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INTRODUÇÃO 

O reconhecimento da importância da qualidade da 

força de trabalho na promoçao do crescimento econômico dire-

ciona boa parte dos esforços, na are a de pesquisa econômica, 

para o estudo da rentabilidade privada e social de inves~ 

tos em educação, nutrição e saúde. Embora as pesquisas na -a-

l;'ea de educação, beneficiando-se de um corpo de teoria já bas-

tante desenvolvido, venham sendo realizadas com crescente fre-

qüência e profundidade, o mesmo nao ocorre com estudos nas á-

reas afins de nutrição e saúde - em boa medida face às pro-

prias dificuldades de quantificação, nos estudos empíricos, das 

variáveis básicas envolvidas. 

O presente estudo refere-se basicamente às de-

mandas por saúde e por cuidados médicos, sendo esta Última de-

rivada diretamente da primeira, conforme o modelo básico. 

Adotou-se, como moldura teórica básica para a 

análise, o modelo de Gary Becker sobre o comportamento da u-

nidade familiar como produtora - consumidora de bens. 

viii 
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enfoque, as decisões, dentro da família, seriam tomadas com o 

objetivo de maximizar a satisfação coletiva de seus membros, 

dadas, basicamente, as restrições de renda e tempo disponível 

daqueles, tomados em conjunto. Restrições IItécnicas ll 

adicionais seriam dadas pelas 11 funções de produção familiares 11 

- isto é, a forma específica pela qual os bens de mercado e o 

tempo dos diversos membros da família poderiam ser combinados 

de modo a se conseguir obter, como "produtos finais", os bens 

que teriam, efetivamente, valor (utilidade) para o consumidor. 

Note-se que a aplicação desse enfoque básico 

para a análise, por exemplo, do problema do objetivo - educa-

ção, na família, é bem mais simples do que no caso do objeti-

vo - saúde. O "produto" gerado, no primeiro'caso, pode, de 

forma razoavelmente precisa, ser medido por "proxies" tais co-

mo o número de anos de escolaridade, eventualmente corrigidos 

pela qualidade das escolas frequentadas, ou, por outro qual-

quer expediente semelhante. No caso do objetivo - saúde, com 

que se defronta a unidade familiar, a melhor aproximação para 

o II produto" conseguido parece estar relacionada ao IItemp::> sau

ix 



dãvel" disponivel, para todo e qualquer tipo de atividade -

inclusive atividades voltadas~para a própria "produção" de 

saúde, tais corno lazer, consultas médicas e outras. Que u-

nidade de tempo usar para medir o "produto" gerado? Que uni
\ 

da de de tempo usar para medir os insumos de tempo e de bens 

de mercado empregados num dado "momento" de produção ? Que 

"proxy" utilizar para medir "tempo saudãvel"? As respostas a 

essas perguntas serão ainda motivo de longa discussão acadê-

mica. 

A presente pesquisa, sem dúvida alguma limita-

da por algQ~as dificuldades de ordem metodológica e empírica, 

tem corno objetivo procurar identificar a significância de cer-

. tas variãveis que possam ser utilizadas corno sinalizadoras de 

decisões de alocação de recursos para o setor saúde. A apre-

sentação do modelo teórico obedece a urna visão microeconômica 

da demanda individual por saúde. O estudo empírico restringe-

-se aos casos específicos de duas amostras, uma relativa aos 

Conjuntos Habitacionais da cidade do Rio de Janeiro, no perío-

do outubro/dezembro de 1973, outra relativa a orçamentos fa-
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miliares para a cidade de são Paulo, no período abril/7l - ou-

tubro/l97.2. 

Os Capítulos I e II apresentam o modelo que se-

rá utilizado no estudo empírico, explorando suas variantes e 

limitações, bem como propondo algumas extensões. No Capítulo 

III, após o ajustamento das variáveis do modelo teórico 
, 
as 

particulares características das amostras disponíveis, apre-

senta-se os resultados estimados,que sao, em seguida, anali-

sados à luz das previsões do modelo básico e das formulações 

teóricas subsidiárias. Seguem-se conclusões gerais do estudo, 

com ênfase nas suas implicações para uma política nacional de 

saúde. 

xi 



CAPiTULO I 

DEMANDA POR SAODE 

RELAÇÕES FUNDAMENTAIS DO MODELO BÁSICO 

Grossman (1972a, 1972b), desenvolvendo uma me-

todologia na linha do trabalho clássico de Becker (1965), a-

bordou o tema ressaltando, de início, a diferença entre o ca-

pital-saúde e as demais formas de capital humano. Em particu-

lar, frisa que o estoque de conhecimento de um indivíduo afe-

ta sua produtividade nao só no mercado de trabalho como tam-

bem fora dele, enquanto que seu estoque de saúde determina a 

quantidade total de tempo que poderia- dispender produzindoren-

dimentos monetários e IIcommoditiesll (bens) à la Becker. 

Dentro dessa visão do comportamepto do consu-

midor, Grossman supoe qúe os indivíduos nascem com um deter-

minado estoque inicial de saúde, que se deprecia ao longo do 

1 
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tempo - a uma taxa crescente, pelo menos após determinada i-

dade - e que pode ser aumentado via investimento. A morte 0-

corre quando o estoque cai abaixo de certo nível, e uma das 

principais características do modelo é a de que os indivíduos 

"escolhem" seu período de vida. Os investimentos brutos em ca-

pital-saúde são determinados a partir de funções de produção 

na unidade familiar (domésticas), cujos insumos incluem o 
~ 

pro-

prio tempo do indivíduo e bens de mercado, que são usados em 

atividades tais como cuidados médicos, dieta, exercícios fí-

sicos, recreação, e outros. A função de produção individual 

depende, também, do nível de educação - variável exógena, nes-

te modelo - que influencia a eficiência no processo de produ-

ção. O nível de renda, neste modelo, é também considerado e-

~ 

xogeno. 

Os consumidores demandariam saúde por dois mo-

tivos. Como bem de consumo, a saúde entraria diretamente em 

suas funções de preferência, no sentido de que dias de doença 

constituem uma fonte de "desutilidade". Como bem de investi-

mento, a saúde determina o volume total de tempo disponível, 
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nao só para as atividades ligadas ao mercado de trabalho co-

mo, também, para todas as demais. Assim, uma elevação no es-

toque de saúde aumenta o tempo disponível para essas ativida-

_des, e.o valor monetário desse tempo "adicional" é um índice 

do retorno a um investimento em saúde. Note-se que o modelo 

de Grossman se restringe à análise do comportamento de indi-

víduos na força de trabalho. 

"Ceteris paribus", independentemente dos as-

pectos de consumo e investimento inerentes ao bem saúde, a 

quantidade demandada de saúde estaria correlacionada negati-

vamente com seu preço-sombra; segundo a teoria tradicional de 

comportamento do consumidor. A análise de Grossman enfatiza o 

fato de que o preço-sombra de saúde depende de muitas outras 

variáveis além do preço de mercado dos cuidados médicos. Al-

terações nestas variáveis modificam a quantidade ótima de saú-

de e alteram, também, a demanda derivada por investi.nento bruto 

em saúde, medida, por exemplo, em termos de gastos com trata-

mento médico. Grossman demonstra que o preço sombra se eleva 

com a idade do indivíduo caso a taxa de depreciação do esto-
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que de saúde aumente no decorrer da vida, e cai de acordo com 

o nível educacional, caso os indivíduos com maior escolarida-

de sejam produtores de saúde mais eficientes. Grossman ~ns-

~tra, ainda, que, sob certas condições, uma elevação no preço-

-sombra pode levar, simultaneamente, a uma redução na quanti-

dade de saúde demandada e a uma elevação na quantidade deman-

dada de tratamento médico. 

Vejamos, a seguir, de forma breve, as princi-

- ~ pais equaçoes do modelo de Grossman, cuja estrutura sera uti-

lizada, a seguir, para testes empíricos. 

Função de Utilidade Intertemporal do Consumidor 

( 1 ) 

sencb: 

u = U (~ H , ... , ~ H, Z ••. , Zn) 
.0 o n n o 

i = período (O, 1, 2, •.. , n). 

H = estoque inicial de saúde, quando o indivíduo co
o 

meça a tomar suas próprias decisões. 
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H. = estoque de saúde no período i 
1 

~i = fluxo de serviço por unidade de estoque no perío-

do i 

h. = ~. H. = consumo total de "serviços de saúde ll no pe-
111 

ríodo i 

Z. = consumo total de outro bem qualquer no período li 
1 

n = tempo de vida do indivíduo. 

Identidade 

( 2 ) = I. 
1 

O. 
1 

sendo: 

I. = investimento bruto em saúde; 
1 

Oi = taxa de depreciação durante o período i (exógena, 

porém podendo-variar com a idade do indivíduo). 

Portanto, a variação no estoque de saúde entre 

um período e outro deve igualar o investimento bruto realiza-
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do no período, deduzida a depreciação do estoque, que também 

ocorre a cada período. . .' 

Funções de Produção (relativas a investimentos brutos ( 1 ) em 
\ 

saúde e à produção dos demais bens) 

( 3 ) 

sendo: 

M. = 
1 

X. = 
1 

TH. e 
1 

E. = 
1 

( 1 ) 

r. = I. (M
1
., TH,; E.), 

. 1 1 1 1 

despesas 

insumos 

Z. 
1 

(X., T.; E.), 
. 1 1 1 

médicas; 

de bens na produção 

T. = insumos de tempo; 
1 

estoque de capital humano. 

do 

( 2 

bem Z. ; 
1 

) 

Quer consideremos o bem saúde como puramente de investimento, con
sumo, ou uma combinação de ambos os aspectos, sempre se pode falar de uma 
função de investimento bruto em saúde, já que este e tomado como um bem 
durável. 
( 2 ) 

Neste modelo, o estoque de capital humano não inclui o capital-saú
de. Para Grossman, o primeiro afeta a produtividade do indivíduo nas ati
vidades domesticas e no mercado de trabalho, enquanto o segundo determina 
o tempo total que o indivíduo poderá utilizar em qualquer tipo de ativi
dade. 
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Assim, as funções de produção relativas aos 

bens produzidos na unidade familiar têm como argumelltos os 

bens de mercado e o tempo do indivíduo. A educação entra como 

uma espécie de "parâmetro tecnológico". 

A hipótese básica do modelo é de que todas as 

funções de produção sao homogêneas de grau um, em relação aos 

insumos de bens e de tempo. Logo: 

aI. 
1 

aTH. 
1 

aI. 
1 

aM. 
1 

E.), sendo t. = 
1 1 

TH. 
1 

M. 
1 

= 
ag 

t. 
1 

= gl 

= g - t. gl 
1 

produtividade marginal do tempo do 

indivíduo com relação ao investi-

mento bruto em saúde. 

produti vidade marginal dos cuidados 

médicos com relação ao investimen-

to bruto em saúde. 

Restrição Orçamentária relativa aos bens de mercado: ( 1 ) 

( 1 ) Note-se que "n" (tempo de vida do indivíduo), a rigor, ê 
neste modelo, conforme veremos mais adiante. 

endogeno, 



( 4 ) 

sendo: 

n 
2: 

i=O 

P. M. +F. X. 
1 1 1 1 

(1 + r) i 

8 

n 
= 2: 

i=O 

W. 'IW. 
1 1 + A 

(1 + r)i o 

P. e F. = preços de M. e X., respectivamente; 
1 1 1 1 

TW. 
1 

A 
o 

= salário ( 1 ) 

= número de horas de trabalho; 

= renda de propriedade, descontada para o período ini-

cial; 

r = taxa de juros (o modelo supoe que o mercado de ca-

pitais é perfeito). 

Portanto, a igualdade impõe que os gastos com 

serviços médicos e com os demais bens e serviços adquiridos no 

mercado, descontados para o período inicial (primeiro termo 

( 1 ) 
Note-se que W., neste modelo, possui apenas uma dimensão temporal 

(ano, mês, dia, hor~), não variando conforme outros parâmetros (horas no
turnas, feriados, etc.). 
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da relação), devem absorver toda a renda (salarial ou de pro-

. '.~ 

priedade) do indivíduo, descohtada para o período incial -da 

análise (segundo termo da relação). 

\ 

Restrição de tempo 

( 5 ) TW. + TL. + TH. + T. = n 
1 1 1 1 

sendo: 

n = qu~ntidade total de tempo disponível num dado perío-

do; 

TLi = tempo não-disponível para as atividades no nercado de 

de trabalho e fora dele, devido à doença. 

Hipótese: ,( 1 ) 

aTL. 
1 

( 1 ) Vide equação ( 12 ), adiante. 

< O 
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Se n for medido em dias (n = 365 dias, caso 

o ano seja o período relevánt~) e se ~i fosse definido como 

o fluxo de dias de saúde por unidade de H., h. corresponderia 
1 1 

ao número total de dias de saúde num determinado ano. Então: 

( 6 ) TL. = n 
1 

h. 
1 

Restrição de "riqueza máxima" do indivíduo (substituindo-se 

( 7 ) 

TW., dado pela equaçao ( 5 ), na equaçao ( 4) ): 
1 

n 
r 

i=O 

P.M. + F.X. + W. (TL. + TH. + T.) 
1 1 111 1 1 1 

n 
r 

i=O 

W. 
1 + A 

(1 + r)i o 
= R 

Assim, de acordo com a equaçao ( 7 ), a "rique-

za máxima" (segundo termo da igualdade acima) equivale ao va-

lor presente dos rendimentos que um indivíduo obteria, se~-

sasse todo seu tempo (n) trabalhando, mais a riqueza nao-

-humana, descontada para .0 período inicial da análise. Parte 



11 

dessa riqueza é gasta (primeiro termo da igualdade) na aqui-

siç~o de bens de mercado, parte dela é "gasta" no tempo de 

produç~o relativo a atividades fora do mercado de trabalho (in-

clusive, produç~o de saúde), e parte dela, ainda, é "gasta" 

devido a doença. 

As quantidades de equilíbrio de H. e Z. podem 
1. 1. 

ser determinadas a partir da maximizaç~o da funç~o de utili-

dade dada pela equaçao ( 1 ) sujeita às restrições dadas pe-

las equaçoes ( 2 ), ( 3 ) e ( 7 ). ( 1 ) Uma vez que o estoque 

de saúde inicial ( HO ), bem como as taxas de depreciaç~o, sao 

dados, as quantidades ótimas de investimento bruto determinam 

as quantidades ótimas de capital-saúde. Note-se que, embora 

temporal, o modelo é estático, já que admite ajuste total den-

tro de cada unidade de tempo. 

As condições de primeira ordem para otimizaç~o 

do investimento bruto no período 

1972, pág. 4 ): 

( 1 ) 

i-I ) -sao (Grossman, 

< 
E, ainda, ã restrição de que H - H. (= "morte"). 

> n m1n 
Temos, 

tambem, que ter X.~.- 0, com P. e F. positivos e dados. 
1 ~ ~ 1 



( 8 ) 

\ 

( 9 ) 

sendo: 

TI. - 1 W .• G. 
---:1",---:---:-- = 1. . 1 + 
(l+r) i-I (l+r) 1 

. " 

+ 
(l+r) n 

12 

Uh. 
1 

À 

+ .. ~ 

Uh. 
1 

""--:À:-- Gi + 

G 
n 

P. 1 W. 1 1- 1-

TIi - l = g .... t
i

-
l 

. g' = g' 

= utilidade marginal dos dias de saúde; 

= utilidade marginal da riqueza; 

ah. 
1 

G i = ---"-a=H=.-
1 

= 

TI. 1 = 1-

de. 1 1-

dI . 
i-I 

aTL. 
1 

aH. 
1 

= produtividade marginal do esto-

que de saúde na produção de dias 

de saúde; 

(onde e. = P.M. + W. TH.) = custo margi-
11111 

nal do investimento bruto em saú-

de no período (i - 1). 



