
 

 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMP RESAS 

CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA 

CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

 

 

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: ESTUDO DO 

COMPORTAMENTO DE INDICADORES RELACIONADOS 

COM A SAÚDE EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29. 

 

 

 

DISSERTAÇÃO APRESENTADA À ESCOLA 
BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 
DE EMPRESAS - EBAPE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO 
VARGAS COMO REQUISITO PARA OBTENÇÃO 
DO TÍTULO DE MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

 

 
 
 
 

ANDRÉ RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA 
 

 
RIO DE JANEIRO/2008 



 ii  

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Aos meus pais Letice e Paulo (in memorian) pelo estímulo constante no investimento em 

estudo. 

A minha esposa, Simone, e aos meus filhos Carolina, Renato e Tiago pela compreensão nos 

momentos em que não pude estar presente. 

Ao professor Moisés Balassiano pelo apoio, confiança e incentivo. 

Ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e a Escola de Contas Professor Barreto 

Guimarães pela promoção deste curso de mestrado; 

À Conselheira Teresa Duere pelo incentivo à participação neste curso; 

Aos colegas da 1º turma de Mestrado em Administração Pública ministrado pela Fundação 

Getúlio Vargas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco pelos bons momentos 

vividos em sala de aula, em especial a Dirceu Rodolfo e João Robalinho, companheiros de 

longos debates; 

A todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para o sucesso desta jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii  

RESUMO 

 

O Sistema Único de Saúde - SUS, definido pela Constituição de 1988, está prestes a 
completar vinte anos, constituindo-se em um marco para as políticas públicas no setor da 
saúde. Ao longo destes anos, diversas foram as alterações na legislação, no sentido de dar 
prioridade à aplicação de recursos públicos em um setor tão carente como é o da saúde e, em 
especial, chama-se atenção para a Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, 
que estabeleceu vinculação mínima de aplicação de recursos de impostos em ações e serviços 
de saúde. De acordo com esta Emenda, a partir do ano 2000, os municípios deveriam aplicar 
em ações e serviços de saúde o percentual mínimo de 7% de suas receitas originadas de 
impostos e transferências da União e dos Estados, devendo este percentual ser elevado 
gradualmente até atingir 15% em 2004. Como toda política pública deve ser sistematicamente 
avaliada, e partindo da premissa de que, de acordo com a teoria incrementalista, mais recursos 
aplicados em saúde tenderiam a resolver a crise na saúde, esta dissertação apresenta como 
resultado um estudo do comportamento de um conjunto de indicadores relacionados com a 
saúde, em municípios do Estado de Pernambuco após a Emenda Constitucional nº 29. O 
período da avaliação compreende os anos de 2002 a 2005 e a região avaliada está localizada 
no agreste meridional do Estado de Pernambuco. Foram selecionados 10 indicadores 
relacionados com a saúde que integram a Portaria n˚  493 do Ministério da Saúde. Como 
resultado, constatou-se que, no período, o percentual médio aplicado em saúde era superior a 
15% desde o ano de 2002. Todavia, o valor per capita relativo à parcela municipal foi 
reduzido no período 2002 a 2004, sendo elevado no ano de 2005, devendo ser destacado que 
os municípios arcaram com a metade dos gastos em saúde. Constatou-se, ainda, que os 
municípios com menor renda per capita foram os que tiveram os maiores valores per capita 
aplicados em saúde. No que diz respeito ao coeficiente de mortalidade infantil para a região, 
constatou-se que o valor da média do período, trinta e três para cada grupo de mil crianças 
nascidas vivas, é classificado como “médio”, de acordo com o padrão definido pela Portaria 
n˚ 493. Não foi constatada correlação estatisticamente significativa entre valores aplicados em 
saúde e coeficiente de mortalidade infantil.  
 
 
 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Avaliação. Financiamento da Saúde. Emenda 
Constitucional n˚29.  
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ABSTRACT 

 

The Brazilian Public Health System (Sistema Único de Saúde – SUS), defined by the 
Constitution of 1988, is almost 20 years old and is a landmark for health public policies. In 
these 20 years, the law was altered several times with the objective of prioritizing the 
investment of public money in such a needy area as health. Among these changes, it is 
important to single out the Constitutional Amendment number 29, issued on 13th September 
2000, which determined the minimum investment in health. According to this amendment, as 
from the year 2000, the municipalities should invest in health services a minimum of 7% of 
the revenue from taxes and transferences from the Federal and State governments. This value 
was to rise gradually to 15% by 2004. Since every public policy should be systematically 
evaluated and considering the assumption that, according to the incrementalist theory, more 
money invested in health would tend to solve the crisis in the health system, this dissertation 
consists of a study of a set of health indicators in some municipalities of the State of 
Pernambuco after the Amendment 29. The evaluation period spanned 4 years, from 2002 to 
2005 and the area chosen for the study was located in southern agreste region of the state. Ten 
health indicators were selected, all of which included in the Administrative Rule no 493, of the 
Health Ministry. It was found that in the chosen period the average investment in health was 
greater than 15% of the municipalities’ revenue since 2002. However, the value of the 
investment per capita, considering the municipality’s share of it, which was half of the total 
investment, decreased from 2002 to 2004 and increased in 2005. It was also found that the 
municipalities with the lowest per capita income were the ones with the highest investment 
per capita in health. As regards children mortality in the region, it was on average 33 for 
every 1000 children born, which is classified as “medium” according to the above mentioned 
Administrative Rule no 493. No statistically significative correlation was found between the 
amount of money invested in health and children mortality.  
 
 
 
 

Key Words: Public policy. Evaluation. Health financing. Constitutional Amendment no 29.              
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

Com a promulgação da Constituição, foi estabelecida a garantia da saúde em caráter 

universal, quando a Carta Magna dispôs em seu artigo 196 que: “A saúde é direito de todos e 

dever do Estado”. Este direito deveria ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visassem à redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Surge, assim, o Sistema Único de Saúde (SUS), o qual vem se consolidando como a 

política pública mais inclusiva de todos os tempos. (BRASIL, CONASS, 2007c). 

O SUS, portanto, criado pela constituição de 1988, está prestes a completar vinte anos1, 

constituindo-se em um marco para as políticas públicas no setor da Saúde. Ao longo destes anos, 

diversas foram as alterações na legislação no sentido de dar prioridade à aplicação de recursos 

públicos em um setor tão carente como é o da saúde e, em especial, chama-se atenção para a 

Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, que estabeleceu vinculação mínima de 

aplicação de recursos de impostos em ações e serviços de saúde. Apesar da relevância desta 

matéria, decorridos oito anos, esta Emenda ainda não foi regulamentada.  

Por sua vez, vem se observando o esforço que o governo federal tem feito no sentido de 

recriar a CPMF, com o nome de Contribuição Social para Saúde – CSS, cujo destino final dos 

recursos deveria ser o setor de saúde, como forma de não serem reduzidos os recursos aplicados 

naquele setor. 

 Desta forma, ambas as ações evidenciam a necessidade de se garantir recursos destinados 

ao setor da saúde.  

                                                
1Para efeitos desta dissertação, foi considerado que o SUS foi instituído pela Constituição Federal de 1988, razão 
pela qual estaria completando 20 anos. Porém, se o marco para criação do SUS for a Lei 8080 de 1990, tem-se que o 
mesmo estaria completando 18 anos. 
  



 12 

Ocorre que, há estudos sobre a crise no setor da saúde que indicam que o problema não é a 

falta de recursos, mas sim a má gestão destes recursos, havendo, conseqüentemente, desperdícios 

e desvios. Nesse sentido, segundo Mendes (1999), a crise na saúde é universal, havendo três 

correntes de pensamento distintas que explicam a sua existência, quais sejam: a racionalista, a 

estruturalista e a incrementalista. 

Para os defensores da corrente racionalista, a crise da saúde decorre das ineficiências 

internas do setor, e desta forma, por meio de reformas tenta-se aperfeiçoar a qualidade dos 

serviços de saúde. Na esteira deste raciocínio, Mendes (1999) diz que a proposta racionalizadora 

tem como objetivo precípuo obter o maior valor para o dinheiro gasto em saúde, a partir da 

melhoria da eficiência técnica, assim entendida como a combinação de recursos menos custosa 

para atingir um resultado, e da eficiência alocativa, entendida como a distribuição de recursos 

entre atividades alternativas, buscando maximizar os ganhos para a sociedade. 

A segunda corrente seria a estruturalista, segundo a qual a crise da saúde tem um 

componente estrutural que, segundo autor, decorre da impossibilidade de conciliar o conflito 

entre as forças expansivas do sistema de saúde (transição demográfica, acumulação 

epidemiológica, medicalização societal, processo de urbanização, incorporação tecnológica, 

incremento da força do trabalho e corporativismo empresarial e estatal) com seus respectivos 

mecanismos de controle. 

E, por fim, para os incrementalistas, a crise da saúde é explicada pelo baixo nível de 

recursos aplicados em saúde, de modo a não permitir que haja um sistema adequado para atender 

às necessidades de saúde da população. 

Em relação a esta última corrente, Mendes (1999) destaca que, em que pese o fato das 

evidências empíricas não validarem as afirmações da corrente incrementalista, ela continua forte 

no Brasil.  

Portanto, de acordo com a corrente incrementalista, a crise da saúde se resolveria com o 

aumento de recursos, fato este que está ligado à questão do financiamento do SUS, cujo critério 

de repasses sofreu diversas modificações. 
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Assim, se for considerado que, de acordo com a corrente incrementalista, mais recursos 

aplicados em saúde tenderiam a resolver a crise na saúde, é de se esperar que os valores per 

capita aplicados em saúde, bem como os indicadores de saúde dos municípios, tenham sido 

impactados positivamente. 

 Logo, considerando que o SUS é uma política pública e que toda política pública deve ser 

sistematicamente avaliada e, considerando que a Emenda Constitucional n˚29/2000 estabeleceu a 

vinculação de recursos mínimos a serem aplicados em saúde, objetiva-se com o presente trabalho 

responder ao seguinte problema: Até que ponto os indicadores relacionados com a saúde, 

utilizados neste trabalho, podem atestar a melhoria dos serviços de saúde em municípios do 

Estado de Pernambuco após a Emenda Constitucional n˚ 29? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 Esta dissertação tem como objetivo precípuo avaliar a possível melhoria dos serviços de 

saúde por meio do comportamento dos indicadores selecionados para este estudo, em municípios 

do Estado de Pernambuco após a Emenda Constitucional nº 29.  

 Para a consecução do objetivo estabelecido para o presente estudo, foram alinhados alguns 

objetivos secundários que, se confirmados, auxiliarão na validação das conclusões.  

Deste modo, pretende-se analisar as seguintes questões: 

i. Houve cumprimento da EC29 nos municípios que estão sendo objeto de estudo? Qual o 

percentual médio aplicado em saúde? Como se comportou a distribuição de freqüência dos 

valores aplicados em saúde pelos municípios? 

ii.  Qual o valor per capita aplicado em saúde, por município, na amostra analisada, relativo à 

parcela municipal? Foi constatado aumento no valor per capita aplicado em saúde em relação a 

esta parcela?   

iii.  Qual a composição da participação do município no total de recursos aplicados em saúde? 

Qual o valor per capita total (recursos federais + estaduais+municipais) aplicado em saúde, por 

município, na amostra analisada? 

iv. Foi possível constatar a correlação entre gastos aplicados em saúde pelos municípios e a 

renda per capita da população? 
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v. Como se comportaram os indicadores selecionados do Programa Saúde da Criança? 

vi. Foi possível constatar a correlação entre o valor per capita aplicado em saúde e o 

Coeficiente de Mortalidade Infantil? 

vii.  Como se comportaram os indicadores selecionados do Programa Saúde da Mulher? 

viii.  Como se comportaram os indicadores de processo2? 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 Na elaboração da presente dissertação foram definidos os seguintes parâmetros para 

análise: 

a) Pelo fato de a Emenda Constitucional nº 29 ainda não estar regulamentada, foram 

consideradas as disposições da Resolução nº 322 do Conselho Nacional de Saúde, no que diz 

respeito à definição das ações e serviços de saúde; 

b) Quanto ao aspecto geográfico, a pesquisa foi realizada em municípios do Agreste de 

Pernambuco, tendo sido adotado o critério explicitado na seção 5.2.2 do capítulo 5 deste estudo. 

c) Quanto aos indicadores, foram utilizadas como referências as disposições contidas na Portaria 

nº 493, de 13 de março de 2006, do Ministério da Saúde, que aprovou os indicadores que 

deveriam ser pactuados entre a União, Estados e Municípios; 

d) Quanto ao período de análise, considerando que a Emenda Constitucional nº 29, de 13 de 

setembro de 2000, entrou em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, que 

ocorreu em 14 de setembro de 2000, e, considerando que houve eleição no ano de 2000, para a 

legislatura 2001 a 2004, e que o plano plurianual seria elaborado em 2001, com validade para 

2002 a 2005, foi adotado como período de análise o compreendido entre os anos 2002 a 2005. 

Não é propósito de este trabalho avaliar a qualidade dos serviços de saúde, nem tampouco 

definir o montante necessário a ser aplicado na saúde, posto que estes aspectos estão fora do 

escopo do presente trabalho. 

                                                
2 A definição de indicadores de processo encontra-se no capítulo 3 e os indicadores de processo selecionados 
encontram-se no capítulo 4. 
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Também não se pretende aqui explicar relações de causa-efeito entre os indicadores que 

estão sendo analisados, mas sim, constatar qual o comportamento dos mesmos. 

 Por fim, releva destacar que o presente trabalho não se destina a esgotar toda a matéria, 

nem tampouco formular conceitos novos nesta seara de conhecimento. Muito ao revés, trata-se de 

uma contribuição acadêmica sobre o tema saúde, um direito fundamental, insculpido na CF88.  

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 Nos mais diversos segmentos da sociedade, a questão da saúde e, particularmente o seu 

financiamento, tem sido objeto de muitas análises. Segundo dados do CONASS (BRASIL, 

2007c, p.12), a saúde tem se mantido nos últimos anos como: 

� 1° problema mais importante enfrentado no cotidiano pela população (24,2%); 
seguido pelo desemprego (22,8%), situação financeira (15,9%), violência 
(14%); 

� 2° item de gasto federal (depois de previdência), excluídos os encargos da 
dívida; 

� 3° item do gasto agregado das três esferas de governo (depois de previdência e 
educação); 

 

 Por sua vez, política pública “é o instrumento através do qual o Estado poderá realizar, de 

forma sistemática e abrangente, os fins previstos na Constituição, sobretudo no que diz respeito 

aos Direitos Fundamentais que dependem de ações para sua promoção”. (BARCELOS, 2005, 

p.85). 

Seguindo este raciocínio, Breus conclui que “no momento em que a administração pública 

promove o conjunto de seus gastos orçamentários, realizando políticas públicas, que a promoção 

dos objetivos estatais e dos direitos fundamentais, sobretudo direitos sociais, pode ocorrer.” 

(2007, p.28). 

Há que se lembrar que a saúde, incluída no rol dos direitos sociais, à luz do artigo 6º da 

CF88, integra o título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, considerados como cláusula 

pétrea3 na forma do artigo 60, IV, § 4º da CF88.  

                                                
3 Cláusulas pétreas são aquelas que não podem ser objeto de Emenda à Constituição. 
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Não investir o mínimo em saúde é motivo de intervenção Federal nos Estados e dos 

Estados nos Municípios, cuja responsabilidade do interventor é determinar que o ente federativo 

cumpra o mandamento constitucional.   

Destaque-se que este descumprimento é considerado como crime de responsabilidade tanto 

quando cometido pelo Presidente, como pelo Governador ou Prefeito. 

A Constituição Federal de 1988 dispôs em seu artigo 197 que são de relevância pública as 

ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio 

de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 

Deste modo, dado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, à luz da redação 

do artigo 196 da CF88 e, considerando o elevado montante de recursos aplicados neste setor, 

torna-se necessária a avaliação sistemática da aplicação destes recursos, como mecanismo de 

verificação do sucesso ou insucesso das políticas e programas relacionados com a saúde. 

Chama-se, ainda, a atenção para o fato de que são bastante escassos os trabalhos na seara da 

avaliação de políticas públicas, tendo em vista a indisponibilidade de dados, a dificuldade na 

construção de novos indicadores e o pouco conhecimento na aplicação e interpretação dos 

métodos estatísticos. 

No caso do presente estudo, a promulgação da Emenda Constitucional nº 29 estabeleceu a 

vinculação de recursos mínimos a serem aplicados em saúde, inaugurando uma nova metodologia 

de financiamento do setor, fato que implica na necessidade de se proceder a uma avaliação. 

Assim, atribui-se relevância ao presente estudo, uma vez que o mesmo destina-se a 

examinar a questão do financiamento da saúde, no tocante aos efeitos provocados no 

comportamento dos indicadores relacionados com este setor em municípios do Estado de 

Pernambuco após a edição da Emenda Constitucional nº 29. 
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1. 5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação é composta de seis capítulos. No primeiro capítulo, o introdutório, são 

apresentados os objetivos da pesquisa, sua delimitação, as razões que justificam a relevância do 

estudo, sendo finalizado com a apresentação da estrutura da dissertação. 

No capítulo 2 é feita uma breve descrição do contexto a partir do qual este trabalho foi 

construído. Neste sentido, é realizado um breve histórico sobre os fatos que antecederam a 

criação do Sistema Único de Saúde- SUS. Em seguida é apresentado o arcabouço jurídico onde o 

mesmo está inserido e posteriormente são apresentados os princípios do SUS.  

O capítulo 3 é destinado à conceituação do que é uma política pública e quais são suas 

fases. Atenção especial é dada à fase da avaliação, onde são apresentados conceitos e tipos. Por 

fim, considerando que o processo de avaliação é realizado por meio de indicadores, são 

apresentados conceitos, propriedades e classificação para os mesmos. 

O capítulo 4 descreve os modelos de financiamento da saúde, passando, em seguida, pelo 

histórico da regulamentação do financiamento da saúde, sendo finalizado pela discussão da crise 

na saúde com foco na questão “mais recursos versus melhor gestão dos gastos”. 

O capítulo 5 tem como finalidade descrever como o estudo foi realizado, sendo descritos a 

metodologia de estudo e os critérios para seleção: dos municípios, do período e dos indicadores 

que serão utilizados para responder às questões. Também são descritas as fases da coleta e do 

tratamento de dados, sendo o capítulo finalizado com a análise dos resultados encontrados. 

Por fim, o capítulo 6 destina-se à elaboração das considerações finais, onde é feita uma 

avaliação de todo o contexto e dos dados que foram encontrados com o presente estudo. Sendo 

feitas ao final, sugestões para pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 2 

DESCRIÇÃO DO CONTEXTO . 

O objetivo deste capítulo é fazer a descrição do contexto a partir do qual este trabalho foi 

construído. Deste modo, é realizado um breve histórico sobre os fatos que antecederam a criação 

do Sistema Único de Saúde- SUS. Em seguida, é apresentado o arcabouço jurídico onde o mesmo 

está inserido e posteriormente são apresentados os princípios do SUS.  

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DOS FATOS QUE ANTECEDERAM A CRI AÇÃO DO SUS 

Para compreender a reforma sanitária4 no Brasil é necessário voltar no tempo, com a 

finalidade de entender os fatos que lhe antecederam.  

Assim, ao se estudar a gênese e os desafios do Sistema Único de Saúde, é mister enfrentar a 

questão relativa à herança com a qual o projeto de reforma sanitária teve que lidar, qual seja: 

ações verticalizadas, centralização no governo federal, importância do setor privado na área da 

assistência médico-hospitalar e a separação entre saúde pública e assistência médica 

previdenciária, posto que, segundo Lima, Fonseca e Hochman (2005), esta herança não pode ser 

atribuída ao regime militar, uma vez que sua origem encontra-se durante a Primeira República, 

bem como no primeiro governo de Vargas. 

Após a proclamação da república, em 1889, inicia-se um período que se estenderia até a 

eclosão do movimento armado, liderado por Getúlio Vargas em 1930. Este período é marcado, 

segundo Santos (1985), pela crescente intervenção do Estado na área de saúde, que segundo 

Monteiro Lobato era vista como um problema vital brasileiro, merecendo destaque para a luta 

pelo saneamento, que juntamente com a educação e a saúde, eram de responsabilidade dos 

estados, de acordo com a Constituição de 1891 (LIMA; FONSECA; HOCHMAN, 2005). 

 

                                                
4  Segundo Gallo et al. (1988)–A reforma sanitária tinha como foco os seguintes pontos: a unificação do Sistema de 
Saúde e sua hierarquia e descentralização para estados e municípios, a universalização do atendimento e equalização 
do acesso com extensão de cobertura de serviços, a participação da população  e racionalização e otimização dos 
recursos do setor com financiamento do Estado através de um Fundo Único de saúde a nível federal.  
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A publicação, em 1916, do relatório com dados sobre a viagem feita  pelos médicos Artur 

Neiva e Belizário Pena em de vários estados do nordeste e Goiás, denunciando as péssimas 

condições de vida no interior, nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz,  levaram o médico 

Miguel Pereira a proferir a célebre frase: “O Brasil ainda é um imenso hospital” (LIMA; 

FONSECA; HOCHMAN; 2005 p.24). 

O Rio de Janeiro contava, nesta época, com 700.000 habitantes. Londres, Paris, Berlim e 

Nova Iorque atingiram um milhão de habitantes, fato que caracterizava “o fenômeno da formação 

das sociedades de massas e de intenso processo de publicação de relatórios médicos e propostas 

de reformas sanitárias e urbanas.” (LIMA, 2002, p. 30). 

Após a primeira guerra, destaca Santos (1985) que no Brasil foram implementadas ações 

tendo por objetivo a construção de uma identidade nacional. Porém, havia duas correntes de 

pensamento nacionalista, onde uma imaginava um Brasil moderno, capaz de atrair intelectuais e 

que tinha por objeto o progresso das cidades brasileiras. A outra tinha por objetivo a recuperação, 

no interior do país, das raízes da nacionalidade, integrando o sertanejo neste projeto. 

Em relação à segunda corrente, Santos (1985) destaca que escritores da época chamavam a 

atenção em suas obras para a questão do atraso e do isolamento do sertanejo, como Euclides da 

Cunha (1914) em  “Os Sertões”.  

Monteiro Lobato, por sua vez, em diversos artigos publicados em 1918, no jornal O Estado 

de São Paulo, demonstrava sua preocupação com a questão nacional do saneamento rural. 

“Sanear é a grande questão. Não há problema nacional que não se entrose nesse.” (apud 

SANTOS, 1985, p.197).  

 A tese do saneamento rural assumiria, portanto, “uma idéia força” para o movimento 

sanitarista, segundo expressão cunhada por Monteiro Lobato, tendo este movimento 

transformado a saúde em questão política e social, merecendo destaque a criação, em 1920, do 

Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), o qual foi fruto de um intenso processo de 

negociação envolvendo sanitaristas, governo federal, estados e poder legislativo.(LIMA; 

FONSECA; HOCHMAN , 2005). 
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Cumpre destacar que a assistência médica só se incorporaria ao rol de ações asseguradas à 

população brasileira por meios de mecanismos com a participação estatal, por meio  do Decreto 

n° 4.682, de 1923, conhecida como Lei Eloy Chaves, que estabeleceu a criação de uma Caixa de 

Aposentadoria e Pensões - CAP para os empregados de cada empresa ferroviária, sendo este fato 

considerado o ponto de partida, no Brasil, da Previdência Social propriamente dita. (BARROS, 

PIOLA e VIANNA, 1996). 

Contudo, esta lei definiu limites de acesso, posto que a assistência médica era um benefício 

que atingia apenas os segurados previdenciários e seus dependentes, cujos serviços eram 

oferecidos por instituições e mecanismos vinculados às Caixas de Aposentadorias e Pensões. ( 

BERTOLLI FILHO, 1996). 

Em 1930, tem início a era Vargas, a qual seria marcada por uma série de mudanças nas 

políticas sociais do Brasil. Getúlio Vargas promoveu uma ampla reforma política e 

administrativa, com destaque para a criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública – 

MESP em 1930.  

O novo ministério determinou uma ampla remodelação dos serviços sanitários do país, cuja 

finalidade era a de garantir à burocracia federal o controle desses serviços, numa estratégia 

decorrente do centralismo político-administrativo imposto por Vargas. (BERTOLLI FILHO, 

1996). 

Por sua vez, a partir de 1933, as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) foram 

substituídas pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), tendo sido criados sete destes 

institutos entre os anos de 1933 e 1945. 

Em 1937, por meio da Lei 378 foram instituídas as Conferências Nacionais de Saúde e de 

Educação, que tinham por objetivo precípuo facilitar para o Governo Federal o conhecimento das 

atividades concernentes à educação e à saúde (ESCOREL e BLOCH, 2005,). 

Em 1941, foi realizada a 1ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), tendo o Decreto 6788 

disciplinado os temas que nela seriam tratados, destacando-se a organização sanitária estadual e 

municipal e a determinação de medidas para desenvolvimento dos serviços básicos de 

saneamento.  
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Apesar de ter sido estabelecido na 1ª CNS que as conferências teriam periodicidade anual, 

ou de pelo menos de dois em dois anos, tem-se que a 2ª CNS ocorreu nove anos depois, ou seja, 

em 1950, ocasião em que foram tratados como temas a higiene e segurança do trabalho e a 

prestação de assistência médica e sanitária preventiva para trabalhadores e gestantes. 

Em 1953, por meio  da Lei 1920, ocorreu o desdobramento do Ministério da Educação e da 

Saúde Pública, que havia sido criado em 1930, em dois Ministérios: Ministério da Saúde e 

Ministério da Educação e Cultura. 

No que diz respeito ao Ministério da Saúde, observa-se que coube ao mesmo encarregar-se, 

especificamente, das atividades até então de responsabilidade do Departamento Nacional de 

Saúde (DNS), mantendo, inclusive, a mesma estrutura. 

Em 1963, dez anos após a criação do Ministério da Saúde, ocorreu a 3ª CNS, realizada 

entre os dias 09 e 15 de dezembro de 1963. Wilson Fadul, ex-ministro da Saúde à época do 

Presidente João Goulart a quem coube convocar e conduzir a III Conferência Nacional de Saúde , 

prestou um depoimento que representa a importância da 3ª Conferência Nacional de Saúde, posto 

que nela foi adotada a tese da municipalização, tendo por objetivo descentralizar a execução das 

ações básicas de saúde, permitindo, desta forma, a flexibilização da estrutura sanitária nacional. 

(CARVALHO, 2002). 

Contudo, “esse movimento da descentralização, da horizontalização, da integração das 

ações de saúde, da ampliação dos serviços e da articulação da saúde com reformas sociais foi 

abortado três meses depois pelo golpe militar de 31 de março de 1964.” (LIMA; FONSECA, 

HOCMANN, 2005, p. 55). 

E, nesse sentido, Carvalho (2002) destaca que, apesar da questão do sistema de saúde de 

base municipalista ter sido bastante discutida nesta Conferência, o início do período da ditadura 

militar contraria qualquer tipo de descentralização.  

Bertolli Filho (1996) diz que o primeiro efeito do golpe militar foi a redução de verbas para 

a saúde pública, as quais, apesar de terem sido aumentadas na primeira metade da década de 60, 

decresceram até o final da ditadura. 
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Em 1966, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social5 (INPS) que unificaria todos 

os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP´s), merecendo destaque o fato de que, no ano 

seguinte, a Constituição de 1967 garantiria o direito à assistência médica vinculada ao emprego. 

Esta unificação significou “uniformizar benefícios numa Previdência Social concentrada e 

crescimento da demanda por serviços médicos em proporção bem maior que a capacidade de 

atendimento dos hospitais e ambulatórios dos antigos IAPs.” (ANDRADE, 2007a, p.28). 

Em 1971, começou a funcionar o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural – 

FUNRURAL, que estendia o direito à assistência médica aos trabalhadores do campo. 

Ocorre que, a assistência médica financiada pela Previdência Social, teve na década de 

1970 seu período de maior crescimento, tanto em cobertura, quanto no orçamento e na 

arrecadação de recursos. Todavia, o pagamento de serviços com base na Unidade de Serviço 

(US) tornou-se uma fonte incontrolável de corrupção onde o desvio de recursos públicos 

destinava-se à construção ou reformas de inúmeras clínicas. Estes fatos, somados à crise 

econômica da época, com a elevação de preços das matérias-primas e desvalorização dos 

produtos exportados pelo Brasil, provocaram, ao final do governo Médici, em 1974, desgastes no 

modelo político vigente no Brasil. O resultado das eleições de novembro daquele ano comprovou 

isto quando a classe média urbana e setores da população mais enfraquecida retiraram apoio ao 

regime.  (ESCOREL; NASCIMENTO; EDLER, 2005). 

Por sua vez, nesta mesma época, tornaram-se mais freqüentes as reclamações sobre o caos 

da saúde pública e dos serviços previdenciários de atenção médica, havendo diversas 

reivindicações de mudança do modelo de saúde existente. Deste modo, sindicatos de diversas 

categorias profissionais da saúde passaram a debater questões de saúde em seminários e 

congressos. Surge um movimento pela transformação do setor de saúde, que iria se fundir com 

outros movimentos sociais que tinham em comum a luta pelos direitos civis e sociais 

(ESCOREL; NASCIMENTO; EDLER, 2005). 

                                                
5 Com a unificação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões no Instituto Nacional de Previdência Social, em 1966, 
concentraram-se todas as contribuições previdenciárias, ao mesmo tempo em que o novo órgão passou a gerir as 
aposentadorias e pensões e assistência médica de todos os trabalhadores formais, embora excluíssem dos benefícios 
os trabalhadores rurais e uma gama de trabalhadores urbanos informais. (ESCOREL; NASCIMENTO, EDLER, 
2005, p.61). 
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Nasce, portanto, o movimento sanitário caracterizado como uma força política construída a 

partir de uma série de propostas contestatórias ao regime militar, cujas discussões se originaram 

nos Departamentos de Medicina Preventiva6. 

Por outro lado, temendo o fato de o INPS não sobreviver a esta enxurrada de fraudes, foi 

criado em 1974 o Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS, e como mecanismo de 

reduzir a evasão de recursos, foi criada a Empresa de Processamento de Dados da Previdência 

Social – DATAPREV. Ainda neste ano, Braga e Paula (1981) destacam duas medidas adotadas 

no campo da saúde: a criação do Plano de Pronta Ação – PPA e a instituição do Fundo de Apoio 

ao Desenvolvimento Social – FAS. (apud ANDRADE, 2007). 

Em 1975, por meio da Lei 6229 foi criado o Sistema Nacional de Saúde7 (SNS) que tinha 

por finalidade “baratear e ao mesmo tempo tornar mais eficazes as ações de saúde em todo o país. 

Era mais uma tentativa de superar as deficiências do setor que pareciam intransponíveis” 

(BERTOLLI FILHO, 1996, p.56). 

Em julho de 1976, foi criado o Centro Brasileiro de Estudos na Saúde – CEBES, o qual 

teve em sua revista Saúde e Debate um canal constante de divulgação de sua plataforma e das 

lutas do movimento sanitário.  

Por meio da Lei 6439/77 foi criado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência – 

SINPAS, o qual instituiu a separação, por área de atuação, de seus diversos institutos (IAPAS, 

INPS, INAMPS), ficando definido que ao INAMPS caberia a responsabilidade de garantir a 

assistência à saúde do trabalhador, segurado da Previdência social.  

Em 1979 é criada a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – 

ABRASCO, que deu ênfase especial à residência em medicina preventiva e social.  

