Serrinha dos Pintos. 

 
 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 
 

51 

. 
Acari, Açu, Afonso Bezerra, Antônio Martins, 

Arês, Baía Formosa, Bom Jesus, Brejinho, 
Canguaretama, Carnaubais, Ceará-mirim, 

Coronel João Pessoa, Cruzeta, Doutor 
Severiano, Florânia, Goianinha, Guamaré, 

Jaçanã, Januário Cicco, Lagoa D’anta, Lagoa 
Nova, Lajes, Luís Gomes, Macaíba, Macau, 
Maxaranguape, Montanhas, Monte Alegre, 

Ouro Branco, Parazinho, Parelhas, 
Parnamirim,Passa e fica, Patu, Pedro Velho, 
Poço Branco, Portalegre, Rafael Fernandes, 

Santa Cruz, São Bento do Trairi, São Miguel, 
São Paulo do Potengi, São Vicente, Tabuleiro 
Grande, Tenente Ananias, Tenente Laurentino 
Cruz, Tibau do sul, Touros, Triunfo potiguar, 

Upanema e Vera cruz. 
Fonte: Resultado da estimação do DEA. Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE J 

Tabela 43 - Municípios considerados outliers a partir do método Jackstrap, qualidade da 
saúde, RN, 2008. 

DMU (municípios) Total hits Leverage 
Alto do Rodrigues 244 0,008606 

Carnaúba dos Dantas 240 0,011722 
Goianinha 219 0,008608 

Lajes pintadas 251 0,015979 
Martins 224 0,008466 
Parelhas 208 0,008511 

Passa e Fica 213 0,016263 
Santa Cruz 232 0,016328 

São Gonçalo do Amarante 254 0,023549 
São Miguel do Gostoso 209 0,009789 

São Tomé 244 0,01271 
Severiano Melo 250 0,018719 

Tenente Laurentino Cruz 251 0,00936 
Tibau do Sul 218 0,008503 

Touros 222 0,01226 
Fonte: Resultados obtidos a partir do teste outliers. Elaboração própria 
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APÊNDICE K  

Tabela 44 – Distribuição dos municípios por classe da eficiência da qualidade da 
saúde, RN, 2008 após a aplicação do teste de outliers. Modelo DEA. 

Classe de eficiência 
 

Número de municípios Municípios 

 
0,60├─0,75 

 
3 

 
Currais Novos, Mossoró, Natal. 

 
 

0,75 ├─ 0,85 
 

 
 
4 

 
 

Caicó, Pendências, Santana do Seridó, São 
Vicente. 

 
 
 
 

0,85 ├─ 0,95 
 

 
 
 
 

13 
 
 

 
 

Campo Redondo, Canguaretama, Coronel 
Ezequeil, Janduís, Lajes, Patu, Pau dos Ferros, 
Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho de 

Santana, São José do Campestre, Serra do Mel, 
Venha-ver. 

 
 
 

0,95 ├─ 1,0 
 
 

 
 
 
8 
 

. 
 

Acari, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, 
Santana dos Matos, Santo Antônio, Serra 

Negra do Norte, Vila Flor. 

 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 

42 

Açu, Afonso Bezerra, Alexandria, Apodi, 
Areia Branca, Arês, Augusto Severo, Baía 

Formosa, Baraúna, Ceará-mirim, Cerró Corá, 
Cruzeta, Doutor Severiano, Encanto, Florânia, 

Governador Dix-Sept rosado, Jandaíra, 
Januário Cicco, Japi, Jardim de Piranhas, 

Jardim do Seridó, Lagoa D’Anta, Luís Gomes, 
Macaíba, Macau, Maxaranguape, Montanhas, 

Paraná, Parnamirim, Pedra Grande, Pedro 
Velho, Presidente Juscelino, São João do 

Sabugi, São Miguel, São Paulo do Potengi, 
Serrinha dos Pintos, Sítio Novo, Tangara, 

Tenente Ananias, Triunfo Potiguar, Umarizal e 
Upanema. 

Fonte: Resultado da estimação do DEA. Elaborado pela autora. 
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