A equaçao ( 8 ) acima simplesmente estabelece 

que '.) v:llol' [resente do custo marginal do investimento bruto 

no período (i - 1) deve igualar o valor presente dos benefí-

cios marginais. Os benefícios marginais descontados, na idade 

i, sao iguais a 

+ 

Duas magnitudes monetárias são necessárias para se converter 

o produto marginal do capital-saúde, G. 
1 

(isto é, o aumento 

no número de dias de saúde causado por um aumento de uma uni-

dade no estoque de saúde), em termos de valor, já que os con-

sumidores demandam saúde por duas razoes básicas. O salário, 

descontado, mede o valor monetário de um incremento de uma u-

nidade no volume total de tempo disponível para atividades no 

mercado de trabalho e fora dele, ao passo que o termo 

mede o equivalente monetário do aumento em utilidade 

ao incremento de uma unidade no tempo com saúde que o 

U h. 
1 

À 

devido 

consu-
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midor pode gozar. 

A equaçao ( 9 ), acima, por sua vez, represen-

ta a condição de minimização de custo. A cada idade, o incre-

mento no capital-saúde devido a cada cruzeiro gasto em cuida-

dos médicos deve igualar o incremento no capital-saúde devido 

a cada cruzeiro " g ásto" com o tempo do próprio indivíduo usa-

do no processo de produção. 

Com o objetivo de se examinar as forças que a-

fetam a demanda por saúde e o inves~to bruto, é necessário 

transformar-se a equaçao ( 8 ) numa forma um pouco 

da anterior. ( 1 

onde: 

Uh. 
). 

À 
(l+r) i ] = TI. 1 (r - TI. 1 + o.) 

).- ).-). 

distinta 

TI i - l = percentual de variação no custo marginal entre os 

per iodos (i - 1) e i. 

( 1 ) Vide Grossman (1972 b), pago 229. 
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-A equaçao ( 10 ) implica em que o valor nao 

descontado do produto marginal do estoque ótimo de capital-

-saúde, em qualquer ponto no tempo, deve igualar o preço de 

oferta do capital, TI. 1 (r - TI. 1 + a.). Este último englo-
l- l- l 

ba componentes de juros, depreciação e ganhos de capital, po-

dendo ser interpretado como o "rental price" ou tl user cost" 

do capital-saúde. 

A equaçao ( 10 ) pode ser ligeiramente modifi-

cada, dividindo-se ambos os lados pelo custo marginal do in-

vestimento bruto, TI. 1: l-

( 10' ) 

onde: 

-y. + a. = r - TI. 1 + Ô. 
l l l- l 

= (W. G.) / 
l l 

TI. -1 1.-
representa a taxa de retorno mone-

tário marginal do investimento em saúde, enquanto 

que, 



a. 
1 

~ [ Uh. 
1 

À 

1 Ç. 
..... v 

é a taxa de retorno -nao-

pecuniário. Portanto, em equilíbrio, a taxa de retorno total 

do investimento em safide deve igualar o "user cost" do capi-

tal-safide em termos do preço do investimento bruto. Este "cus-

to" é definido como a soma da taxa de juros "real" (isto 
~ e, 

descontado o "ganho de capital") com a taxa de depreciaç~o. 
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1 - O HODELO-INVESTIHENTO 

A fim de contrastar o conceito de capital-saG-

de com outras formas de capital humano, Grossman desenvolve 

diversas implicações de seu modelo considerando unicamente a 

componente de investimento (ignorando, portanto, os aspectos 

de consumo. 1 ) Neste caso, se a utilidade marginal dos dias 

de saGde (ou, a "desutilidade" marginal dos dias de doença) 

fosse igualada a zero, a condição 10' ), que estabelece a 

quantidade ótima de capital-saGde no período i ,se reduziria 

a: 

W. G. 
1. 1. 

TI. 1 1.-

A figura abaixo ilustra a determinação do es-

toque ótimo de capital-saGde em qualquer idade i. A curva de 

demanda, MEC, representa a relação entre o estoque de saúde e 

a taxa de retorno de um investimento realizado - ou melhor 

( 1 ) 
Portanto, a., em ( 10' ), e igual a zero. 

1. 

, 
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representa a eficiência marginal do capital-saúde, 
y A 

i 

curva de-oferta, S, representa a relação entre o estoque de 

saúde e o custo do capital, r - TI. 1 + ô.. Já que, por hi-
1- 1 

pótese, o custo do capital independe de seu estoque, a ~ 

va de oferta é infinitamente elástica. Caso a curva MEC se-

ja decrescente (o que acontecerá se e somente se 

aG. 
1 

aH. 
1 

= < O 

isto é, o produto marginal do capital-saúde seja decrescente), 

o estoque de equilíbrio será dado por 

de oferta e demanda se interceptam. 

* H. 
1 

onde as curvas 
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FIGURA 1.1. 1 

,DETERMINAÇÃO DO ESTOQUE 6TIMO DE CAPITAL-SAúDE EM QUALQUER 

IDADE "in 

y. (Taxa de Retorno do Investinento em Saúde) i 
~ 

r - TI. 1+ ô. <Í?reço do Investirrento bruto em saúde) . 
~- ~ 

* -* r - 7fi - 1 + ôi l----+i',------------- s 
I \., 

+--------~-----------------------~i 
Hi (Estoque de Saúde) 

FONTE: Grossman (1972a, pago 12). 
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A figura seguinte apresenta uma relação plau-

sível entre o estoque de saúde e o número de dias de saúde, na 

hipótese de que 

2 
d H. 

1 

< O 

Esta relação poderia ser denominada de "função de produção de 

dias de saúde ll
• A primeira derivada da curva, em qualquer p:m-

to, fornece a produtividade marginal do capital-saúde. O 
.. 

nu-

mero de dias de saúde é igual a zero quando se alcança o es-

toque Hmin.' de forma que 

n = TL i = 365 

é uma definição alternativa de IImorte ll
• A partir de H ., o mln 

tempo com saúde do indivíduo se eleva a urna taxa decrescente 

e, pouco a pouco, se aproximn 2s~intoticamente do limite su-

~ 

perior de 365 dias, a medida que o estoque cresce. 
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FIGURA 1.1.2 

. " 

:RELAÇÃO EMP!RICl .. PROPOSTA ENTRE O ESTOQUE DE SAúDE E O NOMERO 

DE DIAS DE SAúDE 

h. I~ 
~ 

365 - - - - - -- - - - - - -- - -- -- - - - - - - - ---. - --

H . 
m~n 

-FONTE: Grossman (1972 a, pago 13). 

H. 
~ 
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Note-se que uma das implicações do modelo de 

Grossman (1972 a, Cap.II, pp. 13-18) é a de que, se a elasti-

cidade da curva MEC fosse menor que um, o investimento bru-

to e a taxa de depreciação estariam correlacionados positiva-

mente ao longo da vida do indivíduo, ao passo que o investi-

mento bruto e o estoque de saúde estariam negativamente cor-

relacionados. Ou melhor, dada uma curva de demanda relativa-

mente inelástica, os indivíduos desejariam compensar parte da 

redução em seu capital-saúde, causada por um aumento na taxa 

de depreciação, através de uma elevação em seus investimentos 

brutos. Na verdade, a própria relação entre o estoque de saú-

de e o número de dias de safide sugere que E seja inferibr a 

um. Uma equação geral para a função de produção de dias de 

safide apresentada na figura anterior seria: 

(12) h - = 365 - BH~C 
i 1 

onde B e C sao constantes positivas. Se 12 fosse a fun-

ç~o d~ prG~ução, a produtividade mar~incil do capital-saúde s~ 



ria: 

ou, 
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G. = BCR~C-l 
1 1 

log Gi = log OC - ( C + 1 ). log Ri 

Já que 

= 10g G. + log W. - 10g TI. 
111 

-usa-se a equaçao para log Gi de forma a obter-se a curva MEC 

correspondente a essa função de produção, que seria dada por: 

( 13 ) log Y i = log OC - (C+l) log Ri + log Wi - log 7Ti 

Assim, em termos logarítmicos, a taxa de retor-

no monetário marginal de um investimento em saúde é função 

crescente do nível salarial do indivíduo e decrescente do es-

toque de saúde e de seu preço-sombra. Note-se que este último 

também incorpora, indiretamente, o nível salarial do indiví-



24 

duo, como medida do custo de oportunidade do tempo gasto na 

produção de saúde. . .' 

por: 
\ 

já que 

A elasticidade dessa curva seria dada, então, 

E = 
-(3 log H. 

1. 

(3 log Yi 

c > O 

A Formulação Empírica do Modelo- Investimento 

Resolvendo-se a equaçao ( 13 ), em termos de 

log H. e substituindo-se 
1. 

r - ir. + ô. 
1. 1. 

por Y
i 

(conforme a versao do modelo onde a variável tempo é 

tomada como contínua), obtém-se a função de demanda por esto-

que de saúde: 

( 14 ) 10g H. = B' + E log W. - E TI. - E log (r - TI. + Ô. 
1. 1. 1. 1. 1. 



sendo 

\ 
Suponha-se que -TI. 

1 

de juros "real" 

.. ' 
B' := 
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(1og BC) 
(1 + C) 

seja positiva e constante, e que a 

(r - 7r.) 
1 

taxa 

seja nula. ( 1 ) Neste caso, a equação ( 14 ) se reduziria a 

( 15 ) log H. := B' + E log W. - E log TI. - E log Ô. 
111 1 

Assim, o estoque de capital-sa6de variaria di-

retamente com o salário do indivíduo (W.) e inversamente com 
1 

relação ao preço-sombra da produção de sa6de (TI.) e à taxa de 
1 

( 1 ) 
A hipótese de que a taxa de juros "real" seja nula pode ser justi

ficada pela observação empírica de que o salário se eleva com a idade, 
pelo menos durante a maior parte do ciclo de vida produtiva do indivíduo. 
Se Wi crescesse a uma taxa constante W, então 7ri = K.W (sendo K a fração 
do custo total do investimento bruto referente ao tempo), para todo ~. 
Assim, essa hipótese implica em se ter r = ~~. Eliminando-se a taxa ~e 
juros "real" e postulando-se que Ri seja pequena com relação a ôi, log Ri 
e log Mi tornam-se funções lineares da idade. 
Observação: " - " sobre uma variável indica urna taxa de variação. 
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depreciação do estoque ( ô. ), ao longo do tempo. 
1. 

Embora as variáveis idade e educação não apa-

reçam na equação acima, estão implicitamente incluídas, já que 

a taxa de depreciação e o custo marginal do investimento nao 

sao diretamente observáveis e torna-se necessário desenvolver-

mos expressoes para essas variáveis. Assim, seja: 
( 1 ) 

( 16 ) log ô. = log ô + Ô 
1. o ID 

Portanto, supõe-se que a taxa de depreciação va-

rie, ao longo do tempo, segundo uma relação linear com a ida-

de do indivíduo, sendo que esta relação será tão mais pronun-

ciada quanto maior for o percentual de variação na taxa de de-

preciação ao longo do tempo. 
( 2 ) 

( 1 ) 
Nas equações que se seguem, substituiu-se i por ID, 

sentar a variável idade - de forma a se evitar dificuldades 
para o leitor. 
( 2 ) 

para repre
de notação 

A rigor, Grossman deveria, ainda, incluir uma hipótese de comporta
mento para o fato de que o custo de aumentar (ou mais apropriadamente, im
pedir que diminua) o estoque de saúde em uma unidade torna-se, também, 
crescente com a idade do individuo. 
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Uma equaçao para o custo marginal poderia ser 

desenvolvida a partir da função de produção do investimento 

bruto em saúde. Supondo-se que esta seja do tipo Cobb-Douglas, 

. teríamos; 

( 17 ) log l. = r H • E. + ul log M. + (1 - ul ) • log TH. 
1 1 1 1 

sendo: 

r H = variação percentual no investimento bruto dada pela 

variação de uma unidade em E. (estoque de "capital 
1 

hUmano", medido pelo nível educacional); 

Ul = (1 -K) = fração referente aos cuidados médicos no custo 

total do investimento, ou melhor, a elasticidade do 

investimento bruto com relação aos cuidados rrédioos. 

Com essa função de produção, a elasticidade de 

substituição entre cuidados G?dicos e tempo é igual a um. Lo-

go, K independe dos preços dos "inputs". 

Grossman demonstra (1972a, Apêndice D, seção 1) 
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-que as equaçoes ( 15 ), ( 16 ) e ( 17 ), acima, geram a se-

guinte forma reduzida das curvas de demanda por capital-saúde 

e por cuidados médicos, respectivamente: 
( 1 ) 

-
( 18 ) log Ri = (l-K) €log Wi-(l-K) €log Pi + rH€Ei - ô€ID - €log Ôo 

sendo: 

P. = Preço dos cuidados médicos 
1. 

Veremos, pois, que, em termos logaritmicos, se 

K < 1, o estoque de saúde do individuo varia diretamente com 

seu nivel salarial e de escolaridade e inversamente com sua 

idade, com a taxa de depreciação de seu estoque de saúde no 

periodo inicial da análise, bem como com relação ao preço dos 

cuidados médicos. 

( 19 ) log Mi = [<1 - K) € + K ] log Wi - [ (1 - K) € + ~ 

( 1 ) 
Nas equações ( 17 ), C 18 ) e C 19 ), o termo constante foi omitido 

porque estamos tomando as variaveis como desvios como relação a suas res
pectivas medias. Note-se que o modelo de Grossman supõe ajustamento ins
tantâneo de estoque Ci. e., dentro da própria unidade de tempo). 
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+ (1 - E) log 00 + log (1 + H. / Ô.) 
1 1 

sendo a variação percentual na 1I r iqueza máxima", em ter-

mos reais, dada pela variação de uma unidade em E .• 
1 

Neste caso vemos que, embora as elasticidades 

salário e preço dos cuidados médicos tenham o mesmo sinal es-

perado que o indicado para a demanda por estoque de saúde (pa-

ra K < I), o mesmo não ocorre, com relação às variáveis edu-

caça0, idade e taxa de depreciação do estoque de saúde no pe-

ríodo inicial da análise ( caso E < 1). 

Grossman assinala que, embora fosse possível, 

ainda, propor uma curva de demanda pelo tempo usado na produ-

çao de saúde TH. ), os dados com relação a esse insumo nao 
1 

estariam, em geral, disponíveis. As equaçoes ( 14 ) e (17) 

compoem as relações estruturais básicas do modelo de investi-

mento em saúde, ao passo que as equaçoes ( 18 ) e ( 19) sao 

aquelas que deveriam realmente ser estimadas de forma a se 
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testar as implicações do modelo. 

Caso o valor absoluto da taxa percentual de in-

vestimento líquido fosse pequeno, com relação à taxa de de-

preciação, o último têrmo em (19) poderia ser ignorado. Se 

P., preço do tratamento médico, não variasse ao longo das u-
1 . 

nidades de observação, as equaçoes a serem estimadas seriam: 

( 18' ) 

( 19' ) 

sendo: 

BW = €(l - K), etc; 



Variáveis exógenas: ( 1 ) 

W, E, ID 

Variável não-observável: 

Sinais Esperados 

B > 
W 

o 

o 

o 

o 
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Além disso, se € < 1, isto é, 

da por estoque de saúde for inelástica, 

< o e 

( 1 ) 

se a deman-

Na verdade, num modelo mais completo, seria extremamente importante 
que pelo menos algumas dessas variáveis fossem consideradas endógenas. 

, i 
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Se (log 00) nao fosse correlacionada com as 

variãveis independentes em ( 18' ) e ( 19' ), U
l 

e U
2

, ter-

mos aleatórios, nao seriam correlacionados com essas variá-

veis. -Neste caso, essas equaçoes poderiam ser estimadas por 

mínimos quadrados ordinãrios ( OLS ). 

Há dois procedimentos empíricos, apresentados 

por Grossman, de forma a se testar se o modelo puramente de 

investimento representa de forma mais adequada o comportamen-

to dos indivíduos com relação à saúde que um modelo puramente 

de consumo (que poderia ser derivado, também, como caso es-

pecial da condição de equilíbrio do modelo de Grossman). Em 

primeiro lugar, Grossman demonstra que o salário teria um e-

feito positivo sobre a demanda por saúde, no modelo - investi-

mento, desde que K fosse menor que um. Por outro lado, teria 

um efeito positivo, no modelo-consumo, somente se saúde fosse 

um bem relativamente intensivo em "insurros-rrercaàorias" isto e, 

K < K (onde K é a intensidade média de utilização do fator 

tempo na prod,ução doméstica), o que e uma exigência mais res-

tritiva. Portanto, se a elasticio:>de-salário computada for po-
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si ti va, quanto maior o seu valor, maior a probabilidade de que 

o modelo-investimento seja preferível ao modelo-consumo. 