                                                
6 Os Departamentos de Medicina Preventiva ( DMP) constituíram a base institucional que produziu conhecimentos 
sobre a saúde da população e o modo de organizar práticas sanitárias, os quais foram os responsáveis pela 
incorporação da  Medicina Preventiva no currículo das faculdades. Este novo campo da especialidade médica foi o 
locus a partir do qual começou a se organizar o movimento sanitário, que buscava conciliar a produção do 
conhecimento e da prática política, ao mesmo tempo em que ampliava seu campo de ação, envolvendo-se com 
organizações da sociedade civil nas suas demandas pela democratização do país. (ESCOREL, NASCIMENTO, 
EDLER, 2005, p. 63).  
7 O Sistema Nacional de Saúde implantado no período militar caracterizou-se pelo predomínio financeiro das 
instituições previdenciárias e pela hegemonia de uma burocracia técnica que atuava no sentido da mercantilização 
constante da saúde. ( ESCOREL; NASCIMENTO; EDLER, 2005, p. 60) . 
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“A ABRASCO sempre buscou expressar o pensamento da saúde pública, dialogando com 

os gestores da saúde sem estar a eles atrelada.’(ESCOREL; NASCIMENTO; EDLER,2005,p. 

68). 

Segundo Cordeiro (2004), o ano de 1979 seria marcado ainda pela realização, em outubro, 

do 1˚ Simpósio de Política Nacional de Saúde, onde foi debatido e aprovado o documento “A 

Questão Democrática na Área de Saúde”, apresentado pela Diretoria do CEBES,  

Por sua vez, Fleury (1997) destaca que este documento deu  

[..] início a uma trajetória que culminaria com a inscrição destas propostas na 
Constituição Federal de 1988. É impressionante reler aquele documento e verificar o 
grau de amadurecimento da proposta reformadora, dez anos antes de se transformar em 
norma legal, no que se define uma saúde autenticamente democrática como: 
“1.o reconhecimento do direito universal e inalienável, comum a todos os homens, à 
promoção ativa e permanente de condições que viabilizem a preservação de sua saúde. 
2. O reconhecimento do caráter sócio-econômico global destas condições:emprego, 
salário, nutrição, saneamento, habitação e preservação de níveis ambientais aceitáveis. 
3. o reconhecimento da responsabilidade parcial, porém intransferível das ações médicas 
propriamente ditas, individuais e coletivas, na promoção ativa da saúde da população. 
4. o reconhecimento, finalmente, do caráter social deste Direito e tanto da 
responsabilidade que cabe à coletividade e ao Estado em sua representação, pela efetiva 
implementação das condições supra mencionadas” (FLEURY, 1997, p.28). 

 

Nos anos 80, França (1998) destaca que “iniciou-se no país um processo de mudanças na 

saúde que buscou fortalecer a atuação regulatória e de provisão direta do Estado, em detrimento 

de seu papel financiador de serviços realizados pelo setor privado.” (FRANÇA, 1998, p. 83). 

 A universalização do acesso aos serviços de saúde foi a prioridade central, iniciando-se a 

redução das desigualdades regionais e entre as populações urbana e rural. As Ações Integradas de 

Saúde (AIS) foram definidas como a estratégia para a mudança no setor. (CORDEIRO, 2004). 

Cumpre destacar, conforme comentado por França (1998), que dos anos 30 até os anos 80, 

o modelo de proteção social e atenção médica era o previdencialista, que embora tripartite, 

possuía como sua maior fonte de receita a contribuição sobre a folha dos trabalhadores formais. 

“Quem não contribuía para a previdência estava automaticamente fora da cobertura de serviços e 

da proteção estatal.” (FRANÇA, 1998, p. 83). 

 
Contudo, segundo Médici (1994, p.220), 
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Nos anos 80, a crise econômica e a democratização impulsionaram a crítica e o 
rompimento com o caráter excludente do modelo anterior. O modelo universalista, de 
cidadania plena, “nasce a partir do momento em que se identifica o trabalhador como 
cidadão, onde o estatuto do trabalho passa a abranger toda a sociedade, os laços de 
regulação formal, estendem-se a toda a sociedade.” (apud FRANÇA, 1998, p.84). 

  

O ano de 1985 é marcado pelo fim do regime militar e a eleição indireta para Presidente. 

Neste novo período, chamado de “Nova República”, as lideranças sanitárias ocupam postos 

chaves nas instituições responsáveis pela política de saúde no país. Como expressão desta nova 

realidade, foi convocada a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada entre os dias 17 a 21 de 

março de 1986, com a presença de mais de 4 mil pessoas, cuja presidência coube a Sérgio 

Arouca, então presidente da Fiocruz. Segundo Rodrigues Neto (2003, p.49) “Este movimento 

seria considerado o mais significativo do processo de construção de estratégias do movimento 

pela democratização da saúde em toda sua história.” (apud, ESCOREL; NASCIMENTO; 

EDLER, 2005, p. 77). 

Os principais temas debatidos nesta conferência foram: saúde como direito de cidadania, 

reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento do setor. (ANDRADE, 2007).  

Merece destaque que entre a VIII Conferência Nacional de Saúde de 1986 e a Constituição 

de 1988 ocorreram os seguintes fatos relevantes que antecederam a criação do SUS: “a criação, 

em dezembro de 1987, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – 

CONASEMS e a criação do Sistema Unificado Descentralizado de Saúde – SUDS, por meio de 

Decreto presidencial.” (ANDRADE, 2007b, p.37). 

 O CONASEMS representou um novo ator na luta pela criação do Sistema Único de Saúde 

e pela descentralização das ações e serviços de saúde.  

Esses movimentos culminaram por assegurar na Constituição de 1988 a saúde como um 

direito universal a ser garantido pelo Estado (ANDRADE, 2007). 
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2.2 O NASCIMENTO DO SUS E SEU ARCABOUÇO JURÍDICO  

O Sistema Único de Saúde foi instituído pela Constituição Federal de 1988, nomeada de 

“Constituição Cidadã”, pelo então presidente da Assembléia Nacional Constituinte, deputado 

Ulysses Guimarães, por terem sido conquistados avanços significativos, muitos deles na área 

social. 

Os direitos sociais, entre eles o da saúde8, foram elevados ao status de direito 

constitucional, e a Carta Magna estabeleceu a garantia da Saúde, em caráter universal, ao dispor 

no artigo 196 que: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. (Grifos nossos.) 

Nesse sentido, a prestação das ações e serviços de saúde se organizaria obedecendo as 

seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo, atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, e 

participação da comunidade, estabelecidas pelo artigo 198 da Carta Magna. 

Deve ser destacado que as ações de saúde, executadas pelo sistema único, não seriam 

restritas a ações diretas da administração pública, posto que o artigo 199 da Constituição de 1988 

permite a participação de instituições da iniciativa privada, de forma complementar. Ressalte-se 

também que, o Sistema Único de Saúde, na forma do artigo 200 da Carta de 1988, possui outras 

competências constitucionais. 

Deste modo, face à gama de ações atribuídas constitucionalmente ao Sistema Único de 

Saúde, fez-se necessário proceder a sua regulamentação, fato que efetivamente ocorreu com a 

entrada em vigor da Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, que dispôs 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento de outros serviços correspondentes. 

                                                
8 A 8ª Conferência Nacional de Saúde em seu relatório final definiu que em seu sentido mais abrangente, a saúde é a 
resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, 
lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso a serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas 
de organização social de produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida.(BRASIL,1986, 
p.4). 
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Nesta Lei, o artigo 4º e seus parágrafos conceituam o Sistema Único de Saúde (SUS) como 

sendo “O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público.” (BRASIL, 1990).  

Também estão compreendidas neste sistema, as instituições públicas federais, estaduais e 

municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive 

de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para a saúde. 

Uma vez conceituado o Sistema Único de Saúde e sua composição, por meio  do artigo 7º 

da Lei 8080/90, foram definidos princípios norteadores das ações de saúde, de acordo com as 

diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição de 1988. 

Quanto à direção do Sistema Único de Saúde, tem-se que na forma do inciso I, artigo 198 

da Constituição de 1988, combinado com o artigo 9º da Lei nº 8080/90, a mesma se dará de 

forma descentralizada, com direção única em cada esfera de governo. 

No que diz respeito à gestão financeira, estabeleceu a Lei nº 8080/90 em seu artigo 33 que 

os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, 

em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de 

Saúde. Cumpre ressaltar que a distribuição destes recursos seria efetuada na forma do artigo 35 

da supracitada Lei. 

Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, , 

além de outras fontes, seriam administrados pelo Ministério da Saúde, por meio  do Fundo 

Nacional de Saúde. Cumpre ressaltar que a distribuição destes recursos seria efetuada na forma 

do artigo 35 da supracitada Lei. 

Ocorre que a Lei 8.080/90 teve vários de seus artigos vetados pela Presidência da 

República, razão pela qual, em 28 de dezembro de 1990, foi sancionada a Lei nº 8142 que 

complementou a Lei 8080/90. Nesta lei foram criadas instâncias colegiadas, de controle social, 

com características descritas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º, tendo sido definida a forma de 

recursos nos termos do art. 3º. 
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 Todavia, segundo Carvalho (2002, p.18), “nem sempre as leis resolvem e explicam tudo. 

São os decretos, as portarias, as normas técnicas, as instruções normativas e as circulares que 

acabam detalhando aquilo que se deva fazer. Por vezes extrapolam e se colocam acima das leis.” 

Neste sentido, as portarias, resoluções e as normas predominaram no âmbito do SUS. 

Cumpre destacar que inicialmente estes instrumentos normativos eram editados pela Presidência 

do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência social – INAMPS, que foi 

posteriormente transferido para o Ministério da Saúde. 

Assim, após a sanção da Lei 8142/90 foram publicadas as seguintes normas operacionais: 

NOB/SUS 01/91, NOB/SUS 01/92, NOB/SUS 01/93 e NOB/SUS 01/96. Por seu turno, em 2001 

foi publicada a primeira norma operacional de assistência à saúde – NOAS/SUS 01/01, que foi 

revista, e publicada a NOAS/SUS 02/2002. 

Segundo Levcovitz, Lima e Machado (2001) as NOB´s editadas na década de 90 

apresentaram diferenças importantes no que diz respeito à intensidade do processo de negociação 

entre gestores para sua elaboração, o conteúdo normativo, o grau de implementação, resultados 

para o processo de descentralização em saúde e relação inter-gestores ou inter-níveis de governo. 

Todavia, outras questões relevantes, como a questão das fontes de financiamento do SUS e das 

relações público-privadas na saúde, não foram objeto de regulação pelas referidas Normas. 

Mais recentemente, as Normas Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS 01/2001 e 

NOAS 02/2002) estabeleceram normas para a regionalização, incorporação de tecnologias e 

resolubilidade de serviços de saúde (CORDEIRO, 2004). 

Em 2004, fruto do XX Congresso dos Secretários Municipais de Saúde, a Carta de Natal 

chamou a atenção para a necessidade de ser celebrado um pacto de gestão do SUS, substituindo 

“a excessiva normatização e a lógica de habilitação por outra de adesão e de compromissos com 

resultados.” (ANDRADE e BARRETO, 2007a, p. 135). 

A partir deste debate, foi instituído um grupo de trabalho que formulou as Diretrizes 

Operacionais do Pacto Pela Saúde, aprovada em 26 de janeiro de 2006, e que, por sua vez, foi 

aprovada na reunião do Conselho Nacional de Saúde em 09 de fevereiro do mesmo ano.  
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Assim, por meio da Portaria GM 399/2006, de 22/02/2006, os gestores do SUS assumem o 

compromisso público da construção do PACTO PELA SAÚDE 2006, que seria anualmente 

revisado, com base nos princípios constitucionais do SUS e ênfase nas necessidades de saúde da 

população, e que implicaria o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e 

integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do 

SUS.  

O Pacto pela Vida consiste em um conjunto de compromissos sanitários que foram 

firmados tomando por base a atual situação da saúde do país. As prioridades do pacto pela vida 

foram definidas segundo a portaria GM nº 3999/2006.  

Por sua vez, segundo a referida portaria, o Pacto em Defesa do SUS envolve ações 

concretas e articuladas pelas três instâncias federativas, no sentido de reforçar o SUS como 

política de Estado mais do que política de governos; e de defender, vigorosamente, os princípios 

basilares dessa política pública, inscritos na Constituição Federal. A concretização desse Pacto 

passa por um movimento de repolitização da saúde, com uma clara estratégia de mobilização 

social envolvendo o conjunto da sociedade brasileira, extrapolando os limites do setor e 

vinculada ao processo de instituição da saúde como direito de cidadania, tendo o financiamento 

público da saúde como um dos pontos centrais.  

Por fim, tem-se o Pacto de Gestão que estabelece as responsabilidades claras de cada ente 

federado, de forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar mais claro quem deve 

fazer o quê, contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária do 

SUS. Esse Pacto radicaliza a descentralização de atribuições do Ministério da Saúde para os 

estados, e para os municípios, promovendo um choque de descentralização, acompanhado da 

desburocratização dos processos normativos.  

                                                
9 Prioridades do Pacto pela Vida: 
a) Saúde do idoso; 
b) Câncer de colo de útero e de mama; 
c) Mortalidade infantil e materna; 
d) Doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza ,  
e) Promoção da saúde 
f) Fortalecimento da atenção básica à saúde. 
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Reforça a territorialização da saúde como base para organização dos sistemas, estruturando 

as regiões sanitárias e instituindo colegiados de gestão regional, reitera a importância da 

participação e do controle social com o compromisso de apoio à sua qualificação e explicita as 

diretrizes para o sistema de financiamento público tripartite: busca critérios de alocação 

eqüitativa dos recursos; reforça os mecanismos de transferência fundo a fundo entre gestores; 

integra em grandes blocos o financiamento federal e estabelece relações contratuais entre os entes 

federativos. 

Por fim, é necessário destacar ainda que, por meio da Portaria GM nº 91, de 10 de janeiro 

de 2007, houve a unificação dos vários pactos existentes hoje e, por meio da Portaria GM nº 204, 

de 29 de janeiro de 2007, ficou estabelecida a integração das várias formas de repasse dos 

recursos federais de custeio. 

 

2.3 PRINCÍPIOS DO SUS 

Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que princípio é por definição 

[..] o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 
fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo 
de critério para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a 
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido 
harmônico. (BANDEIRA DE MELLO, 2005, p.902). 
 

Tamanha é a importância atribuída aos princípios que este jurista entende que “ violar um 

princípio é muito mais grave que transgredir uma norma” (BANDEIRA DE MELLO, 2005, 

p.902). 

 A partir das diretrizes estabelecidas pelo artigo 198 da CF88, quais sejam, 

descentralização, com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação 

da comunidade, foram estabelecidos, no artigo 7º da Lei Orgânica da Saúde, os princípios que 

deveriam nortear as ações e serviços públicos de saúde e os sistemas privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema Único de Saúde. São eles: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;  
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II - integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema;  

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;  

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;  

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;  

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo 

usuário;  

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e 

a orientação programática;  

VIII - participação da comunidade;  

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:  

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;  

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;  

X - integração, em nível executivo, das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;  

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da 

população;  

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e  

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins 

idênticos. 

“Dentre os princípios do SUS destacam-se como doutrinários a universalidade, a equidade 

e a integralidade e, como princípios de organização, a acessibilidade, a resolubilidade, a 

regionalização, a hierarquização e a participação social.” (ANDRADE, 2007c, p. 99). 

 Por sua vez, para os princípios de organização houve um avanço, ainda que de forma 

lenta, porém, para outros, quais sejam universalidade, integralidade e equidade, permanece ainda 

o debate, posto que, segundo DALLARI (1995) “a imprecisão ou polêmica conceitual em relação 

a estes princípios dificulta sua operacionalização” (apud LUNA; GROSSERMANN; COELHO, 

2006, P.28). 
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Deve se ressaltar que estes princípios são direitos do homem, antes mesmo de serem 

considerados como princípios do SUS10. “Estes princípios representam o resultado de um longo 

processo histórico e social, que buscava interferir nas condições de saúde e na assistência 

prestada à população brasileira.” (BRASIL, CONASS, 2007, p. 40). 

Em que pese a importância de todos os princípios, para fins deste estudo atenção especial 

será dada aos princípios da universalidade, da equidade e da integralidade, sendo apresentados 

alguns conceitos sobre os mesmos, deixando claro que não é objetivo deste trabalho o debate 

conceitual acerca dos mesmos. 

Segundo Carvalho (2002, p. 21), o princípio da universalidade implica “no acesso universal 

e igualitário às ações e serviços de saúde, com igualdade e equidade”. 

Por sua vez, segundo Luna, Grossermann e Coelho (2006, p. 31), “o princípio da 

universalidade, como direito à saúde, refere-se às condições de vida quanto ao acesso aos 

serviços de saúde.” 

Quanto ao princípio da equidade, Carvalho  destaca que, embora não conste explicitamente 

nem na Constituição nem nas Leis 8080 e 8142, a equidade foi objeto de discussão antes e depois 

da CF88. Segundo este autor, a equidade significa “oferecer os recursos de saúde, de acordo com 

as necessidades de cada um, dar mais para quem mais precisa. Tratar diferentemente desiguais 

(equidade vertical) e, igualmente, os iguais (equidade horizontal)”. (2002 p.21-22). 

 Para a OMS “a equidade é traduzida como igualdade de oportunidades. Equidade está 

desta forma, referida à criação de iguais oportunidades em saúde para que todos possam ter uma 

justa oportunidade de realizar o seu potencial de saúde.” (LUNA, GROSSERMANN E COELHO 

2006, p. 33). 

                                                
10 A Conferência Internacional de Direitos humanos, realizada em Viena em 1993, reafirmou, através de seus 
princípios gerais, as noções de universalidade e de equidade. Historicamente, foi na busca de um Estado de igualdade 
na Constituição moderna que se vinculou a idéia de que todos os homens têm direitos inalienáveis decorrentes de sua 
condição humana. Essa igualdade, manifestada na Constituição Francesa (1791), na Constituição dos Estados Unidos 
da América ( 1787) e na Declaração dos Direitos do Homem ( 1789) é que passou a limitar o poder dos governantes 
e afirmar esferas de atuação individual que deveriam ser respeitadas. A noção de cidadania veio a produzir um 
espaço de igualdade entre indivíduos (LUNA; GROSSERMANN; COELHO, 2006, p.29). 
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Por fim, quanto ao princípio da integralidade, Nelson Rodrigues dos Santos destaca que a 

integralidade representa as necessidades da população, posto que qualquer pessoa é passível de 

contrair algum tipo de doença. “Por isso a oferta de ações e serviços de saúde deve ser 

necessariamente integral, visando à proteção e à recuperação da saúde em todos os seus níveis de 

complexidade.” (apud NORONHA, 2003, p.1). 

Se, por um lado, o fato do SUS ter seus princípios assegurados por meio  da legislação 

infraconstitucional relativa à saúde representa uma grande vitória do movimento sanitário, por 

outro lado, a concretização destes princípios, na prática, tem sido bastante difícil, trazendo como 

conseqüência direta a impossibilidade do SUS avançar. E, afinal, por que o SUS tem encontrado 

dificuldades em avançar? 

Campos (2007) diz que o SUS apresenta impasses desde a sua implantação, quais sejam: 

financiamento insuficiente; atenção primária crescendo, mas em velocidade e com qualidade 

abaixo da necessária, regionalização e integração entre municípios quase virtual, eficácia e 

eficiência dos hospitais e serviços especializados abaixo do esperado e, para completar, o 

descrédito quanto a nossa capacidade para mudar esta situação. 

Por sua vez, Mendes (2001) diz que, como todo processo social complexo, o sistema de 

saúde apresenta, além de fortalezas, debilidades as quais ele chama de dilemas. Neste sentido, o 

SUS teria quatro importantes dilemas a serem superados, quais sejam: Competição ou 

cooperação, Segmentação ou universalização, Municipalização autárquica ou 

microregionalização, Fragmentação ou Integração. 

Já o CONASS (BRASIL, 2006) destaca que há obstáculos a serem superados para que o 

SUS seja efetivamente consolidado, os quais podem ser agrupados em 06 grandes desafios, quais 

sejam: universalização, financiamento, do modelo institucional, do trabalho no SUS, da 

participação social e do modelo de atenção à saúde. 

Constata-se que, a questão do financiamento está relacionada, de alguma forma tanto aos 

princípios quanto às questões que o SUS tem a superar, razão pela qual, é sobre esta ótica que 

será feita a análise deste estudo. 
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CAPÍTULO 3 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Este capítulo é destinado à conceituação do que é uma política pública e quais são suas 

fases. Atenção especial é dada à fase da avaliação, onde são apresentados conceitos e tipos. Por 

fim, considerando que o processo de avaliação é realizado por meio de indicadores, são 

apresentados conceitos, propriedades e classificação para os mesmos. 

 
3.1 CONCEITO DE POLÍTICA PÚBLICA 

 

 Nelson Rodrigues dos Santos, um dos expoentes do Movimento da Reforma Sanitária 

Brasileira, diz que “a construção do SUS e seu fortalecimento como política de inclusão social e 

de cidadania tem sido uma profissão de fé”. (SANTOS apud NORONHA, 2003, p.8). 

 Por sua vez, Jurandir Frutuoso do Santos11, afirma que “O Sistema Único de Saúde (SUS) é 

reconhecidamente, uma das maiores conquistas do povo brasileiro nos últimos 18 anos, por se 

revelar a política pública mais includente.” (BRASIL, CONASS, 2007c, p.11.)   

Mas, o que é uma política pública?  
 
Trata-se de um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social ou a 
introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. Decisões condicionadas 
pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações que elas provocam no tecido social, 
bem como pelos valores, idéias e visões dos que adotam ou influenciam na decisão. É 
possível considerá-las como estratégias que apontam para diversos fins, todos eles, de 
alguma forma, desejados pelos diversos grupos que participam do processo decisório 
[...] Com uma perspectiva mais operacional, poderíamos dizer que ela é um sistema de 
decisões públicas que visa a ações ou omissões, preventivas ou corretivas, destinadas a 
manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da vida social, por meio da 
definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação dos recursos para atingir os 
objetivos estabelecidos (SARAVIA, 2006, p.29). 
 

Segundo Boneti (2006, p.74) “Entende-se por políticas públicas o resultado da dinâmica do 

jogo de forças que se estabelece no âmbito das relações de poder, relações essas constituídas 

pelos grupos econômicos e políticos, classes sociais e demais organizações da sociedade civil.”   

 
 

                                                
11 Presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde no biênio 2006/2007.  
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Segundo Silva ( 2001, p.37-38) 
 
Toda política pública é uma forma de regulação ou intervenção na sociedade. Articula 
diferentes sujeitos, que apresentam interesses e expectativas diversas. Constitui um 
conjunto de ações ou omissões do Estado decorrente de decisões e não decisões, 
constituídas por jogo de interesses, tendo como limites e condicionamentos os processos 
econômicos, políticos e sociais.. Seu desenvolvimento se expressa por momentos 
articulados e, muitas vezes concomitantes e interdependentes, que comportam 
seqüências de ações em forma de respostas, mais ou menos institucionalizadas, a 
situações consideradas materializadas mediante programas, projetos e serviços.  

 

 Celina Souza (2006, p.3) diz no artigo “Políticas Públicas: uma revisão da literatura” 

que não há uma definição única nem melhor para políticas públicas, ocasião em que apresenta o 

conceito de alguns autores, senão vejamos: 

� Mead (1995) “a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à 

luz de grandes questões públicas.”   

� Lynn (1980), “como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos.”  

� Peters (1986) política pública “é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente 

ou através de delegação, que influenciam na vida do cidadão.”  

� Dye (1984) sintetiza a definição de políticas públicas “como o que o governo escolhe fazer ou 

não fazer.”  

Contudo, destaca a autora que a definição de política pública mais conhecida “continua 

sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises sobre políticas públicas implicam em responder 

às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença isto faz.”  (SOUZA, 2006, p.3).  

Partindo da premissa de que políticas públicas representam um conjunto de orientações de 

um governo, seja por ação ou omissão, tendo por finalidade o alcance de determinados objetivos, 

orientações estas que se encontram vinculadas aos recursos disponíveis, que respostas poderiam 

ser dadas às questões de Laswell supracitadas? 

Quanto a primeira, qual seja, quem ganha o quê, tem-se que, conforme dito por Saravia nas 

linhas pretéritas, um ou mais setores da sociedade é que seriam os beneficiários das políticas 

públicas, os quais seriam contemplados com o resultado da política a ser implementada.   
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Quanto a segunda questão, qual seja, o por quê, tem-se que a Constituição de 1988 incluiu a 

saúde no rol dos direitos fundamentais e como tal deve ser garantido. Contudo, Barcelos chama 

atenção para o seguinte silogismo:  

 
i)    Como a Constituição estabelece a promoção dos Direitos Fundamentais como um de 
seus fins essenciais;  
ii)  Como as políticas públicas são os meios pelos quais os fins constitucionais podem 
ser realizados de forma sistemática e abrangente;  
iii)  Como as políticas públicas envolvem o gasto de dinheiro público; 
iv) Como os recursos públicos são limitados; e 
v) Como é impositiva a realização de escolhas, logo a Constituição vincula as escolhas 
em termos das políticas públicas e do dispêndio de recursos públicos. (2005, p.91). 

 

A autora alega que isto não significa dizer que não exista espaço autônomo de deliberação 

majoritária acerca da definição de políticas públicas, nem tampouco do destino a ser dado aos 

recursos disponíveis. Muito ao contrário.  A definição de como serão feitos os gastos públicos é 

certamente um momento típico da deliberação político-marjoritária, ressalvando-se que esta 

deliberação não estará livre de condicionantes jurídicos- constitucionais (BARCELOS, 2005).  

Por fim, conforme Laswell, questiona-se: que diferença isso faz? A diferença estaria então 

na relevância atribuída às políticas públicas, não só pelo fato de ser instrumento de concretização 

de direitos fundamentais, como também por esta se constituir em mecanismo de realização de 

despesas públicas. 

Impende destacar que, apesar de haver uma vinculação das políticas públicas à Constituição 

e aos recursos públicos, Saravia (2006, p.29) chama atenção para o fato de que “o processo de 

política pública não possui uma racionalidade manifesta. Não é uma ordenação tranqüila na qual 

cada ator conhece e desempenha o seu papel esperado.” Ainda segundo Saravia, “os atores 

administrativos, políticos e analistas constatam a extrema complexidade das políticas públicas e 

das aparentes debilidades do Estado para cumpri-las. ”(2006, p.29). 

 Além da complexidade, o que por si só já seria um requisito para estudo, há outros 

aspectos que justificam o estudo das políticas públicas.  

Nesse sentido, Hogwood e Gun destacam que há, pelo menos, sete perspectivas para se 

analisar uma política, descritas a seguir:  
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1) estudos de conteúdos políticos, em que o analista procura descrever e explicar a 
gênese e o desenvolvimento de políticas específicas;  

2) estudos do processo das políticas, em que se presta atenção às etapas pelas quais passa 
um assunto e se procura verificar a influência de diferentes setores no desenvolvimento 
desse assunto;  
3) estudos de produtos de uma política, que tratam de explicar por que os níveis de 
despesa ou o fornecimento de serviços variam entre áreas;  
4) estudos de avaliação, que se localizam entre a análise de política e as análises para a 
política e podem ser descritivos ou prescritivos;  
5) informação para a elaboração de políticas, em que os dados são organizados para 
ajudar os tomadores de decisão a adotar decisões;  
6) análise de processo, em que se procura melhorar a natureza dos sistemas de 
elaboração de políticas;  
7) análise de políticas, em que o analista pressiona, no processo de política, em favor de 
idéias ou opções específicas. (apud SARAVIA, 2006, p. 15). 

 

3.2 ETAPAS DO PROCESSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Para Celina Souza, “o ciclo da política pública é constituído dos seguintes estágios: 

definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, 

implementação e avaliação. ”(SOUZA, 2006, p.30). 

Por sua vez, Ana Luiza Vianna divide “as políticas em elaboração da agenda, especificação 

das alternativas, escolha de uma delas e,implementação da decisão.” (apud BREUS, 2007, p.209). 

Saravia (2006, p.35) considera que “a divisão por etapas é mais uma esquematização 

teórica do que, de forma habitualmente improvisada e desordenada, ocorre na prática. O processo 

nem sempre observa a seqüência sugerida, mas as etapas mencionadas e suas fases constitutivas 

estão geralmente presentes”. Contudo, como regra geral em matéria de políticas públicas tem-se 

as seguintes etapas: formulação, implementação e avaliação. Todavia, na América Latina estas 

etapas precisam de uma maior especificação, razão pela qual entende as etapas seriam sete: 

1) Agenda ou inclusão na agenda - Refere-se a primeira etapa do processo de políticas públicas 

e representa a inclusão de determinado pleito ou necessidade social na agenda (a lista de 

prioridades do poder público). “Inclusão na agenda designa o estudo e a explicitação do conjunto 

de processos que conduzem os fatos sociais a adquirir status de “problema público”, 

transformando-os em objeto de debates e controvérsias políticas na mídia”.(SARAVIA, 2006, 

p.32). 
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 Esta etapa “é materializada por uma lista de problemas ou assuntos que chamam a atenção 

da sociedade e do governo, podendo por força da pressão social, assumir visibilidade e 

transformar-se em questão social; também, por conseguinte, transformar-se em política.” 

(SILVA, 2001, p.38). 

2) Elaboração – representa a segunda etapa, onde é realizada a identificação e delimitação de um 

problema atual ou potencial da comunidade, juntamente com as possíveis alternativas para sua 

solução ou satisfação. Também é feita, nesta etapa a avaliação dos custos e efeitos de cada uma 

das políticas, sendo feito, por fim, o estabelecimento de prioridades. (SARAVIA, 2006) 

3) Formulação – se constitui na terceira etapa onde é realizada a seleção e especificação da 

alternativa considerada mais conveniente. Posteriormente, há a declaração que explicita a decisão 

adotada, onde são definidos seus objetivos e o seu marco jurídico, administrativo e financeiro. 

4) Implementação – representa a quarta etapa onde é realizado o planejamento e a organização 

do aparelho administrativo e dos recursos (humanos, financeiros, materiais e tecnológicos) 

necessários para executar uma política. Trata-se da preparação para pôr em prática a política 

pública, a elaboração de todos os planos, programas e projetos que permitirão executá-la. 

(SARAVIA, 2006, p. 34) 

5) Execução é a quinta etapa do processo de políticas públicas que consiste na colocação em 

prática da política, ou seja, sua efetivação.  

6) Acompanhamento representa a penúltima etapa e consiste no processo sistemático de 

supervisão da execução de uma atividade (e de seus diversos componentes), que tem como 

objetivo fornecer a informação necessária para introduzir eventuais correções a fim de assegurar 

a consecução dos objetivos estabelecidos. (SARAVIA, 2006, p. 34). 

7) Avaliação é “a sétima e última etapa do processo e consiste na mensuração e análise, a 

posteriori, dos efeitos produzidos na sociedade pelas políticas públicas, especialmente no que diz 

respeito às realizações obtidas e às conseqüências previstas e não previstas”. (SARAVIA, 2006, 

p. 34). 
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 Observa-se que, se as políticas públicas são os programas de ação do governo para 

realização de objetivos determinados, e em face à escassez de recursos, torna-se necessária a 

realização de escolhas.  

Em assim sendo, Murai et al. (2005, p. 43)  comenta que “entendida como uma ferramenta 

de gestão, a avaliação deve possibilitar a percepção de mudanças e constituir instrumento de 

suporte ao processo decisório”. 