Um outro "teste" possível para verificar essa 

hipótese seria supor-se que a taxa de juros (preferência in-

tertemporal do indivíduo) não depende da riqueza. Neste caso, 

a saúde teria uma elasticidade-riqueza igual a zero no mode-

lo-investimento. No entanto, teria uma elasticidade-riqueza ~ 

sitiva no modelo-consumo, caso fosse um bem superior. Assim, 

(log R), o logarítmo de "riqueza máxima", deveria ser intro-

duzido no conjunto das variáveis independentes das curvas de 

demanda por saúde e por tratamento médico, que, então, fica-

riam: 

( 18 11 
) 

( 19 11 
) 

Se as elasticidades-riqueza de H e M nao 

fossem significativamente diferentes de zero, tcrI.&r,lOS uma e-
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vidência em favor do modelo-investimento. 
( 1 ) 

Al ~ d ~ (18") e ( 19" ), em as equaç<?8s pode:ria 

ser estimada a função-investimento, dada pela equaçao ( 17 ). 

Através da estimação desta última, a hipótese de que os indi
\ 

víduos de maior nível educacional sao mais eficientes na pro-

dução de saúde poderia ser testada diretamente. Note-se, po-

rém, que a função de produção contém duas variáveis para as 

quais não se dispõe de dados - o investimento bruto e o insu-

mo de tempo. Mas, já que 

log I. = log H. + log (H. + ó.) 
1 1 1 1 

- e já que 

( 1 ) 
A saúde tambem teria uma elasticidade-riqueza positiva no modelo

-investimento, no caso de indivíduos fora da força de trabalho. Para es
tes, um aumento na riqueza elevaria a razão (bens de mercado/tempo de 
consumo), a produtividade marginal do tempo de consumo, e seu preço-som
bra. Assim, a taxa de retorno monetário de um investimento em saúde se e
levaria. Porem, como o trabalho empírico de Grossman se limitou a indiví
duos participantes da força de tr2::dLo, um aumento na riqueza não alte
raria o preço-sombra de seu tempo. 
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por hipótese, é pequeno, chega-se a: 
( 1 ) 

.. ' 
( 20 ) log H. = alog M. + r H E. - O. ID - log 00 

1 1 1 1 

\ Portanto, a produção de saúde seria função di-

reta do insumo referente a cuidados médicos, bem como do 

vel de escolaridade do indivIduo, e inversa com relação a sua 

idade e à taxa de depreciação de seu estoque de saúde no mo-

mento inicial da análise. 

No entanto, como nos adverte Grossman, a equa-

- ~ . çao ( 20 ) nao poderia ser estimada por mlnlmos quadrados or-

dinários, já que (log Mi ) e (log °0 ), o termo aleatório, -sao 

correlacionados. A partir da curva de demanda por tratamento 

médico - equaçao ( 19 ) - vê-se que; 

( 1 ) 
Neste ponto, para que possamos trabalhar apenas com o insumo de tra

tamento medico (já que o insumo de tempo e, em g=ral, de difícil observa
ção, precisamos supor proporções fixas na produçao de saúde. Assim, o coe
ficiente a, na equação (20), refletiria a elasticidade do i nve s t imen to 
bruto ou do capital-saúde com relação aos dois insumos. Com retotrnos cons 
tantes de escala, o verdadeiro valor de a deveria ser 1. 
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Assim, dado E < 1, log Hi e log 00 seriam 

correlacionados posi ti vamente .• · Já que uma elevação na taxa de 

depreciação diminui a quantidade demandada de capital-saúde, 

o coeficiente de teria um vies "para baixo". Se a variá-
\ 

vel riqueza fosse incluída no conjunto de variáveis exógenas, 

a função de produção estaria "mais que identificada", e pode-

ria ser ajustada pelo método de mínimos quadrados de dois es-

tágios ( TSLS ) .. ( 1 ) Através desta técnica, computar-se-ia, 

inicialmente, os valores estimados para log H. , 
]. 

os 

por definição, não sao correlacionados com log 00. 

quais, 

Por úl-

timo, usar-se-ia esses valores estimados para a estimação da 

função de produção. 

Por outro lado, note-se que o estoque de saúde 

é um conceito teórico, difícil de ser quantificado empirica-

mente. Porém, o "tempo cem saúde" produzido pelo capital-saúde 

A função de produção fica mais que identificada porque o número de 
variáveis exógenas excluídas (R e w) excedzria o número de variáveis en
dógenas incluídas no sistema (H e M) menos uma. Se riqueza não fosse 1n
cluida, entre as variáveis exógenas, o número de variáveis exógenas ex
clu{das ( W ) seria igual ao número de variáveis endógenas inclu{das (H e 
M) menos uma, a função de produção seria "exatamente identificada e, ain
da assim, poderia ser estimada por TSLS. 
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pode ser medido sem mats problemas. Se TL. for o tempo (em 
1 

dias) não-disponível para ati.vidades, no mercado de trabalho 

ou fora dele, devido a doença, então 

\ 

h. = 365 - TL. 
1 1 

Considere-se, então, os resultados que seriam 

obtidos se o tempo com saúde, ou seu complemento, servissem de 

variável dependente na curva de demanda. Pela equaçao ( 12 ), 

teríamos: 

( 21 ) - log TL. = - log B + C log H. 
1 1 

Substi tuindo-se, então, (log H.), da equaçao a-
1 . 

cima, -na equaçao ( 18 ), tem-se: 1 ) 

-( 22 ) .- log TLi = ~ log R + C (l-K) Elog W
i 

+ CrHEEi - C Ó E ID 

( 1 ) 
A equação ( 22 ) pressupõe que a variável riqueza seja uma das va

riáveis independentes na equação ( 18 ), bem como que todas asvariáveis 
estejam expressas como desvios em relação a suas respectivas médias. 



38 

Enquanto a equaçao ( 18 ) nos dá uma curva de 

demanda pelo estoque de saúde, a equaçao ( 22 ) apresenta uma 

curva de demanda pelo fluxo de serviços gerado pelo capital-

-saúde. Os coeficientes estimados pela equação ( 22) seriam 

maiores, iguais ou menores que os coeficientes corresp::mdentes 

-na equaçao ( 18 ) na medida em que C fosse maior, igualou 

menor que 1. 

Duas outras variáveis independentes, segundo 

Grossman, deveriam ser introduzidas nas curvas de demanda 

( 18" ), ( 19" ) e ( 22 ). Assim, para se testar a hipótese 

de que as mulheres seriam mais eficientes na produção de saú-

de que os homens (ou vice-versa), uma "dummy" para sexo ( Si ) 

deveriam ser incluída. Por outro lado, a variável "tamanho da 

família" ( FS. ) também deveria ser incluída,. já que, se as 
~ 

variáveis dependentes referem-se a indivíduos, a renda fami-

liar per-capita seria uma melhor "proxy" para riqueza que a 

simples renda familiar. 1 ) 

Na amostra de Grossman, o cômputo da variável Riqueza foi feito a
través da renda familiar, já que não dispunha de dados mais elaborados 
-sobre os recursos dispon!veis aos indivfduos. 
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2 - O MODELO-CONSUMO 

Embora Grossman tenha realizado seu estudo em-

pírico tomando por base o modelo-investimento - tendo obtido 

resultados relativamente bons, para estudos em "cross section" 

desta natureza - parece-nos que, como dispomos de uma amostra 

extremamente particularizada para indivíduos de renda muito bai-

xa, deveríamos testar se os dados disponíveis não se ajusta-

riam com mais propriedade ao modelo-consumo de Grossrran - bas-

tante semelhante à análise da demanda por bens duráveis de 

consumo realizada por Gilbert Ghez. 
( 1 ) 

Abandonando uma apresentação formal do modelo-

-consumo de demanda por saúde de Grossman, ( 2 ) analisaremos 

aqui apenas os seus principais aspectos e implicações com-

parando-o ao modelo-investimento, já apresentado na seção an-

terior. 

Assim, a equaçao ( la ), da seção 1, ante-

rior, na hipótese de que o custo do capital fosse elevado com 

( 1 ) 
liA Theory of Life Cycle Consumption", tese doutoral não-publicada, 

Universidade de Columbia, 1970, Capo lo Uma síntese do modelo de Ghez 
pode ser encontrada em Becker e Ghez, 1965, Capo 1. 
( 2 ) 

Para tal, vide Grossman, 1972 ao 
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relação à taxa monetária de retorno de um investimento em saú-

de, e se 1T i-I = O (para qualq'uer ~), poderia ser escrita - da 

seguinte forma: 

\ 

Uh. G. 
1 1 (23 ) ----- = 
À 

UH. 
1 

À 
= 

1T (r + o.) 
1 

(1 + r) i 

-Pela equaçao ( 23 ), o equivalente monetário 

da utilidade marginal do capital-saúde no período i deve i-

gualar o lI user cost ll descontado de H .• 
1 

A equaçao básica para análise da demanda ao 

longo do ciclo de vida - resultado da divisão da condição de 

equilíbrio para Hi +l 

.-
e: 

(24 ) 
UH i +l 

UH. 
1. 

pela condição de equilíbrio para H. 
1 

= (1 + r)-l . 
(r + 0i+l) 

(r + O. ) 
1. 

, 

ou melhor, a tax'a marginal de substituição entre Hi e Hi + 1 

deve igualar a razao entre o lI user cost ll descontado de Hi + 1 

com relação ao lI user cost ll descontado de H .. 
1 



A caracterização da trajetória do capital-saú-

de ao longo do ciclo de vida do indivíduo necessita de certas 

hipóteses relativas à função-utilidade: i) essa função deve 

atender à condição fraca de separabilidade entre Hi e Hi +l 

isto é, a taxa marginal de substituição entre Hi e Hi +l de-

pende apenas desses dois estoques e é independente dos demais 

Hs e dos demais bens produzidos na unidade familiar; ii) nao 

há uma preferência intertemporal para o bem saúde, por parte 

do indivíduo, isto é, 

sempre que 

UH
i
+l · 

= m = I UH. 
1. 

= H. 
1. 

De modo análogo ao modelo-investimento, uma 

correlaç~0 positiva entre a taxa de depreciação e a idade do 

indivíduo dá origem a uma estruturação do estoque de saúde 

consistente com U~ período finito de vida. Assim, se a taxa 

~. 

de juros for igual a zero, a razúo relativa ao "usercost" des-



contado seria igual a 

•• 0 

\ 

que é maior que um. Portanto, 

UHi + I 
UH. 

J. 

deverá ser maior que um, o que irrplica em que Hi + I deve ser 

inferior a _Hi. Portanto, o estoque de saúde cairia, conti-

nuamente, ao longo do ciclo de vida, já que o preço da saúde 

. no próximo período, em termos de seu preço atual, é sempre maior 

que um. Por outro lado, se a taxa de juros for positiva, Hi +l 

deverá ser superior a Hi' mesmo que 

Porém, se ôi crescesse a uma taxa constante, 
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o "user cost" descontado se elevaria ao longo do tempo. 

Uma vez que essa razão entre preços se eleva ao longo do tBrrr 

po, o mesmo deve acontecer com a taxa marginal de substitui-

ç<\i0 entre e H. 
1 

ferença implica em que 

A convexidade das curvas de 

Hi + 1 
H. 

1 

indi-

deva cair com a idade. O estoque de capital-saúde se elevaria 

nos períodos iniciais, atingindo, porém, um máximo no ponto 

a partir do qual o efeito-depreciação passa a superar o efei-

to-taxa de juros. A partir daí, H. declinaria até o ponto 
1 

em que a morte é "escolhida". 

A taxa de variação percentual no estoque de ca-

pital-saúde ao longo do ciclo de vida é dada por: 

( 25) ~ = (J (log m + log (1 + r) - si 8) , 

( 1 ) 
Vide Grossman, 1972 a, pago 33, nota 3. 



onde 0 é a elasticidade de substituição, no consumo, entre 

H. 
1 

e Hi + 1· 

o = 
3(log Hi / Hi + 1) 
3(log UHi +l / UHi ) 

e s. é a participação relativa da depreciação no custo do capital-saúde. 
1 

A equaçao ( 25 ) engloba três efeitos: um efei-

to de preferência intertemporal, um efeito-juros e um efeito-

-depreciação. Se a preferência intertemporal fosse pelo pre-

sente, a utilidade marginal de 

ginal de Hi+l caso 

H. 
1 

excederia a utilidade rnar-

Neste caso, log m < O e Hi decresceria mais rapidamente, 

de forma que a morte ocorreria mais cedo, caso houvesse pre-

ferência pelo presente. 1 ) Por outro lado, a preferência 

pelo futuro torna log m > O e aumenta o intervalo de tempo 

( I ) 
Talvez um argumento suficiente - pelo menos neste modelo - para 

frear a "impaciência humana", como diria L Fisher ••• 



-durante o qual H se eleva. Ainda pela equaçao 

que 

\ 

H. 
l 

alcança seu ponto"dé~m~ximo quando 

log m + log (1 + r ) = s. 
l 

25 ), vê-se 

Note-se que, embora a demanda por capital-saú-

de decresça após certo ponto do ciclo de vida, o investimento 

bruto tenderia a estar correlacionado positivamente com a i-

da de caso a elasticidade de substituição entre o estoque de 

"'d 1 f t f . f . .. . d d (1) A . sau e atua e u uro osse ln erlor a unl a e. SSlm, se 

o estoque de saúde atual e futuro fossem substitutos relati-

vamente fracos, o indivíduo teria um incentivo a ~ar ~ 

te da redução em seu estoque de saúde causada por uma eleva-

çao na taxa de depreciação através de um aumento em seus in-

vestimentos brutos. Como pondera Grossman, h~, na verdade, urna 

certa razao em supormos "que a elasticidade de substituição seja 

relativamente baixa, pelo menos na vizinhança de 

( 1 ) 
Vide Grossman, 1972 a. 

H . • mln Caso 



a elasticidade de substituição fosse constante, .teria que ser 

baixa em todas as fases do ciclo de vida, e nao apenas pr6xi-

mo de Hmin 

Do exposto acima, já poderíamos assinalar as 

duas principais diferenças entre o modelo-investimento (Seção 

1) e o modelo-consumo de Grossman: 

No modelo-consumo, mesmo se a taxa de depre-

ciação se elevar continuamente com a idade, a existência de 

preferência temporal pelo futuro ou uma taxa de juros positi-

va poderiam fazer com que o estoque de capital-saúde se ele-

vasse, durante um certo tempo. 

No modelo-consumo, a elasticidade de substitui-

ção entre a saúde no presente e no futuro - ao invés da elas-

.. 
ticidade da curva MEC - e que determina: a) o grau de respos-

ta do estoque de saúde a- uma variação na taxa de depreciação; 

b) o comportamento do investimento bruto em saúde ao longo do 

ciclo de vida. 

Parece-nos importante, também, analisar a in-



"'.'1 
'11 

fluência da eficiência do indivíduo, dentro e fora do mercado 

de trabalho, em suas implicações sobre a demanda por saúde. 

Seja uma curva de demanda por saúde "cross-sec-

tion", no modelo-consumo dada por: 

26 

sendo: 

* R = 

* Q = 

* * H = H ( R Q 

R -=--, a riqueza máxima (" full weal th") do indi vi
Q 

duo em termos reais; 

TI (r + o) 
Q 

da saúde; 

, o "user cost" relativo ou preço-sombra 

log Q = w log TI (r + o) + (1 - w) log q , o logaritmo 

de uma média geométrica ponderada entre o preço do bem saúde 

e o preço do bem composto Z sendo que os pesos w e 

(1 - w) sao as participações respectivas desses bens na ri-

queza total e ~ é o preço de Z. Urna queda no preço-sombra 

relativo do bem saúde induziria os consumidores a substitui-

rem por H o bem composto Z. Além disso, se saúde nao é um 
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bem inferior, um incremento na riqueza máxima em termos reais 

aumentaria a demanda. 

Diferenciando-se a equaçao ( 26 ), com relaç~o 

ao salário, mantendo-se R* constante, tem-se: 

27 EJi,w = 

sendo: 

dH 
dW = -~ (K - K) 

( 1 ) 

, 

e H = elasticidade-preço da demanda por saúde. 