 

3.3 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Belloni, Magalhães e Souza (2003) lecionam que, sendo a política pública uma ação 

intencional do Estado junto à sociedade, e que envolve a aplicação de recursos públicos, deve 

haver sistematicamente avaliações tendo como foco a relevância e a adequação às necessidades 

sociais e que abordem aspectos como a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações. 

 

3.3.1 CONCEITO DE AVALIAÇÃO 

 Partindo da premissa de que o termo avaliação é utilizado freqüentemente e com diversas 

conotações, Aguilar e Ander-Egg, ao iniciarem o estudo sobre avaliação de programas sociais, 

destacam quanto é elástico o termo avaliação, citando os seguintes exemplos: 

Se considerarmos o termo avaliação em sua acepção ampla, deparamos com definições 
como a da Real Academia Espanhola: avaliar é “assinalar o valor de uma coisa”. E se 
tomamos a definição genérica de um dos principais autores em matéria de pesquisa 
avaliativa – Scriven – verificamos que, para ele, avaliar é um “processo pelo qual 
estimamos o mérito ou o valor de algo”. Assim, pois – e sempre como uma primeira 
aproximação – podemos dizer que avaliar é uma forma de estimar, apreciar, calcular. Em 
sentido lato, a palavra avaliação se refere ao termo valor e supõe um juízo sobre algo. 
Em outras palavras, a avaliação é um processo que consiste em emitir um juízo de valor. 
Trata-se, pois, de um juízo que envolve uma avaliação ou estimação de “algo” (objeto, 
situação ou processo), de acordo com determinados critérios de valor com que se emite o 
juízo. (AGUILAR e ANDER-EGG, 1994, p.17-18). 
 

 Deste modo, estes autores consideram que a avaliação pode ser concebida tanto pelo 

aspecto formal, como pelo informal.  

 Seguindo este raciocínio, Belloni, Magalhães e Sousa (2003) lecionam que a avaliação 

informal faz parte do cotidiano de qualquer indivíduo e é feita de forma espontânea.  
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Por sua vez, a avaliação formal é aquela que é realizada por meio de “um processo 

avaliativo com características distintas e com possibilidades de compreender todas as dimensões 

e implicações da atividade, fatos ou coisa avaliada.” (BELLONI; MAGALHÃES; SOUSA, 2003, 

p.14-15).   

Havendo a necessidade de se avaliar serviços/atividades profissionais, torna-se necessária a 

avaliação formal, que deve ser entendida como um processo dinâmico, sistemático e contínuo.  

Contandriopoulos et al. diz que “Avaliar consiste fundamentalmente em fazer um 

julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre um de seus componentes, com o 

objetivo de ajudar na tomada de decisões.” (CONTANDRIOPOULOS ET AL., 1997, p.31)  

Franco (apud COHEN & FRANCO, 2008, p. 73) apresenta a seguinte definição: “Avaliar é 

fixar o valor de uma coisa; para ser feito se requer um procedimento mediante o qual se compara 

aquilo a ser avaliado com um critério ou padrão determinado.” 

No que diz respeito à avaliação sistemática, Reis et al. diz que “é provável que o primeiro 

mecanismo de avaliação da prática médica teria sido o relatório Flexner, publicado em 1910, que 

chamou a atenção para a necessidade do controle do exercício profissional ao avaliar a prática 

médica, bem como denunciou as precárias condições da prática profissional.” (1990, p.50). 

Já a avaliação de programas públicos teria surgido logo após a segunda guerra mundial, 

uma vez que o Estado, substituindo o mercado, passava a desempenhar atividades nas áreas de 

educação, saúde, emprego, etc. Deste modo, economistas teriam desenvolvido métodos para 

analisar as vantagens e os custos destes programas públicos, sendo, portanto, os pioneiros da 

avaliação. (CONTANDRIOPOULOS ET AL 1997). 

A Organização Mundial de Saúde (1991, p.11) define avaliação da seguinte forma: 

Um meio sistemático de aprender empiricamente e de analisar as lições aprendidas para 
o melhoramento das atividades em curso e para o fomento de um planejamento mais 
satisfatório mediante uma seleção rigorosa entre as distintas possibilidades de ação 
futura. Isso supõe uma análise crítica dos diferentes aspectos do estabelecimento e da 
execução de um programa e das atividades que constituem o programa, sua pertinência e 
eficácia, seu custo e sua aceitabilidade por todas as partes interessadas (OMS apud 
COHEN & FRANCO, 2008, p. 77). 

 

Para a UNESCO (2002, p.30) 



 41 

A avaliação é um processo que se destina a determinar sistemática e objetivamente a 
pertinência, eficiência, eficácia e impacto de todas as atividades à luz de seus objetivos. 
Trata-se de um processo de organização para melhorar as atividades que estão em 
andamento e auxiliar a administração no planejamento, programação e decisões futuras. 
(apud MENDES e SERMANN, 2006, p. 38). 

Segundo a UNICEF (1990), avaliação é: 

Exame sistemático e objetivo de um projeto ou programa, finalizado ou em curso que 
contemple o seu desempenho, implementação e resultados com vistas à determinação de 
sua eficiência, efetividade, impacto, sustentabilidade e a relevância de seus objetivos. 
(UNICEF, apud COSTA E CASTANHAR, p. 972, 2003). 
 

Pelo exposto, assiste razão a Contandriopoulos et al (1997, p.31) que após realizar uma 

síntese sobre avaliação, concluiu que “esta breve revisão do estado dos conhecimentos mostra a 

vaidade que seria propor uma definição universal e absoluta da avaliação.”  

Contudo, a partir dos conceitos acima, pode-se inferir que na avaliação: 

a) Há necessariamente a formação de juízo de valor sobre o que está sendo avaliado; 

b) Este juízo de valor é feito tomando por base valores, parâmetros ou padrões de natureza 

normativa, científica, técnica, etc.; 

c)  Deve ser entendida como um processo contínuo e sistematizado. 

 

3.3.2 TIPOS DE AVALIAÇÃO 

 Há diversos critérios no que diz respeito às formas ou tipos de avaliação. Porém, para fins 

deste estudo, são citados os principais tipos de avaliação. 

a) Quanto ao momento – Este critério já foi brevemente comentado nas linhas pretéritas.  

Neste sentido, as avaliações podem se realizar: 

a.1) Antes ou ex-ante; 

a.2) Durante, concomitante ou concorrente à execução; 

a.3) Depois ou ex-post 

b) Quanto às funções que a avaliação deve cumprir 
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b.1) Avaliação Formativa – Segundo Worthen, Sander e Fitzpatrick (2004, p.46) “é feita para 

dar informações avaliatórias à equipe de programa, informações úteis para a melhoria do 

programa.”  

Para Aguilar e Ander-Egg (1994)  

Refere-se ao seguimento que se realiza durante o processo de execução de um programa 
ou projeto. Fornece informação acerca do modo de desenvolver-se o referido processo e 
serve basicamente para ajudar a por em andamento um programa ou para melhorar o que 
está sendo posto em prática ou seu funcionamento. (AGUILAR e ANDER-EGG, 1994, 
p. 43). 

b.2) Avaliação Somativa - Segundo Worthen, Sander e Fitzpatrick – “realiza-se e torna-se 

pública para dar aos responsáveis pela tomada de decisões do programa e aos consumidores 

potenciais, julgamentos do valor ou mérito do programa em relação a critérios importantes”. 

(2004, p.47). 

Para Aguilar e Ander-Egg (1994) 

Refere-se ao estudo dos resultados ou efeitos de um programa. Através desta modalidade 
avaliativa se determina até que ponto foram cumpridos os objetivos ou produzidos os 
efeitos previstos. Determina o valor de um programa uma vez que foi desenvolvido, 
investiga os efeitos comparando-os com as necessidades dos usuários ou beneficiários. 
[..] este tipo de avaliação se ordena basicamente a julgar se vale a pena ou não manter 
um programa por tempo determinado. (AGUILAR e ANDER-EGG, 1994, p. 43). 
 

c) Em função de quem realiza a avaliação – Para este critério há os seguintes tipos de 

avaliação: 

c.1) Avaliação Externa – é a realizada por pessoas que não possuem vínculo direto ou indireto 

com a instituição que executa o programa ou projeto; 

c.2) Avaliação Interna – é a realizada por pessoas que possuem vínculo direto ou indireto com 

a instituição que executa o programa ou projeto, mas que não são responsáveis pela execução; 

c.3) Avaliação Mista – é a que combina a interna com a externa, onde os avaliadores externos 

realizam seu trabalho em contato e com a participação dos avaliados. 

d) Quanto à metodologia de avaliação– Foi adotada a classificação proposta por Sulbrandt 

(1993) apud Costa e Castanhar, qual seja:  

 



 43 

� d.1) Avaliação de Metas – tem por objetivo auferir o êxito de um programa, tomando-se 

por referência as metas previamente estabelecidas. O sucesso de um programa depende do 

grau de cumprimento destas metas. O foco, portanto, é a eficácia. 

� d.2) Avaliação de Impacto – tem por objetivo identificar os efeitos de um programa sobre 

uma população. Neste tipo de avaliação, o foco é a efetividade. 

� d.3) Avaliação de Processos – tem por objetivo medir a cobertura de um programa,  o 

grau em que se está alcançando a população beneficiária e principalmente, o 

acompanhamento de seus processos internos. È realizada simultaneamente ao longo do 

desenvolvimento de um programa, sendo também chamada de avaliação formativa. 

 

3.3.3 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

 No processo de avaliação é feita a mensuração do desempenho de um programa ou 

projeto. Para isto é necessário se fixar os critérios por meio dos quais a avaliação será feita. Estes 

critérios dependem dos aspectos que se deseja enfatizar na avaliação. 

Segundo o manual da UNICEF (1990 apud COSTA; CASTANHAR, 2003, p.973), os 

mais comuns são: 

t eficiência — termo originado nas ciências econômicas que significa a menor relação 
custo/benefício possível para o alcance dos objetivos estabelecidos no programa; 
t eficácia — medida do grau em que o programa atinge os seus objetivos e metas; 
t impacto (ou efetividade) — indica se o projeto tem efeitos (positivos) no ambiente 
externo em que interveio, em termos técnicos, econômicos, socioculturais, institucionais 
e ambientais; 
t sustentabilidade — mede a capacidade de continuidade dos efeitos benéficos 
alcançados através do programa social, após o seu término; 
t análise custo-efetividade — similar à idéia de custo de oportunidade e ao conceito de 
pertinência; é feita a comparação de formas alternativas da ação social para a obtenção 
de determinados impactos, para ser selecionada aquela atividade/projeto que atenda os 
objetivos com o menor custo; 
t satisfação do beneficiário — avalia a atitude do usuário em relação à qualidade do 
atendimento que está obtendo do programa; 
t eqüidade — procura avaliar o grau em que os benefícios de um programa estão sendo 
distribuídos de maneira justa e compatível com as necessidades do usuário. 
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 Por sua vez, Belloni, Magalhães e Sousa (2003) destacam três critérios como básicos para 

qualquer avaliação em políticas públicas: eficiência, eficácia e efetividade12. 

 Segundo estes autores, a eficiência diz respeito “ao grau de aproximação e à relação entre o 

previsto e o realizado, no sentido de combinar os insumos e implementos necessários à 

consecução dos resultados visados.” Belloni, Magalhães e Sousa (2003, p.62). 

 E mais, para estes autores, a eficiência é verificada por meio  do cotejamento das 

necessidades de atuação sobre o fenômeno com os objetivos e diretrizes propostos e o 

instrumental disponível para atuação. Neste sentido, a eficiência responde à pergunta sobre como 

as ações são desenvolvidas.  

Garcia propôs que “eficiência é a relação existente entre os produtos resultantes da 

realização de uma ação governamental programada e os custos incorridos diretamente em sua 

execução.” (2001, p. 38). 

 O segundo critério é a eficácia que se expressa pelo grau de qualidade do resultado 

alcançado. Eficácia “corresponde ao resultado de um processo; entretanto, contempla também a 

orientação metodológica adotada e a atuação estabelecida na consecução de objetivos e metas, 

em um tempo determinado, tendo em vista o plano, programa ou projeto originalmente 

proposto.” (BELLONI, MAGALHÃES E SOUSA, 2003, p.64-65). 

 Garcia diz que “eficácia é o grau em que se atingem os objetivos e as metas de uma ação 

orientada para um alvo particular, em um determinado período de tempo, independentemente dos 

custos nos quais se incorra.” (2001, p.37). 

 Deste modo, com a avaliação da eficácia “se pretende avaliar o efeito ou resultado do 

programa e com a avaliação da eficiência se procura estabelecer o grau de rentabilidade 

econômica da intervenção. ”(AGUILAR e ANDER- EGG, 1994, p.113). 

                                                
12 Os autores destacam a “existência de outros critérios, tais como: relevância, adequação, coerência e 
compatibilidade, descentralização e parceria e plano ou programa enquanto manifestação ou concretização de uma 
política pública” (BELLONI, MAGALHÃES E SOUSA ,2003, p.59). 
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 Por fim, quanto à efetividade, do ponto de vista social “é um critério de avaliação que busca 

dar conta dos resultados, tanto econômicos, quanto sociais, da política pública.” (BELLONI, 

MAGALHÃES E SOUSA, 2003, p.67). 

 Em síntese, de acordo com a definição dos vários autores, pode-se dizer que a eficiência 

estaria relacionada a custos, a eficácia estaria relacionada a metas, e a efetividade à solução e aos 

resultados objetivos e práticos da política junto aos setores beneficiados com a mesma. 

 

3.3.4 AVALIAÇÃO NA SAÚDE 

 Inicialmente, cabe conceituar o que é saúde.  

Segundo o Dicionário Aurélio, Saúde é 
 
Verbete: saúde [Do lat. salute, 'salvação’, 'conservação da vida'.]S. f. 1. Estado do 
indivíduo cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situação normal; 
estado do que é sadio ou são. 2. Força, robustez, vigor: 3. Disposição do organismo: 4. 
Disposição moral ou mental: 5. Voto ou saudação que se faz bebendo à saúde de 
alguém; brinde. (FERREIRA, 1988, p. 588). 

 Por sua vez, o relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde considerou                  

 
Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de alimentação, 
habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, 
liberdade, acesso e posse da terra, acesso a serviços de saúde... resultado de formas de 
organização social de produção, as quais podem gerar profundas desigualdades nos 
níveis de vida. ( BRASIL, 1986). 

A Lei 8090/90 não definiu saúde, mas sim os fatores que a determinam, quais sejam: “a 

alimentação,  a moradia, o saneamento básico, o meio-ambiente, o trabalho, a renda, a educação, 

o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais” ( BRASIL, 1990). 

 Pois bem, e qual a distinção entre: Avaliação da Saúde e Avaliação na Saúde? Quando se 

diz “avaliação da saúde”, tem-se por objetivo avaliar o estado de saúde do individuo ou de uma 

coletividade. Exames clínicos seriam o mecanismo de avaliação da saúde. 

 Por sua vez, na “avaliação na saúde”, o que passa a ser objeto da avaliação não é o 

indivíduo em si, mas sim a função saúde, cuja responsabilidade é do Estado, por força do artigo 

196 da Constituição que estabeleceu a saúde como “um direito de todos e dever do Estado” 
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 Neste sentido, a avaliação na saúde pode ser feita tendo como escopo um programa, um 

projeto ou mesmo uma atividade, por meio  dos quais está sendo implementada uma política 

pública. Esta avaliação pode ser feita tomando por referência indicadores de saúde, de um 

determinado município, estado ou País e efetuando sua comparação com dados similares, ou por 

meio da comparação dos indicadores do município com as metas estimadas. 

Por fim, é oportuno trazer as considerações acerca de avaliação na saúde feitas por 

CORRADI (2006, p. 50), que entende que até o momento “não existe um único e melhor método 

para avaliar a saúde em termos absolutos.” Para esta autora , avaliação da estrutura é sempre mais 

fácil, rápida e objetiva. 

 

3.4 INDICADORES 

Willian Thompson – Lorde Kelvin (1824-1907), conceituado físico que deu fundamental 

contribuição à termodinâmica, costumava dizer: “Se algo não pode ser medido, ele realmente não 

existe”. Medir objetos e eventos não é apenas uma necessidade científica, mas é dar significado à 

complexidade dos fenômenos naturais. (apud ROZADOS, 2005, p.61). 

 

3.4.1 CONCEITO DE INDICADORES 

Geisler (2000) diz que, diferentemente dos fenômenos físicos (peso, massa, temperatura, 

pressão, etc.), que podem ser facilmente medidos com o uso de aparelhos simples, os fenômenos 

sociais são muito menos precisos, e muitas vezes se tem pouco conhecimento sobre os mesmos, 

daí a dificuldade de mensurá-los. Saber o que deve ser medido é o primeiro passo. Em seguida, 

deve se responder como medir, cuja resposta está nos indicadores. (apud ROZADOS, 2005). 

Em assim sendo, “indicador é uma medida reservada para a descrição ou representação de 

um dado evento ou fenômeno.” (GEISLER apud ROZADOS, 2005, p. 61). 
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3.4.2 INDICADORES SOCIAIS 

Em termos de projetos e programas sociais utilizam-se indicadores sociais. Carley (1985) 

diz que possivelmente a definição mais divulgada teria sido a fornecida por documento do 

Ministério da Saúde, Educação e Bem Estar dos Estados Unidos, que definiu indicador social 

como sendo: 

[...] uma estatística de interesse normativo direto que facilita o julgamento conciso, compreensivo e 
equilibrado da situação dos principais aspectos de uma sociedade. Trata-se, em todos os casos, de 
uma medida direta do bem-estar e está sujeita à interpretação de que se for modificada na direção 
“certa”, enquanto as outras coisas permanecem inalteradas, a situação terá melhorado, ou as 
pessoas estarão em melhores condições. Portanto, as estatísticas sobre o número de médicos ou de 
policiais não poderiam ser indicadores sociais, ao passo que as cifras sobre os índices de saúde ou 
de criminalidade o seriam (MINISTÉRIO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E BEM ESTAR DOS 
ESTADOS UNIDOS APUD CARLEY, 1969, p.971).      

 

 Deste modo, Carley chama a atenção para a ênfase na natureza normativa que deveria ser 

entendida pelo fato dos indicadores não serem simplesmente descrições da realidade, isentas de 

juízo de valor, mas sim medidores de acréscimos ou decréscimos de efeitos sociais importantes 

ou não.   

  Por sua vez, Jannuzzi conceitua indicador social como sendo  

[..] uma medida em geral quantitativa dotada de significado social substantivo, usado 
para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse 
teórico (para a pesquisa acadêmica) ou programático (para a formulação de políticas). É 
um recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre um aspecto 
da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando na mesma. 
(JANNUZZI, 2006, p.15). 
 

  

No que diz respeito à pesquisa acadêmica, Jannuzzi (2006) diz que o indicador social seria 

o elo de ligação entre os modelos explicativos da Teoria Social e o fenômeno social que está 

sendo objeto de estudo.  

Por seu turno, quanto à perspectiva programática, o indicador social seria um instrumento 

para monitoramento da realidade social, para fins de formulação e do controle das políticas 

públicas, conforme se evidencia na figura 3.1. 



 48 

Indicadores:informação para controle social das pol íticas

SOCIEDADE

POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS

INDICADORES SOCIAIS

 
Figura 3.1 Fluxograma - Informação para controle social das políticas 
Fonte - Jannuzzi (2006, p.35) 
 

Deste modo, segundo Jannuzzi (2006), diversos fatores contribuíram para a difusão do uso 

de indicadores sociais na sociedade brasileira, quais sejam: 

a) fatores de natureza político-institucional – o avanço da democratização política nas últimas                                                                                                                                 

décadas; o maior acesso a fontes de informação pela sociedade; a pressão popular por maior 

transparência e por maior efetividade social do gasto público, etc. 

b) fatores de natureza econômico-social – a persistência dos problemas sociais históricos da 

pobreza e da desigualdade; o aumento do risco ao desemprego e à exclusão social;  

c) as iniciativas de divulgação mais ampla pelos meios de comunicação (jornais, revistas e 

televisão) do resultado de pesquisas socioeconômicas realizadas por institutos de pesquisa como 

o IBGE e de organismos internacionais como o Banco Mundial, UNICEF, etc. 

Por sua vez, Costa e Castanhar (2003) sustentam que nos anos 80, a crise gerada pela dívida 

externa, interrompendo o ciclo de crescimento econômico, teve como reflexo o aumento das 

desigualdades sociais. E mais, o agravamento da crise fiscal ampliou ainda mais a escassez de 

recursos públicos, tornando-se necessário se obter maior eficiência e impacto nos programas 

sociais, os quais seriam medidos por meio do uso de indicadores sociais. 
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3.4.2.1 PROPRIEDADES DOS INDICADORES SOCIAIS 

Paulo Jannuzzi (2006) diz que na seleção dos indicadores devem ser observadas 12 

características, quais sejam: 

1) Relevância Social – refere-se à pertinência de produção e de uso do indicador selecionado. 

2) Validade – corresponde ao grau de proximidade entre o conceito e a medida. É a capacidade 

do indicador de refletir o fato que  ele representa; 

3) Confiabilidade – refere-se à qualidade do levantamento de seus dados, bem como da fonte que 

o divulga. Procura-se, com esta propriedade, evitar análises que não representem o fenômeno em 

estudo; 

4) Cobertura – esta propriedade refere-se à cobertura tanto espacial quanto populacional, ou seja, 

os indicadores devem representar a realidade empírica em análise. 

5) Sensibilidade – refere-se à capacidade do indicador em refletir mudanças significativas, caso 

as condições que afetam a dimensão em análise serem alteradas. 

6) Especificidade – refere-se a sua propriedade em refletir alterações estritamente ligadas às 

mudanças relacionadas à dimensão social de interesse; 

7) Intelegibilidade de sua construção - diz respeito à transparência na construção do indicador; 

8) Comunicabilidade – refere-se ao fato do indicador ser facilmente compreensível às pessoas; 

9) Factibilidade para obtenção – refere-se à viabilidade de obtenção a custos módicos; 

10) Periodicidade na atualização – refere-se à necessidade de se atualizar periodicamente o 

indicador;  

11) Desagregabilidade – refere-se à propriedade do indicador ser amplamente desagregável em 

termos geográficos, sócio-demográficos, socioeconômicos, etc.; 

12) Historicidade – diz respeito à propriedade do indicador estar disponível em séries 

históricas, de maneira que se possa compará-lo ao longo do tempo, bem como para inferir 

tendências e avaliar os efeitos de políticas públicas. 
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 Em relação a esta matéria, Rozados (2005, p.63) tece os seguintes comentários: 

Importante aspecto a ser observado é que, para que os indicadores sejam ferramentas 
úteis, devem ser produzidos com regularidade, visando à formação de séries temporais e 
permitindo visualizar as tendências no tempo e nos dados, além de possibilitar 
comparações internacionais. Além do mais, os dados precisam estar disponíveis para 
um público amplo e de forma acessível. (ROZADOS, 2005, p.63). 

 

3.4.2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS INDICADORES SOCIAIS 

 Segundo Jannuzzi (2006) há diversos critérios por meio dos quais pode ser feita a 

classificação dos indicadores sociais. A mais comum seria a classificação quanto à área temática 

da realidade social a que se referem. Neste sentido, teríamos os indicadores de educação (ex. 

escolaridade média da população, índices de reprovação, etc.); os indicadores de saúde (ex. 

coeficiente de mortalidade infantil, média de visitas do programa de saúde da família, etc.), 

enfim, esta nomenclatura se estenderia as mais diversas áreas como habitação, segurança, etc.  

Um critério bastante comum na literatura seria a classificação em indicador simples ou 

composto. O primeiro, seria aquele que não está associado a nenhum outro indicador, ou seja, é o 

indicador em sua essência. Já o segundo, também chamado de agregado, é aquele que é 

representado por meio de uma combinação de mais de um indicador, como por exemplo, o Índice 

de Desenvolvimento Humano – IDH que combina indicadores relacionados às áreas de saúde, 

educação e renda. 

Segundo Jannuzzi (2006) e Carley (1985), há uma classificação que é relevante para a 

análise e formulação de política social, qual seja: 

� INDICADORES-INSUMO - seriam aqueles que representariam os recursos disponíveis 

(financeiros, humanos, equipamentos, etc.) para um processo que afete o bem-estar social, como 

por exemplo, o número de médicos por unidade da população, gasto per capita aplicado na 

educação, etc.. Tratam-se de indicadores de alocação de recursos. 

� INDICADORES – PRODUTO/RESULTADO – seriam aqueles que representariam os 

resultados das políticas. Seriam, portanto, medidas representativas das condições de vida da 

população, do nível de renda, de avanços ou retrocessos das políticas sociais, como por exemplo, 

esperança de vida ao nascer, nível de pobreza. etc.   
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Deste modo, os indicadores de input produzem tanto outputs quanto outcomes. Os outputs 

seriam, por exemplo: salas de aulas construídas, ligações sanitárias instaladas, número de pontos 

de luz instalados, vacinas administradas, etc., enquanto que os outcomes (resultados) 

produziriam: porcentagem da redução da taxa de crime e violência, % redução mortalidade 

infantil. Neste último caso, está associado ao conceito de efetividade a médio e longo prazo. 

� INDICADORES-FLUXO/PROCESSO seriam aqueles que representariam o esforço 

operacional na alocação de recursos humanos físicos ou financeiros (Indicadores- Insumo) para 

obtenção de melhorias do bem-estar (Indicadores-Produto), como o número de consultas 

pediátricas por mês, merendas escolares distribuídas, etc. 

Carlisle apud Carley (1985, p.29-30) classifica os indicadores sociais, quanto a sua 

utilização política em: 

1) INDICADORES INFORMATIVOS – pretendem descrever o sistema social e as mudanças 

que vêm ocorrendo nele. Exemplo – dados sobre o uso das instalações recreativas, classificados 

por faixa etária, fornecem informações básicas para um problema a ser estudado; 

2) INDICADORES PREDITIVOS – geram informações sobre a probabilidade de ocorrência de 

um evento futuro, como por exemplo, um modelo que possa prever o nível potencial de 

criminalidade juvenil em regiões específicas; 

3) INDICADORES ORIENTADOS PARA O PROBLEMA – seriam aqueles utilizados em 

problemas específicos, como por exemplo, os indicadores de criminalidade juvenil em áreas onde 

há pouca ou nenhuma atividade recreativa; 

4) INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMA – seriam aqueles representados por 

metas de políticas operacionais para controlar o progresso e a eficácia de uma política pública, 

como por exemplo, a construção de áreas recreativas para adolescentes em uma região. Neste 

caso, o número de freqüentadores e o tipo de usuário poderiam auferir o resultado da política. 

Enfim, há critérios outros por meio  dos quais pode ser feita a classificação dos indicadores. 

Estes critérios dependem da abordagem que é dada no processo de avaliação. Deste modo, 

necessário se faz primeiro definir qual o tipo de avaliação a ser efetuada, para em seguida, definir 

que tipo de indicador deve ser utilizado.  
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CAPÍTULO 4 

FINANCIAMENTO DA SAÚDE 

 Este capítulo descreve os modelos de financiamento da saúde, passando pelo histórico da 

regulamentação do financiamento da saúde, com destaque para a Emenda Constitucional n˚ 29, 

sendo finalizado pelo debate “mais recursos versus melhor gestão dos gastos” na saúde. 

4.1 MODELOS DE FINANCIAMENTO DA SAÚDE 

Segundo Médici (1995), do ponto de vista econômico, o financiamento das políticas de 

saúde passou a ser matéria relevante há pouco tempo, posto que, até a década de 30, as funções 

do Estado eram pequenas e a questão do financiamento da saúde13 era tratada de forma conjunta 

com o saneamento e o combate a endemias. Contudo, após a II Guerra Mundial, as estruturas de 

assistência médica passaram a fazer parte das atribuições do Estado, na medida em que passam a 

ser estendidas a todos, ou seja, adquirem o caráter universal. Deste modo, a partir dos anos 50 e 

60, os gastos com saúde começaram a crescer em largas proporções, onde, segundo dados da 

OCDE, os gastos com saúde dos países-membros, por volta dos anos 60, situavam-se entre 2 a 

5% do PIB, enquanto que, no final dos anos 80, estes gastos representavam de 6 a 12% do PIB, 

fato que despertou o interesse pelos diversos atores envolvidos com o setor. 

Por sua vez, segundo Ugá e Marques (2005), a construção do SUS foi inspirada no modelo 

de sistemas nacionais de saúde, de cunho universalista, em uma época na qual já havia sido 

largamente consolidado o setor privado. O detalhe é que o Estado, por um lado, financiou a 

expansão do setor e, por outro, garantiu a demanda para essa oferta, adquirindo serviços de saúde 

de hospitais e clínicas do setor privado. Por esta razão, a participação do setor público no gasto 

nacional em saúde foi de 42,01%, em 2003. Neste mesmo ano, o gasto em saúde realizado 

diretamente pelas famílias foi de 37,65%, ficando a parcela restante, qual seja 20,34%, para o 

gasto privado com planos e seguros de saúde. Porém, estes números revelam-se incompatíveis 

para um sistema de saúde de caráter universal.  

                                                
13 A Assistência médica que em geral consome a maior parte dos gastos com saúde, não estava no aparelho do 
Estado, na medida em que era financiada pelos próprios consumidores dos serviços de saúde, por instituições 
filantrópicas ou por fundos de previdência, formados pela contribuição das empresas, trabalhadores e, em menor 
proporção, por recursos públicos. (MÉDICI,1995, p.23) 
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E o que vem a ser um sistema de caráter universal? Segundo Médici (1995), existem os 

seguintes modelos de financiamento dos sistemas de saúde: 

CAMADAS 

DA 

POPULAÇÃO 

MODELO 

ASSISTENCIALISTA 

MODELO 

PREVIDENCIALISTA 

MODELO 

UNIVERSALISTA 

UNIFICADO 

MODELO  

UNIVERSALISTA 

DIVERSIFICADO 

Classe de 

Baixa Renda 

Fontes Fiscais Sem recursos definidos Fontes Fiscais e 

Contribuições 

Sociais Gerais 

Fontes Fiscais e 

Contribuições Sociais 

Gerais 

Trabalhadores 

Formais e 

Classe Média 

Pagamento direto pelos 

Serviços 

Contribuições Sociais 

sobre Folha de Salários 

Fontes Fiscais e 

Contribuições 

Sociais sobre Folha 

de Salários 

Contribuições Sociais 

sobre Folha de 

Salários 

(compulsórias)  

Grupos de Alta 

Renda 

Pagamento direto pelos 

Serviços 

Pagamento direto pelos 

Serviços 

Fontes Fiscais e 

Contribuições 

Sociais Gerais 

Pagamento direto 

pelos Serviços, Planos 

privados especiais 

(voluntário) 

Quadro 4.1 Modelos de Financiamento da Saúde                                            
 Fonte - Médici (2002, p. 37) 

a) Modelo Assistencialista – este seria um modelo destinado apenas para a atenção à saúde das 

camadas de baixa renda, cujo financiamento deveria ser somente com recursos fiscais, por meio  

de um mix de diversos impostos. Por sua vez, tanto a classe média quanto os trabalhadores 

formais, bem como os segmentos de mais alta renda, deveriam buscar no mercado soluções para 

o financiamento de seus programas de saúde. Este modelo costuma ser adotado em países de 

extrema pobreza, que em geral recebem ajuda de organismos internacionais, como é o caso de 

alguns países latino-americanos como Nicarágua e El Salvador, e de países africanos e asiáticos. 