Como e H é positiva, por definição, vemos que 

na medida em que K 

( 1 ) 

< O 
> 

(fraç~o do custo total do investimento 

A equação correspondente, no caso da elasticidade-salario da de
manda por cuidados médicos é: 

eM,w = K . a - (K - K) e
H p 

vê-se que ~,w pode ser positiva, IT.esmo se K > ~: cc;,ce que 

K Cp > (K - K) e H 

sendo O a elasticidade de substituição entre gastos médicos e o próprio 
tempo doPindivíduo na produção de saúde. 
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bruto em saúde referente ao tempo) > -- K 
< 

(intensidade-tempo 

média dos bens produzidos na unidade familiar) . 

. . ' 
Note-se, pois, que o sinal da elasticidade-sa-

lário é ambíguo, já que uma elevação no salário aumenta o cus-

\ 
to marginal de Z. Portanto, tanto TI como o nível geral de 

preços estão correlacionados positivamente com W. Se o cus-

to referente ao tempo fosse relativamente mais importante na 

produção do bem saúde do que na produção de um bem represen-

tativo de toda a produção doméstica, então, o preço relativo 

da saúde se elevaria juntamente com o salário do indivíduo -

o que reduziria a quantidade demandada. ( 1 ) 

E" importante frisar que a ambigüidade, aqui, 

do efeito-salário, contrasta fortemente com o efeito análo-

go no modelo-investimento - onde o salário deveria ser corre-

lacionado positivamente com a saúde, desde que K fosse infe-

rior a um. Uma interpretação plausível, para esse resultado 

teórico, seria o fato de que o modelo-investimento deve ajus-

( 1 ) 
Na realidade, parece haver uma grande flexibilidade quanto à esco

lha de quais as horas do dia e, mesmo, quais os dias da semana que pode
riam ser alocados para a produção de saúd.e, de forma a minimizar o custo 
de oportunidade desse tempo com relação às outras ativic1wlr:s do indivíc!'JO. 
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tar-se muito mais a indivíduos de renda aI ta, onde saúde, educa-

çao e outras formas de capital humano sao complementares. No 

.. " 
caso de individuos de renda baixa, saúde e educação - por e-

xemplo - devem ser substitutos, face à menor "folga ll de renda 

\ 
e à maior prioridade (talvez, apenas pelos resultados mais ~_-

siveis via mercado de trabalho) que assumiriam, neste caso, 

para o individuo, os gastos com educação. 

Passemos, então, ao estudo dos efeitos de va-

riaç6es na produtividade fora do mercado de trabalho, asso-

ciada à variável educação. Na medida que E influencia a pro-

dutividade em todas as atividades domésticas, altera os cus-

tos marginais de todos os bens produzidos na unidade familiar. 

Dado um efeito neutro, a redução percentual no custo marginal 

do bem composto z seria o efeito da variável escola-

ridade sobre a média geométrica ponderada que representa o ní-

vel geral de preços seria dado por: ( I ) 

( 1 ) 
o acento circunflexo, sobre qualquer variável, indica a variação 

percentual nessa variável em função de uma variação unitária em E. 
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Assim, mantendo-se constante a riqueza máxima 

em termos nominais, o termo· r E 
pode ser interpretado como a 

variação percentual na riqueza máxima real devida a uma va-

r~ação na produtividade dom~stica associada ~ variável educa-

ção. Representa, portanto, 0" retorno não-monetário" a um inves-

timento em educação, conforme analisado por Robert Michael 

(1972) • 

Uma variação em E dá origem a um efeito-ri-

queza e a um efeito-substituição, que se refletem sobre a de-

manda por saGde. Diferenciando-se a equaçao ( 26) com rela-

ção a E, mantendo-se constantes a riqueza máxima em termos 

nominais e o salário do indivíduo, chega-se a: 

(28) 

o primeiro termo ~ direita da equaçao ( 28 ) 

representa o efeito-riqueza (n H é a elasticidade-riqueza da 

demanda por saGde), enquanto o segundo termo representa o e-

feito-substituição. Se o efeito-produtividade da variável 

E sobre a função referente ao investimento bruto em 
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saGde fosse igual ao efeito-produtividade m~dio nas ativida-

des domésticas, teríamos que 

e H refletiria apenas o efeito-riqueza - neste caso, uma va-

riaç~o em E seria neutra, com relaç~o a todos os bens pro-

duzidos na unidade familiar. Se 

haveria um viés, do efeito-produtividade, favorável ao bem 

saúde - neste caso, seu preço relativo cairia e tanto o efei-

to-riqueza quanto o efeito-substituiç~o atuariam no mesmo sen-

tido, de forma que um aumento em E elevaria, necessariamen-

te, a demanda por saúde. Se 

I 

porém, o vi~s do efei to-produti vidoc's ~:' 2:~ia desfavorável ao 

bem saúde - neste caso, seu preço relativo subiria e o efeitrr 

-riqueza atuaria no sentido oposto 2;) (".':) efei to-substi tuição. 



Num procedimento análogo, com relação ã curva 

I 
de demanda por cuidados rn~dicos, obtem-se: 

( 29) 

vê-se, portanto, pela equaçao ( 29 ), que o si-

nal do coeficiente de E, na demanda por cuidados médicos, de-

pende, fundamentalmente, da magnitude das elasticidades rique-

za e preço (isto é, se maiores, iguais ou inferiores a um) e 

da intensidade relativa do efeito-eficiência entre a produção 

de saúde ea produção dos demais bens na unidade familiar (is-

to é, se 

Poderíamos, então, sintetizar as duas princi-

pais distinções do efeito-eficiência na produção doméstica, 

entre o modelo-investimento e o modelo-consumo: 

.. O efeito-riqueza nao e relevante no modelo-in-

vestimento, já que mTI aumento na riqueza, sem. ser acompanhado 

de alterações na taxa de juros e na taxa de depreciação, -r ~.,~ 

.' --' 



alteraria a igualdade entre o custo do capital e a taxa de re-

torno de um investimento em s,áúde i ( I 

\ A discussão quanto à neutralidade ou 000 de 'l.lIT6. 

variação em E com relação aos diversos bens produzidos do-

... 
mesticamente e irrelevante, no que diz respeito ao efeito so-

bre a demanda por saúde, no modelo-investimento. Neste, desde 

que a taxa de juros seja independente do nível de educação, 

H e E seriam correlacionados positivamente. 

1 I ) 
Note-se que a saúde teria uma elasticidade-riqueza positiva no mo

delo-investimento caso uma elevação no nível de riqueza estivesse asso
ciada a taxas de juros nais baixas. Por~n, a análise de variações no ní
vel ,de educação supõe que a riqueza, em termcs nominais, seja man tida 
constante. Portanto, não se poderia justificar a correlação positiva en
tre saúde e educação em termos de uma associação entre riqueza e taxa de 
juros. 



CAPl:TULO 11 

o MODELO: LHUTAÇÕES, AD1-l.PTAÇ$.º I EXTENSÕES E PROBLEMAS DE ES-

THlAÇÃO COM BASE NAS CARACTERíSTICAS DA AMOSTRA DISPON1V:LL 

I - LIMITAÇÕES: 

O modelo básico de demanda por saúde, desenvol-

vido por Grossman e apresentado, de forma sintética, no Capí-

tulo I deste estudo, possui di versas limitações, algurras àas 

quais já apontadas, ligeiramente, no Capitulo anterior e que 

serao aqui reunidas, recebendo comentários adicionais quando 

se julgar necessário. Assim, temos: 

i) As hipóteses de retornos constantes de escala e ausen-

cia de produção conjunta na unidade familiar; 

ii) A ausincia de "risco" no processo de produção de safi-

de (o qual, uma vez incorporado ao modelo, seria função inver-

sa da utilização de insumos informacionais específicos para o 

caso de saúde); 
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iii) o ajustamento imeàiato (i. e., dentro de lli~ mesmo pe-

ríodo) entre estoque efetivo ~ estoque desejado de saúde; _ 

iv) O período de vida ~ ex6geno. Na verdade, deveria ser 

endógeno - função do estoque de saúde; 
\ 

v) O mercado de capitais ~ perfeito. Essa limitação do 

modelo não nos parece tão s~ria quanto no caso da análise da 

demanda por ed11cação, onde o processo de produção se extende, 

de forma contínua, por longos períodos, eln geral, envolvendo 

um grande custo de oportunidade para o indivíduo, em termos de 

sua alocação de tempo. Além do mais, devemos considerar que 

as externalidades geradas s~o muito mais intensas no caso de 

saúde que no caso de educação, justificando que a tendência lá-

gica seja para uma participação relativa cada vez maior da~ 

le item, com relação a este último, nos gastos do Governo 

que, portanto, estaria engajado num processo maciço de redis-

tribuição de recursos, para esse fim, entre os diversos gru-

pos sociais, já que os grupos de menor renda seriam os mais 

beneficiados, por serem os usuários típicos de tais serviços; 

vi) O custo marginal de produção de saúde deveria aumen-



tar, ao longo do tempo, n~o apenas face ~ elevaçâo na taxa de 

depreciaç~o do estoque de safide (corno sup5s Grossman), mas, 

também, face à necessidade cada vez maior de recursos para 

impedir urna dada queda no estoque de saúde (mantendo as defe-

sas biológicas), entre um período e outro (independentemente 

dos aumentos no salário); 

vii) Apresentaç~o dos aspectos de consumo e investimento i-

nerentes ao bem saúde de forma dicot5mica; 

viii) As variáveis W e E s~o consideradas exógenas. Se-

ria importante n~o só endogeneizá-Ias corno, também, conside-

rar E corno funç~o do estoque de safide nas fases de infância 

e juventude do individuo. ( I ) 
N~o disporíamos, no entanto, 

dos dados relativos a essa última variável, bem corno dos da-

dos relativos às novas variáveis exógenas que se tornariam ne-

cessárias para a identificaç~o do modelo (corno, por exemplo, 

variâveis relativas ao "background" familiar do indivíduo 

entre as quais o nível de escolaridade dos pais-e a habilida-

( I ) 
Para tal, vide Grossman (1973). 
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de inata do indivíduo, mensurável através de "proxies" tais 

corno testes de inteligência) V 

Algumas observações mais extensas se fazem ne-

c~ssárias a respeito das duas primeiras restrições do modelo 

apresentadas acima. 

A aplicação do enfoque de função de produção 

doméstica torna-se factível se impusermos as hipóteses de re-

tornos constantes de escala e ausência de produção conjunta na 

unidade familiar. Caso essas condições não sejam satisfei.tas 

os preços das "conm:xlities" (bens) dependem da própria estrutura 

de preferências da família, e, portanto, deixam de representar 

o papel tradicional dos preços na teoria do consumidor - isto 

é, nao mais incorporam todas as informações relevantes quanto 

as restrições com que se depara a família. Portanto, se a teo-

nologia doméstica apresentar retornos não-constantes de esca-

la, ou produção conjunta, a utilização de funções de demanda 

baseadas nos préços dos bens produzidos na família seria ina-



propriada. ( 1 ) 

E~ interessante notar, ainda, que, a rigor, 

quando a produção de um bem qualquer envolve lli~ insumo de t~ 

po da família, o processo de produção apresentaria caracterís-

ticas de produção conjunta, dado que a família deriva utili-

- ~ dade ou desutilidade nao so do tempo que dedica a cada ativi-

dade, como também do próprio bem efetivamente gerado pela a-

tividade em questão. Sob o ponto de vista mais estrito, tec-

nicamente, o tempo dedicado pela família a uma determinada a-

tividade é tanto um insumo corno um bem, e, se a atividade bIDr 

bém gera outros bens, simultaneamente, há um caso de produção 

-conjunta. Na realidade, Grossman, nao introduziu diretamente 

este aspecto em seu modelo básico, apresentado no Capítulo 

r. ( 2 ) 

Outro aspecto a considerar é que o modelo de 

-Grossman nao foi desenvolvido com o objetivo de incorporar os 

princípios da escolha envolvendo o risco, por parte do consu

( 1 ) 
A demonstração analítica destes aspectos pode ser encontrada em Po-

11ak e Wachter, 1975. O enfoque alternativo, permitindo a presença de re
tornos não-constantes de escala ou produç~o conjunta, seria analisara de
manda por bens em termos dos preços dos insumos -mercadorias, e não em 
termos dos preços dos bens. 

( 2 ) Lle o fez, porem, de forma isolada, em outra oportunidade. Vide 
Grossman (1971). 
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rnidor. Os indivlàuos conseguem prever perfeitamente as varia-

ç5es na taxa de depreciaç~o ao longo do tempo e, portanto, 

têm conhecimento pleno de qual'ído vao morrer. Se quiséssemos 

tornar o modelo mais compatível com a realidade, deveríamos 

i~corporar a este um elemento de incerteza. Grossman propoe 

que a maneira mais simples de fazê-lo seria postularmos que um 

determinado individuo se defronta com uma distribuiç~o de 

probabilidades de suas taxas de depreciação, a cada período. 

Assim, num dado período, eventos 11 favoráveis " levariam a u.ma 

taxa de depreciação menor que eventos "desfavor~veis". Note-

-se que, ainda assim, o estoque de saúde tenderia a decrescer 

ao longo da vida, já que as taxas de depreciação se elevam can 

a idade. 

o valor monetário do excesso de tempo perdido 

com doença mais investimento bruto mede a "perda" associada a 

situações desfavoráveis. Como essa perda poderia ser reduzida 

via uma elevação no estoque de saúde, os individuas teriam 

um incentivo a manter estoques excedentes em conjunturas re-

lativamente favoráveis, nas quais a t.axa de retorno a mna e-

levação em H. 
1 

deve ser inferior ao custo do capital. Desse 
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modo, parte da demanda por capital--saúde refletiria uma de-

manda por seguro-saúde contra perdas em conjunturas desfavo-

ráveis. 

Na realidade, os consl~idores poderiam, ainda, 

financiar o valor monetário de suas perdas atrav~s da aquisi-

ção de seguro-saúde no mercado (na hipótese de que o Estado 

nao o ofereça compulsoriamente, como no Brasil). Um estudo de 

Erlich e Becker (1972) sugere que o seguro-saúde de mercado 

e o estoque de saúde deveriam ser substitutos, 
.. 

isto e, urna e-

levação no seguro-saúde elevaria a perda ótima e reduziria o 

estoque de saúde. Note-se, no entanto, que é duvidoso que os 

indivíduos consigam, de algum modo, segurar-se contra todas 

as perdas através do mercado. E"" importante nao esquecermos 

que um seguro total deveria financiar nao apenas o valor mo-

netário do "excesso" de investimento bruto e de perda de tem-

po dedicado ao trabalho em conjunturas em que as taxas de de-

preciação são elevadas, porém, financiaria, ainda, o valor 

monetário do tempo perdido que se referiria a atividades fora 

do mercado. Conclui-se que a demanda por capital-saúde pode 
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ser bastante elevada, mesmo quando o seguro de mercado for 

disponível. 

2 - ADAPTAÇÃO: 

No Brasil, embora o seguro-INPS seja compulsó-

rio, tendendo a abranger toda a população assalariada (e seus 

dependentes), este cobre somente parte da perda salarial do 

indivíduo, durante o periodo da doença ( 1 ) (e, sem dGvida , 

a assistência médica básica, através da rede hospitalar que 

mantém convênio com o Instituto), não abrangendo, explicit.a-

mente, nem a perda relativa a atividades fora de mercado, nem 

aquela correspondente ao "excesso" de investimento bruto em 

saGde que, via de regra, ocorreria em situaç6es de doença do 

individuo - o que faz com que a análise de Grossman seja a-

plicãvel mesmo para casos como o brasileiro. 