 Ugá e Marques (2005) citam outros exemplos de países, onde o gasto público em saúde é 

financiado preponderantemente por impostos, como no Reino Unido, Dinamarca e Suécia, 

respectivamente de 97%, 84% e 78%.  

 



 54 

b) Modelo Previdencialista - este modelo de atenção à saúde seria destinado a grupos especiais 

como trabalhadores formais, e o seu financiamento seria feito a partir de contribuições sociais das 

empresas e dos trabalhadores. No Brasil, foi implantado em 1923, por meio  da Lei Eloy Chaves. 

Todavia, há situações em que os institutos atenderiam à população aberta,14 além dos 

trabalhadores formais, como por exemplo, o Instituto Nacional de Assistência Médica e 

Previdência Social – INAMPS, que em 1974, por meio  do Programa de Pronta Ação – PPA 

deslocou recursos para atendimento à população aberta. Justificou-se essa ação com o argumento 

de que “como é alto o grau de monopólio da maioria das empresas no Brasil, o custo das 

contribuições sociais sobre a folha de salários é repassado para o preço dos produtos, fazendo 

com que a sociedade inteira financie os sistemas de saúde ”(MÉDICI, 1995, p.39). 

Neste modelo, na maioria dos países que o adotam, as contribuições são pagas tanto sobre o 

salário, quanto pela folha de pagamento das empresas.  Porém, no Chile, cuja contribuição é feita 

apenas pelo trabalhador, há apenas o pagamento da alíquota de 7% sobre o salário.  

c) Modelo Universalista (unificado e diversificado) – Este modelo de sistema destina-se a cobrir 

toda a população e, em tese, deveria ser financiado apenas com recursos oriundos de impostos, 

uma vez que, neste caso, a saúde seria uma das funções do Estado. Por sua vez, denominam-se 

unificados, posto que se baseiam em uma estratégica única de financiamento, ainda que sua 

execução seja descentralizada. 

Nos países em que este modelo é adotado, constata-se que os recursos para o financiamento 

da saúde são provenientes de fontes fiscais (como de contribuições sociais incidentes sobre a 

folha de pagamento e sobre os salários), como é o caso de boa parte dos sistemas de saúde 

europeus e de alguns sistemas de saúde latino-americanos, como o brasileiro. 

No Brasil, após a CF88, o financiamento se dá por meio do pagamento de contribuição 

incidente sobre os salários, folha de pagamento, lucro, faturamento e orçamento fiscal.  

Médici destaca ainda que alguns sistemas de saúde unificados podem estar referenciados a 

estratégias mistas ou diversificadas de cobertura: 

                                                
14 Pessoas que não contribuem para a previdência 
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a) para a baixa renda, sistemas de atenção médica gratuitos, financiamento com 
recursos fiscais. Estes serviços podem ser prestados pelo setor público, pelo privado ou 
por ambos, garantindo-se, no entanto, um grau mínimo de cobertura e qualidade por 
rígida regulação e fiscalização do setor público; 
b) para trabalhadores formais e classe média, sistemas baseados em contribuições sobre 
a folha de salários. Estes sistemas devem ter algum grau de compulsoriedade para 
garantir patamares mínimos de cobertura segundo níveis de renda; e 

c) para camadas de mais alta renda, sistemas baseados em desembolso direto de 
recursos, em planos voluntários complementares de seguro-saúde ou em outras 
estratégias que não sejam custeadas pelo setor público ( nem por incentivos fiscais, 
como o abatimento do imposto de renda). (MÉDICI, 1995, p.42). 

 

4.2 HISTÓRICO DA REGULAMENTAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO  SUS 

Ugá e Marques (2005) afirmam que o SUS foi fruto de um longo processo de 

negociação.Por estas razões, entendem as autoras que “o processo de implementação de uma 

mudança desta natureza requer não só mudanças político-institucionais, organizacionais e 

financeiras, como na própria concepção do modelo de atenção à saúde.” (UGÁ e MARQUES, 

2005, p. 202). 

Marta Arretche afirma, por sua vez, que a mudança de paradigma representada pelo SUS 

não foi de pouca monta, ainda que características do modelo anterior tenham permanecidas.  

Segundo esta autora, 

 [..] o fato é que, ainda assim, o Brasil substituiu um modelo de assistência à saúde 
baseado no princípio contributivo e centralizado por um modelo em que o direito legal 
de acesso gratuito a ações e serviços de saúde em todos os níveis de complexidade é 
universal no qual a prestação de serviços está organizada de modo hierarquizado e 
descentralizado. (ARRETCHE, 2003, P.332). 

Qual foi, então, o mecanismo previsto pela CF88 para financiar a saúde? 

Preliminarmente, é oportuno trazer à lume importante ressalva feita por Carvalho (2002), 

segundo a qual, em que pese o fato das discussões que antecederam a Constituinte estabelecerem 

que as verbas da saúde estivessem separadas da assistência e da previdência, ocorreu exatamente 

o contrário, na medida em que a saúde foi incluída na seguridade social. Deste modo, com esta 

inclusão, foi gerado um problema crônico, qual seja a questão do financiamento da saúde, que foi 

agravado com a extensão da universalização da cobertura das ações e serviços de saúde. 
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Por sua vez, apesar de ter sido atribuída relevância pública às ações e serviços de saúde, nos 

termos da redação dada pelo artigo 197 da CF88, e de ficar claro pela redação do artigo 195 da 

Carta Magna que a seguridade social seria financiada por toda a sociedade, mediante recursos da 

União, Estados, Municípios e Distrito Federal, não foi possível na Constituição assegurar a 

vinculação específica de recursos a serem aplicados na saúde, a exemplo do que ocorre com a 

educação. Todavia, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, mais 

precisamente em seu artigo 55, ficou estabelecida a obrigação da aplicação de, no mínimo, 30 % 

(trinta por cento), do Orçamento da Seguridade Social no setor de saúde. 

É importante destacar ainda que, apesar desta disposição constitucional ter constado nas 

Leis de Diretrizes Orçamentárias dos anos 1990 a 1993, a mesma não foi respeitada nas 

respectivas Leis Orçamentárias anuais destes anos, aumentando a crise, conforme destacaddo por 

Jorge (2003) 

No que diz respeito aos critérios para distribuição de recursos financeiros para outras 

instâncias, o artigo 35 da Lei 8080/90 estabelecia o mecanismo de repasse descrito na figura 4.1. 

 

 
 
 
Figura 4.1 – Mecanismo de repasse segundo o artigo 35 da Lei 8080/90 
Fonte – Andrade (2007, p.  48) 
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Por sua vez, o critério para repasse de recursos destinados à aplicação no setor de saúde, 

enquanto não houvesse norma que regulamentasse a aplicação dos termos do artigo 35 da Lei 

8080/90, seria em função da população do Estado ou Município, conforme disposição do artigo 

3˚ da Lei 8142/90. 

Cumpre destacar que, para receber estes recursos, a Lei nº 8142/90, em seu artigo 4º 

estabeleceu requisitos a serem observados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal15. 

Por sua vez, segundo Andrade (2007b) tendo em vista o fato de que estados, municípios e 

os próprios órgãos do Ministério da saúde encontrarem-se em diferentes estágios em relação à 

descentralização do Sistema, foi adotado, como mecanismo regulador do processo, a edição de 

Normas Operacionais. 

A primeira Norma Operacional Básica - NOB/1991, foi editada pela Presidência do 

INAMPS por meio  da Resolução nº 258 de 7 de janeiro de 1991. 

Por sua vez, a Secretaria Nacional de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde edita as 

Portarias de 15 a 20 na forma da NOB 01/91, dispondo sobre as seguintes matérias: 

PORTARIA RESOLUÇÃO 

Portaria nº 15 - Extinção do Índice de Valorização Hospitalar (IVH) 
- Criação do Fator de Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa Universitária em Saúde – Fideps. 

Portaria nº 16 - Normatização do Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) em tabela única 
de remuneração pela assistência à saúde hospitalar para todos os prestadores; 

Portaria nº 17 - Normatização do Sistema de Informação Hospitalar Ambulatorial (SIA/SUS) também com tabela única de 
remuneração para todos os prestadores de assistência ambulatorial. 

Portaria nº 18 - Normatização de tabela única para o Sistema Único de Informação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais 

Portaria nº 19 - Definição da quantidade de Autorização para Internação Hospitalar (AIH) a ser distribuída mensalmente para 
cada Estado. 

Portaria nº 20 - Definição de critérios para aplicação da Unidade de Cobertura Ambulatorial (UCA) nas transferências de 
recursos do SUS aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Quadro. 4.2 Relação de Portarias na forma da NOB 01/91. Fonte – Andrade (2007, p.52). 

                                                
15 I - Fundo de Saúde;  
II - Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto nº 99.438, de 7 de agosto de 1990;  
III - plano de saúde;  
IV - relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4º do art. 33 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990:  
V - contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento;  
VI - Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de 2 (dois) anos para 
a sua implantação.  
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A NOB 01/91 alterou os critérios de distribuição das Autorizações de Internamento 

Hospitalar – AIH e da Unidade de Cobertura Ambulatorial- UCA, os quais eram vinculados à 

produção dos serviços prestados.  A partir desta NOB, a quantidade de AIH para cada estado foi 

definida, adotando-se como parâmetro de 10% da população/ano. Por sua vez, depois de terem 

sido definidas as quantidades por estado, “as AIH´s foram repassadas aos municípios que 

atendessem aos pré-requisitos estabelecidos a cada mês na proporção de 80% do duodécimo/mês 

ficando os 20% para compensação estadual.” (ANDRADE, 2007c, p.52).  

Por sua vez, para o financiamento das atividades ambulatoriais, que até então se dava por 

convênios que estabeleciam os tetos, foi criada a UCA, cujo valor multiplicado pela população 

produzia o teto máximo de cada estado para implementação das ações ambulatoriais. Foram 

criados 6 grupos, onde cada grupo era formado por um ou mais estados e possuía um valor de 

UCA. O interesse dos estados passou a ser mudar para o grupo que melhor remunerasse, ou seja, 

que possuísse o maior valor para a UCA (ANDRADE, 2007c). 

Ainda, segundo Andrade (2007b), por meio da NOB 01/91, foi prevista a implementação 

do Sistema de Cobertura Ambulatorial em quatro etapas: 

1. Criação dos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde; 

2. Foram estabelecidos requisitos básicos para transferências direta de recursos para os 

municípios; 

3. Foi estabelecida a formação de consórcios, como forma de desenvolvimento em conjunto 

das ações e serviços de saúde. 

4. O pagamento dos prestadores de serviços seria feito diretamente pelo INAMPS por meio 

do Sistema de informática do SUS. 

Esta NOB recebeu críticas de diversos autores, conforme destaca  Levcovitz, Lima e 

Machado (2001), posto que apesar a mesma apresentava um sistema de portaria que iam de 

encontro às diretrizes da Lei Orgânica da Saúde, como por exemplo a forma de transferência por 

meio  de convênio, que foi inclusive objeto de ação judicial. 
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Em 7 de fevereiro de 1992, por meio da Portaria n˚ 234 do Secretário Nacional de 

Assistência à Saúde, é editada a NOB 01/92, que caminhou em direção à descentralização. Neste 

sentido, criou o Fator de Estímulo à Municipalização - FEM16, o Fator de Estímulo à Gestão 

Estadual – FEGE17 e o Pró-Saúde18, estabelecendo os seguintes conceitos: 

Cumpre destacar que, segundo Andrade (2007, p.60) “estes mecanismos não saíram do 

papel”.  

Em arremate, Carvalho (2002, p.62) destaca que “a NOB-92 apenas deu continuidade à 

NOB-91. Não trouxe grandes modificações. Foi solicitada a contribuição de várias pessoas, no 

sentido de aprimorá-la. Mas os óbices e ilegalidades maiores continuariam, como continuaram, 

intocáveis.” 

No início de 1993 foi criado o Grupo Especial para Descentralização (GED), integrado por 

representantes do CONASS, CONASEMS e outras entidades da sociedade civil que, após 

diversos debates produziu o documento “Municipalização das Ações e Serviços de Saúde: A 

ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei”, o qual deu tom a NOB 01/93. (CARVALHO, 2002, p. 

63). 

Neste documento que fundamentou a NOB 01/93, foram descritos desafios a superar na 

questão do financiamento, entre os quais destacam-se “programar e executar entre 10 e 15% das 

receitas próprias da União, Estados e Municípios e definir claramente os itens dos gastos com 

saúde para efeitos de alocação dos recursos ao setor”.(ANDRADE, 2007c, p.66). Estes desafios 

ainda estão presentes ainda hoje. 

                                                
16 2.3.1 O Fator de Estímulo à Municipalização - FEM se caracteriza como repasse de recursos de custeio aos 
municípios efetivamente “municipalizados” dentro do SUS. São considerados “municipalizados” os municípios que 
atendem aos requisitos estabelecidos na Lei n° 8.142/90, para o repasse regular e automático dos recursos financeiros 
federais do SUS. 2.3.2.. O montante a ser transferido aos municípios “municipalizados” à título de estímulo à 
municipalização do SUS, será calculado da seguinte forma:- calcula-se o valor correspondente a 5% da UCA do 
Estado, - este valor é multiplicado pelo número de habitantes do município “municipalizado”,- o produto dessa 
operação será dividido por doze,- o valor mensal a ser transferido ao município “municipalizado”, corresponde ao 
duodécimo encontrado 
17 2.4.2. O Fator de Estímulo à Gestão Estadual - FEGE se destina a definir e reajustar os valores a serem repassados 
mensalmente, de forma regular e automática aos estados habilitados para reposição e modernização tecnológica dos 
equipamentos da rede pública estadual e municipal. 
18 2.4.5 - O Pró-Saúde se caracteriza como um programa que tem como principal objetivo a reorganização dos 
serviços de saúde com a participação das três esferas de governo: Federal, Estadual e Municipal. (BRASIL, 1992).  
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Por sua vez, quanto ao processo de descentralização, segundo a NOB 01/93, dar-se-ia 

níveis de gestão com diferentes graus de complexidade e responsabilidade. O município seria 

classificado na situação atual, ou seja, o município é apenas prestador de serviços; ele não é 

gestor. A partir daí, preenchendo os requisitos,  ele seria enquadrado em um novo tipo de gestão. 

TIPO DE 

GESTÃO 

RESPONSABILIDADES E PRERROGATIVAS 

Incipiente 
A Secretaria Municipal de Saúde assume imediata ou progressivamente, de acordo com suas condições técnico-operacionais, 
em cronograma negociado com as Comissões Bipartites em cada estado, a responsabilidade sobre a contratação e autorização 
do cadastramento de prestadores; programa e autoriza a utilização dos quantitativos de AIH e dos procedimentos 
ambulatoriais a serem prestados por unidade; controla e avalia os serviços ambulatoriais e hospitalares públicos e privados 
com ou sem fins lucrativos; demonstra disposição e condição de assumir o gerenciamento das unidades ambulatoriais públicas 
existentes no município; incorpora à rede de serviços ações básicas de saúde, nutrição, educação, vigilância epidemiológica e 
sanitária; desenvolve ações de vigilância de ambientes e processos de trabalho e de assistência e reabilitação do acidentado do 
trabalho e do portador de doença ocasionada pelo trabalho. 

Parcial 
A Secretaria Municipal de Saúde assume a responsabilidade sobre a autorização do cadastramento de prestadores; assume a 
programação e autoriza a utilização dos quantitativos de AIH e procedimentos ambulatoriais a serem prestados por unidade; 
controla e avalia os serviços ambulatoriais e hospitalares públicos e privados; assume o gerenciamento das unidades 
ambulatoriais públicas existentes no município; incorpora à rede de serviços ações básicas de saúde, nutrição, educação, de 
vigilância epidemiológica e sanitária; assume a formulação, execução e controle das ações de vigilância de ambientes e 
processos de trabalho e de assistência e reabilitação do acidentado do trabalho e do portador de doença ocasionada pelo 
trabalho; recebe mensalmente recursos financeiros correspondentes à diferença entre o teto financeiro estabelecido e o 
pagamento efetuado diretamente pela esfera federal às unidades hospitalares e ambulatoriais públicas e privadas existentes no 
município. 

Semi-plena 
A Secretaria Municipal de Saúde assume a completa responsabilidade sobre a gestão da prestação de serviços: 
planejamento, cadastramento, contratação, controle e pagamento de prestadores ambulatoriais e hospitalares, 
públicos e privados; assume o gerenciamento de toda a rede pública existente no município, exceto unidades 
hospitalares de referência sob gestão estadual; assume a execução e controle das ações básicas de saúde, nutrição 
e educação, de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária e de saúde do trabalhador no seu território, 
conforme definido na Comissão Bipartite; recebe mensalmente o total dos recursos financeiros para custeio 
correspondente aos tetos ambulatorial e hospitalar estabelecidos. 

Parcial 

Estadual 

A Secretaria Estadual de Saúde assume a responsabilidade pela programação integrada com seus municípios, 
abrangendo manutenção de serviços e investimentos, além da gestão dos recursos de investimentos próprios e os 
transferidos pela esfera federal, respeitadas as responsabilidades e prerrogativas dos municípios inclusos nas 
condições de gestão incipiente, parcial e semi-plena, a Secretaria Estadual de saúde assume cadastramento, 
programação, distribuição de cotas ambulatoriais e hospitalares, controle e avaliação da rede de serviços públicos 
e privados; coordena a rede de referência estadual e gere os sistemas de alta complexidade; formula e coordena as 
políticas relativas ao tratamento fora de domicílio, órteses e próteses ambulatoriais e medicamentos especiais; 
coordena, no seu âmbito, as ações de vigilância epidemiológica, os hemocentros e a rede de laboratórios de saúde 
pública; assume a formulação, execução e controle das ações de vigilância de ambientes e processos de trabalho e 
assistência e reabilitação do acidentado do trabalho e do portador de doença ocasionada pelo trabalho; recebe 
mensalmente recursos financeiros correspondente ao conjunto das unidades hospitalares e ambulatoriais próprias, 
contratadas suplementarmente pelo estado e aquelas dos municípios que não estiverem enquadrados nas 
condições de gestão incipiente, parcial e semi-plena 

Observação 
Os municípios que, por avaliação da Comissão Bipartite, não tenham condições técnicas e materiais para 
enquadramento em nenhuma das condições descritas serão alvo de um programa de capacitação sob 
responsabilidade do estado, para que possam assumir gradativamente as responsabilidades e prerrogativas que 
caracterizam a condição de gestão incipiente, até que venham a cumprir os requisitos para sua inclusão nesta 
sistemática. 

Quadro 4.3 Responsabilidades e Prerrogativas por Tipos de Gestão. Fonte – NOB 01/93 
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Este processo foi implantado a partir de novembro/dezembro de 1994 e, ao final de 1997 

apenas 3.127 municípios estavam enquadrados em algum tipo de gestão. Destes, 2.367 

encontravam-se em gestão incipiente, 616 na parcial e 144 na semiplena. Em suma, mesmo com 

a NOB 01/93, a grande maioria dos municípios encontrava-se na condição de prestador de 

serviços de saúde. ( ANDRADE, 2007c). 

Um fato relevante merece destaque. As principais fontes específicas da Seguridade Social 

incidem sobre a Folha de Salários, o Faturamento (COFINS) e o Lucro (Lucro Líquido).  

Até 1992, todas essas fontes integravam o orçamento do Ministério da Saúde e ainda havia 

aporte significativo de fontes fiscais (Recursos Ordinários, provenientes principalmente da 

receita de impostos e taxas).  

A partir de 1993, deixou de ser repassada ao MS a parcela da Contribuição sobre a Folha de 

Salários (arrecadada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS). Isto representou 

duras perdas para o setor de saúde. 

Segundo Carvalho,  

O Ministro Antônio Britto, sem nenhum documento oficial, apenas por declarações de 
gabinete, suspende os repasses à saúde no mês de maio de 1993. A Crise do 
desfinanciamento da saúde, de imediato, começa a fazer suas vítimas. O MS sem 
recursos próprios para se manter e sem mesmo conseguir fazer as transferências aos 
estados e aos municípios para pagar os serviços prestados pelos órgãos públicos e, muito 
menos ainda, o pagamento dos serviços prestados pelos hospitais filantrópicos e 
lucrativos. (CARVALHO, 2002, p.69).  

 

Com o prolongamento da crise na saúde, em face à escassez de recursos, foi aprovada a 

Emenda Constitucional n˚ 12 que outorga competência à União para instituir a contribuição 

provisória sobre a movimentação de valores e créditos de natureza financeira – CPMF, cuja 

alíquota seria de 0,25%, com vigência de 24 meses, devendo ser feito destaque para o fato de 

que o destino dos recursos arrecadados seria o Fundo Nacional de Saúde para o financiamento 

das ações e serviços de saúde. A CPMF foi instituída por meio  da Lei 9.311/96 e a cobrança 

deste tributo se deu a partir de janeiro de 1997, ou seja, depois de 90 dias e vigorou até 2007, 

com uma alíquota de 0,38%. 
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Em agosto de 1996, o Ministério da Saúde edita a Portaria 1742 que institui a NOB 01/96, 

cujo tema principal foi Gestão Plena com responsabilidade pela saúde do cidadão. Esta NOB 

impulsionou o processo de municipalização e radicalizou o processo de descentralização, ao 

definir com clareza o papel dos gestores nas três esferas.  

Foi priorizada a atenção básica19, sendo criadas duas categorias de gestão: Gestão Plena 

de Atenção Básica e Gestão Plena do Sistema Municipal. Foram, também, criados ainda vários 

tetos financeiros de transferências de recursos e definido que o repasse se daria Fundo a Fundo. 

 

4.3 A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29 

Até então, foram descritos os mecanismos para o repasse de recursos entre a União, Estados 

e Municípios. Contudo, fazia-se necessário estabelecer a vinculação do percentual de recursos a 

serem aplicados na saúde, a exemplo do que o constituinte originário destinara à educação, como 

forma de garantir a estabilidade dos recursos.  

Deste modo, segundo Faveret,  

A partir de 1993, particularmente com a especialização da folha de salários no 
financiamento dos gastos previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
e, mais recentemente, com a competição do Ministério da Previdência pelas demais 
contribuições sociais, o estabelecimento de fontes estáveis para o financiamento público 
da saúde tornou-se ainda mais essencial. Afinal, a estabilidade de gastos é um dos 
principais requisitos na garantia da manutenção de um sistema baseado no financiamento 
público e na cobertura universal. (2003, p.372) (grifos nossos). 
 

 

Por sua vez, é de bom alvitre relembrar que o texto constitucional de 1988 assegurava no 

Art. 55 do ADCT que, até que seja aprovada a lei de diretrizes orçamentárias, trinta por cento, no 

mínimo, do orçamento da seguridade social, excluído o seguro-desemprego, seriam destinados ao 

setor de saúde. Porém, inexistia por parte da União, interesse em cumprir o dispositivo supra. 

 

                                                
19 A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 
manutenção da saúde. A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de 
acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.  
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Por sua vez, Mendes (1999) alega que, neste período, foram apresentadas propostas que 

objetivavam a vinculação dos recursos. A mais conhecida foi a dos Deputados Eduardo Jorge e 

Waldir Pires, a PEC 169/93, que obrigava que a União aplicasse no mínimo 30% dos recursos 

provenientes das receitas das contribuições sociais que compõem o orçamento da seguridade 

social e 10 % da receita de impostos. Para Estados, Distrito Federal e Municípios o percentual 

também de mínimo seria de 10% das receitas resultantes dos impostos.  

Porém, de acordo com Carvalho (2002), o relator da PEC, Deputado Darcíso Perondi 

apresentou um substitutivo confirmando a obrigatoriedade apenas para a União de aplicar os 30 

%  do Orçamento da Seguridade Social, retirando a obrigação de aplicar  10 % de suas receitas 

originadas de impostos. 

 Apesar deste substitutivo ter sido aprovado em setembro de 1995, Mendes (1999) diz que 

a PEC foi atropelada pela ação política em favor da CPMF.  

Por sua vez, várias outras propostas foram apresentadas, para, ao final de seis anos, ser 

aprovada a PEC 169 e sua fusão com a PEC 86 do Deputado Carlos Mosconi, fato que, segundo 

Rezende (2005, p.1) “foi apenas o resultado possível (nesta conjuntura) da luta do movimento 

pela Saúde Pública no Brasil, frente a um governo intransigente [..] e insensível diante das atuais 

condições de vida da população”. 

Neste sentido, por disposição constitucional, em 13 de setembro de 2000, foi promulgada a 

Emenda Constitucional n° 29 que altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição 

Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os 

recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.  

Esta emenda estabeleceu vinculação mínima de aplicação de recursos de impostos em ações 

e serviços de saúde, conforme se observa na redação do §2º, inserto no artigo 198, por força da 

referida Emenda. 

Por sua vez, por meio do artigo 7º desta Emenda Constitucional nº 29/2000, foi alterado o 

artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição Federal, 

no que diz respeito aos municípios, passando a vigorar com a seguinte redação: 

Art.77– Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e 
serviços públicos de saúde serão equivalentes: 
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III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da 
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os 
arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. 
 § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que apliquem percentuais inferiores 
aos fixados nos incisos II e III deverão elevá-los gradualmente, até o exercício 
financeiro de 2004, reduzida a diferença à razão de, pelo menos, um quinto por ano, 
sendo que, a partir de 2000, a aplicação será de pelo menos sete por cento.  

É necessário destacar que, apesar da EC nº 29/00 não ter delimitado o conceito de ações e 

serviços públicos de saúde, a Constituição Federal e a legislação correlata ofereciam critérios 

para a identificação desse conceito, haja vista a ampla gama de atividades que hoje, na prática, se 

inserem nessa categoria de despesa.  

Contudo, diante das discussões sobre esta matéria, foi editada a Resolução nº 316, do 

Conselho Nacional de Saúde, de 04 de abril de 2002 que foi substituída posteriormente pela 

Resolução nº 322 do Conselho Nacional de Saúde, de 08 de maio de 2003. Estas resoluções 

aprovaram dez diretrizes acerca da EC nº 29, com a finalidade de promover um esclarecimento 

conceitual e operacional do texto constitucional, estabelecendo as bases de cálculo para apuração 

dos valores mínimos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde, bem como, 

fazendo a distinção do que são e do que não são ações e serviços de saúde, além de dispor sobre 

os instrumentos de acompanhamento, fiscalização e controle da aplicação destes recursos. 

Deste modo, tomando por base estas Resoluções, a base de cálculo para fins de aplicação 

de recursos em saúde pelos Municípios seria composta pelas seguintes receitas:   

Base de Cálculo Municipal Descrição  
ICMS (25%) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
IPVA (50%) Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 
IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano 
ISS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
ITBI Imposto sobre a Transmissão de Bens e Imóveis Intervivos 
Quota-parte FPM Fundo de Participação dos Municípios 
Quota-parte IPI - exportação (25%) Imposto sobre Produtos Industrializados 
Quota-parte ITR Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 
Transferência LC 87/96 - Lei Kandir (25%) Lei Complementar n. 87 de 13 de setembro de 1996 - Lei Kandir 

– Dispõe sobre o imposto dos estados e do Distrito Federal sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicações, e dá outras providências; 

Dívida Ativa Tributária de Impostos  
Multas, juros de mora e correção monetária  

Tabela 4.1- Base de Cálculo para fins de aplicação de recursos em saúde 
Fonte: Ministério da Saúde. Resolução CNS nº 322/2003 
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Por sua vez, segundo estas Resoluções, os municípios deveriam aplicar, no mínimo, em 

ações e serviços de saúde, os seguintes percentuais: 

Ano Municípios (%) 
2000 7,0 
2001 8,6 
2002 10,2 
2003 11,8 
2004 15,0 

Tabela 4.2- Percentual Mínimo a ser aplicado em saúde pelos Municípios 
Fonte: Ministério da Saúde. Resolução CNS nº 322/2003 

  

Os percentuais elencados na tabela acima foram calculados levando-se em consideração as 

disposições do §1º do Art. 77 ADCT-CF88, onde ficou estabelecido que no primeiro ano da 

Emenda, qual seja 2000, o percentual mínimo a ser aplicado em saúde pelos Municípios seria de 

7%, percentual que seria elevado gradativamente à razão de 1/5 por ano até atingir o percentual 

de 15%. 

Por seu turno, tem-se que, um ponto que tem gerado muita discussão refere-se ao que são e 

do que não são consideradas como ações e serviços de saúde.  

Deste modo, faz-se o destaque para o fato de que, apesar desta Emenda Constitucional não 

estar regulamentada e haver no mundo jurídico a discussão acerca da sua auto-aplicabilidade, 

para fins deste trabalho foram considerados os parâmetros da sexta e da sétima diretriz da 

Resolução nº 322/2003 do Conselho Nacional de Saúde, onde são definidos o que são e o que não 

são ações e serviços de saúde. 

Por outro lado, no que diz respeito aos efeitos da EC29, merecem destaque alguns estudos 

sobre a matéria. 

 Marques e Mendes (2000, p.1) asseveram que a aprovação da Emenda que vincula 

recursos fiscais para o setor de saúde fez com que muitos festejassem “o início de um período 

próspero de recursos para o SUS”. Todavia, na percepção dos autores, ela não chega a resolver o 

problema da insuficiência de recursos da área e tampouco sua relação com as diversas fontes de 

seguridade social. E mais,  
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Estudo recente do CEPAM mostra que o nível inicial de gasto exigido pela PEC para 
2000 (7%) já foi atingido pelos municípios paulistas em 1995 (13,8%), enquanto que o 
desejável para 2004 (15%) havia sido superado em 1997 (16,2%). Essa realidade não é 
restrita aos municípios paulistas. Segundo o Sistema de Informações sobre o Orçamento 
Público em Saúde – SIOPS, em levantamento realizado pelo Ministério da Saúde junto a 
1500 municípios, em 1998, o percentual destinado à saúde foi de 15% das receitas de 
impostos e transferências constitucionais. Isso demonstra que, para os municípios, a 
vinculação de recursos não alterará o quadro do financiamento da saúde. (MARQUES E 
MENDES, 2001, p.1). 
 

 Campelli e Calvo destacam, em relação aos percentuais aplicados em saúde que “em 2001 

foi de 14,82%, aumentando para 16,54% em 2002, e para 17,4% em 2003; ou seja, os percentuais 

são superiores aos mínimos recomendados pela Constituição com a introdução da EC-29”. 

(CAMPELLI ; CALVO, 2007 p.1617). 

 Por sua vez, Rocha et al. (2006), ao analisarem o cumprimento da Emenda Constitucional 

n˚29 no Estado da Bahia, concluíram que “os resultados encontrados mostram que municípios 

com menor renda per capita e menor faixa populacional foram os que mais aplicaram em saúde.” 

(2006, p. 141). 

Outro fato que merece destaque são os comentários de Faveret (2003, p.372) que chama 

atenção para o fato de que “na primeira metade da década de 1990, o governo federal continuava 

responsável por cerca de 70% dos recursos financeiros destinados à saúde.” Esta situação era a 

mesma nos anos 80, de acordo com Barros, Piola e Viana (1996) conforme dados da tabela 4.3. 

 EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM SAÚDE NAS TRÊS ESFERAS DE GOVERNO 
       BRASIL 1980 - 1990    Em US$ milhões de dez/1993 
Anos Total União Estados Municípios 
  Valor % Valor % Valor % Valor % 

1980  10.964,10  100    8.221,30  75,0  1.953,80  17,8%     789,00  7,2 
1981  10.355,70  100    7.650,10  73,9  1.916,20  18,5%     789,20  7,6 
1982  10.735,80  100    7.985,50  74,4  1.848,50  17,2%     901,70  8,4 
1983    8.824,30  100    6.384,20  72,3  1.688,60  19,1%     751,50  8,5 
1984    8.919,60  100    6.654,80  74,6  1.601,70  18,0%     663,20  7,4 
1985  10.691,90  100    7.661,10  71,7  2.016,40  18,9%  1.014,50  9,5 
1986  11.927,30  100    8.201,80  68,8  2.479,70  20,8%  1.245,90  10,4 
1987  14.286,60  100  11.867,20  83,1  1.266,80  8,9%  1.152,60  8,1 
1988  12.242,30  100  11.182,50  91,3    (749,10) -6,12%  1.809,00  14,8 
1989  16.297,30  100  12.623,10  77,5  1.891,70  11,6%  1.782,50  10,9 
1990  14.490,10  100  10.539,00  72,7  2.236,60  15,4%  1.714,50  11,8 

Tabela 4.3 Evolução dos gastos com saúde nas três esferas de governo 
O valor negativo segundo os autores seria devido a critérios na contabilização   
Fonte - Médici (1993) e IPEA (1992) apud Barros, Piola e Vianna (1996, p. 82)   
 

Porém, dados do CONASS mostraram mudanças, conforme tabela 4.4.   
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Ano União Estados  Municípios       

1980        75,0         17,8           7,2       
1985        71,7         18,9           9,5       
1990        72,7         15,4         11,8       
1995        63,8         18,8         17,4       
2000        59,8         18,5         21,7       
2001        56,1         20,7         23,2       
2002        52,8         21,5         25,6       
2003        50,4         24,5         25,2       
2004        49,9         25,6         24,5       

Obs. 1980 a 1990 - Despesa Total com saúde     
1995 - Gasto público com saúde, exclui inativos e dívida.    
Tabela Elaborada pela Equipe do SIOOS, Brasília, julho 2005, com revisões a partir de 2002 

Tabela 4.4 Participação na despesa com saúde segundo esfera de governo –  

Fonte – Brasil CONASS (2007c, p.86) 

 

 Observa-se, assim, que a participação do governo federal nos gastos em saúde vem 

decrescendo. Neste sentido, Carvalho comenta 

 
É impossível não reconhecer que Estados e Municípios estão retirando de seus recursos 
gerais, e a União nada tira de suas receitas fiscais. Apenas repassa recursos da 
seguridade que é a única, constitucionalmente habilitada, a recolher para as três esferas 
de governo se desincumbirem de suas funções. Não só não repassa do dela, mas também 
desvia recursos da seguridade para outras áreas, o que é inconstitucional.(2002, p.217). 

 
 Em arremate, cabe destacar os comentários assinalados por Faveret (2003) no sentido de 
que  

 
[..] cabe lembrar que a simples vinculação não significa, por si só, a redução de 
desigualdades e tampouco a solução para problemas relacionados à equidade, em 
especial na saúde, que depende de uma complexa organização da rede e, também, de 
uma rede de complexas organizações, que envolve múltiplos atores e diferentes 
interesses. A vinculação, de fato, apenas garante que os estados e os municípios venham 
a se colocar em um mesmo ponto de partida no que tange ao gasto com saúde e, com 
isso, tenham a possibilidade de ter maior autonomia na forma de executar o gasto, 
definindo seus modelos assistenciais próprios. (FAVERET, 2003, p.377). 
 

De fato, a solução para problemas relacionados não só com a equidade, mas também com a 

universalidade e integralidade, remete a questão do financiamento, onde há um grande debate: os 

recursos são suficientes ou há má gestão destes recursos? 
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4.4 O DEBATE: MAIS RECURSOS VERSUS MELHOR GESTÃO DOS GASTOS DA 

SAÚDE 

 O debate sobre a insuficiência versus a ineficiência na aplicação de recursos não é recente. 

Na medida em que o Estado foi absorvendo a responsabilidade pela saúde e, principalmente com 

a Constituição de 1988 que consagrou a saúde como direito de todos e dever do Estado, maiores 

se tornaram os gastos no setor, razão pela qual este é um dos temas centrais quando se fala em 

crise na saúde.  

 Neste sentido, Mendes (1999, p18) diz que “há três correntes de pensamento distintas que 

explicariam a crise na saúde: a incrementalista, a racionalista e a estruturalista”. 

Para os incrementalistas, segundo Mendes (1999), a crise da saúde é explicada pelo baixo 

nível de recursos aplicados em saúde, de modo a não permitir que haja um sistema adequado para 

atender às necessidades de saúde da população. 

Partindo desta premissa, no Brasil, os defensores do incrementalismo sempre buscaram 

aumentar o volume dos recursos. Tal fato fica bastante claro desde a época em que se discutia 

como seriam financiadas as ações de saúde com o modelo do SUS.   Assim sendo, segundo 

Mendes “a discussão nacional sobre o financiamento fixou-se, quase exclusivamente, numa única 

dimensão: o nível do gasto público. Disso resulta, claramente uma posição dominante – a do 

incrementalismo seletivo – que preconiza a necessidade de aumentar os gastos públicos federais”. 

(1999, p. 173). 

Por sua vez, Santos (2007) reconhece que, de fato, a permanência dos baixíssimos recursos 

públicos para a saúde e a retração da contrapartida federal frente ao crescimento das 

contrapartidas estaduais e municipais, dificultaram a implantação do novo modelo proposto pelo 

SUS para a saúde. 

No Editorial do número 38 de “Saúde em Debate” (2007, p.3) são apontadas evidências da 

insuficiência de recursos para o SUS, quais sejam: 

� Na estagnação dos gastos públicos entre US$ 120 e 150 per capita e na persistência 
de alta proporção dos gastos privados (55%), enquanto nos países desenvolvidos, de 
todos os gastos com saúde, no mínimo 70% são provenientes de fontes públicas.  
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� Na comparação internacional em relação ao PIB, nossos recursos públicos 
destinados à Saúde significam 3,2%, correspondendo a patamares menores que os da 
Argentina (5,12%), Cuba (6,25%), Estados Unidos (6,2%), Japão, Inglaterra, Austrália, 
Portugal, Itália, Canadá, França, Alemanha (8,1%) (OMS, 2002).  

�  No tocante à participação das três esferas de governo no gasto público em Saúde, a 
fonte federal caiu de 60,7% para 49,6% entre 1995 e 2004, e as fontes 
estadual/municipal cresceram de 39,3% para 50,5%, nesse mesmo período.  

 

 Comenta ainda o editorial que, “o baixo financiamento do SUS é hoje o fator que mais 

impossibilita aos gestores municipais e estaduais organizar a oferta de serviços com qualidade”. 

(Editorial, 2007, p.3). 

 Santos(2007), por sua vez, apresenta outros números para o financiamento da saúde: 

� A participação das receitas correntes da União no PIB cresceu de 19,7%, em 1995, para 26,7% 

em 2004, enquanto que neste mesmo período, a participação de gastos do Ministério da Saúde 

nessas receitas decresceu de 9,6% para 7,5%.  

�   A contrapartida da União no financiamento público da saúde caiu, entre os anos 80 e 2004, 

de 75%, para 50%, neste mesmo período a soma das contrapartidas estaduais e municipais 

cresceu de 25% para 50%.  

� Em termos de dólar per capita, a contrapartida da União, entre 1995 e 2004, caiu de US$ 87,7 

para US$ 62,3 per capita, enquanto que a soma das contrapartidas estaduais e municipais cresceu 

de US$ 44,1 para US$ 64,9 per capita . 

� Para os atuais 187 milhões de brasileiros, ao câmbio médio do dólar de 2005, o investimento 

público de saúde nesse ano foi de 153,00 dólares per capita. Isso significa cerca de 10% da média 

de US$ 1.400,00 per capita no Canadá, países europeus, Japão e Austrália e menos que o 

investimento da Argentina, do Chile e do Uruguai.  

� Pela metodologia da OMS, a média é de 270,00 dólares/ públicos per capita no Brasil, e cerca 

de US$ 2.300,00 para os referidos países. No Canadá, países europeus e orientais, os gastos 

públicos com saúde estão sempre acima de 70% dos gastos totais com saúde, enquanto no Brasil 

esses não passam de 45%, próximos do que ocorre nos Estados Unidos.  
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 Por estas razões, há um forte movimento que luta pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n˚ 1/2003, no qual são definidos os conceitos  de ações e serviços públicos de 

saúde, bem como garante o compromisso da União aplicar 10 % de suas receitas em saúde.  

Com efeito, enquanto que, para estados e municípios foram definidos percentuais mínimos 

a serem aplicados em Saúde, para a União, o artigo 77 do ADCT definiu que seria “o montante 

empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exercício financeiro de 1999 acrescido de, 

no mínimo, cinco por cento e, do ano de 2001 ao ano de 2004, o valor apurado no ano anterior, 

corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto - PIB”.   

Neste sentido, houve duas interpretações para este dispositivo, tendo prevalecido aquela 

onde a União desembolsaria menos recursos, senão vejamos: na primeira interpretação, defendida 

pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Nacional de Saúde e pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU), entende-se que o termo “apurado” deve ser entendido como empenhado. Deste modo, a 

base de cálculo sempre será o volume de recursos efetivamente aplicado no ano anterior, por esta 

razão este critério é conhecido como “base móvel”. 

Por sua vez, a segunda interpretação, defendida pelo Ministério da Fazenda, pela 

Advocacia Geral da União (AGU) e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

considera que o termo “apurado” deve ser entendido como “calculado”.  

Em assim sendo, o valor mínimo para um ano será o valor mínimo calculado para o ano 

anterior, corrigido pela variação nominal do PIB. Por esta razão, este critério é chamado de “base 

fixa”,uma vez que considera como base de cálculo não a execução efetiva do ano imediatamente 

anterior, mas sim o piso calculado, que corresponde ao valor “empenhado” em 1999, acrescido de 

5% e corrigido pela variação nominal do PIB acumulada no período.  

Por esta razão, afirmam Ugá e Marques (2006, p. 1608) 

“a saúde tem representado desde 2000 sempre menos de 17% do OSS e cerca de 5% da 
despesa total efetiva federal, com o qual é realmente questionável a eficácia de qualquer 
política de contenção do gasto social frente à manutenção da atual magnitude da despesa 
financeira da União.” 

 

Por outro lado, Mendes (1999) reconhece que se o argumento de mais recursos é aplicável 

em países de baixa renda como Tanzânia, Uganda, Blangadesh, o mesmo não se aplica a países 



 71 

de renda média e alta, oportunidade em que cita o exemplo de casos, de gastos per capita em 

saúde, base ano de 2003, nos quais há crise no setor, quais sejam: Brasil (US$ 138.00);  Hungria, 

(US$ 185.00),  Itália (US$ 1.426,00) e  Estados Unidos (US$ 2.763,00). 

Contudo, Mendes (1999) conclui que, em que pese o fato das evidências empíricas não 

validarem as afirmações da corrente incrementalista, ela continua forte no Brasil. 

Complementando, diz o autor que a corrente incrementalista deve ser questionada até 

porque “como tal assinala André Médici nas circunstâncias em que vive a maioria da população, 

gastar mais com saúde pode ser bom para a medicina, mas não necessariamente para melhorar, de 

forma segura, o quadro sanitário do país. ”(MENDES 1999 p.172). 

De fato, estudos feitos no setor têm revelado a ausência de correlação entre o aumento de 

gastos aplicados em saúde e os impactos positivos que teriam sido constatados no nível de saúde 

da população.Nesse sentido, dados do Banco Mundial mostram que não há correlação entre 

gastos em saúde, esperança de vida ao nascer e mortalidade infantil. (Mendes, 1999). 

“Há países que pouco gastam e apresentam bons resultados e, outros, que gastam muito e 

com pouco impacto sobre os níveis sanitários” (apud MENDES, 1999, p.16). 

No caso do Brasil, segundo estudos do Banco Mundial (1991. p. 8-9): 
 

O problema principal do setor saúde no Brasil não é a falta de dinheiro, e sim a aplicação 
iníqua, ineficiente e ineficaz dos adequados recursos disponíveis. É iníqua, porque a 
proporção de recursos públicos, destinada aos abastados é demasiada. É ineficiente, por 
se gastar demais em bens privados – tais como serviços curativos que beneficiam 
diretamente os usuários – e por não se gastar o suficiente em bens públicos, tais como 
informações sobre hábitos sadios e proteção ambiental, que beneficiam a sociedade em 
geral (apud FUHRMANN, 2003, p. 6)). 

Merecem também destaque os comentários que integram a obra SUS: Avanços e desafios 

do CONASS, quais sejam 

Estudos sólidos, feitos em relação ao mundo (Musgrove, 1996) ou em relação à América 
Latina e Caribe (Médici, 2005), não encontraram uma correlação entre gastos em Saúde 
e mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil brasileira é alta frente às de outros 
países, não pela baixa produtividade dos serviços de saúde, mas pela presença 
significativa de mortes infantis em regiões de baixo desenvolvimento econômico e 
social. Essas mortes excessivas, concentradas relativamente no componente pós-neo-
natal, devem-se muito mais a fatores do ambiente do que aos serviços de saúde. Ou seja, 
o que transforma o Brasil em outlier na mortalidade infantil são as desigualdades de 
renda, de escolaridade e de acesso a serviços de saneamento. (2006, p.72) 
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Com efeito, tome-se como um dado a pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas e 

publicada no Diário de Pernambuco na edição do dia 05 de novembro do ano corrente, intitulada 

“Saneamento, Saúde e Bolso do Consumidor”, Coordenada pelo Professor Marcelo Neri. 

Está pesquisa revelou que há um déficit de 50,56% de acesso à coleta de lixo e esgotamento 

sanitário no Brasil. Para o coordenador da pesquisa houve uma redução significativa deste déficit 

de 2006 para 2007 que foi de 5,02%, a maior variação anual registrada, já que a média anual de 

redução do déficit era de 1,31% entre 1992 e 2006.  Ainda segundo dados da pesquisa, se fosse 

mantido o ritmo de redução entre 1992 e 2006, seriam necessários 56 anos para diminuir pela 

metade o déficit de saneamento no Brasil.  

Contudo, se for mantido o percentual de 2007, este tempo cairia para 25 anos. Alarmante, 

por sua vez, são os dados das capitais com os piores índices de cobertura em saneamento, quais 

sejam; Macapá – 8,28%, Belém – 6,7% e Porto Velho – 2,9%, fato que nos remete a questão 

posta por Monteiro Lobato em 1918: “Sanear ainda é a grande questão”. 

A segunda corrente que explicaria a crise na saúde seria a racionalista. Segundo Mendes, 

para os defensores desta corrente “a crise na saúde deriva das ineficiências internas do setor, e, 

como conseqüência, o esforço reformista é canalizado para o controle das irracionalidades 

intrínsecas aos sistemas de saúde” (MENDES, 1999, p. 18). Assim,  

 
A racionalização em saúde é a procura sistemática de formas mais eficientes de 
produção e da eliminação de consumo desnecessário e a seleção de bens e serviços de 
maior utilidade para a sociedade. O objetivo da racionalização é diminuir os custos sem 
impactos negativos nos níveis de saúde e aumentar a eficiência sem prejuízo da eficácia 
e da efetividade das ações.  A proposta racionalizadora visa a obter o maior valor para o 
dinheiro gasto em saúde, considerando melhorias seja na eficiência técnica, seja na 
eficiência alocativa. Por eficiência técnica, entenda-se a combinação de recursos menos 
custosa para atingir um resultado e, por eficiência alocativa, a distribuição de recursos 
entre atividades alternativas, buscando maximizar os ganhos para a sociedade. 
(MENDES, 1999, p.19). 

 

Carvalho (2005, p1.) comenta, então, que 

[..] além da insuficiência dos recursos enfrentamos outra ordem de problemas que é a 
ineficiência no gasto com saúde. Neste particular países ricos como os EUA estão em 
primeiro lugar nesta ineficiência.  A palavra de ordem deve ser gastar melhor os poucos 
recursos de que a saúde dispõe: mandatório para todos os países e essencial para os que 
menos têm.  Para o Brasil o caminho da eficiência dos gastos em saúde, passa 
necessariamente por: combater corrupção, ilação, desvio de finalidade; melhorar 
diagnóstico de necessidades de saúde; melhorar oferta de serviços de saúde; protocolizar 
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procedimentos e rotinizar ações; adequar construção e manutenção de serviços; adequar 
compra de equipamentos, materiais e medicamentos; desmedicalizar e desospitalizar; 
pagar justo e controlar justo as parcerias privadas em saúde; investir em educação 
permanente de gestores, profissionais, prestadores; investir em educação da população 
quanto ao conceito de corpo, saúde, uso de medicamentos e serviços. 
 

Na esteira deste raciocínio Santos destaca que 
 
[..] existem ainda altíssimos e inaceitáveis índices de ações de saúde desnecessárias, 
ocorridas por incompetência, negligência ou mercantilização. É a lógica dos interesses 
do complexo médico-industrial, configurando um modelo de atenção à saúde favorável 
aos interesses da oferta, em detrimento da lógica das necessidades da população e de 
seus direitos. (SANTOS, 2007, p.430). 
 

Cumpre destacar que a ineficiência na gestão de recursos não gera apenas desperdícios. A 

falta de gestão facilita a corrupção. A título de exemplo, dados apurados pela Controladoria Geral 

da União – CGU, indicam que de janeiro de 2003 a julho do ano 1997 foram apurados prejuízos 

aos cofres públicos que atingem a cifra de 613 milhões de reais.  

Estes prejuízos são decorrentes de fraudes e desvios na aplicação de recursos públicos, 

como por exemplo, a máfia das sanguessugas, onde eram desviados recursos por meio  da compra 

de ambulâncias superfaturadas, e a operação vampiro, onde a Polícia Federal acabou com um 

esquema de superfaturamento na compra de hemoderivados que acontecia desde 1997. 

Por fim, a terceira corrente que explicaria a crise na saúde: a estruturalista. Segundo 

Mendes, seus seguidores sustentam que “a crise tem uma determinante estrutural que decorre da 

impossibilidade de conciliar, nos marcos da prática sanitária hegemônica, o conflito entre as 

forças expansivas20 do sistema de saúde com seus mecanismos de controle.” (MENDES, 1999, 

p.21). 

De fato, parte dos problemas que interferem no funcionamento do SUS pode ser resolvida 

com boas práticas de gestão. Contudo, equacionar o conflito a quantidade de recursos com as 

forças expansivas como o crescimento e o envelhecimento da população, bem como a velocidade 

em que estão sendo descobertas novas tecnologias na cura e no tratamento de doenças, não se 

afigura como uma tarefa fácil. 

                                                
20 Forças expansivas seriam aquelas que implicam na expansão dos sistemas de saúde, como por exemplo, a 

transição demográfica, a incorporação tecnológica, etc. 
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Porém nunca é tarde para lembrar questionamentos feitos em relação à saúde como, por 

exemplo, o comentado por Médici (1995, p.42):  

Até que nível é possível melhorar o estado de saúde de uma população? Até que idade é 
possível prolongar a sobrevivência de forma sadia e bem desfrutada? Os estudos de 
medicina social mostram que os sistemas de saúde não são os únicos capazes de 
responder a tais questões. Saúde é um estado complexo que depende da interação de 
inúmeros fatores sociais, econômicos, culturais, ambientais, psicológicos e biológicos. A 
capacidade de intervenção dos sistemas de saúde, que pode ser grande ao nível de um 
indivíduo, pode ser por demais reduzidas quando se trata de uma coletividade. 
 

Em assim sendo, diante da discussão de que são parcos os recursos existentes para o setor e 

de que pode haver melhores práticas de gestão, afigura-se como imprescindível o uso da 

avaliação como forma de verificação dos resultados em termos de saúde. 
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CAPÍTULO 5 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo serão detalhados os elementos-chave da metodologia utilizados nesta 

dissertação, sendo expostos nas seções seguintes a metodologia de estudo, os critérios de seleção 

(do período, dos municípios e dos indicadores a serem analisados), a forma pela qual os dados 

serão coletados, fazendo-se em seguida a descrição do tratamento destes dados, e, finalizando o 

capítulo serão apresentados os resultados e as conclusões da pesquisa. 

 

5.1 METODOLOGIA DE ESTUDO 

Com base nos conceitos vistos no capítulo 3, neste estudo será feita uma avaliação externa, 

ex-post, por meio  de indicadores, tomando como referência os dados do Brasil e do Estado de 

Pernambuco para cada indicador. 

 

5.2 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 Nas subseções seguintes serão detalhados os critérios para escolha do período, dos 

municípios e dos indicadores que serão utilizados no presente estudo. 

 

5.2.1 CRITÉRIO PARA SELEÇÃO DO PERÍODO 

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 165 os seguintes instrumentos de 

planejamento: Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e por fim a Lei Orçamentária 

Anual. Por meio destes instrumentos é que se materializam as ações governamentais e é neles que 

serão inseridas as políticas públicas, razão pela qual se torna necessário o conhecimento dos 

prazos de cada um destes instrumentos de planejamento. 

  Em assim sendo, tem-se que os prazos para elaboração destes instrumentos encontram-se 

definidos na CF88. Deve ser ressaltado que na Constituição do Estado de Pernambuco foram 

adotados prazos diversos, conforme demonstra a figura 5.1.  
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Figura 5.1 Prazos para elaboração dos instrumentos de planejamento21 de acordo com a Constituição Federal e a 
Constituição de Pernambuco. 
  

Considerando que a Emenda Constitucional nº 29, entrou em vigor na data de sua 

publicação no Diário Oficial da União, que ocorreu em 14 de setembro de 2000, e, considerando 

que houve eleição no ano de 2000 para a legislatura 2001 a 2004, e que o plano plurianual seria 

elaborado em 2001, com validade para 2002 a 2005 (vide figura 5.2), foi adotado como período 

de análise o compreendido entre os anos 2002 a 2005. 

 
Figura 5.2 – Esquema dos inst rumentos de Planejamento 2002-2005 

                                                
21 CF88 art.165, §1º - A lei do PPA estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.  
CF88 Art 165, §2°:A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública 
federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei 
orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das 
agências financeiras oficiais de fomento. 
CF 88 Art. 65 § 5º - A lei orçamentária anual compreenderá: 
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e 
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto; 
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração 
direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público 
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5.2.2 CRITÉRIO PARA SELEÇAO DOS MUNICÍPIOS 
 
 

 No Estado de Pernambuco, a Secretaria de Saúde tem suas ações divididas em onze 

gerências regionais de saúde, de acordo com a figura 5.3 

 

F igura 5.3 – Distr ibu ição de Municíp ios por Gerências Regional de Saúde  

Os municípios que integram cada Gerência Regional de Saúde encontram-se relacionados 

no Apêndice I. Por sua vez, considerando que Gonçalves (2008) constatou a dissonância entre os 

dados informados pelos Municípios de Pernambuco ao SIOPS22 e os dados auditados pelo 

TCEPE, foi definido, para fins deste estudo, que os dados das receitas aplicadas em saúde seriam 

coletados junto ao Tribunal de Contas de Pernambuco – TCEPE.  

Para desempenhar suas funções previstas constitucionalmente, o TCEPE divide suas ações 

em dois grandes departamentos: Departamento de Controle Estadual-DCE e Departamento de 

Controle Municipal- DCM, sendo este último dividido em nove Inspetorias Regionais, conforme 

demonstra a figura 5.4, quais sejam: Metropolitana Norte (1), Metropolitana Sul (2), Palmares 

(3), Surubim (4) Bezerros (5), Garanhuns (6), Arcoverde (7), Salgueiro (8) e Petrolina (9). Os 

municípios que integram cada Inspetoria encontram-se relacionados no Apêndice II. 

                                                
22 Apesar de Lima, Carvalho e Schramm (2006, p.1863) concluírem que os dados do “SIOPS são confiáveis”, optou-
se por adotar as conclusões encontradas por Gonçalves, por se tratar de um estudo mais recente e de ter sido aplicado 
especificamente em Pernambuco 
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Figura 5.4 Distribuição das Inspetorias do Tribunal de Contas de Pernambuco – Fonte – TCE-PE 
 

 

Considerando que a União e os estados atuam em co-gestão com os municípios, e tomando 

por base os dados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal– IDHM ( criado no início 

da década de 90 para o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e combina 

três componentes básicos do desenvolvimento humano:a longevidade, a educação e a renda) 

coletados no sítio do PNUD, foi realizada uma classificação em ordem decrescente de valores do 

IDHM por município, relativo ao ano de 2000, com sua respectiva GERES e Inspetoria do TCE, 

conforme demonstra o Apêndice III. Deste modo, para seleção da Inspetoria Regional do TCEPE 

que seria objeto da pesquisa, foi feita a classificação dos 20 menores IDHM, qual seja:  

TCE GERES Município IDHM, 1991 IDHM, 2000 

IRAR VI GERES Ibimirim      0,483       0,566  
IRSU IV GERES Santa Maria do Cambucá      0,460       0,566  
IRGA V GERES Terezinha      0,468       0,565  
IRPA III GERES Maraial      0,474       0,564  
IRSU II GERES Vertente do Lério      0,467       0,563  
IRGA V GERES Paranatama      0,462       0,561  
IRGA V GERES Saloá      0,495       0,561  
IRPA III GERES Xexéu      0,435       0,561  
IRGA IV GERES Ibirajuba      0,475       0,558  
IRBE IV GERES Barra de Guabiraba      0,484       0,554  
IRGA V GERES Jucati      0,470       0,553  
IRGA IV GERES Jurema      0,428       0,550  
IRPA III GERES São Benedito do Sul      0,404       0,549  
IRAR VI GERES Tupanatinga      0,417       0,540  
IRSA XI GERES Carnaubeira da Penha      0,466       0,537  
IRPA III GERES Lagoa dos Gatos      0,433       0,536  
IRGA V GERES Águas Belas      0,444       0,532  
IRGA V GERES Iati      0,435       0,526  
IRGA V GERES Caetés      0,452       0,521  
IRAR VI GERES Manari      0,359       0,467  

 Tabela 5.1 – Classificação dos 20 menores IDHM do Estado de Pernambuco – Base 2000 Fonte: PNUD, TCE/PE  



 79 

 Deste modo, considerando que das noves Inspetorias Regionais, a Inspetoria de 

Garanhuns foi a que mais possuía municípios dentre os 20 com menores IDHM, foi procedida 

sua escolha para realização do estudo, estando sob sua jurisdição, os seguintes municípios: Águas 

Belas, Angelim, Arcoverde, Bom Conselho, Brejão,Cachoeirinha, Caetés, Calçado, Canhotinho, 

Capoeiras, Correntes, Iati, Ibirajuba, Jucati, Jupi, Jurema, Lagoa do Ouro, Lajedo, Palmerina, 

Paranatama, Quipapá, Saloá, São Bento do Una , São João e Terezinha . 

 

5.2.3 CRITÉRIO PARA SELEÇÃO DOS INDICADORES 

Considerando que, como objeto de estudo foi definido que os indicadores seriam 

selecionados tomando por referência a portaria nº 493, de 13 de março de 2006, do Ministério da 

Saúde, que aprovou os indicadores que deveriam ser pactuados entre a União, estados e 

municípios, foram levantados no sitio do DATASUS , 8 indicadores, sendo 4 do Programa Saúde 

da Criança e 4 do Programa Saúde da Mulher.  

Por seu turno, foram adicionados mais dois indicadores de processo do Grupo “indicadores 

gerais” quais sejam: média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas e 

média mensal de visitas domiciliares por família. 

Além destes indicadores, foi considerado um indicador de insumo, qual seja, o valor per 

capita aplicado em saúde, pelo fato de estar sendo feito neste trabalho a avaliação de indicadores 

relacionados com a saúde após a EC29. 

INDICADOR DE INSUMO Valor per capita aplicado em saúde 
INDICADORES DE 

PROCESSO 
Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas 

 Média mensal de visitas domiciliares por família 
Coeficiente de mortalidade infantil 
Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer 

Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos 

PROGRAMA SAÚDE DA 
CRIANÇA 

INDICADORES DE 
RESULTADO Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (DDA) em menores de 5 anos 

Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas pré-natal 

Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em Mulheres de 25 a 59 anos 

Proporção de Partos Cesáreos 

PROGRAMA SAÚDE DA 
MULHER 

INDICADORES DE 
RESULTADO Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal 

Quadro 5.1 – Indicadores selecionados para análise. 
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Para cada indicador serão transcritos o conceito, o método do cálculo, a interpretação, 

aplicações, as limitações e a fonte para obtenção dos dados que foram estabelecidos no anexo II 

da referida portaria, quais sejam: 

Indicador 1 - Coeficiente de Mortalidade Infantil- CMI 

Conceito 

Mortalidade infantil é o termo usado para designar os óbitos de crianças menores de um 

ano de idade, ocorridos em determinado local e período.O indicador utilizado para a sua 

mensuração é o coeficiente de mortalidade infantil, definido como o número de óbitos de 

menores de um ano de idade por 1000 nascidos vivos, em determinado local e período. 

Método de Cálculo do Coeficiente de Mortalidade Infantil 

Coeficiente Mortalidade Infantil = nº de óbitos de residentes com menos de um ano de idade     X 1.000 

                                                           nº total de nascidos vivos de mães residentes 

Interpretação  

 O Coeficiente de Mortalidade Infantil estima o risco de um nascido vivo morrer durante o 

seu primeiro ano de vida, sendo um dos principais indicadores de saúde pública que pode ser 

utilizado tanto como indicador geral23, como por indicador geral específico24. 

De acordo com informações da Portaria nº 493 do Ministério da Saúde, os coeficientes de 

mortalidade infantil são classificados em altos (50 ou mais por 1000), médios (20 a 49 por 1000) 

e baixos (menos de 20 por 1000), em função de patamares alcançados em países desenvolvidos. 

Por sua vez, A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera mortalidade infantil alta aquela 

acima de 40 óbitos de menores de 1 ano de idade por 1.000 nascidos vivos. 

 Os dados do coeficiente de mortalidade infantil são calculados a partir das informações do 

Coeficiente de Mortalidade Neonatal e do Coeficiente de Mortalidade Pós-Neonatal, que por sua 

vez, são calculados de acordo com o número de dias de vida em que ocorreu o óbito, conforme o 

quadro 5.2.    

                                                
23 Como indicador geral, expressa, em associação com outros indicadores, a situação de saúde de uma comunidade e 
as desigualdades de saúde entre grupos sociais e regiões. 
24 Como indicador específico, revela as condições de saúde do grupo materno-infantil. 
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Coeficiente de Mortalidade Infantil - CMI 
0 a 1 ano de vida 

CM NEONATAL 
CM POS-

NEONATAL 
0 a 27 dias de vida 28 dias a 1 ano de  

CM Neonatal Precoce CM Neonatal Tardia vida   
0 a 6 dias de vida 7 a 27 dias de vida     

Quadro 5.2 – Coeficiente de Mortalidade Infantil de acordo com o número de dias de vida 

Aplicações 

� Analisar a situação de saúde e as condições de vida da população, detectando variações 

geográficas, temporais e entre grupos sociais. 

� Subsidiar o planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações voltadas para atenção à 

saúde da criança e da gestante. 

Limitações 

Sub-registro de óbitos de menores de um ano de idade e de nascidos vivos, erro na 

definição de nascido vivo: erro na informação da idade da criança na declaração de óbito. 

Fonte 

Os dados do numerador são obtidos no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e os 

dados do denominador são obtidos no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). 

 

Indicador 2 - Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer (PNVBPN) 

Conceito 

Este indicador expressa a proporção de nascidos vivos com peso ao nascer inferior a 2.500 

gramas, dentre os nascidos vivos, em determinado local e período.Compreende o registro da 

primeira pesagem do recém-nascido, preferencialmente realizada durante a primeira hora de vida, 

constante da ficha do SINASC. 
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Método de cálculo 

PNVBPN = Número de Nascidos Vivos25 com peso menor que 2.500g em determinado local e período X 1.000 

                                        Número de Nascidos Vivos no mesmo local e período 

Interpretação 

A ocorrência de baixo peso ao nascer expressa retardo do crescimento intra-uterino ou 

prematuridade e representa importante fator de risco para a morbimortalidade neonatal e infantil.  

O indicador serve como preditor da sobrevivência infantil: quanto menor o peso ao nascer, 

maior a probabilidade de morte precoce. Valores em torno de 5-6% são encontrados em países 

desenvolvidos, e convenções internacionais estabelecem que esta proporção não deve ultrapassar 

10%. 

Aplicações 

� Analisar variações geográficas e temporais da proporção de nascidos vivos de baixo peso. 

�  Contribuir para orientar iniciativas de intervenção nutricional e para avaliar condições 

orgânicas e condutas de risco da gestante (tabagismo, alcoolismo e outras). 

� Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações voltadas para a 

promoção da saúde reprodutiva, bem como proteção e atenção à saúde infantil. 

Limitações 

A inadequada padronização de procedimentos (tempo para aferição do peso ao nascer, 

natureza e condições do equipamento utilizado) afeta a qualidade da informação. A mensuração 

está particularmente prejudicada no caso de partos não-hospitalares. 

 

Fonte 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). 

 

 

                                                
25 Deve-se utilizar a informação de nascidos vivos por procedência da mãe ( município de residência) e não por local 
de nascimento 
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Indicador 3 - Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 

anos - TIHIRA 

 

Conceito 

Este indicador expressa a ocorrência de internações hospitalares por Infecção Respiratória 

Aguda (IRA) na população residente de menores de 5 anos, pagas pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), em determinado local e período. 

Método de Cálculo 

TIHIRA = nº de internações por IRA em crianças26 residentes menores de 5 anos no mesmo local e período X 1.000  

                         Total de crianças menores de 5 anos no mesmo local e período 

Interpretação 

Altas taxas de internações sugerem condições assistenciais insatisfatórias ao grupo infantil, 

isto é, uma precariedade no acesso e na qualidade dos serviços de saúde - principalmente os de 

atenção básica - oferecidos à população. 

Aplicações 

� Analisar variações geográficas e temporais nas taxas de internações hospitalares por IRA em 

crianças menores de 5 anos de idade, identificando situações de desequilíbrio que possam 

merecer atenção especial. 

� Contribuir na realização de análises comparativas da concentração de recursos médico-

hospitalares.  

� Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a 

assistência médico-hospitalar. 

 

                                                

26 Obs. Deve-se considerar as internações por procedência da criança (município de residência) e não de ocorrência 
da internação. 
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Limitações 

Não são consideradas as internações em unidades hospitalares sem vínculo com o SUS, as 

quais podem concentrar atendimento em determinadas especialidades assistenciais, influenciando 

o padrão de atendimento no SUS. 

O indicador é influenciado pela contagem cumulativa de internações de um mesmo 

paciente durante o período analisado. 

O sistema de informação utilizado pode não detectar inconsistências na classificação da 

causa de morbidade informada. 

Pode haver um registro indevido do endereço da criança, prejudicando a identificação do 

seu município de origem (residência). 

Fonte 

 Os dados do numerador são obtidos no Sistema de Informações Hospitalares do SUS 

(SIH-SUS) e os dados do denominador são obtidos na Base demográfica do IBGE . 

 

Indicador 4 -Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (DDA) em menores de 5 

anos TIDDA 

Conceito 

Este indicador expressa a ocorrência de internações hospitalares por Doença Diarréica 

Aguda (DDA) na população residente de menores de 5 anos, pagas pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), em determinado local e período. 

Método de Cálculo 

TIDDA =  nº de internações por DDA em crianças27 residentes menores de 5 anos no mesmo local e período X 1.000  

                         Total de crianças menores de 5 anos no mesmo local e período 

                                                
27 Obs. Deve-se considerar as internações por procedência da criança (município de residência) e não de ocorrência 

da internação. 



 85 

Interpretação 

Altas taxas de internações  sugerem condições assistenciais insatisfatórias ao grupo infantil, 

isto é, precariedade no acesso e na qualidade dos serviços de saúde - principalmente os de 

atenção básica - oferecidos à população. 

Aplicações 

� Analisar variações geográficas e temporais nas taxas de internações hospitalares por DDA, em 

crianças menores de 5 anos de idade, identificando situações de desequilíbrio que possam 

merecer atenção especial. 

� Contribuir na realização de análises comparativas da concentração de recursos médico-

hospitalares.Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas 

voltadas para a assistência médico-hospitalar. 

Limitações 

Não são consideradas as internações em unidades hospitalares sem vínculo com o SUS, as 

quais podem concentrar atendimento em determinadas especialidades assistenciais, influenciando 

o padrão de atendimento no SUS. 

O indicador é influenciado pela contagem cumulativa de internações de um mesmo 

paciente durante o período analisado. 

O sistema de informação utilizado pode não detectar inconsistências na classificação da 

causa de morbidade informada. 

Pode haver um registro indevido do endereço da criança, prejudicando a identificação do 

seu município de origem (residência). 

Fonte 

Os dados do numerador são obtidos no Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-

SUS) e os dados do denominador são obtidos na Base demográfica do IBGE . 
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Indicador 5 - Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV4CPN 

Conceito 

Este indicador é a expressão da proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais 

consultas de pré-natal, em determinado local e período. 

Método de cálculo 

PNV4CPN =Nºde nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal em determinado local e período x 100 
                                               Nº. de nascidos vivos no mesmo local e período 

Interpretação 

Indica a concentração de consultas de atendimento pré-natal, a partir da quarta consulta. 

Aplicações 

� Analisar a cobertura dos serviços de pré-natal, detectando variações geográficas, temporais e 

entre grupos sociais. 

� Subsidiar o planejamento e avaliação de políticas de saúde voltadas para o atendimento pré-

natal. 

Limitações 

Não abrange o universo das gestantes, excluindo aquelas que tiveram aborto ou como 

produto da gestação o nascido morto. 

É um indicador quantitativo do número de consultas, não fornecendo informação sobre a 

qualidade do atendimento. 

Implantação parcial do SINASC em alguns estados e municípios. 

Fonte 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). 
 

 



 87 

Indicador 6 - Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 

anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM 

Conceito 

Este indicador reflete, em forma de razão, o número de exames de citopatologia realizados 

em mulheres de 25 a 59 anos em relação à população feminina da mesma faixa etária, em 

determinado local e período. 

Método de cálculo 

RECCVM= Nºde exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25-59 anos em determinado local e período 

                                 população feminina entre 25-59 anos do mesmo local e período 

Interpretação 

Indica a cobertura da população feminina de 25 a 59 anos com relação a exames 

citopatológicos cérvico-vaginais. 

O indicador objetiva avaliar, de forma direta, a disponibilidade de ações básicas de 

prevenção e controle (educação para a saúde, captação e diagnóstico precoce) do câncer de colo 

de útero. 

Na medida em que é preconizada a realização de um exame a cada três anos após dois 

resultados negativos de exames anuais, razões acima de 0,3 podem ser consideradas adequadas. 

Aplicações 

� Identificar a cobertura desta ação nos grupos de risco da população feminina e orientar a 

adoção de medidas de controle. 

� Subsidiar o planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações voltadas para atenção à 

saúde da mulher desse grupo etário. 

Limitações 

O numerador só abrange o universo de exames de mulheres, desse grupo etário, atendidas 

em unidades vinculadas ao SUS, enquanto o denominador inclui, também, o conjunto de 

mulheres beneficiárias de seguros privados de saúde. 
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Não reflete adequadamente a cobertura ou concentração deste procedimento na população 

alvo pois não identifica a realização de vários procedimentos em uma mesma mulher. 

A fonte de informação é o Siscam/Siscolo, cujas informações não estão disponíveis para os 

municípios que não contam com laboratórios de citopatologia. 

Fonte 

 Os dados do numerador são obtidos no Sistema de Informações do Câncer da Mulher – 

Siscam/Siscolo e os dados do denominador são obtidos na Base demográfica do IBGE . 

 

Indicador 7 - Proporção de partos cesáreos - PPC 

Conceito 

Este indicador reflete a proporção de partos cesáreos realizados dentre o total de partos 

ocorridos, em determinado local e período. 

Método de cálculo 

PPC =Nº de nascidos vivos de partos cesáreos de mães residentes em determinado local e período x 100 
                      Nº. total de nascidos vivos de partos hospitalares no mesmo local e período 

 

Interpretação 

Este indicador mede a ocorrência de partos cesáreos no total de partos hospitalares, a partir 

das informações disponíveis na base de dados sobre nascidos vivos. 

Os limites estabelecidos pelo Ministério da Saúde para partos cesáreos são: para unidades 

hospitalares de alto risco - 40% e para unidades de risco habitual - até 25%. 

Este é um indicador que, apesar de complementar, deve ser monitorado pelo gestor 

municipal, uma vez que os partos não ocorrem na atenção básica. A portaria GM nº 466, de 

14/06/2000, retificada em 30/06/2000, propôs o Pacto pela Redução das Taxas de Cesárea, a ser 

firmado entre os gestores estaduais e o gestor federal, estabelecendo a taxa de 25% como 

desejável para todos os estados até 2007. 
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Aplicações 

Identificar desvios de taxas de cesáreas preconizadas e orientar a adoção de medidas de 

controle. Subsidiar o planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações voltadas para a 

melhoria da qualidade da atenção obstétrica hospitalar. 

Limitações 

Possibilidade de nascidos vivos que morrem logo após o nascimento serem declarados 

como natimortos, deixando de ser incorporados à base do SINASC. 

Implantação parcial do SINASC em alguns estados e municípios. 

Taxas baixas de cesárea podem refletir dificuldade de acesso aos serviços, não significam 

necessariamente boa qualidade. 

Fonte 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). 

 

Indicador 8 - Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV7CPN 

Conceito 

Este indicador é a expressão da proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais 

consultas de pré-natal, em determinado local e período. 

 

Método de cálculo 

PNV7CPN =Nºde nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal em determinado local e período x 100 

                                               Nº. de nascidos vivos no mesmo local e período 

 

Interpretação 

Indica a concentração de consultas de atendimento pré-natal, a partir da sétima consulta. 
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Aplicações 

� Analisar a cobertura dos serviços de pré-natal, detectando variações geográficas, temporais e 

entre grupos sociais. 

� Subsidiar o planejamento e avaliação de políticas de saúde voltadas para o atendimento pré-

natal. 

Limitações 

Não abrange o universo das gestantes, excluindo aquelas que tiveram aborto ou como 

produto da gestação, o nascido morto. 

É um indicador quantitativo do número de consultas, não fornecendo informação sobre a 

qualidade do atendimento. 

Implantação parcial do SINASC em alguns estados e municípios. 

Fonte 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). 

 

Indicador 9 - Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas - 

MACMPEB 

 

Conceituação 

Este indicador reflete a média anual de consultas médicas realizadas, por habitante, nas 

especialidades básicas, em determinado local e período. 

 
Método de cálculo 
MACMPEB = Nº consultas médicas nas especialidades básicas em determinado local e período x 100 
                      Nº. total de nascidos vivos de partos hospitalares no mesmo local e período 

Interpretação 

A oferta de consultas médicas nas especialidades básicas reflete a capacidade da rede 

básica em prestar assistência individual. 
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Aplicações 

� Avaliar e reprogramar a oferta de consultas básicas ambulatoriais. 

Limitações 

Dificuldade de se definir um parâmetro ideal de consultas médicas nas especialidades 

básicas por habitante. 

Sub-registro das informações no SIA/SUS, principalmente a partir da introdução do SIAB. 

Fonte 

 Os dados do numerador são obtidos no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

(SIA-SUS) e os dados do denominador são obtidos na Base demográfica do IBGE . 

 

Indicador 10 - Média mensal de visitas domiciliares por família - MMVDF 

Conceito 

Este indicador reflete a média de visitas domiciliares de profissionais de nível superior, 

nível médio e agentes comunitários de saúde (ACS), realizadas por família, por mês, em 

determinado local e período. 

Método de cálculo 

MMVDF= Número de visitas domiciliar.de prof. de nível superior, médio e ACS em determinado local e período x100 
                      Nº. famílias28 do município x número de meses no mesmo local e período 

 

Interpretação 

Indica tendência de mudança de modelo assistencial, num enfoque de promoção da saúde. 

                                                
28 O número de famílias é estimado pela divisão da população do município pelo número médio de pessoas por 
famílias, conforme o Censo 2000 (IBGE): 
Região Norte: 4,0 pessoas por família, 
Região Nordeste: 3,7 pessoas por família, 
Região Sudeste: 3,3 pessoas por família, 
Região Sul: 3,3 pessoas por família, 
Região Centro-Oeste: 3,4 pessoas por família. 
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A freqüência com que o serviço de saúde se faz presente na residência das pessoas, embora 

não parametrizada em termos ideais, está relacionada à incorporação de hábitos saudáveis e à 

elevação dos padrões de higiene e condições de saúde. 

Aplicações 

� Avaliar a implementação de novas práticas sanitárias pelos profissionais de saúde, não 

restritas à unidade de saúde. 

� Reprogramar a oferta de serviços realizados fora da unidade de saúde. 

Limitações 

Inexistência de dados atualizados sobre o número de domicílios existentes nos municípios. 

Não reflete a totalidade das ações de caráter de promoção de saúde, além de incluir ações 

curativas realizadas nos domicílios. 

Fonte 

 Os dados do numerador são obtidos no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

(SIA-SUS) e os dados do denominador são obtidos na Base demográfica do IBGE . 

Observação: Além dos 10 indicadores diretamente relacionados com a saúde será calculado o 

indicador valor per capita aplicado em saúde, cujo cálculo é feito por meio  da seguinte fórmula: 

 

Valor per capita aplicado em saúde =Somatório dos valores aplicados em saúde pela União, Estado e Município 
                                                                           População do Município 

 

5.3 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada de duas maneiras. Quanto aos valores aplicados na saúde 

pelos municípios da Inspetoria Regional de Garanhuns, foi efetuado o levantamento dos dados na 

sede da Inspetoria, localizada no município de Garanhuns, a partir das informações que 

integravam os relatórios de auditorias realizadas pelo TCEPE. Por sua vez, quanto aos 

indicadores selecionados, as informações foram obtidas diretamente no sítio do DATASUS, qual 

seja www.datasus.gov.br.   



 93 

5.4 TRATAMENTO DE DADOS 

 No tratamento de dados, foram utilizados os seguintes procedimentos estatísticos: 

• Cálculo da Média dos valores aplicados em saúde da amostra dos municípios selecionados; 

• Elaboração de Gráficos de Distribuição de Freqüência (histogramas);  

• Deflacionamento de Séries – Este procedimento tem por finalidade facilitar a comparação de 

dados em um mesmo ano. 

De acordo com Sartoris “Isto equivale a encontrar uma série de valores reais, ou seja, 

retirar os efeitos da desvalorização da moeda (inflação) o que é conhecido como deflacionamento 

de uma série.” (2001,p.394) 

Por sua vez, segundo Braule( 2001, p.85) “uma aplicação bastante útil de números índices é 

o deflacionamento de séries, que em resumo, consiste na divisão de uma série expressa em moeda 

corrente por uma série de índice de preços, obtendo-se então a evolução real da variável, isto é 

sem o efeito inflacionário.”  

•  Elaboração do Intervalo de Confiança e teste de hipótese– Segundo Levine et al. (2005, p. 

260) “A inferência estatística representa o processo de utilização de resultados de amostras, 

visando tirar conclusões sobre as características de uma população.” No caso do presente estudo, 

foi calculada a média da amostra, denominada de x . 

 Por sua vez, segundo Levin e Fox (2004, p. 192)  

“[..] podemos achar o âmbito de valores das médias no qual nossa verdadeira média 
populacional provavelmente se situa. Podemos também estimar a probabilidade de nossa 
média populacional situar-se efetivamente dentro daquele intervalo de valores. Esse é o 
conceito de intervalo de confiança.” 

   

 Deste modo, considerando que a amostra escolhida tem tamanho igual a 16 e não se 

conhece a variância da população, tem-se que, para se estimar o intervalo de confiança, será 

utilizada a distribuição t de Student com a aplicação da seguinte formula: 
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n

s
txIC n 1−

−
±=

 

N   = tamanho da amostra 
s    = desvio padrão da amostra 
X  = média da amostra 
Nível de significância = 0,01 – Intervalo de 99% de Confiança. 

1−nt  =2,9467 (valor obtido tabelado para Distribuição T-Student)  

 

Deste modo, a partir do nível de significância, representado por (1-α) é construído um 

intervalo de confiança, e, deste modo, (1-α) é probabilidade de que o intervalo de confiança 

contenha o parâmetro da população.  

Em seguida, foi realizado o teste de hipóteses29 para cada indicador, sendo ao final 

apresentada a conclusão encontrada. Uma hipótese representa uma afirmação sobre um parâmetro 

da distribuição de uma variável. 

 Para fins deste estudo, para cada indicador é formulado um teste com duas hipóteses: a 

hipótese nula (Ho) e a hipótese alternativa (Ha).  A  hipótese nula representa a afirmação sobre a 

média contra qual esta se buscando evidência nos dados da amostra e a hipótese alternativa é a 

que se contrapõe a hipótese nula. 

Posteriormente, é feita a verificação se o valor estabelecido em Ho encontra-se dentro do 

intervalo de confiança. Caso este valor esteja dentro do intervalo, se aceita Ho. Caso o valor esta 

esteja fora do intervalo de confiança, rejeita-se Ho. 

 

5.5 RESULTADOS ENCONTRADOS 

 A seguir são apresentadas as respostas a cada pergunta que foi objeto da presente 

dissertação: 

                                                
29 O teste de hipóteses que consiste em avaliar a veracidade do valor atribuído a um parâmetro da população, com 
base no resultado obtido em uma amostra 
 



 95 

i. Houve cumprimento da EC29 nos municípios que estão sendo objeto de estudo? Qual o 

percentual médio aplicado em saúde? Como se comportou a distribuição de freqüência dos 

valores aplicados em saúde pelos municípios? 

Resposta – Os dados da tabela 5.2 revelam que a média dos valores aplicados em saúde desde o 

ano de 2002 é superior a 15%. Os cálculos anuais estão nos apêndices V a IX. 

Dado/Ano 2002 2003 2004 2005 
Média 16,61 17,26 16,65 17,68 
Desvio Padrão 5,01 5,70 5,23 3,64 
Mínimo 5,20 5,85 9,28 12,56 
Máximo 28,98 31,71 28,62 28,15 
Limite EC29 10,20 11,80 15,00 15,00 
Qtd Municípios que cumpriram          23               21          14            17  
% Municípios que cumpriram 92,00 84,00 56,00 68,00 

Tabela 5.2 Percentuais aplicados em saúde no período 2002-2005 da amostra.  Fonte: TCEPE 
 

Por sua vez, foram elaborados os seguintes gráficos de distribuição de freqüência:  

Distribuição de Frequência dos Percentuais Aplicado s 
em Saúde - 2002 ( Min. 10,2%)

2

7

11

3
2

0

2

4

6

8

10

12

5,00% - 10,00% 10,01% - 15,00% 15,01% - 20,00% 20,01% - 25,00% 25,01% -30,00%

Q
td

 . 
D

e 
M

u
ni

cí
p

io
s

Distribuição de Frequência dos Percentuais Aplicado s 
em Saúde - 2004 ( Min. 15%)
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Distribuição de Frequência dos Percentuais Aplicado s 
em Saúde - 2003 ( Min. 11,8%)
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Distribuição de Frequência dos Percentuais Aplicado s 
em Saúde - 2005 ( Min. 15%)
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Gráfico 5.1 Distribuição de Freqüência dos Percentuais Aplicados em Saúde. Fonte: Dados TCEPE 
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A distribuição de freqüência possui comportamentos semelhantes em 2002 e 2003 e, 

considerando que em 2002 e 2003, os percentuais mínimos a serem aplicados em saúde eram de 

10,2% e 11,8%, respectivamente, tem-se que 92% (23 municípios) em 2002 e 96% (24 

municípios) em 2003 que foram analisados cumpriram a EC29. Por sua vez, em 2004, ou seja, 

quando o percentual mínimo passou a ser de 15%, foi possível constatar a redução do percentual 

de municípios que cumpriram a EC 29 para 56% (14 municípios). Faz-se o destaque para o fato 

de que 2004 foi o último ano da gestão dos prefeitos eleitos em 2001. Por sua vez, em 2005 

constata-se que houve o cumprimento da EC29 por parte de 68% (17 municípios). 

 

ii. Qual o valor per capita aplicado em saúde por município na amostra analisada relativo à 

parcela municipal? Foi constatado aumento no valor per capita aplicado em saúde em 

relação a esta parcela?   
 

Resposta – No apêndice X encontram-se relacionados os valores per capita aplicados em saúde 

relativos à parcela municipal, considerando os dados de todos os municípios. Na tabela 5.3 

encontram-se os valores médios aplicados em saúde, os quais foram deflacionados, pelo IPCA, 

tomando por base o ano de 2002. Deste modo, é possível concluir que de 2002 a 2004 houve a 

redução do valor per capita aplicado em saúde em relação à parcela municipal. Por sua vez, é 

possível constatar que entre 2004 e 2005 houve um aumento na média do valor per capita 

aplicado em saúde. 

 

 APLICAÇÃO PER CAPITA MUNICIPAL DEFLACIONADA  
ANO 2.002 2.003 2.004 2.005 

MÉDIA            45,01       44,39            42,98       52,33  
Tabela 5.3 – Aplicação per capita municipal 
Fonte TCEPE Valor em Real - Base 2002 – Deflacionado pelo IPCA 
 

 

 

iii.  Qual a composição da participação do município no total de recursos aplicados em 

saúde? Qual o valor per capita total (recursos federais + estaduais+municipais) aplicado em 

saúde por município na amostra analisada? 

 

Resposta – Em relação a esta questão não foi possível utilizar os dados dos 25 municípios 

selecionados, haja vista a indisponibilidade dos dados relativos aos repasses federais e estaduais. 
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 Destarte, a análise foi feita com base nos dados de 16 municípios, onde a partir dos dados 

do apêndice XII, é possível constatar que os municípios estão participando em média com pouco 

mais de 50% do valor per capita aplicado em saúde, conforme demonstram os dados da tabela 

5.4. 

 % Parte Municipal 
Ano 2.002 2.003 2.004 2.005 

Média 53,60 56,04 50,24 51,66 
Tabela 5.4 – Percentual da participação municipal nos gastos em saúde. Fonte : Dados TCEPE 
 

 Considerando o total de recursos aplicados na saúde, tem-se o valor total per capita da  

tabela 5.5, cujos dados demonstram que este valor teve uma significativa redução entre 2002 e 

2003, tendo havido aumento em 2004 e 2005. Segundo dados do RIPSA (2008) o valor per capita 

aplicado em saúde para 2004 foi de R$ 358,00, sendo R$ 268,00 (União+ Estados) e R$ 90,00 

dos Municípios. Comparando com os dados de 2004 da amostra, tem-se R$54,78 

(União+Estados) e Municípios (R$ 52,63) totalizando R$ 107,41. 

 Aplicação Total 
Ano 2.002 2.003 2.004 2.005 

Média      89,63       82,43       91,33      103,64  
Tabela 5.5Valor per capita total aplicado em saúde. Fonte TCE – Valor em Real  – Deflacionado pelo IPCA 
 
iv. Foi possível constatar a correlação entre gastos aplicados em saúde pelos municípios e a 

renda per capita da população? 

Resposta – Sim. Foi possível constatar a correlação negativa moderada entre gastos per capita em 

saúde versus renda per capita, conforme demonstra o gráfico 5.2. 
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Gráfico 5.2 – Aplicação Per capita em saúde versus Renda Per capita 
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Isto significa que de acordo com os dados da tabela 5.6, os maiores valores per capita 

aplicados em saúde estão nos municípios com menor renda per capita. Os dados dos demais anos 

encontram-se relacionados no Apêndice XIII 

  
Renda Per 

Capita 
Aplicação  per 

capita 2002 
Aplicação  per 

capita 2003 
Aplicação  per 

capita 2004 
Aplicação  per 

capita 2005 

Renda Per Capita                 1,00      

Aplicação  per capita 2002               (0,45)                       1,00     

Aplicação  per capita 2003               (0,61)                       0,78               1,00    

Aplicação  per capita 2004               (0,45)                       0,72               0,88  
                               
1,00   

Aplicação  per capita 2005               (0,48)                       0,61               0,81  
                               
0,86  

                               
1,00  

Tabela 5.6 – Coeficiente de Correlação Aplicação per capita em saúde versus renda per capita 

 

QUESITOS RELACIONADOS COM O PROGRAMA SAÚDE DA CRIAN ÇA  

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Para responder às questões seguintes são necessárias serem feitas breves considerações, 

posto que, até o presente momento, as respostas foram apresentadas com base na análise dos 

dados coletados.  

Em assim sendo, é oportuno recordar que, como os municípios atuam em co-gestão com a 

União e Estados, e as ações integradas refletem nos programas de saúde do município, apesar de 

terem sido selecionados 25 municípios que estão sob a jurisdição da Inspetoria de Garanhuns, a 

análise se restringirá a 16 destes municípios, em face à indisponibilidade dos dados relativos aos 

repasses federais e municipais para os demais municípios. 

Para as questões seguintes, as respostas serão apresentadas de acordo com a realização de 

testes de hipóteses.Para cada indicador selecionado, serão efetuados os seguintes procedimentos: 

• Cálculo da média do indicador para os 16 municípios selecionados; 

•  Construção do intervalo com 99% de confiança. Este intervalo significa que haverá 99% de 

confiança de que uma amostra tenha sido selecionada e nela se inclua a média da população. Para 

cada Indicador foi construído o intervalo de confiança. 
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•  Realização do teste de hipótese, onde em cada caso será definida a hipótese nula e a hipótese 

alternativa. A análise foi realizada ano a ano tomando como referência dados do Brasil e os dados 

de Pernambuco. 

• Verificação da existência de correlação – Segundo Braule (2001, p.177)“ em linguagem 

estatística diz-se que existe correlação entre duas variáveis quando elas caminham ( quase) 

sempre no mesmo caminho, ou (quase) sempre em sentidos opostos.” No primeiro caso, a 

correlação  é positiva; e no segundo, negativa. 

O coeficiente de correlação de Pearson , calculado por meio  do Excel, denomina-se “r” e 

varia entre -1,00 e +1,00. Assim, Levin e Fox ( 2004, p.334)propõem os seguintes parâmetros: 

- 1,00 � correlação negativa perfeita + 1,00 � correlação positiva perfeita 
- 0,60 � forte correlação negativa + 0,60� forte correlação positiva 
- 0,30 � correlação negativa moderada +0,30 � correlação positiva moderada 
- 0,10 � Fraca correlação negativa + 0,10�  Fraca correlação positiva 
- 0,00  � não há correlação  

 Quadro 5.3 Valores para o Coeficiente de Correlação. 

Por sua vez, é feita a comparação do r de Pearson obtido com o valor crítico da Tabela 

tabelado com o valor t calculado e em seguida efetua-se o teste de hipótese. Se o valor obtido 

excede o valor critico, rejeita-se a hipótese nula de nenhuma relação. Caso contrario, mantém-se 

a hipótese nula e concluí-se que não há relação. 

O valor t é calculado pela formula [ ] 2/12 )1/()2(* rnrt −−=   

Onde n é o tamanho da mostra e r é o coeficiente de Pearson. 

 

v. Como se comportaram os indicadores selecionados do Programa Saúde da Criança? 

1 – Coeficiente de Mortalidade Infantil - CMI  

 ANO Média do  
DADOS 2002 2003 2004 2005 Período 
Brasil        19,3         18,9         17,9         17,0           18,3  

Pernambuco        25,9         26,2         22,8         21,5           24,1  
Média da Amostra      31,68       37,21       33,44       31,77           33,5  

Limite Inferior      23,39       26,70       22,43       23,50    
Limite Superior        39,98       47,72       44,44       40,03    

Tabela 5.7 Resumo do CMI para  o período 2002-2005 
Fonte: Dados do DATASUS. 
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CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA DADOS NACIONAIS 

 

a) Para 2002 o CMI do Brasil foi de 19,3 

Ho: Os níveis do coeficiente de mortalidade infantil (CMI) dos municípios estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis do coeficiente de mortalidade infantil (CMI) dos municípios não estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Brasil. 

 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
23,39 Intervalo de Confiança 39,98 

                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se 

que os níveis do coeficiente de mortalidade infantil dos municípios não estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Brasil. 

 

b) Para 2003 o CMI do Brasil foi de 18,9 

Ho: Os níveis do coeficiente de mortalidade infantil (CMI) dos municípios estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis do coeficiente de mortalidade infantil (CMI) dos municípios não estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
26,70 Intervalo de Confiança 47,72 

                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis do coeficiente de mortalidade infantil dos municípios não estão compatíveis com o nível 

apresentado para o Brasil. 

 

c) Para 2004 o CMI do Brasil foi de 17,9 

Ho: Os níveis do coeficiente de mortalidade infantil (CMI) dos municípios estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Brasil. 

CMI=19,3

CMI=18,9
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Ha: Os níveis do coeficiente de mortalidade infantil (CMI) dos municípios não estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Brasil. 

 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
22,43 Intervalo de Confiança 44,44 

                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se 

que os níveis do coeficiente de mortalidade infantil dos municípios não estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Brasil. 

 

d) Para 2005 o CMI do Brasil foi de 17,0 

Ho: Os níveis do coeficiente de mortalidade infantil (CMI) dos municípios estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis do coeficiente de mortalidade infantil (CMI) dos municípios não estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
23,5 Intervalo de Confiança 40,03 

                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se 

que os níveis do coeficiente de mortalidade infantil dos municípios não estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Brasil. 

 

CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA DADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

a) Para 2002 o CMI de Pernambuco foi de 25,9 

Ho: Os níveis do coeficiente de mortalidade infantil (CMI) dos municípios estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha: Os níveis do coeficiente de mortalidade infantil (CMI) dos municípios não estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
23,39 Intervalo de Confiança 39,98 

                   LI                                       LS  

CMI=17,0

CMI=25,9 

CMI =17,9 
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Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis do coeficiente de mortalidade infantil dos municípios  estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

b) Para 2003 o CMI de Pernambuco foi de 26,2 

Ho : Os níveis do coeficiente de mortalidade infantil (CMI) dos municípios estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha : Os níveis do coeficiente de mortalidade infantil (CMI) dos municípios não estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
26,70 Intervalo de Confiança 47,72 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se 

que os níveis de coeficiente do mortalidade infantil dos municípios não estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

c) Para 2004 o CMI de Pernambuco foi de 22,8 

Ho: Os níveis do coeficiente de mortalidade infantil (CMI) dos municípios estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha: Os níveis do coeficiente de mortalidade infantil (CMI) dos municípios não estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
22,43 Intervalo de Confiança 44,44 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis do coeficiente de mortalidade infantil dos municípios estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

d) Para 2005 o CMI de Pernambuco foi de 21,5 

Ho: Os níveis do coeficiente de mortalidade infantil (CMI) dos municípios estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

CMI=26,2 

CMI=22,8 
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Ha: Os níveis do coeficiente de mortalidade infantil (CMI) dos municípios não estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
23,5 Intervalo de Confiança 40,03 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se 

que os níveis do coeficiente de mortalidade infantil dos municípios não estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

ANÁLISE DOS DADOS – Os testes comprovaram que, em relação ao Brasil, durante todo o 

período de 2002 a 2005, os níveis do coeficiente de mortalidade infantil (CMI) dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. Por sua vez, em relação ao Estado, 

os níveis do coeficiente de mortalidade infantil (CMI) dos municípios estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Estado de Pernambuco em 2002 e 2004, não estando compatíveis nos 

demais anos. Por sua vez, a média da amostra esteve no período sempre acima dos 30 casos por 

mil. Este valor está enquadrado como “médio” de acordo com os dados da Portaria n˚ 493 do 

Ministério da Saúde. Há que se fazer destaque para os dados publicados no Relatório sobre a 

situação da População Mundial, publicado pelo Fundo de População das Nações Unidas que 

aponta o Brasil como o terceiro maior índice de mortalidade infantil na América do Sul, perdendo 

para a Bolívia com 45/1000 e Paraguai 32/1000. Considerando que os dados da Mortalidade 

infantil no Período apresentaram média de 24/1000 e que a média da amostra foi de 33/1000 no 

período em análise, o Brasil estaria próximo de ser, à época, o segundo país de maior Coeficiente 

de Mortalidade Infantil da América do Sul. 