( 1 ) 

( 2 ) . Embora a 

o auxílio-doença, atualmente, depende do preenchimento das seguin
tes conrl;r;(~ por parte do ségurado: pelo menos 12 contribuiç~es mensais 
e mais i:. 1 J dias sem poder trabalhar por motivo de doença. O valor do au
xílio-doença ê o Sêt;uiiLt lO: 70% do "salãrio-de-benefrcio" mais 1% desse sa
lário para cada ano completo de filiação, ate o máximo de 20% de aumento. 
Salário-de-benefício ê a média salarial dos úlr:imos 12 meses. 
( 2 ) 

Sobretudo para o caso de indivíduos de baixa renda, como os da amos
tra relativa aos conjuntos habitacionais, no Rio de Janeiro, com que se 
trabalhará - para estes indivíduos, as atividades domesticas e, o "exces
so" de investimento bruto em saude para se curarem de U8:1 doença são ex
tremamente importantes. 



primeira dessas duas Gltimas perdas nao possa (at~ agora) ser 

ressarcida ao individuo, a outra o poderia, certamente - via 

um seguro-saGde adicional no mercado privado. 

Grossman faz, em seu estudo (1972 a), ligeira 

referência a uma tentativa que realizou (em algUlnas das re-

gressoes estimadas) de padronizar sua análise com relação aos 

efeitos da incerteza - através de uma variável "dummy", que 

indicaria a presença ou ausência de seguro-saGde (no caso, re-

feria-se apenas ao ressarcimento dos rendimentos do individuo 

durante o periodo de doença). Esta variável, segundo ele, es-

taria relacionada ao periodo de doença do individuo não ape-

nas através de seu efeito com relação a perdas potenciais, co-

mo tmabém face a sua influência sobre a probabilidade de que 

uma dada perda ocorresse. A teoria sugere que, se o prêmio de 

seguro pago por um individuo for fixo, então este pode ter um 

incentivo a aumentar sua probabilidade de perda (E2cker e Ehr-

lich, 1972). Segundo os resultados apresentados por Grossman, 

essa variável apresentou sinal negativo na demanda por saGde 

e positivo na demanda por cuidados médicos, conforme esperado. 
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Para o caso brasileiro, a normalização para o 

tipo de seguro mencionado acima, seria, certamente, desneces-

sária, já que toda a população urbana, teoricamente, gozaria 

de seus beneficios. Seria, talvez, válido se tentar uma nor-

malização relativa a seguros pY'i vados unicamente destinados ao 

ressarcimento de despesas m~dicas. Preferimos, no entanto, 

fazê-lo com o sentido de urna extensão ao modelo de Grossman, 

e no contexto especifico de contribuições posteriores de ou-

tros pesquisadores do assunto. ( 1 ) 

Apresentaremos, então, algumas dessas exten-

soes ao modelo básico que nos parecem passíveis de serem in-

troduzidas e testadas com base na amostra disponível. 

3 - EX'1'ENSÕES: 

Para todas as equaçoes da forma reduzida do rre-

delo de Grossman, utilizaremos, como "proxy" para a variável 

( 1 ) 
E-importante, também, nao esquecermos que uma grande limitação do 

modelo de Grossman, para uma análise da demanda por saúde, é a hipótese 
de ajustamento instantâneo entre estoque e fluxo. Na verdade, o processo 
de produção de saúde seria mais realisticamente descrito por uma inevitá
vel defasagem - face a custos de ajustamento de diversas naturezas - en
t~e o estoque desejado e o estoque efetivamente alcançado, num dado pe
rlodo. 
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relativa ao estoque de capital humano do indivíduo, não ape-

nas a variável educaçã.? formal, como, também, a variável in-

formação (construída em função dos gastos COln jornais, revis-

tas e livros da família). Na realidade, o desejável seria 

a introdução de uma variável relativa ã informação especifi-

camente relacionada a higiene e cuidados pessoais - a qual, 

no entanto, foi impossível de isolar, dada a amostra com que 

se trabalhou. Testou-se, ainda, a substituibilidade entre es-

sas duas variáveis, a partir da introdução, nas equaçoes es-

timadas, da variável - produto (educação x informação). O ní-

vel de escolaridade do cônjuge foi, também, introduzido nos 

testes empíricos. 

No caso específico da função de produção de ca-

pital-saúde, à l~ Grossman, aprimoraremos, também, a formula-

... . -çao emplrlca. Grossman nao dispunha de nenhuma "proxy" para o 

tempo gasto na produção _de saúde, e, assim, adotou a hipótese 

de proporções fixas entre esta variável e a variável gastos 

médicos. No nosso caso, utilizaremos a variável "tempo" dis-

pendido na pratica de esportes .. (na hipótese de que seja uma 



função crescente de 5Lastos com esporte - dado efetivamente dis-

ponivel) como "proxy" para o tempo dispendido na produção de 

saúde. 

Ainda com relação à função de produção, e num 

enfoque de "produção conjunta", introduziremos os insurros gas-

tos com fumo e gastos com bebidas alcoólicas "benéficos" 

quando entram na produção dos bens prazer de fumar e prazer 

de beber, e "maléficos" no caso presente do bem saúde. Caso o 

sinal encontrado para os coeficientes dessas variáveis seja 

negativo (comprovando a hipótese de que seriam "maléfiros" na 

produção de saúde), teriamos uma explicação para um possivel 

sinal negativo para a variável renda, na curva de demanda por 

saúde. ( 1 ) 
Como insumo benéfico, introduzimos os gastos com 

( 1 ) 
De ac.ordo com a análise desenvolvida eill Grossman (1971), se a elas

ticidade-renda "líquida" (isto é, a que seria observada caso o preço re
lativo do bem saúde - com relação a bens do tipo "prazer de fumar", "pra
zer de comer", etc. - fosse independente da renda) do bem saúde fosse in
ferior às elasticidades-renda líquidas dos bens associados aos insumos 
conjuntos maléficos na produção de saúde; e se, ainda, as elasticiàades
-renda líquidas dos bens associadas aos inst~os conjuntos benéficos na 
produção de saúde fossem inferiores às elasticidades renda líquidas dos 
bens associadas aos insumos conjuntos maléficos na produção de saúde, 
então, a elasticidade-renda "bruta" (efetivamente observada) do bem saúde 
seria negativa, já que o efeito--substituição, decorrente da produção con
junta e atuando num sentido perverso com relé:.ção à saúde, dominaria o e
feito renda líquido. Mesmo que a elasticidade-renda bruta na produção de 
saúde fosse negativa, a elasticidade-renda dos cuidados medicos seria po
sitiva, desde que a elasticidade-substituição entre saúde e outros bens 
fosse inferior à unidade (essa condição é suficiente, mas não necessária) . 
Neste caso, indivíduos de renda mais elevada teriam um incentivo a com
pensar parte da redução em saúde causada pur uma elevaç~o na utilização 
dos insumos conjuntos maléficos na produção de saúde através de um aumen
to em SE:US gastos iuédicos. 
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alimentação da familia. 

Em função de um estudo de fvlorris Silver (1972), 

por outro lado, decidimos, mantendo a estrutura básica do mo-

d~lo de Grossman, desdobrar a demanda por cuidados médicos em 

quatro equaç~es distintas, a saber: despesas médicas com hos-

pi tais, despesas com medicamentos, despesas com rrédicos e des-

pesas com dent2.stas. Nosso objetivo é uma análise das dife-

renças (se for o caso) na elasticidade-renda entre os diver-

sos tipos de despesas médicas. Vários estudos empiricos rea-

lizados para os Estados Unidos indicam que a elasticidade-rei"lda 

das despesas médicas é positiva e pouco inferior a unidade, o 

que já é uma evidência do caráter de "necessidade" de grande 

parte (senão da maior parte) dos gastos médicos. Se pensarmos 

em termos de grau de necessidade, parece razoável que espere-

mos que a elasticidade-renda dos gastos com dentistas seja re-

lativamente alta enquanto que a elasticidade-renda das despe-

sas em hospitais seja relativamente baixa, face ao caráter de 

maior urgência destas últimas - hipótese essa que testaremos 

em nosso estudo. 
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Outro efeito digno de teste refere-se ao ~c-

to, esperadamente diferenciado, da vari~vel educaç~o, sobre 

os diversos tipos de gastos médicos, conforme desdobrados a-

cima. Silver encontrou resultados bastante interessantes, nes-

te particular: o coeficiente estimado para a vari~vel educa-

çao foi negativo no caso de despesas com hospitais, positivo 

no caso de despesas com médicos e remédios, e positivo, mas 

próximo de zero, no caso de gastos com dentista. Uma possivel 

interpretaç~o para isso seria a de que, quanto maior o nivel 

de educação do indivíduo, maior ênfase seria dada à medicina 

preventiva, o que levaria a despesas relativamente baixas com 

hospitais e dentistas, bem como despesas relativamente eleva-

das com médicos e remédios. 

Ainda utilizando o modelo b~sico de Grossman 

introduzimos algumas variáveis exogenas adicionais, na medida 

da disponibilidade de dados da amostra, procurando aumentar o 

seu poder explicativo. Assim, uma nova variável criada, SEG, 

referente a prêmios de seguro-saúde e/ou mensalidades pagas a 

instituições particulares de assistência, foi introduzida nas 



curvas de demanda por cuidados médicos. ( 1 ) E~ certo que, a 

~ 

rigor, SEG deveria referir-s~~ isto sim, a parcela das possi-

veis despesas médicas cobertas pela apólice de seguro-saúde, se 

f~sse o caso - porém, nao dispúnhamos deste dado. ( 2 ) Adi-

cionalmente, introduziu-se as vari~veis SEG.' Y ) e SEG 2 

com o objetivo de testar-se o grau de substituição entre SEG 

e Y, bem corno a hipótese de influência decrescente de SEG 

2 
sobre a vari~vel dependente (coeficiente esperado de SEG nc-

gativo), respectivamente. Procuramos, também, tes tar algwllas 

hipóteses quanto aos fatores que afetam a relação entre renda 

familiar e despesas médicas, de acordo com um modelo relati-

vamente simples proposto por Andersen e Benham (1970). 

No nosso caso, faremos a análise considerando, 

agregadamente, os quatro tipos de despesas médicas apresenta-

das acima (Andersen e Benham fizeram o estudo para as despe-

sas com médicos e com dentistas, isoladamente). Corno sempre, 

1 
Vide Roset e Huang, 1973. 

( 2 ) 
A hipótese feita, então, e de que, quanto mal~ elevados os prêmios, 

mais abrangente ê o seguro e, portanto, menores serao as despesas efeti
vas, relativas a cuidados médicos, quando estes forem necessários. Já que 
M inclui os ressarcimentos via seguro-sa~de, o sinal esperado ê positivo. 



nossa análise se Ui":"ti tar2 2.0S serviços médicos rnedidos e.-n cru-

zeiros, . -Ja que -
n2.O em nOSS2 amostra, de indicac;'ores 

.' 
desse rro-

cedimento e que esta medida nem sempre reflete a qua.ntidaC2 de 

serviços que as famílias consomem, face a variação no preço 

capacidade de pagar de cada maa. 

o modelo de Andersen e Benham se fundamenta 

na seguinte relação: 

Gastos Médicos = f (Renda, preço, qualidade,outras caracte-

rísticas da família, cuidados preventivos). 

Face às limitações de nossa amostra, não pude-

mos encontrar "proxies" adequadas para cuidados preventivos. 

As "proxies" utilizadas para as demais vari~veis independen-

tes estão apresentadas a seguir, neste capítulo. Procurou-se 

seguir, sempre que possível, as pr6prias sug2stões de Ander-

sen e Benham. 

As seguintes proposições foram testadas: ( 1 ) 

( 1 ) 
Na realidade, testou-se as projJosições apresentadas para uma deter

I!linada forma de construção da renda permanente - neste caso, tomada como 
função de todas as variáveis exõgenas do modelo de Andersen e Benham (vi
de quadro-síntese ao final deste Capítulo). 
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As elasticidades-renda (lI s imples") observadas 

diferem significativamente das elasticidades-renda obtidas , 

.. ' 
mantendo-se constantes o preço, a qualidade e as -" caracterlS-

ticas individuais 

\ 

As estimativas da elasticidade da demanda sao 

mais elevadas com relação à renda permanente que com relação à 

renda observada 

lly / p, q, d > 1ly / p, q, d 

000D precisamos obter medidas de renda perma-

nente, e considerando-se que nao dispomos do perfil de renda 

ao longo do tempo, utilizaremos o método de mínimos quadrados 

de dois estágios, regressando a renda observada com relação às 

variáveis exógenas do modelo (Vj.de Quadro II.l, ao final des-

te capítulo). 

A ocorrência de doença age, simultanea.rrente, ele-

vando os gastos médicos e gerando uma componente transitória 
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negativa na renda familiar. Caso este efeito seja importante, 

é de se esper~r, também, que 

ny / p, q, d > n / p, q, d y 

A teoria da renda permanente supoe que o consumo de bens nao-

dur&veis nao est& correlacionado com a renda transit6ria. Po-

rém, a renda transit6ria pode estar negativamente correlacio-

nada com os gastos médicos, através da vari&vel doença. An-

dersen e Benham observam, porém, que esta proposição nao se 

aplica ao caso das despesas com dentistas, ji que estas, se-

gundo eles, não estão, propriamente, associadas à noçao de do-

ença (no sentido de que apresentam menor grau de urgência 

no atendimento); 

As elasticidades dos gastos médicos (exceto~-

pesas com dentistas, pela razao apontada acima) com relação à 

renda permanente sao mais elevadas quando se normaliza para 

o nível de doença da família 

-ny / p, q, d, D > ny / p, q, d 
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sendo que D significa doença). 

A hipótese subjacente, aqui, é a de que famí-

lias com baixa renda permanente têm um nível de saúde inferior 

ao de famílias cuja renda permanente é elevada, face à inca-

pacidade crônica dos trabalhadores potenciais ou face ao pró-

prio ambiente insalubre no qual vivem as pessoas de renda mais 

baixa. A saúde deficiente, por seu lado, leva a uma crescente 

utilização dos cuidados médicos, fazendo com que as elastici-

dades-renda pareçam inferiores às que vigorariam caso o nível 

de saúde fosse levado em consideração. 

Vale notar que, face à limitação nos dados já 

apontada inicialmente, uma proposição adicional fica impossi-

bilitada de ser testada - a de que estimativas de elasticida-

de-renda relativas aos diversos tipos de gastos médicos se-

riam mais baixas caso substituíssemos as despesas em cruzei-

ros (sujeitas, no caso dos cuidados médicos, a uma sensível 

discriminação de preço entre os consumidores) pela quantidade 

utilizada de serviços, isto é, 

g q 
n- / p, q, d, D > n- / p, q, d, D 

Y Y 
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onqe: 

g refere-se a gastos; 

q refere-se a quantidade. 

4 - PROBLEMAS DE ESTIMAÇÃO 

Quanto â estimação, o modelo de Grossman, se-

rá, incialmente, testado com base nos dados de uma amostra 

coletada pelo IBRE/FGV, no período de 10 de outubro a 17 de 

dezembro de 1973, contendo informações quanto aos gastos nl3n-

sais de 364 famílias dos conjuntos habitacionais da cidade do 

Rio de Janeiro - subdivididos em conjuntos horizontais (casas 

- 125 famílias) e conjuntos verticais (blocos de apartamentos 

- 218 famílias). ( 1 }Nesta amostra concentraremos a maior 

parte de nosso estudo empírico. 

Em seguida, testaremos, adicionalmente, o mo-

delo de GJ:ossrnan, com base mura arrostra roletada pelo FIPE/USP, relativa 

~ orç~~tos familiares na cidade de são Paulo ( 2 )- de acordo 
( 1 ) _ 

Para uma descriçao detalhada do esquema de amostragem e das diver
sas características das famílias, veja-se Pesquisa sobre Consumo Alimen
tar, FGV, IBRE, Divisão de Estatística e Econometria, VoL I, junho de 
1975. Algumas informações mais relevantes sobre essa amostra, com ênfase 
nas variaveis que efetÍ'.Tamente utiliza.remos em n.osso estudo, estão na Se
ção 1 do Apêndice B. 
( 2 ) 

Para maiores detalhes quanto ã amostra de orçamentos familiares de 
são Paulo, vej a-se Orçamentos Familiares na Cidade de são Paulo .. 1971/72. 
Serie Monografica do IPE, nÇ' 3, 1973. Alguns quadro3, porem, fornecendo 
fts informações mais relevantes, estão apresentados na Seção 2 do Apêndice 
B. 
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com um levantamento realizado no período abril/1971 a outu-

bro/1972. .' 