 

2- Proporção de Nascidos Vivos com Baixo Peso ao Nascer – PNVBPN 

 ANO Média do 
DADOS 2002 2003 2004 2005 Período 
Brasil          8,1           8,2           8,2           8,1            8,1  

Pernambuco          7,5           7,5           7,7           7,6            7,6  
Média da Amostra        6,95         6,43         6,53         7,84            6,9  

Limite Inferior        5,65         4,94         5,04         6,39    
Limite Superior          8,24         7,91         8,02         9,29    

Tabela 5.8 Resumo da PNVBPN para o período 2002-2005 
Fonte: Dados do DATASUS 

CMI=21,5 
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CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA DADOS NACIONAIS 

 

a) Para 2002 a PNVBPN do Brasil foi de 8,1 

Ho: Os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
5,65 Intervalo de Confiança 8,24 

                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos 

municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

b) Para 2003 a PNVBPN do Brasil foi de 8,2 

Ho: Os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
4,94 Intervalo de Confiança 7,91 

                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

c) Para  2004 a PNVBPN do Brasil foi de 8,2 

Ho: Os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

PNVBPN=8,1 

PNVBPN=8,2 
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REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
5,04 Intervalo de Confiança 8,02 

                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

d) Para 2005 PNVBPN do Brasil foi de 8,1 

Ho: Os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
6,39 Intervalo de Confiança 9,29 

                   LI                                       LS  

 

Como o valor nacional está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer  (PNVBPN) dos 

municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 
 

CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA DADOS DO ESTADO 

 

a) Para 2002 a PNVBPN do Estado de Pernambuco foi de 7,5 

Ho : Os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha : Os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
5,65 Intervalo de Confiança 8,24 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos 

municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

PNVBPN=8,2 

PNVBPN=8,1 

PNVBPN=7,5 
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b) Para 2003 a PNVBPN de Pernambuco foi de 7,5 

Ho : Os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha : Os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
4,94 Intervalo de Confiança 7,91 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer  (PNVBPN) dos 

municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

c) Para 2004 a PNVBPN de Pernambuco foi de 7,7 

Ho : Os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha : Os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
5,04 Intervalo de Confiança 8,02 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer  (PNVBPN) dos 

municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 
 

d) Para 2005 a PNVBPN de Pernambuco foi de 7,6 

Ho : Os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha : Os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
6,39 Intervalo de Confiança 9,29 

                   LI                                       LS  

PNVBPN=7,5 

PNVBPN=7,7 PNVBPN=7,7 

PNVBPN=7,6 
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Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer (PNVBPN) dos 

municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

ANÁLISE DOS DADOS - Os testes comprovaram que, durante todo o período analisado, os 

níveis da PNVBPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. Por sua vez, em relação aos dados do Brasil, os níveis da (PNVBPN) dos 

municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil em 2002 e 2005, não estando 

compatíveis nos demais anos. Cumpre destacar que de acordo com os dados da Portaria n˚ 493 do 

Ministério da Saúde, valores entre 5 e 6% são encontrados em países desenvolvidos. Dados da 

amostra indicam que a média da PNVBPN do período foi menor do que a do Brasil e do Estado, 

fato que revela que a amostra possui valores melhores do que o valor nacional e o estadual. 

 

3 – Taxa de internações hospitalares por infecção respiratória aguda-ira em menores de 5 

anos - TIHIRA 

 ANO Média do 
DADOS 2002 2003 2004 2005 Período 
Brasil        33,1         32,8         29,9         26,5         30,58  

Pernambuco        31,4         27,4         25,4         25,1         27,31  
Média da Amostra       22,24        17,25        16,71        15,70         17,97  

Limite Inferior       15,59        11,77        11,68        10,70    
Limite Superior         28,89        22,73        21,74        20,69    

Tabela 5.9 Resumo da TIHIRA para o período 2002-2005  - Fonte: Dados do DATASUS. 
 

CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA DADOS NACIONAIS 

a) Para 2002 a TIHIRA do Brasil foi de 33,1 

Ho: Os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
15,59 Intervalo de Confiança 28,89 

                   LI                                       LS  

 

TIHIRA=33,1
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Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

b) Para 2003 a TIHIRA do Brasil foi de 32,8 

Ho: Os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
11,77 Intervalo de Confiança 22,73 

                   LI                                       LS  

 

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 
 

c) Para 2004 a TIHIRA do Brasil foi de 29,9 

Ho: Os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
11,68 Intervalo de Confiança 21,74 

                   LI                                       LS  

 

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

d) Para 2005  a TIHIRA do Brasil foi de 26,5 

TIHIRA=32,8 

TIHIRA=29,9 
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Ho: Os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
10,7 Intervalo de Confiança 20,69 

                   LI                                       LS  

 

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 
 

CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA DADOS DO ESTADO 

 

a) Para 2002 a TIHIRA de Pernambuco foi de 31,4 

Ho : Os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha : Os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
15,59 Intervalo de Confiança 28,89 

                   LI                                       LS  

 

Como o valor estadual está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

b) Para 2003 a TIHIRA de Pernambuco foi de 27,4 

Ho : Os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

TIHIRA=26,5

TIHIRA=31,4
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Ha : Os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
11,77 Intervalo de Confiança 22,73 

                   LI                                       LS  

 

Como o valor estadual está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 
 

c) Para 2004 a TIHIRA de Pernambuco foi de 25,4 

Ho : Os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha : Os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
11,68 Intervalo de Confiança 21,74 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco l. 
 

d) Para 2005 a TIHIRA de Pernambuco foi de 25,1 

Ho : Os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha : Os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
10,7 Intervalo de Confiança 20,69 

                   LI                                       LS  

TIHIRA=27,4 

TIHIRA=25,4 

TIHIRA=25,1 
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Como o valor estadual está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

ANÁLISE DOS DADOS - Os níveis da Taxa de Internações por Infecção Respiratória Aguda 

(TIHIRA) dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil nem para 

o Estado. Porém, os níveis da Taxa de Internações por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA) 

dos municípios possuem valor menor do que os dados do Brasil e do Estado, o que indica uma 

situação melhor da que foi adotada como referência. Destaque para o fato de que a meta nacional 

pactuada para 2006 deste indicador foi de 25,4 para o Brasil e de 21,3 para o Estado, ou seja, no 

período a região já tinha indicador melhor que o pactuado. 

 

4 – Taxa de Internações por Doença Diarréica Aguda em menores de 5 anos (TIDDA) 

 ANO  Média do  
DADOS 2002 2003 2004 2005  Período  
Brasil        20,0         19,0         17,5         17,0         18,36  

Pernambuco        24,8         24,9         23,3         22,0         23,75  
Média da Amostra       20,47        22,21        16,84        19,21         19,68  

Limite Inferior       13,98        13,42        10,27        11,30    
Limite Superior         26,96        31,01        23,41        27,12    

Tabela 5.10 Resumo da TIDDA para o período 2002-2005 - Fonte: Dados do DATASUS. 
 

CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA DADOS NACIONAIS 

 

a) Para 2002  a TIDDA do Brasil foi de 20,0 

Ho: Os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
13,98 Intervalo de Confiança 26,96 

                   LI                                       LS  

TIDDA= 20,0 
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Como o valor nacional está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos 

municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

b) Para 2003 a TIDDA do Brasil foi de 19,0 

Ho: Os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
13,42 Intervalo de Confiança 31,01 

                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos 

municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 
 

c) Para 2004 a TIDDA do Brasil foi de 17,5 

Ho: Os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
10,27 Intervalo de Confiança 23,41 

                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos 

municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 
 

d) Para 2005 a TIDDA do Brasil foi de 17,0 

Ho: Os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

TIDDA=19,0 

TIDDA=17,5 
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REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
11,3 Intervalo de Confiança 27,12 

                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos 

municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA DADOS DO ESTADO 

 

a) Para 2002 a TIDDA de Pernambuco foi de 24,8 

Ho: Os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
13,98 Intervalo de Confiança 26,96 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos 

municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

b) Para 2003 a TIDDA de Pernambuco foi de 24,9 

Ho: Os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
13,42 Intervalo de Confiança 31,01 

                   LI                                       LS  

TIDDA=17,0 

TIDDA= 24,8 

TIDDA=24,9 
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Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos 

municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

c) Para 2004 a TIDDA de Pernambuco foi de 23,3 

 

Ho: Os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
10,27 Intervalo de Confiança 23,41 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos 

municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

d) Para 2005 a TIDDA de Pernambuco foi de 22,0 

 

Ho: Os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
11,3 Intervalo de Confiança 27,12 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (TIDDA) dos 

municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

TIDDA=23,3 

TIDDA=22,0 



 115 

ANÁLISE DOS DADOS – Os testes comprovaram que, durante todo o período analisado, os 

níveis da TIDDA dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco e para o Brasil. O valor da média do período indica que seria preciso reduzir este 

valor em 15% para se chegar à meta pactuada para 2006 no Brasil que foi de 16,6 (dado este já 

constatado na média em 2004) e de 5% para atingir a meta pactuada, em 2006,  para o Estado que 

foi de 18,4. 

 

vi. Foi possível constatar a correlação entre o valor per capita aplicado em saúde e o 

Coeficiente de Mortalidade Infantil? 

 

 R – Não foi constatada correlação estatisticamente significativa entre valores aplicados em saúde 

e coeficiente de mortalidade infantil. Os Coeficientes de Pearson encontram-se na tabela 5.27. 

Ano R 
2002     0, 0517  
2003    (0, 1618) 
2004    (0, 3431) 
2005    (0, 0343) 

Tabela 5.11 – Valores para o coeficiente de Pearson no período 2002 -2005 

 

vii. Como se comportaram os indicadores selecionados do Programa Saúde da Mulher? 

 

5 - Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal – PNV4CPN 

 

 ANO  Média  do  
DADOS 2002 2003 2004 2005  Período  
Brasil        83,1         84,7         86,1         86,7         85,14  

Pernambuco        81,3         83,7         84,8         84,7         83,61  
Média da Amostra       75,62        79,35        81,36        79,73         79,02  

Limite Inferior       68,69        72,30        74,43        72,80    
Limite Superior         82,55        86,39        88,29        86,67    

Tabela 5.12 Resumo da PNV4CPN para o período 2002-2005 - Fonte: Dados do DATASUS. 
 

 

CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA DADOS NACIONAIS 

a) Para 2002 a PNV4CPN do Brasil foi de 83,1 

Ho: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV4CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 
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Ha: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV4CPN dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
68,69 Intervalo de Confiança 82,55 

                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV4CPN dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

b) Para 2003 a PNV4CPN do Brasil foi de 84,7 

Ho: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV4CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV4CPN dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
72,30 Intervalo de Confiança 86,39 

                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-

natal – PNV4CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 
 

c) Para 2004 a PNV4CPN do Brasil foi de 86,1 

Ho: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV4CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV4CPN dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
74,43 Intervalo de Confiança 88,29 

                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-

natal – PNV4CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

PNV4CPN=83,1 

PNV4CPN=84,7 

PNV4CPN=86,1 
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d) Para 2005  a PNV4CPN do Brasil foi de 86,7 

 

Ho: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV4CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV4CPN dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
72,80 Intervalo de Confiança 86,67 

                   LI                                       LS  

 

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV4CPN dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA DADOS DO ESTADO 

 

a) Para 2002 a PNV4CPN de Pernambuco foi de 81,3 

 

Ho: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV4CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV4CPN dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
68,69 Intervalo de Confiança 82,55 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-

natal – PNV4CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

 

PNV4CPN=86,7 

PNV4CPN=81,3 
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b) Para 2003 a PNV4CPN de Pernambuco foi de 83,7 

 

Ho: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV4CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV4CPN dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
72,30 Intervalo de Confiança 86,39 

                  LI                                       LS  

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-

natal – PNV4CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 
 

c) Para 2004 a PNV4CPN de Pernambuco foi de 84,8 

 

Ho: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV4CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV4CPN dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
74,43 Intervalo de Confiança 88,29 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-

natal – PNV4CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 
 

 

 

PNV4CPN=83,7 

PNV4CPN=84,8 
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d) Para 2005 a PNV4CPN de Pernambuco foi de 84,7 

Ho: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV4CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

Ha: Os níveis Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV4CPN dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
72,80 Intervalo de Confiança 86,67 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-

natal – PNV4CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

 

ANÁLISE DOS DADOS – Os testes comprovaram que, durante todo o período analisado os 

níveis da PNV4CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. Por sua vez, em relação aos dados do Brasil, os níveis da (PNV4CPN) dos 

municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil em 2003 e 2004, não estando 

compatíveis nos demais anos. Por sua vez, em relação ao padrão nacional, apenas em 2003 e 

2004, a média da amostra esteve dentro do padrão, estando fora em 2002 e 2005. Cumpre 

destacar que a média da amostra é menor que o valor referência do Brasil e o do Estado em um 

percentual inferior a 10%. 

 

6 - Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 anos e a 

população feminina nesta faixa etária – RECCVM 

 

 ANO  Média do  
DADOS 2002 2003 2004 2005  Período  
Brasil        0,20         0,16         0,17         0,18           0,18  

Pernambuco        0,22         0,15         0,17         0,21           0,19  
Média da Amostra        0,17         0,12         0,18         0,21           0,17  

Limite Inferior        0,10         0,06         0,09         0,13    
Limite Superior          0,24         0,19         0,26         0,30    

Tabela 5.13 Resumo da RECCVM para o período 2002-2005- Fonte: Dados do DATASUS. 
 

PNV4CPN=84,7 
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CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA DADOS NACIONAIS 

 

a) Para 2002 a RECCVM do Brasil foi de 0,20 

Ho: Os níveis da Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 

anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios estão compatíveis com 

o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 

anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios não estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Brasil. 

 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,10 Intervalo de Confiança 0,24 

                   LI                                       LS  

 

Como o valor nacional está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 

25 a 59 anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios estão 

compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

b) Para 2003 a RECCVM do Brasil foi de 0,16 

Ho: Os níveis da Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 

anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios estão compatíveis com 

o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 

anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios não estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Brasil. 

 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,06 Intervalo de Confiança 0,19 

                   LI                                       LS  

RECCVM=0,20 

RECCVM=0,16 
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Como o valor nacional está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 

25 a 59 anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios estão 

compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 
 

c) Para 2004 a RECCVM do Brasil foi de 0,17 

 

Ho: Os níveis da Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 

anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios estão compatíveis com 

o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 

anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios não estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,09 Intervalo de Confiança 0,26 

                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 

25 a 59 anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios estão 

compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 
 

d) Para 2005 a RECCVM do Brasil foi de 0,18 

Ho: Os níveis da Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 

anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios estão compatíveis com 

o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 

anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios não estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,13 Intervalo de Confiança 0,30 

                   LI                                       LS  

RECCVM=0,17 

RECCVM=0,18 
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Como o valor nacional está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 

25 a 59 anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios estão 

compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA DADOS DO ESTADO 

 

a) Para 2002 a RECCVM de Pernambuco foi de 0,22 

Ho: Os níveis da Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 

anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios estão compatíveis com 

o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 

anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios não estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

  

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,10 Intervalo de Confiança 0,24 

                   LI                                       LS  

 

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da  Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 

25 a 59 anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios estão 

compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

b) Para 2003 a RECCVM de Pernambuco foi de 0,15 

Ho: Os níveis da Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 

anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios estão compatíveis com 

o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 

anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios não estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

RECCVM=0,22 
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REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,06 Intervalo de Confiança 0,19 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da  Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 

25 a 59 anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios estão 

compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 
 

c) Para 2004 a RECCVM de Pernambuco foi de 0,17 

Ho: Os níveis da Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 

anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios estão compatíveis com 

o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 

anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios não estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,09 Intervalo de Confiança 0,26 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da  Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 

25 a 59 anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios estão 

compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 
 

d Para 2005 a RECCVM de Pernambuco foi de 0,21 

Ho: Os níveis da Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 

anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios estão compatíveis com 

o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 

anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios não estão compatíveis 

com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,13 Intervalo de Confiança 0,30 

                   LI                                       LS  

RECCVM=0,15 

RECCVM=0,17 

RECCVM=0,21 
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Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da  Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 

25 a 59 anos e a população feminina nesta faixa etária - RECCVM dos municípios estão 

compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

ANÁLISE DE DADOS - Os níveis da RECCVM dos municípios estão compatíveis com o nível 

apresentado tanto para o Brasil quanto para o Estado. Cumpre destacar que a média da amostra é 

menor que o valor referência do Brasil e o do Estado em um percentual inferior a 10%. A média 

do período é maior que o valor pactuado para o Brasil em 2006 ( 0,15) e menor do que o valor 

pactuado pelo Estado para 2006 ( 0,22) . 
 

7 - Proporção de partos cesáreos – PPC 

 ANO  Média  do  
DADOS 2002 2003 2004 2005  Período  
Brasil        38,6         40,0         41,8         43,2         40,89  

Pernambuco        31,1         33,2         34,2         35,6         33,52  
Média da Amostra       17,50        19,36        21,20        20,61         19,67  

Limite Inferior       12,40        13,81        15,82        15,95    
Limite Superior         22,60        24,90        26,58        25,27    

Tabela 5.14 Resumo d a PPC para o período 2002-2005- Fonte: Dados do DATASUS. 
 

 

CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA DADOS NACIONAIS 

 

a) Para  2002 a PPC do Brasil foi de 38,6 

Ho: Os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios não estão compatíveis com 

o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
12,4 Intervalo de Confiança 22,6 

               LI                                       LS  

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios não estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Brasil. 

PPC=38,6 
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b) Para 2003 a PPC do Brasil foi de 40,0 

Ho: Os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios não estão compatíveis com 

o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
13,81 Intervalo de Confiança 24,9 

                   LI                                       LS  

 

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios não estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Brasil. 

 

c ) Para 2004  a PPC do Brasil foi de 41,8 

Ho: Os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios não estão compatíveis com 

o nível apresentado para o Brasil. 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
15,82 Intervalo de Confiança 26,58 

                   LI                                       LS  

 

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios não estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Brasil. 

 

d) Para 2005  a PPC do Brasil foi de 43,2 

Ho: Os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios não estão compatíveis com 

o nível apresentado para o Brasil. 

PPC=40,0 

PPC=41,8 
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REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
15,95 Intervalo de Confiança 25,27 

                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios não estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Brasil. 
 

CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA DADOS DO ESTADO 

 

a) Para 2002 a PPC de Pernambuco foi de 31,1 

 

Ho: Os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios não estão compatíveis com 

o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
12,4 Intervalo de Confiança 22,6 

                   LI                                       LS  

 

Como o valor estadual está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios não estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 
 

b) Para 2003 a PPC de Pernambuco foi de 33,2 

Ho: Os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios não estão compatíveis com 

o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
13,81 Intervalo de Confiança 24,9 

                   LI                                       LS  

PPC=43,2 

PPC=31,1 

PPC=33,2 
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Como o valor estadual está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios não estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 
 

c) Para 2003 a PPC de Pernambuco foi de 34,2 

 

Ho: Os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios não estão compatíveis com 

o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
15,82 Intervalo de Confiança 26,58 

                   LI                                       LS  

 

Como o valor estadual está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios não estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 
 

 

d) Para 2005 a PPC de Pernambuco foi de 35,6 

Ho: Os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios não estão compatíveis com 

o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
15,95 Intervalo de Confiança 25,27 

                   LI                                       LS  

 

PPC=34,2 

PPC=35,6 
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Como o valor estadual está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Proporção de Partos Cesáreos - PPC dos municípios não estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 
 

ANÁLISE DE DADOS - Os níveis da PPC dos municípios não estão compatíveis com o nível 

apresentado para o Brasil nem para o Estado. Porém, os níveis da PPC dos municípios possuem 

valor menor do que os dados do Brasil e do Estado, o que indica uma situação  melhor da que foi 

adotada como referência. Cumpre destacar que a média da amostra é menor que o valor 

referência do Brasil e o do Estado em um percentual de cerca de 50%. Destaque-se que a Portaria 

n˚ 466 do MS estabeleceu como desejável a taxa de 25% para 2007  e que os dados da amostra 

são melhores do que esta redução proposta. 

 

8 - Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal – PNV7CPN 

 ANO 
 Média  

do  
DADOS 2002 2003 2004 2005  Período  
Brasil        47,8         49,9         52,0         52,8         50,63  

Pernambuco        40,0         40,8         40,8         39,2         40,20  
Média da Amostra       29,77        34,44        34,88        32,40         32,87  

Limite Inferior       18,46        21,28        21,83        22,53    
Limite Superior         41,08        47,59        47,93        42,27    

Tabela 5.15 Resumo da PNV7CPN para o período 2002-2005- Fonte: Dados do DATASUS. 
 

CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA DADOS NACIONAIS 

a) Para 2002 a PNV7CPN do Brasil foi de 47,8 

Ho: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal dos 

municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal dos 

municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
18,46 Intervalo de Confiança 41,08 

                   LI                                       LS  

 

PNV7CPN=47,8 
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Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal dos 

municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

b) Para 2003 a PNV7CPN do Brasil foi de 49,9 

Ho: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal dos 

municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal dos 

municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
21,28 Intervalo de Confiança 47,59 

                   LI                                       LS  

 

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal dos 

municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 
 

c) Para 2004 a PNV7CPN do Brasil foi de 52,0 

Ho: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal dos 

municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal dos 

municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
21,83 Intervalo de Confiança 47,93 

                   LI                                       LS  

 

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal dos 

municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 
 

d Para 2005 a PNV7CPN do Brasil foi de 52,8 

PNV7CPN=49,9 

PNV7CPN=52,0 
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Ho: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal dos 

municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal dos 

municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
22,53 Intervalo de Confiança 42,27 

                   LI                                       LS  

 

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal dos 

municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA DADOS DO ESTADO 

a) Para 2002 a PNV7CPN de Pernambuco foi de 40,0 

 

Ho: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV7CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV7CPN dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
18,46 Intervalo de Confiança 41,08 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da  Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de 

pré-natal – PNV7CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado 

de Pernambuco. 

 

b) Para 2003 a PNV7CPN de Pernambuco foi de 40,8 

 

PNV7CPN=52,8 

PNV7CPN=40,0 
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Ho: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV7CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV7CPN dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
21,28 Intervalo de Confiança 47,59 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-

natal – PNV7CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 
 

c) Para 2004 a PNV7CPN de Pernambuco foi de 40,8 

 

Ho: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV7CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV7CPN dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
21,83 Intervalo de Confiança 47,93 

                   LI                                       LS  

 

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-

natal – PNV7CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

d) Para 2005 a PNV7CPN de Pernambuco foi de 39,2 

Ho: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV7CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

PNV7CPN=40,8 

PNV7CPN=40,8 
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Ha: Os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal – 

PNV7CPN dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
22,53 Intervalo de Confiança 42,27 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-

natal – PNV7CPN dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

 

ANÁLISE DE DADOS - Os Níveis da PNV7CPN dos municípios não estão compatíveis com o 

nível apresentado para o Brasil. Contudo, situação diversa ocorreu em relação ao Estado onde os 

níveis da PNV7CPN estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado..  Observa-se, que 

este indicador não apresenta o mesmo comportamento que o PNV4CPN, onde os dados da 

amostra eram menores que o valor referência do Brasil e o do estado, em um percentual inferior a 

10%. 

viii) Como se comportaram os indicadores de processo? 

 

9-Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – MACMPEB 

 ANO  Média do  
DADOS 2002 2003 2004 2005  Período  
Brasil        1,63         1,59         1,52         1,52           1,57  

Pernambuco        1,35         1,27         1,23         1,27           1,28  
Média da Amostra        1,12         1,19         1,10         1,16           1,14  

Limite Inferior        0,86         0,75         0,74         0,82    
Limite Superior          1,39         1,63         1,47         1,50    

Tabela 5.16 Resumo da MACMPEB para o período 2002-2005- Fonte: Dados do DATASUS. 
 

CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA DADOS NACIONAIS 

a) Para a MACMPEB do Brasil foi de 1,63 

Ho: Os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – 

MACMPEB dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

PNV7CPN=39,2 
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Ha: Os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – 

MACMPEB dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 

0,86 Intervalo de Confiança 1,39 
                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – 

MACMPEB dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

b) Para 2003 a MACMPEB do Brasil foi de 1,59 

Ho: Os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – 

MACMPEB dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – 

MACMPEB dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,75 Intervalo de Confiança 1,63 

                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades 

básicas – MACMPEB dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 
 

c) Para 2004 a MACMPEB do Brasil foi de 1,52 

Ho: Os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – 

MACMPEB dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – 

MACMPEB dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,74 Intervalo de Confiança 1,47 

                   LI                                       LS  

 

MACMPEB=1,63 

MACMPEB=1,59 

MACMPEB=1,52 
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Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – 

MACMPEB dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 
 

d) Para 2005 a MACMPEB do Brasil foi de 1,52 

Ho: Os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – 

MACMPEB dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – 

MACMPEB dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,82 Intervalo de Confiança 1,50 

                   LI                                       LS  

 

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – 

MACMPEB dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA DADOS DO ESTADO 

 

a) Para 2002 a MACMPEB de Pernambuco foi de 1,35 

Ho: Os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – 

MACMPEB dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – 

MACMPEB dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,86 Intervalo de Confiança 1,39 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades 

básicas – MACMPEB dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado 

de Pernambuco. 

MACMPEB=1,52 

MACMPEB=1,35 



 135 

b) Para 2003 a MACMPEB de Pernambuco foi de 1,27 

 

Ho: Os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – 

MACMPEB dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – 

MACMPEB dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,75 Intervalo de Confiança 1,63 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades 

básicas – MACMPEB dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado 

de Pernambuco. 
 

c) Para 2004 a MACMPEB de Pernambuco foi de 1,23 

 

Ho: Os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – 

MACMPEB dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – 

MACMPEB dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,74 Intervalo de Confiança 1,47 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades 

básicas – MACMPEB dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado 

de Pernambuco. 
 

MACMPEB=1,27 

MACMPEB=1,23 
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d) Para 2005 a MACMPEB de Pernambuco foi de 1,27 

Ho: Os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – 

MACMPEB dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – 

MACMPEB dos municípios não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de 

Pernambuco 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,82 Intervalo de Confiança 1,50 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está DENTRO do intervalo de confiança, NÃO SE REJEITA Ho e 

conclui-se que os níveis da Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades 

básicas – MACMPEB dos municípios estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado 

de Pernambuco. 

 

ANÁLISE DOS DADOS -  Os níveis da MACMPEB dos municípios não estão compatíveis com 

o nível apresentado para o Brasil, a exceção de 2003. Contudo, situação diversa ocorreu em 

relação ao Estado onde os níveis da MACMPEB estão compatíveis com o nível apresentado para 

o Estado durante todo o período.. Cumpre destacar que a meta pactuada para o Brasil ( 1,49) em 

2006 foi menor que a meta do Brasil no período analisado e que a meta pactuada para o Estado 

em 2006, que foi de 1,21. 

 

10 - Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF 

 

 ANO  Média do  
DADOS 2002 2003 2004 2005  Período  
Brasil        0,42         0,45         0,45         0,45           0,44  

Pernambuco        0,73         0,74         0,74         0,70           0,73  
Média da Amostra        0,99         1,00         1,00         1,02           1,00  

Limite Inferior        0,76         0,76         0,74         0,70    
Limite Superior          1,21         1,23         1,26         1,34    

Tabela 5.17 Resumo da MMVDF para o período 2002-2005- Fonte: Dados do DATASUS. 
 

 

 

MACMPEB=1,27 
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CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA DADOS NACIONAIS 

 

a) Para a MMVDF do Brasil foi de 0,42 

Ho: Os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,76 Intervalo de Confiança 1,21 

                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

b) Para 2003 a MMVDF do Brasil foi de 0,45 

 

Ho: Os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,76 Intervalo de Confiança 1,23 

                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 
 

c) Para 2004 a MMVDF do Brasil foi de 0,45 

 

Ho: Os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

MMVDF=0,42 

MMVDF=0,45 



 138 

Ha: Os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,74 Intervalo de Confiança 1,26 

                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 
 

d) Para 2005 a MMVDF do Brasil foi de 0,45 

 

Ho: Os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

Ha: Os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,70 Intervalo de Confiança 1,34 

                   LI                                       LS  

Como o valor nacional está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Brasil. 
 

CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA DADOS DO ESTADO 

 

a) Para 2002 a MMVDF de Pernambuco foi de 0,73 

 

Ho: Os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco 

 

MMVDF=0,45 

MMVDF=0,45 
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REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,76 Intervalo de Confiança 1,21 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

b) Para 2003 a MMVDF de Pernambuco foi de 0,74 

 

Ho: Os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,76 Intervalo de Confiança 1,23 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

c) Para 2004 a MMVDF de Pernambuco foi de 0,74 

 

Ho: Os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,742 Intervalo de Confiança 1,26 

                   LI                                       LS  

MMVDF=0,73 

MMVDF=0,74 

MMVDF=0,74 
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Como o valor estadual está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

d) Para 2005 a MMVDF de Pernambuco foi de 0,700 

Ho: Os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

Ha: Os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios 

não estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco 

 

 

REJEITA-SE Ho NÃO SE REJEITA Ho REJEITA-SE Ho 
0,701 Intervalo de Confiança 1,34 

                   LI                                       LS  

Como o valor estadual está FORA do intervalo de confiança, REJEITA-SE Ho e conclui-se que 

os níveis da Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF dos municípios não 

estão compatíveis com o nível apresentado para o Estado de Pernambuco. 

 

ANÁLISE DE DADOS - Os níveis da MMVDF dos municípios não estão compatíveis com o 

apresentado para o Brasil e para o Estado. Contudo, verifica-se que na realidade eles possuíram 

valores melhores, uma vez que para este indicador, quanto maior melhor. Cumpre destacar que a 

média da amostra é mais que o dobro do padrão do Brasil e cerca de 25% a mais que a do Estado. 

Deve ser ressaltado que os valores pactuados para 2006 para o Brasil (0,46) e Estado (0,72) 

possuem valores inferiores à média da amostra do período. 