As limitações das amostras C'cross-sections" de 

g~stos a nível de famílias) para teste do modelo, as hipóte-

ses que se tornaram necessárias face a essas liruitações, bem 

como uma descrição das variáveis disponíveis nas amostras e 

de interesse direto para nossos propósitos/estão apresentadas 

a seguir. 

o modelo multi-periódico de Grossman pode ser 

aplicado a amostras "cross-section" se fizermos a hipótese de 

que "todos os indivíduos sao iguais", usual na teoria -econo-

mica. Por outro lado, um problema mais sério é o fato de o 

modelo basear-se numa análise a nível do indivíduo, enquanto 

os dados da amostra, embora discriminando as características 

individuais dos membros da família, apresentam apenas os gas-

tos mensais agregados da unidade familiar em alimentação, cui-

dados médicos, informação, etc. - variáveis fundamentais para 

nossa análise. Uma forma de contornarmos esse problema, e, si-

multaneamente, reconhecermos a importância de todo o contex-
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to familiar na. produção de saúde, é supormos que a função de 

utilidade do modelo de Grossma'n se refere ao chefe da farnília. 

Dessa forma, passaremos a estimar funções de demanda por saú-

'd~ em que as variáveis dependentes se referirão, de forma 

compatível com os dados da amostra, a cada unidade familiar, 

e as variáveis independentes referentes a características in-o 

dividuais (ida~e, educação, sexo) serao tornadas a partir dos 

dados relativos aos chefes de família. A variável W será o 

total da renda assalariada da família. 

Outro problema sério a ser resolvido é quanto 

a "proxy" a ser adotada para a variável "saúde", que é não-ob-

servada. Grossman dispunha, na amostra com que trabalhou, de 

uma pergunta relativa ã auto-avaliação do estado geral de 
.. 

sau-

de do indivíduo, classificado em quatro categorias pcssíveis: 

deficiente, regular, bom e excelente. A resposta dos indiví-

duos a essa pergunta fo~, então, utilizada corno um índice do 

montante de capital-saúde que estes possuíam. Sem dúvida - e 

o próprio Grossman o admite - esta medida da variável H é ex-

tremamente pobre por dois motivos principais: i) depende àe 
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uma avaliação subjetiva, por parte do próprio indivíduo, de 

seu estado de saúde; ii) não se pode quantificar, de forma 

precisa, as quatro respostas possíveis - teríamos que deter-

minar que quantidade adicional de capital-saúde tem uma pes-

soa, por exemplo, com saúde "boa" com relação a outra cx:>m saú-

de "regular". 

Embora nao se possa alterar o caráter subjeti-

vo da variável "saúde", é possível construir uma escala espe-

cifica para se tentar "medi-la". Grossman empregou ll.TTl proce-

dimento baseado nas seguintes hipóteses: i} já que a unidade 

de medida do capital-saúde é desconhecida, seria razoável to-

mar-se os quatro níveis possiveis para o estado de saúde do 

indivíduo, conforme disponíveis na amostra com que trabalhou, 

como medidas de H sob a forma de números-índices (tome-se 

H = 1 para representar os indivíduos com saúde deficiente e 

relacione-se os outros três níveis a este, por exemplo)~ ii} 

a correlação bruta observada entre gastos médicos e o tempo 

que o indivíduo perde devido a doença é positiva. Pelo mode-

lo, essa correlação reflete a relação positiva entre gastos 
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médicos e a taxa de depreciação. 

Com base em (ii 
... 

acima, Grossman supos 

seguinte relação: 

a, f3 > O 

Então, com 

M , 
r 

e M 
e 

a 

se referindo aos gastos médicos médios relativos aos indiví-

duos que de-clararam ter um nível geral de saúde deficiente, 

regular, bom e excelente, respectivamente, Grossman expressou 

o estoque de saúde sob a forma: 

(1) 
j = r,b,e 

Grossman trabalhou, então, com uma série de va-

( I ) 
Grossman postulou uma relação multiplicativa entre H e M para que 

a serie gerada para o capital-saúde fosse independente das unidades . de 
medida. 



lores para o capital-saúde conforme gerados por 

Observe-se que a variável dependente na curva de demanda por 

estoque de saúde deveria ser 

log Hj / Hd ( j = r, b, e ) 

Portanto, o uso de 

como variável dependente gera coeficientes que superariam, i-. 

gualariam, ou seriam inferiores aos verdadeiros coeficientes, 

na medida 'em que 13 seja maior, igualou menor que 1. Noen-

tanto, como __ 13_ é uma constante, a estatística t, associa-

da aos coeficientes, nao é afetada. 

Outro aspecto relevante desse procedimento, é 
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que, uma vez que os níveis de capital-saúde dependem dos ga.s-

tos médicos, poder-se-ia pensar que os coefi cientes da cur.va 

de demanda por estoque de safide estariam relacionados aos da 

curva de demanda por serviços médicos - o que não ocorre, por-

que a relação postulada acima entre H e M não é aplicada 

aos dados individuais, e, sim, unicamente para construir qua-

tro valores de H a partir dos dados grupados por nível de 

safide declarado. 

Para estudar o efeito de se utilizar escalas 

alternativas para medir o capital-safide, Grossman utilizou, 

ainda, as seguintes: 

deficiente = 1; 

regular = 2; 

boa = 3; 

excelente :=: 4; 

a, deficiente = O; 

regular = Md - M r 

boa = Md - r~ 
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M - M d e 
( 1 ) 

Em nosso caso, nao podemos seguir procedimento 

... 
análogo ao adotado por Grossman, já que não dispomos de ne-

nhuma "proxy" inicial (mesmo subjetiva) para o estado de 
~ 

sau-

dé dos indivíduos na amostra. Resolvemos, então, adotar a se-

guinte "proxy" para H (com a vantagem de ser mais livre de in-

fluências "conjunturais"): 

Nmero de filhos vivos (no rromento da aplicação do questionário) 
NÜmero de filhos nascidos vivos + nati-rrortos 

Testaremos essa formulação nas equaçoes de de-

manda por saúde a serem estimadas: 
( 2 ) 

( 1 ) 
Esta última escala pressupõe uma relação linear entre H é M: 

H=a.-I3.M 

. a partir da qual temos: 

Hr - Hd = 13 (Md - Hr) etc. 

Para 13 = 1, temos o resultado acima. Note-se que esta serie não e inde
pendente das unidades de medida. Alem disso, deveríamos adicionar uma 
constante qualquer aos valores 

Md - Mj (j = d, r, b, e) 

de forma a podermos toma-los-na forma logarítmica. 
( 2 ) 

As famílias sem filhos foram, então, eliminadas da amostra. 
A amostra de orçamentos familiares para são Paulo não dispõe de d~

dos sobre natalidade e mortalidade. Logo, apenas as demandas por cuidados 
medicos poderão ser estimadas, neste caso. E- de supor-se, t amb em , que 
esta "proxy" para H seja mais adequada, realmente, para famílias de baixa 
renda, como na amostra para o Rio de Janeiro. 

Deve-se acrescentar, ainda, que, sem dúvida, os dados sobre morta
lidade infantil em famílias de baixa renda estão sujeitos a subestimati -
vaso 
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Outro aspecto relevante para discussão refere
o!'. 

-se à "pr'oxy" a ser adotada para a variável Riqueza. Gross-

man utilizou a renda familiar ( Y ). No entanto, já que Y, W 

e E, variáveis independentes que apareceriam nas curvas de de-

manda por cuidados médicos e por capital-saúde, sao positiva-

mente correlacionadas, poderemos ter problemas de multicoli-

nearidade e, portanto, de tendenciosidade nos coeficienteses-

timados. Alternativamente, portanto, pretendemos adotar como 

"proxy" para a variável Riqueza a renda não-salarial da famí-

lia. 

(OTINC = Y - W) 

A seguir, listamos as variáveis disponíveis nas 

amostras (além da Ilproxyll para a variável apresentada ante-

riormente) e que serao efetivamente utilizadas na estimação do 

rrodelo: renda familiar total ( Y ) i renda familiar e do chefe da 

família, respectivamente, proveniente do trabalho assala+ia-

do ( W e WCH )i idade (em anos completos) do chefe da família 

ID ) i sexo do chefe da família (1) ( s ); nível de escolarida~ 

( 1 ) 
Homem = O; Mulher = 1 
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dade do chefe da família ( E ) e do cônjuge ( EC ), ( 1 ) gas-

tos médicos mensais totais da famllia ( M ) e desdobrados por 

hospitais ( I'-1H ), remédios ( MR ), médicos ( MM ) e dentistas 

( MD ); tamanho da família ( FS ) i auxílio-doença do 11iPS (di-

vidido por w, é uma "proxy" para a variável TL - tempo perdi-

do devido à doença); ( 2 ) gastos mensais da família com lei-

tura (INFO), prática de esportes (SPORT), fumo (FUMO), bebi-

das alcoólicas (ALCO) e alimentação dentro e fora do domicí-

lio (ALlME) i Prêmios de seguros (vida, acidentes pessoais) Irais 

mensalidades pagas a instituições particulares de assistência 

(SEG) • 

Dentro do enfoque básico de Grossman, as prin-

cipais equaçoes a serem estimadas estão apresentadas abaixo: 

Demanda por saúde (estoque) 

( 1 ) 
Para a amostra dos conjuntos habitacionais no Rio de Janeiro ado

tou-se a seguinte convenção: EC = 0, se o indivíduo for solteiro, casado
-separado, ou esteja em qualquer condição semelhante; EC = 1 se analfabe
to; etc. (Dez níveis distintos, para E e EC, conforme a codificação da 
pesquisa original). 

Para a amostra de orçamentos familiares para são Paulo, no entanto, 
limitamos a amostra aos casos em que, não sendo solteiro, o chefe da fa
mília tivesse explicitamente declarado o nível de escolaridade do cônju
ge (Doze níveis distintos para E e EC, conforme a codificação da pesquisa 
original). 
( 2 ) 

Não-disponível na amostra de orçamentos familiares para são Paulo. 
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log H (log Y, log W, E, EC, INFO, INFO • E, ID, 5, log FS) 

DEmanda p?r saúde (fluxo) 

-log TL (log Y, log W, E, EC, INFO, INFO. Er ID, S, log FS) 

Demanda p?r cuidados médicos 

log M (log Y, log W, E, EC, INFO, INFO • E, ID, S, log FS) 

FUnção de produção de capital-saúde 

log H (log M, E, EC, INFO, INFO • E, ID,); 

log H (log H, log SPORI', E, EC I INFO, INFO • E, ID); 

log H (log M, log sroRI', log ALJlvIE, log FUMJ, log Mm, 

E, EC, INFO, lNFO • E, ID) 

Demandas fOr cuidados médicos, desdobrados por tiJ?? 
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lCXJ.MH (log y, log \v, E, EC, INFO, INFú • E, ID, S, log FS); 

.. " 

log MR (log Y, log W, E, EC, INFO, INFO • E, ID, S, log FS) ; 

\ log MM (log Y, log W, E, OC, INFO, INFO . E, ID, S, log FS) ; 

log MO (log Y, log W, E, EC, INFO, INFO . E, ID, S, log FS) • 

~da por cuidados médicos, considerando a variável SEG 

(seguro-saúde, extra-INPS) entre as independentes (Formulação 

à la Roset e Huang) 

log M (log Y, log y2, lôg~ E, EC, INFO, INFO • E, ID, S, log FS, 

(l)servaçÕes : 

2 log SEG, log SEG . Y, log SEG ) 

la.) Testaremos a hipótese de que as unidades fami-

liares em que 
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TL :: O 

fazem parte de um universo distinto daquelas 

em que 

TL > O 

o que poderia ser realizado dividindo-se a a-

mostra em dois grupos e testando-se a diversi-

dade dos coeficientes estimados para um e ou-

tro grupo, ou, introduzindo-se uma variável 

"dununy" ( TLD ) nas equaçoes estimadas {Eviden-

temente, a curva de demanda por fluxo de saúde 

não estaria incluída neste teste}; 

2a. ) Com relação às curvas de demanda por saúde e 

por cuidados médicos, pretende-se, ainda, re-

-estimá-las substituindo-se a variável Y por 

(Y - W) = OTINC , 

conforme já analisado anteriormente, neste Ca-
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pitulo. 

Quanto ao modelo de Andersen e Benham, já pro-

posto neste Capitulo, temos que as variáveis independentes sao 

as apresentadas no Quadro 11.1, que se segue. 

Algumas considerações tornam-se· necessárias, 

com relação ao quadro de variáveis apresentado abaixo. Para 

efeito da estimação das quatro funções de demanda por cuida-

dos médicos, notamos que, exceto pela variável qualid~de, te-

mos exatamente as mesmas variáveis já apresentadas para uma 

das especificações dentro do esquema de Grossman. A contri-

buição adicional, no caso, deve-se à utilização do conceito 

de renda permanente, de forma a se testar as proposições de 

. Andersen e Benham. Note-se que o fato de se trabalhar, neste 

modelo, basicamente com as mesmas variáveis utilizadas no mo-

delo de Grossman, nos permite uma justificativa teórica bem 

mais razoável, para as variáveis do Quadro 11.1, do que a 

simples explicação em te:r:rros "ambientais", apresentada por Ander-

sen e Benham, embora estes tenham explicitamente advertido para 

a fraqueza de sua argumentação, em termos econômicos: 



VARIÂVEL 

Renda Familiar ( y ) 

Pr~o(p) 

Qualidade ( q ) 

OUtras Características da Família ( d ) 

QUADRO. II.I 

MODELO DE ANDERSEN E BENHAM 
VARIÂVEISINDEPENDENTES 

"PROXIES" E SUA DESCRIÇÃO 

Total da renda, proveniente ou não do trabalho assalariado (log Y ) , 

SEG -+- Prêmios de seguros pessoais (vida, acidentes pessoais) mais rrensalida
des pagas a instituições particulares de assistância 

~~ 
ID 

S 

E 

EC 

IDg FS 

* APOS 

* Nt>K>RK 

I = No caso de famílias que declararam gastos com os serviços de 
riosos ou práticos. 

O = Qualquer outro caso 

Idade do cr.efe (em ÉO~ corrpletos) 

Sexo do chefe O - Horrem 
I = Mulher 

Nível de escolarida e do chefe 

Nível de escolaridade do cônjuge 

Tamanho da fa.'lIÍlia 

~ I = Chefe aposentado 

(O = Caso contrário 

NÚIrero de pessoas assalariadas na família 

cu-

* Estas duas últimas variáveis serão utilizadas apenas no cômputo da renda permanente (YP) . 

O) 
0') 
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" servem como medidas aproximadas de 
outras condições, tais c~mo atitudes e valores 
quanto à saúde e cuidados médicos, recursos fi
nanceiros da família, disponibilidade de serviços 
de saúde, bem como doença "antecipada" e "obser
vada" - as causas mais imediatas do consumo de 
cuidados médicos". (Andersen e Benham, 1970, p. 81) 

A variável qualidade deveria, em princípio, es-

tar inversamente relacionada com as despesas médicas, se pu-

.déssemos manter constante o preço por unidade de serviço pres-

tado. Mesmo que possamos supor que a "proxy" para qualidade 

por nós utilizada, extremamente precária, dê alguma indicação 

de diferenças de qualidade, há certas razões que sugerem que 

o sinal a ser encontrado para o coeficiente dessa variável seja 

.. negativo (correlação positiva com as despesas médicas); no ca-

so, indica que as famílias que estão se utilizando de serviços 

de melhor qualidade têm, também, um gasto total maior com cui-

dados médicos. Em primeiro lugar, essa medida está oorrelacio-

nada com o preço, já que um especialista tende a cobrar mais 

caro por unidade de serviço prestado. Além disso, nao há qual-

quer evidência empírica conclusiva de que a utilização de ser-
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Viços de melhor qualidade resulta num acesso menos freqüente 

(ou menos intensivo) a tais serviços. Portanto, torna-se di-

fícil anteciparmos o sinal do coeficiente a ser estimado p&ra 

a variável qualidade. 