 

5.6 CONCLUSÕES 

  No que diz respeito aos objetivos desta pesquisa, que teve por objetivo precípuo avaliar a 

possível melhoria dos serviços de saúde, por meio do comportamento dos indicadores 

selecionados para este estudo, em municípios do Estado de Pernambuco após a Emenda 

Constitucional nº 29, foi possível chegar aos resultados que ora são apresentados, os quais foram 

obtidos com base na amostra de municípios do Estado de Pernambuco: 

MMVDF=0,7000 
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� A média dos valores aplicados em saúde desde o ano de 2002 é superior a 15%, fato que 

confirma os estudos de Campeli e Calvo (2007). 

�  Em 2002 e 2003, os percentuais mínimos a serem aplicados em saúde eram de 10,2% e 

11,8%, respectivamente. Constatou-se que 92% dos municípios (23) em 2002 e 96% dos 

municípios (24) em 2003 cumpriram a EC29. Por sua vez, em 2004, ou seja, quando o 

percentual mínimo passou a ser de 15%, foi possível constatar a redução do percentual de 

municípios que cumpriram a EC 29 para 56% dos municípios (14). Faz-se o destaque para o 

fato de que 2004 foi o último ano da gestão dos prefeitos eleitos em 2001. Por sua vez, em 

2005 constata-se que houve o cumprimento da EC29 por parte de 68% dos municípios (17); 

� De 2002 a 2004 houve a redução do valor per capita aplicado em saúde em relação à parcela 

municipal. Por sua vez, é possível constatar que entre 2004 e 2005 houve um aumento na 

média do valor per capita aplicado em saúde em relação à parcela municipal.Porém, os valores 

da amostra são bastante inferiores aos dados divulgados pela RIPSA(2008) para o período. 

� Os municípios estão participando em média com pouco mais de 50% do valor per capita 

aplicado em saúde.  

� Considerando o total de recursos aplicados na saúde, tem-se que o total aplicado per capita em 

saúde teve uma significativa redução em 2002/2003, tendo havido aumento em 2004/2005. 

� Foi possível constatar a correlação negativa moderada entre gastos per capita em saúde versus 

renda per capita. Isto significa que os maiores valores per capita aplicados em saúde estão nos 

municípios com menor renda per capita, fato que confirma o estudo de Rocha et al. (2006). 

�  Em relação ao coeficiente de mortalidade infantil- CMI, a média da amostra no período foi de 

33 casos por cada grupo de mil crianças. Este valor está enquadrado como “médio” de acordo 

com os dados da Portaria n˚ 493 do Ministério da Saúde.  

� Segundo dados do Relatório sobre a situação da População Mundial, publicado pelo Fundo de 

População das Nações Unidas, em 2008, o Brasil é apontado como o terceiro maior índice de 

mortalidade infantil na América do Sul (23/1000), perdendo para a Bolívia com 45/1000 e 

Paraguai com 32/1000.  
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� Considerando que o Coeficiente de Mortalidade Infantil do Brasil, no período, apresentou 

média de 24/1000 e que a média da amostra foi de 33/1000 no período em análise, o Brasil 

estaria próximo de ser, à época, o segundo pais de maior Coeficiente de Mortalidade Infantil 

da América do Sul; 

�  Não foi possível constatar correlação estatisticamente significativa entre o valor per capita 

aplicado em saúde e o CMI, fato que confirma os estudos do Banco Mundial (1991 apud 

FUHRMANN)  

� Em relação ao indicador Proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer, os dados da 

amostra, na média do período, revelaram valores melhores que os dados do Brasil e do Estado; 

� No que diz respeito à Taxa de Internações Hospitalares por Infecção Respiratória Aguda 

(TIHIRA) os dados da amostra revelaram valores melhores que os dados do Brasil e do 

Estado. Destaque para o fato de que a meta nacional pactuada para 2006 deste indicador foi de 

25,4 e de 21,3 para o Estado. No período, a região possuía média de 17,97, ou seja, um 

indicador melhor que o pactuado para 2006; 

� Em relação à Taxa de Internações por Doença Diarréica Aguda - TIDDA. O valor da média do 

período indica que seria preciso reduzir este valor em 15% para se chegar a meta pactuada 

para 2006 no Brasil, que foi de 16,6 (dado este já constatado na média em 2004)  e de 5% para 

atingir a meta pactuada para o Estado, que foi de 18,4; 

� No que diz respeito à Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-

natal – PNV4CPN - constatou-se que a média da amostra é menor que o valor referência do 

Brasil e o do Estado em um percentual inferior a 10%; 

� Quanto à Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 anos e 

a população feminina nesta faixa etária –, a média da amostra é menor que o valor referência 

do Brasil e o do Estado em um percentual inferior a 10%. A média da amostra (0,17) é maior 

que o valor pactuado para o Brasil 2006 (0,15) e menor do que o valor do Estado 2006 (0,22);  
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�  Com relação à Proporção de Partos Cesáreos - PPC a média da amostra (19,67%) é menor que 

o valor referência do Brasil e o do Estado em um percentual de cerca de 50%. Destaque-se que 

a Portaria n˚ 466 do MS estabeleceu como desejável a taxa de 25% para 2007, valor já 

atingido pela amostra; 

� No que diz respeito à Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-

natal – PNV7CPN - constatou-se que a média da amostra no período, (32,87), ficou bem 

abaixo da média do Brasil (50,63), e da média do Estado (40,20).Este indicador não apresenta 

o mesmo comportamento que o PNV4CPN, onde os dados da amostra eram menores que o 

valor referência do Brasil e  do Estado em um percentual inferior a 10%. 

� Em relação à Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas – 

MACMPEB -  a média da amostra no período (1,14) esteve abaixo do padrão nacional (1,57) e 

abaixo do padrão do Estado (1,28).  

� Para o indicador Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas a 

meta pactuada para o Brasil (1,49) em 2006 foi menor que a média do Brasil no período 

analisado (1,57) e que a meta pactuada para o Estado em 2006 é de 1,21. Há, portanto, uma 

meta subavaliada. 

� Por fim, em relação à Média mensal de visitas domiciliares por família – MMVDF a média da 

amostra é mais que o dobro do padrão do Brasil e cerca de 25% a mais que a do Estado. Deve 

ser ressaltado que os valores pactuados para 2006 para o Brasil (0,46) e Estado (0,72) possuem 

valores inferiores à média da amostra do período. 

� Não foi possível a verificação do pressuposto da corrente incrementalista de que mais recursos 

tenderiam a resolver a crise na saúde, uma vez que houve, no período em que foi tomado para 

fins de estudo, variação no valor per capita aplicado em saúde.  

� Contudo, resta evidente que para a região analisada, na qual estão localizados 9 dos 20 

municípios de menor IDH-M, que o valor per capita aplicado em saúde é menos da metade do 

valor per capita aplicado no Nordeste e de 1/3 do valor per capita nacional, o que demonstra a 

insuficiência de recursos para a região. 
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� Por sua vez, ficou constatado no período analisado que os municípios estão arcando com 

pouco mais de 50 % do valor total per capita aplicado em saúde, razão pela qual se torna 

necessária a agilização da regulamentação da EC 29 como forma de garantir que a União 

aplique mais recursos em saúde. 

� Sendo a saúde a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio 

ambiente, etc., é necessário serem adotadas medidas urgentes em termos de se minimizar a 

questão do saneamento do país, posto que se revela inaceitável que metade do país não tenha 

saneamento básico. Esta questão foi colocada por Monteiro Lobato em 1918, ou seja, há 90 

anos e ainda estamos longe da solução do problema. 

� Mesmo com todas as dificuldades e carências da região, foi possível constatar que houve 

eficácia parcial nas ações de saúde, posto que, mais da metade dos indicadores de saúde, 

apresentam valores iguais ou melhores que o padrão do Brasil. 
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CAPÍTULO 6 

 Este capítulo destina-se à elaboração das considerações finais, onde é feita uma avaliação 

de todo o contexto e dos dados que foram encontrados com o presente estudo. Ao final, são feitas 

sugestões para pesquisas futuras. 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O objetivo deste estudo foi a avaliação do comportamento de indicadores relacionados 

com a saúde após a Emenda Constitucional n˚ 29 sendo possível chegar aos resultados que ora 

são apresentados. 

 Partiu-se da premissa de que, de acordo com a teoria incrementalista, o aumento de 

recursos a serem aplicados em saúde impactaria positivamente nos indicadores de saúde. 

 Constatou-se, com base na amostra selecionada, que apesar da Emenda Constitucional n˚ 

29 estabelecer percentuais mínimos a serem aplicados na saúde, e de estar havendo o 

cumprimento do percentual mínimo de recursos aplicados pelos municípios em saúde, houve, em 

termos per capita relativos à parcela municipal, a redução do valor aplicado em saúde, 

deflacionado pelo IPCA, base 2002, de R$ 45,01 para R$ 42,98 em 2004. Porém, em 2005 este 

valor foi elevado para R$ 52,33.  

 Do mesmo modo, o valor total per capita aplicado em saúde, considerando recursos de 

todas as esferas do governo foi reduzido, em valor deflacionado pelo IPCA, base 2002, de R$ 

89,63 para R$ 82,63, havendo todavia, em seguida, a elevação deste valor para R$ 103,64 em 

2005. A partir dos dados - base 2004, (R$ 107,41), constata-se que os mesmos são inferiores ao 

valor do Brasil R$ 358,00 e do nordeste R$ 252,00. 

 Destaque para o fato de que os municípios arcaram no período com cerca de 50% do valor 

per capita aplicado em saúde.   

 No que diz respeito aos indicadores de saúde, a situação mais crítica refere-se ao elevado 

número encontrado para o Coeficiente de Mortalidade Infantil cuja média da amostra no período 

analisado foi de 33/1000, valor que hoje colocaria o Brasil como o segundo país de maior 

coeficiente de mortalidade infantil da América do Sul.  



 146 

Cumpre destacar que não foi possível constatar correlação estatisticamente significativa 

entre o valor per capita aplicado em saúde e o coeficiente de mortalidade infantil. 

Com relação aos indicadores Proporção de nascidos vivos baixo peso ao nascer e Taxa de 

Internações Hospitalares por Infecção Respiratória Aguda (TIHIRA), ambos do Programa Saúde 

da Criança constatou que os dados da amostra relevaram valores melhores que os dados do Brasil 

e do Estado.  

Quanto ao quarto indicador selecionado relativo ao Programa Saúde da Criança, qual seja, 

Taxa de Internações por Doença Diarréica Aguda – TIDDA, observou-se que o mesmo não 

apresentou diferenças significamente elevadas em relação ao padrão do Estado e do Brasil. 

 No que diz respeito ao Programa Saúde da Mulher, destaque para o indicador Proporção 

de Partos Cesáreos, o qual apresentou média menor que o valor referência do Brasil e o do Estado 

em um percentual de cerca de 50%. 

 Para os demais indicadores do programa Saúde da Mulher, constatou-se que a média da 

amostra apresentou dados inferiores que o padrão do Brasil e do Estado. 

 Por derradeiro, em relação aos indicadores de processo, destaque para a média mensal de 

visitas domiciliares por família – onde a média da amostra é mais que o dobro do padrão do 

Brasil e cerca de 25% a mais que a do Estado. Este dado reflete a grande ênfase dada ao 

Programa Saúde da Família.  Já a média anual de consultas médicas por habitante nas 

especialidades básicas  esteve abaixo do padrão nacional do padrão e do Estado. 

 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Esta dissertação teve por foco a avaliação do comportamento dos indicadores 

relacionados com a saúde, não tendo feito parte de seu escopo explicar a relação de causa-efeito 

para a variação dos indicadores. 

 Também não foi objeto de estudo a avaliação sobre a eficiência do gasto em saúde, bem 

como de que maneira estão sendo feitas as auditorias pelos órgãos de controle externo (Tribunais 

de Contas) no que diz respeito aos gastos efetuados na saúde. Surge, assim, a necessidade de 

estudos futuros que abordem estas questões. 



 147 

BIBLIOGRAFIA 

AGUILAR, Maria José; ANDER-EGG, Ezequiel. Avaliação de Serviços e Programas Sociais. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 

ANDRADE, Luiz Odorico Monteiro. Evolução das Políticas de saúde no Brasil. pp . 25-35 In: 

ANDRADE, Luiz Odorico Monteiro; BARRETO Ivana Cristina de Holanda Cunha; SUS Passo 

a Passo. Historia Regulamentação Financiamento Políticas Nacionais. São Paulo : Hucitec 

,2007a. 

______. O Nascimento do SUS. pp . 37-49 In: ANDRADE, Luiz Odorico Monteiro; BARRETO 

Ivana Cristina de Holanda Cunha; SUS Passo a Passo. Historia Regulamentação 

Financiamento Políticas Nacionais. São Paulo : Hucitec ,2007b. 

______. A Situação do Financiamento à Luz das Normas Operacionais Básicas. pp. 51-101 In: 

ANDRADE, Luiz Odorico Monteiro; BARRETO Ivana Cristina de Holanda Cunha; SUS Passo 

a Passo. História Regulamentação Financiamento Políticas Nacionais. São Paulo : Hucitec 

,2007c. 

ARRETCHE, Marta. Financiamento federal e gestão local de políticas sociais: o difícil equilíbrio 

entre a regulação, responsabilidade e autonomia. Ciência & Saúde Coletiva,8 (2):331-345,2003. 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo. 

Malheiros, 2005. 

BARCELOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, Direitos Fundamentais e Controle das 

Políticas Públicas. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, 240 : 83-103. Abr./Jun. 

2005.  

BARROS, Maria Elizabeth; PIOLA, Sérgio Francisco; VIANNA, Solon Magalhães; Política de 

Saúde no Brasil : Diagnóstico de Perspectivas. Texto para Discussão nº 401. Brasília, Fevereiro 

de 1996.  

BELLONI, Isaura; MAGALHÃES, Heitor de; SOUSA, Luiza Costa de. Metodologia de 

avaliação em políticas públicas : uma experiência em educação profissional. São Paulo : Cortez, 

2003. 



 148 

BERTOLLI FILHO, Cláudio. História da saúde pública. São Paulo: Ática, 1996 

BONETI, Lindomar Wesseler. Políticas públicas por dentro. Ijuí: Unijuí, 2006. 

BRASIL, DECRETO Nº 4.682 - DE 24 DE JANEIRO DE 1923 - DOU DE 28/01/1923.LEI 

ELOY CHAVES, Disponível em <http://www.81.dataprev.gov.br/sislex/paginas /23/1923 

/46 82.htm. Acesso em 22/08/2008. 

______ Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2007. 

______ Emenda Constitucional nº 29/2000. São Paulo: Atlas, 2007. 

______. Lei 8080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 

e dá outras providências. 28. Brasil.  

______Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

______ MINISTÉRIO DA SAÚDE. Resolução nº 316 do Conselho Nacional de Saúde/MS que 

aprovar as diretrizes acerca da aplicação da Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000; 

______ MINISTÉRIO DA SAÚDE. Resolução nº 322 do Conselho Nacional de Saúde/MS que 

aprovar as diretrizes acerca da aplicação da Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000; 

______ MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006 que aprova o 

pacto pela vida.  

______ MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 493, de 13 de março de 2006 que aprova a 

relação dos Indicadores da Atenção Básica de 2006. 

______ MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 91, de 10 de janeiro de 2007 que regulamenta a 

unificação do processo de pactuação de indicadores e estabelece os indicadores do pacto pela 

saúde a serem pactuados por municípios, estados e Distrito Federal. 



 149 

______ MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 204, de 29 de janeiro de 2007 que regulamenta 

o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na 

forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle. 

______ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A Gestão Administrativa e Financeira do 

SUS.  Coleção Progestores. Brasília: CONASS,2007a. 152p. 

______ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde.  Coleção 

Progestores. Brasília: CONASS,2007b. 291p. 

______ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O Financiamento da Saúde. Coleção 

Progestores. Brasília: CONASS,2007c. 164p. 

______ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. SUS: Avanços e Desafios . Coleção 

Progestores. Brasília: CONASS,2006. 164p. 

______. Relatório Final da 8ª Conferencia Nacional de Saúde, Brasília, 1986. 

BRAULE, Ricardo. Estatística aplicada com Excel: para cursos de administração e economia. 

Rio de Janeiro : Elsevier, 2001. 

BREUS, Thiago Lima. Políticas públicas no Estado Constitucional : problemática da 

concretização dos Direitos Fundamentais pela Administração Pública Contemporânea. Belo 

Horizonte : Fórum, 2007. 

CAMPELLI, Magali Geovana Ramlow; CALVO, Maria Cristina. O cumprimento da Emenda 

Constitucional no. 29 no Brasil. Caderno de Saúde Pública. Rio de Janeiro, v. 23, n. 7, p. 1613-

1623, jul. 2007. 

CAMPOS, Gastão Wagner de Souza. Reforma política e sanitária: a sustentabilidade do SUS em 

questão. Ciência e Saúde Coletiva, 12 (2): 301-306,2007 

CARLEY, Michael. Indicadores sociais : Teoria e Prática. Rio de Janeiro : Zahar, 1985 

CARVALHO, Gilson de Cássia Marques de. Financiamento público federal do Sistema de 

Saúde, 1988-2001. 2002. 301 f. [Tese – Doutorado] – Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. 



 150 

CARVALHO, Gilson de Cássia Marques de. O Financiamento da saúde no Brasil. Um 

problema de insuficiência e ineficiência. 2005. Disponível no sitio www.saude.ba;gov.br. 

Acesso em 17.10.2008. 

CEBES. Editorial. O gasto em saúde no Brasil: É muito ou é pouco? Saúde em Debate n˚38: 

Rio de Janeiro, Janeiro, 2007. 

COHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando. Avaliação de Projetos Sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2008 

CONTANDRIOPOULOS, André Pierre. et. Al. A avaliação na área de saúde: Conceitos e 

Métodos. pp 29-47. In HARTZ, Zulmira Maria de Araújo. Avaliação em Saúde. Dos Modelos 

Conceituais à Prática na Análise da Implantação de Programas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 

1997.   

CORDEIRO, Hésio. O Instituto da Medicina Social e a luta pela reforma sanitária: 

contribuição à história do SUS. Physis,[periódico on-line]n.14,v.2,p.343-362,2004. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/shysis/v14n2/v14n2a09.pdf>.Acesso em 20 ago.2008. 

CORRADI, Ezia Maria. Avaliação Institucional de um hospital universitário. Proposta de 

Indicadores. In: TRENTINI, Mercedes; CORRADI, Ezia Maria. Avaliação: subsídios teórico-

práticos para a gestão de saúde. São Paulo : Ícone, 2006 

COSTA, Frederico Lustosa da; CASTANHAR, José Cezar. Avaliação de programas públicos: 

desafios conceituais e metodológicos. Revista de Administração Pública- Rap. Rio de Janeiro 

37(5): 969-92, Set./Out.2003. 

ESCOREL, Sara.; NASCIMENTO, Dilene. Raimundo do Nascimento.; EDLER, Flávio Coelho. 

As origens da Reforma sanitária e do SUS. pp. 59 – 81.In : LIMA, Nísia  Trindade; 

GERSCHMAN, Silvia EDLER, Flávio Coelho; SUAREZ, Juarez Manuel (Orgs.) Saúde e 

democracia: história e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005 

ESCOREL, Sara.; BLOCH, Renata Arruda. As Conferências Nacionais de Saúde na construção 

do SUS. pp. 83 – 119.In : LIMA, Nísia  Trindade; GERSCHMAN, Silvia EDLER, Flávio 



 151 

Coelho; SUAREZ, Juarez Manuel (Orgs.) Saúde e democracia: história e perspectivas do 

SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005 

FAVERET, Ana Cecília de Sá Campello. A vinculação constitucional de recursos para a saúde: 

avanços, entraves e perspectivas. Revista Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, 

p.371-378, 2003. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio . São Paulo: Nova Fronteira, 

1988. 

FLEURY, Sônia. A questão democrática na saúde. In Saúde e Democracia. FLEURY, Sônia. 

(Org.) São Paulo: Lemos Editorial, 1997 

FRANÇA, Suzete Barboza. A presença do Estado no setor de saúde no Brasil. Revista do 

Serviço Público. Ano 49 Número 3 Julho-Setembro-1998. 

FREITAS, Sérgio.Fernando Torres de; KUPEK, Emil; PERRARO, Mayra Chiaradia Distribuição 

de recursos de saúde no Estado de Santa Catarina : um subsídio para discussões sobre o 

financiamento da saúde. Revista Panamericana de Salud Pública. Vol. 10 nº2. Washington, 

Aug, 2001. 

FUHRMANN, Nadia Lúcia. Programa de Saúde da Família: viabilizando a saúde pública  

universalizada. Revista Virtual Textos & Contextos. N˚ 2, ano II, dezembro 2003. 

GALLO, Edmundo; LUCHESI, Geraldo; MACHADO FILHO, Nilson; RIBEIRO, Patrícia 

Tavares Reforma Sanitária : uma análise de viabilidade. Caderno de Saúde Pública. Rio de 

Janeiro 4(4) : 414-419, out/dez, 1988. 

GARCIA, Ronaldo Coutinho. Subsídios para organizar avaliações da ação governamental. 

Texto para discussão n˚ 776. IPEA. Brasília, janeiro de 2001.  

GONÇALVES, Rogério Fabiano. Confiabilidade dos dados declarados ao Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos pelos Municípios de Pernambuco. Dissertação de 

Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco. CCS. Saúde Coletiva. Recife, 2008.  

JANNUZZI, Paulo de Martins. Indicadores Sociais no Brasil. Campinas, SP : Alínea, 2006. 



 152 

______.Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas sociais no 

Brasil.Revista do Serviço Público. Brasília 56 (2):137-160 Abr/Jun2005 

______.Considerações obre o uso, mau uso e abuso dos indicadores sociais na formulação e 

avaliação de políticas públicas municipais. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro36 

(1) : 51-72, Jan/Fev.2002 

JORGE, Elias Antônio. O Financiamento do SUS. Saúde em Debate. Rio de Janeiro, v. 27, n. 

65, p. 425-428, set/dez. 2003. 

LEVCOVITZ, Eduardo; LIMA, Luciana Dias de; MACHADO, Cristiani Vieira. Política de 

saúde nos anos 90: relações intergovernamentais e o papel da Normas Operacionais Básicas. 

Ciência & Saúde Coletiva, 6(2); 269-291, 2001. 

LEVIN, Jack; FOX, Alan. Estatística para ciências humanas. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

LEVINE, David. M. et al. Estatística – Teoria e aplicações usando o Microsoft Excel em 

Português. Rio de Janeiro : LTC. 2005. 

LIMA, Cláudia Riso de Araújo; CARVALHO, Marília de Sá; SCHRAMM, Joyce Mendes de 

Andrade. Financiamento Público em Saúde e confiabilidade dos bancos de dados nacionais. 

Um estudo dos anos 2001 e 2002. Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro, 22(9): 1855-

1864, set. 2006. 

LIMA, Nísia Trindade; FONSECA, Cristina.M. O.; HOCHMAN, Gilberto. A saúde na 

construção do estado nacional no Brasil: reforma sanitária em perspectiva histórica.pp. 27-58 In : 

LIMA, Nísia  Trindade; GERSCHMAN, Sílvia;EDLER, Flávio Coelho; SUÁREZ, Júlio 

Manuel.( Orgs). Saúde e Democracia. História e Perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz, 

2005  

LIMA, Nísia Trindade. O Brasil e a Organização Panamericana de Saúde: uma história em três 

dimensões. In: FINKELMAN, J. (Org.). Caminhos da Saúde Pública no Brasil. Rio de 

Janeiro:Opas/Fiocruz, 2002. 

LUNA, Maria Elizabeth Peixoto. GROSSERMANN, Suely; COELHO, Alcides Rabelo. 

Princípios do SUS sob a perspectiva de Gênero: A integralidade na visão do controle Social. pp. 



 153 

25-65. In: Saúde da Mulher- Um desafio em construção. COELHO; Elza Berger Salema; 

CALVO, Maria Cristina Marino; COELHO, Clair Castilhos.(Orgs.) Florianópolis: UFSC, 2006. 

MARQUES, Rosa Maria; MENDES, Áquilas. Novas incertezas sobre o financiamento da saúde. 

São Paulo: Gazeta Mercantil, 13 de setembro de 2000. Disponível em ww.race.nuca.ie.ufrj.br 

journal /m/marques4.doc> Acesso em:20/10/2008. 

MEDICI, Andre Cezar. Aspectos Teóricos e Conceituais do Financiamento das Políticas de 

Saúde, pp. 23-68. In PIOLA, S.F.; VIANA, S.M. (orgs.) Economia da saúde: conceito e 

contribuição para a gestão da saúde. Brasília, IPEA, 1995. 

MENDES, Eugênio Vilaça. Uma Agenda para a Saúde. São Paulo : Hucitec, 1999 

______. Os grandes dilemas do SUS: tomo I e II . Salvador: Casa da Qualidade, 2001. 

MENDES, Ana Maria Coelho Pereira; SERMANN, Lúcia Izabel Czerwonka. Fundamentos 

teóricos da Avaliação. In TRENTINI, Mercedes; CORRADI, Ezia Maria . Avaliação: subsídios 

teórico-práticos para a gestão de saúde. São Paulo : Ícone, 2006 

MURAI, H. C.; PRADO, S. R. L. A.; KODA D´AMARAL, R. K. ; ARMOND, J de E. – Sistema 

Único de Saúde: uma realidade em modelos assistenciais distintos.pp. 43-54. In: 

CIANCIARULLO, Tâmara Iwanow; SILVA, Gilberto Tadeu Reis da; CUNHA, Isabel Cristina 

Kowal Olm. Uma nova estratégia em foco: o programa saúde da família – identificando as 

suas características no cenário do SUS. São Paulo: Ícone, 2005.  

NEUFELD, John L. Estatística aplicada à Administração usando Excel. São Paulo : Pearson 

Prentice Hall, 2003. 

NORONHA, Ana Beatriz. Onde dá SUS, dá certo. Rio de Janeiro: Radis, n˚15, novembro 2003.  

PERNAMBUCO, Diário. Metade do país sem saneamento. Recife. 05 de novembro de 2008. 

REIS, E. F.B. et al. Avaliação da qualidade dos serviços de saúde: notas Bibliográficas. Caderno 

de Saúde Pública. Rio de Janeiro 61(1) : 50-61, jan/mar, 1990. 



 154 

REZENDE Conceição. Nota técnica: a implementação da Emenda Constitucional 29 

(Emenda da Saúde). 2005. Disponível em: <www.pt.org.br/assessor/ec29.pdf >. Acesso em: 

ago. 2008. 

RIPSA. Rede Interagencial de Informações para a saúde. Indicadores Básicos para a Saúde no 

Brasil: conceitos e aplicações. 2. ed. Brasília, Organização Pan-Americana de Saúde,2008 

ROCHA, Tânia Margarida de Novaes et al. Emenda Constitucional – EC nº 29/200: o 

cumprimento pelos municípios do Estado da Bahia, 2000 a 2003. Revista Baiana de Saúde 

Pública, Salvador, v. 30, n. 1, p. 141-153, jan./jun. 2006. 

ROZADOS, Helen Beatriz Frota. Uso de Indicadores na Gestão de Recursos de Informação. 

Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Campinas, v.3, n.1 p-60-76, 

jul/dez, 2005.  

SANTOS, Luiz A de C. O pensamento sanitarista na Primeira República: Uma ideologia de 

construção da nacionalidade. Dados. Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v.28, n2, 

p.193-210, 1985. 

SANTOS, Nelson Rodrigues. Desenvolvimento do SUS, rumos estratégicos e estratégias para 

visualização dos rumos. Saúde & Ciência Coletiva, 12(2):429-35, 2007. 

SARAVIA, Enrique. O conceito de política pública. In Saravia, Enrique & Ferrarezi. Elizabete. 

Políticas Públicas, Coletânea. Vol. 1. Brasília, ENAP, 2006.  

SARTORIS, Alexandre. Estatística e introdução à econometria. São Paulo: Saraiva, 2001 

SILVA, Maria Ozanira da Silva e. Avaliação de Políticas e Programas Sociais: aspectos 

conceituais e metodológicos.  In SILVA, Maria Ozanira da Silva e ( Org.). Avaliação de Políticas 

e Programas Sociais. São Paulo: Veras, 2001. 

SOUZA, Celina, Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias n16. Porto Alegre, 

Jul/Dez. 2006 

UGÁ, Maria Alicia; MARQUES, Rosa Maria. O Financiamento do SUS: trajetória, contexto e 

constrangimento. In : LIMA, Nísia  Trindade; GERSCHMAN, Silvia EDLER, Flávio Coelho; 



 155 

SUAREZ, Juarez Manuel (Orgs.) Saúde e democracia: história e perspectivas do SUS. Rio de 

Janeiro: Fiocruz, 2005 p. 193-233. 

UGÁ, Maria Alicia; MARQUES, Rosa Maria. Uma análise da progressividade do financiamento 

do sistema único de saúde. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 22(8): 1597-1609 ago 

2006. 

VIANNA, Ana Luiza. Abordagens Metodológicas em Políticas públicas. RAP – Revista de 

Administração Pública. Rio de Janeiro, v. 30, n. 2, p. 5-30, mar./abr. 1996. p. 6-8. 

WORTHEN, Blaine R.; SANDER, James R.; FITZPATRICK, Jody L. (orgs). Avaliação de 

Programas: concepções e práticas. São Paulo : Gente, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 156 

LISTA DE APENDICES  

.  

APÊNDICE I – RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM AS GERÊNCIAS REGIONAIS DE                

SAÚDE.................................................................................................................................. 

 

157 

APÊNDICE II –   RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS POR GERES E POR INSPETORIA...................................... 158 

APÊNDICE III TABELA – CLASSIFICAÇÃO DO IDH-M ORDEM DECRESCENTE BASE ANO 

2000.......................................................................................................................................... 

 

164 

APÊNDICE IV – POPULAÇÃO ESTIMADA PARA O PERÍODO 2002-2005................................................. 170 

APÊNDICE V  -  VALORES APLICADOS NA SAÚDE POR MUNICÍPIO ANO BASE 2002...................... 171 

APÊNDICE VI  - VALORES APLICADOS NA SAÚDE POR MUNICÍPIO ANO BASE 2003...................... 172 

APÊNDICE VII - VALORES APLICADOS NA SAÚDE POR MUNICÍPIO ANO BASE 2004...................... 173 

APÊNDICE VIII -VALORES APLICADOS NA SAÚDE POR MUNICÍPIO ANO BASE 2005..................... 174 

APÊNDICE IX  -  PERCENTUAIS  APLICADOS NA SAÚDE POR MUNICÍPIO 2002 – 2005..................... 175 

APÊNDICE X – VALORES PER CAPITA APLICADOS POR MUNICÍPIO DEFLACIONADOS PELO                 

IPCA – BASE 2002................................................................................................................ 

176 

APÊNDICE XI–  VALORES PER CAPITA APLICADOS POR MUNICÍPIO DEFLACIONADOS PELO 

IPCA–BASE 2002 COM BASE NA AMOSTRA DOS 16 MUNICÍPIOS........................... 

177 

APÊNDICE XII– PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO VALOR TOTAL PER     

CAPITA APLICADO NA SAÚDE........................................................................................ 

178 

APENDICE XIII - RENDA PER CAPITA E VALORES PER CAPITA APLICADOS EM SAÚDE 2002-

2005. 

179 

APENDICE XIV – COEFICIENTES DE CORRELAÇAO PARA O PERIODO 2002-

2005................................ 

180 

APÊNDICE XV -   GLOSSÁRIO……...………………………………………………………………………... 181 

  

 

 

 