ChP!TULO 111 

ANÁLISE DOS RESULTADOS ENCONTP~DOS 

Apresentamos, a seguir, os principais resulta-

dos da estimação do modelo de demanda por saúde incluindo 

suas extensões - descrito nos capítulos anteriores. Inicial-

mente, analisaremos os resultados da amostra dos conjuntos ha-

bitacionais da cidade do Rio de Janeiro; em seguida, os re-

sultados obtidos com a amostra de orçamentos familiares para 

a cidade de'São Paulo e, finalmente, para efeito de compara-

çao, apresentaremos os resultados originalmente obtidos por 

Grossman. 

91 
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1 - A AMOSTRA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS NO RIO DE JANEIRO 

O estudo foi realizado tomando-se todas as fa-

~mílias disponíveis na amostra, quer o chefe fosse economica-

-mente ativo ou nao, mesmo quando nao se tinha nenhum outro 

membro da família recebendo renda proveniente do trabalho as-

salariado. Esse procedimento se justifica pelo fato de que, 

em se tratando de uma amostra de famílias de renda muito bai-

xa, de um modo geral, é de se esperar que o modelo-consumo se 

ajuste melhor aos dados. 

Ao proceder-se às estimativas, alguns proble-

mas foram surgindo, quanto a certas variáveis da amostra que 

se pretendia, em princípio, utilizar - conforme o estabeleci-

do no Capítulo lI. Assim, um primeiro problema refere-se 
... 
a 

variável "Outras Rendas da Família" ( OTINC ). As observações 

dessa variável, computadas por diferença, (y - W ), apresen-

taram valores estranhos e, ao se investigar seus valores di-

retamente nos questionários originais, constatou-se não serem 

confiáveis esses dados (além de ser extremamente raro . encon-
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trar-se um valor positivo qualquer para OTINe, nessa amos-

tra em particular) . ( I ) Portanto, a variável Y (renda fa-

miliar total) foi tomada de forma idªntica ; variável W (ren-

da familiar apenas referente ao trabalho assalariado), cons-

tituindo-se, pois, na mesma variável, doravante designada por 

W. 

A curva de demanda por cuidados rrédicos re la ti-

vos a hospitais nao pode ser estimada, já que todas as obser-

vaç5es relativas; variável dependente eram nulas. 
( 2 ) 

Quanto ;s variáveis relativas ao modelo de An-

dersen e Be-nham, QUAL ("dummy" relativa à qualidade dos ser-

viços médicos recebidos) nao pode ser incluída nas regressoes 

estimadas, já que, também para esta variável, todas as obser-

-vaçoes foram nulas. 

A Tabela abaixo apresenta alguns dados rela-

tivos à distribuição dos gastos médicos, na amostra total e 

( 1 ) 
Apenas 1,56% e 0,95% do total das rendas relativas aos conjuntos 

verticais e horizontais, respectivamente, referiam-se a negócios ou a
luguel de vagas e recebimentos de pensionistas. Vide Pesquisa sobre Con
sumo Alimentar, FGV, Divisão de Estatística e Econometria, Vo1. I, . junho 
de 1975, pags. 92 e 93. 
( 2 ) 

Provavelmente como efeito da ação do INPS e do baixo nível de renda 
das famílias amostradas. 



TABELA 111.1.1 
/ 

A DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS M:gDICOS ( M ), NA AMOSTRA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS NO RIO DE JANEIRO 

IAMOSTRA 
TOTAL 

IM = 21,82 
<!M.= 29,54 

IM < 7,05 

F A I X A S 

CONJUNTOS 
VERTICAIS 

CONJUNTOS 
HORIZONTAIS 

( OUT/DEZ 1973) 

NÚIrero de Casos nessa Faixa 
]\iIEDI..lf-D.t!.~-NESSlrl:7-U.-m 

(em Cr$ de 1973) 

W.üSTRA CONJl,IDOS CONJUNTOS h\DSTPA CONJUN'IOS CONJONTCS 
'IDI'AL VERl'ICAIS HORIZONrAIS TOI'AL VERl'ICAIS HORIZCNTAIS 

M = ~4,04 roi = 17,96 n = 343 n == 218 n = 125 j! 

0M= 10,45 0M= 27,37 ______ _ 

M<M-a/2 I 
---:.C-,- ---'----1 \D 

M < 18,81 M < 4,27 215 158 80 0,39 2,53 0,06 1'~ 
- - I 
M-a/2~M<M ! __ <_._.. M _ <_ ···~-----·_·--I 

7,05-M<21,82 18,8~~M<24,04 4,27-M<1~,96 ._47 ___ ~ .1~~-,~~ ___ 21!08 9,58_ ~ 

. M ~ M < ~_2"_~2l 2 __ ._1 
< < I 

21-,-~?--M<36,59 24,04-M<29,27 17,96 SM<31,64 19 5 9 27,00 27,20 22,88! > _ _ __ . __ ... , ____ .1 

M~M+~2 ~ 
M ~ 29,27 M ~ 31,64 62 43 24 100,24 103,53 79;-95 I > 

M - 36,59 

M, G
M

: media e desvio-padrão, respectivamente, da distribuição de gastos medicas 
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noS conjuntos horizontais e verticais, separadamente, que nos 

parecem extremamente úteis na caracterização dos gastos com 

tratamento médico nas camadas mais pobres da população urbana . 

.. 
Pode-se observar, claramente, que os gastos ~ 

dicos, nesta amostra, só têm uma expressa0 ponderável - mesmo 

levando-se em consideração o nível de renda extremamente bai-

xo desta população - na faixa mais elevada 

> - aM t M - M + --2-) , onde representam aproximada-

mente 12% de renda média, para a mostra total. 

Esta é uma forte evidência de que, nos estratos mais baixos de 

renda, os gastos médicos sao insignificantes, já que os gastos 

preventivos, neste caso, nunca estão entre as prioridades mais 

importantes para o consumidor. Os conjuntos verticais (apar-

tamentos) apresentaram médias de gastos com tratamento médico 

ligeiramente superiores às médias para os conjuntos horizon-

tais (casas), o que reflete, neste caso, o nível de renda um 

pouco mais elevado daqueles, com relação a estes Últinos. ( 1 ) 

( 1 ) 
Vide Apêndice B, S eç ão 1. 
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Passemos 1 então, aos principais aspectos apon-

tados pelo estudo empírico. Os resultados foram, de uni modo 

." 
geral, bastante fracos, nesta amostra - o que pode ser expli-

-.. .. cado nao so pela ma qualidade dos dados face a serem os ele-

mentos amostrados usuários típicos do INPS, corno, também, pe-

lo número de observações relativamente pequeno. Analisando 

inicialmente, as demandas por estoque de saúde, conforme as 

estimativas apresentadas na Tabela 111.1.2. 

As elasticidades-salário foram positivas, ex-

ceto no que se refere aos conjuntos horizontais - embora a-

presentando baixo nível de significância. Os coeficientes de 

E e EC apresentaram sinal positivo, exceto quanto à variável 

E, no caso dos conjuntos verticais, sendo que o de EC apre-

sentou maior nível de significância, sobretudo· no caso dos 

conjuntos horizontais. Os coeficientes de INFO também apre-

sentaram sinal positivo, embora com níveis dê significância 

~nferiores dos de E e EC. 

Interpretemos, ent~o, esses resultados, à luz 

do modelo-consumo, apresentado na seção 2 do Capítulo I. Tem-

-se que, conforme reproduzido abaixo, o efeito-substituição 



TABElAIII .1. 2 

.. / 

DEMANDA' ' POR . ESTOQUE DE SACJDE 

Variável dependente: log H _ 1 número de filhos vivos 
- og nÜmero de filhos nascidos vivos e natimortos 

T 

VARIAvEIS EXPLICATIVAS Ar~TRA 'IDI'AL CONJUN'IDS VERI'ICAIS CONJUNTOS HORIZONTlHS 
COEF t COEF .... ~O F t .... 

10g W 0,01816 0,250 0,04456 0,600 -0,09618 -0,598 

E 0,00869 0,528 -0,00765 -0,502 0,03923 1,017d 

EC 0,02074 1,48lc 0,01179 0,934 0,05449 l,539c 

INFO 0,00048 0,305 * '0,00734 0,637 ," 
..... 1 

INFO.E 0,00006 0,136 0,00013 0,928 -0,00163 -0,546 

ID -0,00237 -1,369c -0,00390 -2,500a 0,00225 0,507 

S 0,14341 2,097a 0,05200 0,766 0,31545 2,138& 

Log FS 0,26411 2,695a 0,21485 2,197a 0,39799 1,94Sb 

TLD 0,05066 0,595 -0,07020 -0,718 0,12657 0,794 

Constante 1,48177 1,71034 1,07952 

n = 310; n = 198; n = 112; 
R2= 0,04925; R2= 0,07044; R2= 0,08296; 
Erro Padrão: 0,31258 Erro Padrão: 0,23357 Erro Padrão: 0,41940 
F = 1,72660 F = 1,79028 F = 1,02521 

':":N~O~T::-::A~·-. -C='"'"a-s-o--='t--:"">--:"l-, "::"OO":::'O~, -:t:-->--:1-:,~2~8:-;::2~,--:-t->-1=--, 6~4":"":5=-e---=-t-' ->--=-1·-,~9~6':::'O-, -o-"'c-oe~f~i~c-:i-en--:-t-e-s-e-ra""" -s-ignificati varrente diferente de zero a um 
nível de significância de 16%, 10%, 5% e 2,5%, respectivamente, num teste unilateral. 

* Valor de "t" muito baixo para que a variável fosse introduzida na equação est:i.rnada. 
a,b,c,d: O coeficie..:nte é significativo aos níveis de 2,5% 5%, 10% e 16%, respectivamente, num teste unilateral. 



puro de uma variaçao no sal?rio se relaciona inversamente com 

a participação ( K ) do insumo tempo no investimento bruto em 

saúde: 

Assim, se o custo referente ao tempo fosse re-

lativamente mais importante na produção de saúde do que na 

produção doméstica dos outros bens, em média (isto é, se K > 

K), o preço relativo do bem saúde se elevaria com W, de for-

ma que eH,w seria menor que zero. A evidência encontrada, no 

entanto, foi no sentido contrário, embora com baixo nível de 

significância - o que nos parece bastante razoável, já que, no 

caso de famílias de renda muito baixa, há, provavelmente, ou-

tras prioridades de produção doméstica, que nao a saúde, ab-

sorvendo a maior parte do tempo dos membros .da família, em 

suas ocupaçoes caseiras. 

Conforme vimos, também,na Seção 2 do Capitulo 

I, este é um dos pontos de contraste entre o modelo-consumo e 

o modelo-investimento à la Grossman, já que, neste último, o 

sinal esperado de W seria positivo (caso K < 1 ). 



Quanto aos coeficientes de E e EC, por outro 

lado, temos que, se tomarmos o modelo-consumo, a variação per-

centual no est.oque de saúde com relação à variável "escolari-

dade" (como "proy.yll para o "estoque de conhecimento" 00 indi-

víduo) seria dada por (vide seção 1.2 do Capítulo I): 

Vemos que H será maior que zero, conforme su-

gerido pelo teste empírico, desde que r
H 

seja maior que r E 

isto é, E seria tendenciosa no sentido de uma maior eficiên-

cia na produção de saúde, com relação à produção dos demais 

bens, na unidade familiar. Mesmo que 

no entanto, H poderá ser positiva, desde que o efeito-renda, 

(rE • nH), supere o efeito substituição, 

em valor absoluto. Tarobém o coeficiente da variável INFO - que 
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foi por nós introduzida no modelo co;:no uma "proxy" alternati-

va, com relação a E e EC, no que diz respeito à eficiên-' 

cia na produção doméstica - "mutatis mutandis 11, mostrou que i 

provavelmente, esta última é maior para o caso do bem saúde 

do que para os demais bens produzidos na família, dentro do 

modelo-consumo. 

Passemos a analisar I então, os coeficientes das 

demais variáveis das curvas de demanda por estoque de saúde, 

conforme a Tabela anterior. O coeficiente de nwo.E apresa~tou~ 

-se como positivo, o que é evidência de complementaridade en-

. .",. . .. 
tre as var~ave~s INFO e E, exceto, porem, no caso dos con-

juntos horizontais, onde há evidência de substituibilidade. 

O coeficiente da variável ID apresentou-se 

com sinal negativo, exceto para o caso dos conjunto horizon-

tais, com nível de significância bastante razoável, compara-

tivamente aos das outras variáveis explicativas o que pode 

ser evidência de melhora no nível geral de saúde entre gera-

çoes, sobretudo tendo em vista que muitos indivíduos, nes~a 

amostra, provêm do meio rural (34% das famílias, na amostra to 

tal) . 



101 

Embora t.enha 1L."Tl caráter "ad-hoc" no modelo, o 

coeficiente da variável S apresentou sinal positivo, isto 

é, se o chefe da família for do sexo feminino, a demanda por 

estoque de saúde da família é muito maior do que no caso con-

\.,. . 
trarlO. O nível de significância do coeficiente foi, também, 

bastante elevado, para os padr6es desta análise~ Na verdade, 

a variável S capta efeitos não explicados pelas demais va-

riáveis independentes utilizadas. No entanto, a evidência con-

traria, parece-nos, o resultado esperado: Se o chefe é mulller, 

é bastante provável que não haja marido presente, logo, a mu-

lher teria, provavelmente, que se dedicar a atividades no mer-

cado de trabalho e fora dele, o que implica, ceteris paribus, 

em menores cuidados com relação aos filhos, caindo, portanto, 

a demanda por estoque de saúde, de acordo com a "proxyU aqui 

utilizada. Por outro lado se, nesta amostra, o fato .do ·chefe 

da família ser mulher não implicar em sua maior dedicação a 

atividade no mercado de trabalho, o que a evidência 

sugere é que as mulheres são produtoras de saúde mais efici-

entes do que os homens. 

Por sua vez, o coeficiente de FS apresentou 

sinal positivo - um resultado espúrio, já que esta variável 

deve, realmente, estar relacionada positivamente com a "pro-

zy" adotada para H, simplesmente pelo fato de que um aumen-

to na fecundidade, principal componente de um aumento no ta

manho da família, deve traduzir-se numa elevação na relação 
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(número de filhos vivos / numero de filhos gerados) - na hi-

pótese, bastante plausível, de que um aumento na fecundidade 

• 
nao seja acompanhado por um aumento na mortalidade infantil. 

Finalmente, o coeficiente de TLD apresentou 

sinal positivo, contrariamente ao que seria esperado, embora 

com baixo nível de significância. Novamente, aqui, o problema 

parece estar na "proxy" adotada para H. Corno esta se correla-

ciona fortemente com FS, a evidência encontrada parece, por-

tanto, indicar no sentido de uma correlação positiva entre 'lm 

e FS - o que nos parece razoável, j á que um dos ccxr;:onentes de 

FS é o número de pessoas economicamente ativas da f~lia, que 

se correlaciona direta e fortemente com TL. 

Embora as demandas por fluxo de saúde só se a-

pliquem ao modelo-investimento, apresentamos abaixo as esti-

mativas realizadas, já que obtivemos alguns resultados inte-

ressantes (corno o sinal do coeficiente da variável FS) e, tmr 

bém, porque se constituem num teste de validade do rrodelo-con-

sumo para a amostra em questão. 

Pela Tabela II1.1. 3, as elasticidades-salário apresentaram sinal pc-



sitivo, exceto para os conjuntos verticais (onde o nIvel de 

significãncia foi, no entanto, o mais baixo). A vari§vel E 

apresentou sinal negativo e elevado nIvel de significância, 

.. 
sobretuno no caso dos conjuntos horizontais. Essa e uma forte 

evidência contrária ao modelo-investimento .A variável 

EC, porém, apresentou sinal positivo e bom nível de signifi-

cância. O coeficiente da variável INFO apresen-

tou baixo nIvel de significância. O coeficiente de INFOE, po-

sitivo, indica uma certa evidência de complementaridade" entre 

INFO e E. O coeficiente da variável ID, de um modo geral, a-

presentou s·inal negativo, com nível de significância relati-

vamente alto. 

A variável S apresentou coeficiente positivo 

e a variável FS coeficiente negativo (exceto para os con-

juntos horizontais) - conforme o que seria esperado para esta 

última. Corno os coeficientes da demanda por fluxo de sa~ es-

tão diretamente relacionados aos coeficientes da demanda por 

estoque (vide Seção I do CapItulo I), vemos que uma "proxy" 

para estoque de saúde mais ligada à noçao de "tempo E:>erdido" 



TABELA 111.1.3 

- DEMANDA POR FLUXO DE SAODE 

Variável dependente: -10g TL=- log Auxílio Doença do INPS 
W 

,/'" 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS WDSTFA 'KYI'AL CONJUNTOS VERI'ICAIS CCNJUNIOS EORIZONI'AIS 
COEF t COEF t COEF t 

109 W 0,07506 0,665 -0,07997 -0,585 0,20720 0,984 

E -0,05300 -2,182a -0,01662 -0,570 -0,13497 -2,817a 

EC 0,04356 2,071a -0,02525 1,102d ?,04452 1,041d 

INFO * 0,00028 0,120 -0,00275 -0,164 

INFO.E 0,00031 1,148d 0,00015 0,234 0,00159 0,367 

ID -0,00501 -1,876b 0,00091 0,314 -0,01564 -2,8852:. 

S 0,21329 2,077a 0,13309 d 1,101 0,24242 1,304c 

log FS -0,04029 -0 1 284 -0,13672 -0,847 0,19520 0,743 

Constante -0,29478 0,03633 -0,21851 

n = 343; n = 218; n = 125: 
R2= 0,03801; R2= 0,02182; R2= 0,12076 
Erro Padrão: 0,52015 Erro Padrão: 0,44732 Erro Padrão: 0,62003 
F = 1,89097 F = 0,58278 F = 1,99158 

~*~~~V~a~l-o-r~d~e~W"~t~"~m-u~i~t-o~b-a-irx~o~p-a-r-a~q~u-e~a~v-a~r~i~~-v-~~l~~f-o-s-s-e-.-lr·-n~t-rod~ida na cquaçao estimada. 

a,b,c,d: O coeficiente ê signific~tivo aos nIveis de 2,5%, 5%, 10% e 16%, respectivamente, num 
teste unilateral. 

t-' 
o 
.!"~ 



parece que, ao contrário da "proxy" per nós utilizada, gera-

ria, conforme esperado, um coeficiente negativo para FS na de-

manda por estoque . 
( 1 

Passemos, agora, a uma análise déls derrBl1das por 

cuidados médicos, romados como ~~ todo. Os coeficientes esti-

mados, neste caso, sao extremamente importantes, já que él va-

riável dependente é efetivamente observada. A Tabela a seguir 

sintetiza os principais resultados encontrados. 

Conforme se pode observar na Tabela II1.1.4, a 

elasticidade-salário apresentou sinal positivo, com bom nível 

de significância. O sinal, no caso, é perfeitamente compatí-

ve1 com a expressa0 já apresentada anteriormente para a e1as-

ticidade-sa1ário na demanda por cuidados nÉdicos ( Vide Seção 

1.2 , do Capítulo I), reproduzida abaixo: 

( 1 ) 
Realizamos, ainda, a estimação da demanda por fluxo de saúde para a 

amostra total, e para os conjuntos horizontais e verticais, separadamen
te, substituindo a variável FS pela variável NWORK/FS - "proxy" para a 
"probabilidade da família apresentar, entre seus recebimentos , quantia re
ferente ao auxílio-doença do INPS". O sinal encontrado foi negativo, con
forme esperado, sendo a magnitude do coeficiente e seu nível de signifi-
cância superiores ao da variável FS. . 



VARIÂVEIS EXPLICATIVAS 

log W 

E 

EC 

INFO 
INFO.E 

ID 

S 

log FS 

TLD 

Constante 

TABELAITI.1.4 

DEMANDA POR CUIDADOS Mf:DICOS (TOTAL) 

, 
»OSTRA TOTAL 
COEF t 

0,40563 2,448a 

0,02557 0,687 

0,05232 1,681b 

-0,00437 -1,150
d 

0,00113 1,076d 

0,00782 1,989a 

0,08376 0,568 

* 
0,26050 

-1,23324 

n = 343; 
R2= O 05730· 

1,301c 

, -' Erro Padrao: 0,76685 
F = 2,53792 

CONJUNTQS VERI'ICAIS CONJUN'rOS HORIZONI'i-íS 
COEF t COEF t 

0,53407 2,264a 

-0,00944 -0,187 

0,06243 1,576c 

-0,00459 -1,147d 

0,00101 0,909 

0,00775 1,553c 

-0,06545 -0,313 

0,12250 0,439 

0,42209 1,410c 

-1,40723 

n = 218; 
2 

R == 0,08119; 
Erro Padrao: 0,77167 
F = 2,04213 

0,24149 

0,08317 

0,03671 

-0,02295 

0,00629 

0,01071 

0,24452 

-0,20210 

0,04055 

-1,09670 

n = 125; 
2 

R == O,074Q2; 
Erro Padrao: 
F = 1,02143 

0,025 

1,360c 

0,692 

-1 109d ~ , . o 
" 1,17 :.iu 

1,547C 

1,058d 

-0,621 

0,143 

0,76537 

w 
Valor de " t " muito ba.:!.xo para que a variável fosse introduzida na equação estimada. 

a,b,c,d: O coeficiente i significativo aos nlveis de 2,5%, 5%, 10% e 16%,respectivamente, num test~ 
unilateral 
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Ora, corro a evidência - embora fraca-a partir das clir-

vas de demanda, pJr esU:xjUe de saÚde é de que K < K (isto é, a pro-

dução de saúde, para uma amostra de famílias de baixa renda 

como esta, seria menos intensiva em tempo que a produção dos 

demais bens na unidade familiar, em média), tem-se que 

> o 

necessariamente. 

Os coeficientes de E e EC apresentaram, de 

um modo geral, sinal positivo (exceto para o caso do coefici-

ente de E nos conjuntos verticais), com bom nível de signi-

ficância - sendo EC a variável de significância mais pronun-

ciada, quer na amostra como um todo, quer nos conjuntos ver-

ticais, em particular. O sinal encontrado para os coeficien-

tes dessas variáveis é perfeitamente compatível com a expres-

são analítica, já apresentada na Seção 2 do Capítulo I, para 

o efeito da variável escolaridade na demanda por cuidados mé-

dicos, reproduzida a seguir: 

M = r (n - 1 ) + (r - r ) (e - 1) E H H E' H 



lO~ 

vã-se que M pode ser maior que zero qualquer 

que seja a intensidade relatiya do efeito-eficiência entre a 

produção de saúde e a produção dos demais bens na unidade fa-

m~liar - isto é, quer r H seja maior, menor ou igual arE' 

Deve-se notar que o sinal positivo encontrado 

para a variável escolaridade, na demanda por omdados médicos 

(total) é uma forte evidência favorável ao modelo-consumo, já 

.. 
que este resultado so poderia ocorrer, no modelo - investirrento, 

caso a demanda por estoque de saúde fosse elástica (isto é, 

E > 1) - o que invalidaria a relação empírica entre o estoque 

de saúde do indivíduo e sua idade, sugerida por Grossman, e 

apresentada por nós ao final da seção 1, do Capítulo I. 

° coeficiente da variável lNFO, por outro la-

do, apresentou sinal negativo, com razoável nível de signifi-

cância. A partir dos resultados encontrados para a ~ por 

estoque de saúde, a evidência empírica é de que 

rlNFO/H 
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seja maior que 

rINFO/Z 

- isto é, mais "informação" aumenta mais a eficiência na pro-

dução de saúde do que na produção dos demais bens na unidade 

familia~ em média. Se impusermos esta condição na expressa0 

desenvolvida acima para g, "mutatis mutandis", vemos que M 

pode, realmente, ser maior que zero, dependendo apenas das rnag-

nitudes de nH 

o coeficiente da variável ~.E apresentou si-

nal positivo - evidência de complementaridade entre INFO e 

E. A variável ID apresentou, também, sinal positivo, com e-

levado nível de significância, se comparado ao das' outras va-

riáveis explicativas, resultado esse que nos parece extrema-

mente importante, pois éonfirma a hipótese de elevação nos 

gastos médicos na família na medida em que aumenta a idade do 

chefe (tornada, aqui, corno "proxy" para o "envelhecimento" da 

própria unidade familiar). 
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o coeficiente da vari&vel S também foi posi-

tivo, exceto para o caso dos ~onjuntos verticais. A variãvel 

FS apresentou sinal posi ti 'lO tanto para a. aiTostra total COif.O 

para o caso dos conjuntos verticais, e negativo para o caso 

dos conjuntos horizontais - revelando, pois, que a prioridade 

dada aos gastos médicos é tanto menor quanto menor a renda 

média da comunidade. 

A variável TLD - Ildummy" para captar os cosas 

de famílias em que se pode identificar o recebimento de auxí-

lia-doença do INPS - apresentou sinal positivo, com bom nível 

de significância. 

Estimou-se, ainda, a demanda por cuiàados méài-

. cos, introduzindo-se a variável SEG - relativa aos eventuais 

gastos com seguro-saúde no mercado privado - como variável ex-

plicativa. A Tabela III.l.5, abaixo, apresenta os resultados en-

contrados. 

Na formulação a.presentada aqui, a variá·vel SEG 

rcostrou-se mui to pouco significativa, sendo que, para o caso 

dos conjuntos horizontais, seu sinal foi até mesmo contrário 



TABELA III.1.5 

DEMANDA POR CUIDADOS MtDICOS - INTRODUÇÃO 

DOS GASTOS COM SEGUROS PRIVADOS COMO VARIÂVEL EXPLICATIVA 

(FORMULAÇÃO À LA ROSET E HUANG) 

VARIÂVEIS EXPLICATIVAS .AMa3TRA 'IOTAL CONJUNTOS VERTICAIS CCNJUNIDS HORIZONTAIS 
COEF t COEF . t COEF t 

log W 

log w::H 

E 

EX:: 

INFO 

ID 

S 

10g FS 

10g W2 

log SEG 

log SE'G.W 

log SEG·2 

Constante 

* 
0,08239 

0,04226 

0,04102 

-0,00066 

0,00938 

0,03739 

* 
0,08745 

* 

0,904 

1,196d 

1,327c 

-0,468 

2,392a 

0,258 

0,933 

0.56653 

-0.13010 

* 
0,06226 

-0,00154 

0,00720 

-0,08936 

0,12111 

* 
* 

0,25452 2,222a 0,21713 

-0,28722 -1,537c -0,22217 

-0,85889 -1,14402 
n = 343; n = 218; 
R = 0,08266; R = 0,09823 

1,853b 

-0,653 

1,'64~ 
-l,OOOd 

1,496c 

-0,427 

0,419 

1,519c 

-0,988 

Erro Padrão: 0,75761 Erro Padrão: 0,76448 
F = 3,33391 F = 2,51741 

* .Valor de "til muito baixÇ> para qUe a variável fosse intrcx1uzida na equaçao estiJIBda. 

-0,15891 -0,571 
}-

0,17508 1,701° 

0,11572 2 "ilOà. , 1. 1,..,1 

* 
-0,00101 0,229 

0,01264 2,000a 

0,09255 0,479 

-0,27119 -0,851 

* 
-1,22421 -1,386c 

0,45906 1,800b 

* 
-0,34891 
n :.: 125; 
R = 0,13446; 
Erro Padrão: 0,73997 
F = 1,98496 

a, b, c, d: o coeficiente é significativo aos níveis de 2,5%; 5%, 10% e 16%, respectivamente, num teste unilateral. 
Cbservação: A presença de W e ~, numa mesma equação estimada, gerou, corro se pode observar, ser.ios problem.'1S de multico-

linearidade. 

t-' 
)-, 
...... 
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ao esperado. O problema, neste caso, parece estar relacionado 

ao "excesso"de vari;veis explicativas introduzidas na equa-

çao estimada - levando nao só à inevit;vel perda de eficiên-

cia dos coeficientes estimados, como, ainda, à presença de 

multicolinearidade, num grau prejudicial à estimação. ( 1 

o coeficiente da vari;vel SEG· W positivo, e-

videncia a complementaridade entre SEG e W tendo sido ele-

vado o seu nível de significância. Por outro lado, o coefici-

ente de SEG 2, negativo, indica una importância decrescente 

para os gastos com seguro-privado na explicação das despesas 

médicas. 

Quanto às hipóteses formuladas por Morris Si1-

ver, no que diz respeito à demanda por cuidados médicos, fo-

ram testadas, com base na amostra disponível. A Tabela 111.1.6 

sintetiza os principais resultados, para a amostra total. ( 2 ) 

( 1 ) 
Veja-se a estimação da demanda por cuidados medicos conforme suge

rida por Morris Silver, onde a variável SEG apresentou bom resultado, e 
que será apresentada a seguir, nesta Seção. 
( 2 ) 

Para os resultados encontrados com a estimação, separadamente, das 
demandas relativas aos conjuntos horizontais e verticais, vide Apênd i c e 
C, Seção 1. 



VARI~VEIS EXPLICATIVAS 

10g W 
10g W permanente ( 1 ) 

E 

EC 

DEMANDA TIl" .1.· 6 
/ 

DEMANDA POR CUIDADOS MtDICOS(AMOSTRATOTAL} - TESTE DAS 

HIP6TESES DE MORRIS SILVER 

REGRESSÃO 1 REGRESSÃO 2 REGRESSÃO 3 
COEF t COEF t COEF t 

0,47865 3,154a 0,34685 2,149a 

REGRESSÃO 4 
COEF t 

0,78516 

0,01250 

.0,04147 
'. 

1,855b 

0,318 

1,232d 
I-' 

ID 

0,03570 

0,05120 

0,00737 

0,07274 

1,006d 

1,668b 

1,904b 

0,83149 

0,01500 

0,03564 

0,00674 

1,973a 

0,382 

1,070d 

0,162 0,00633 1 594 c 
!-' , C·j 

S 

10g FS 

TLD 

109 SEG 

Constante 

(-1 ) 

* 

0,00388 

0,500 0,07768 0,515 0,09773 

-0,11888 -0,523 -0,10871 

0,22972 

2,242
a 

0,00362 2,068a 0,00376 

-0,78183 -1,06994 -2,27248 -2,16934 
n = 343; n = 343; n = 343; n = 343 
R1= 0,02835; R2= 0,06273 R

2 = 0,06116 R 7= 0,06485 

0,644 

-0,476 

1,148d 

2,148 a 

Erro Padrão: 0,77051 Erro Padrão: 0,76236 Erro Padrão: 0,76414 Er11J Padrão: 0,76378 
F = 9,94987 F = 3,74820 F = 3,11]40 F = 2,89522 

Construída conforme especificado na Seção 2.1. 

* Valor de " t " muito baixo para que a variável fosse introduzida na equação estimada. 
a,b,c,d: O coeficiente ~ significativo aos nlveis de 2,5%, 5%, 10% e 16%, respectivamente, num 
teste unilateral. 
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Tendo em vista apenas os coeficientes estirrados, 

ny / p, q, d > n / p, q, d 
Y 

e 

-vide as regressoes 1 a 3 da Tabela 111.6 acima). Contra-

riamente, porém, a uma das hipóteses formuladas, observou-se 

que 

n; / p, q, d, D < ny / p, q, d 

(vide as regressoes 3 e 4 da Tabela 111.1.6). No entanto, as di-

ferenças nos coeficientes estimados nao apresentaram signifi-

cância, aos níveis usuais. - Por outro lado, podemos observar, ain-

da na Tabela II1.t. 6, que a variável SEG apresentou o sinal es-

perado,com um bom nível de significância. 
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Passemos, então, à análise das curvas de de-

manda por cuidados médicos, especificados agora segundo tipos 

de gastos - isto é, relativos a médicos (MM), remédios (MR) e 

dentistas (MD), separadamente - conforme as estimativas apre-

sentadas na Tabela rrr.l.7, para a amostra total. ( 1 ) 

As elasticidades-salário apresentaram sinal 

positivo, conforme esperado, e um bom nível de significância, 

relativamente às demais variáveis. Os coeficientes de E e 

EC, nas demandas por MR e MM, apresentaram sinal positi-

vo, com bom nível de significância, sendo, porém, EC, a va-

riável mais fortemente significante. Já no caso da demanda 

por MD, os coeficientes de E e EC apresentaram sinal negati-

VOe Conforme já vimos, anteriormente, para o caso da demanda 

por cuidados médicos (total), a variação percentual nos gas-

tos médicos, para uma dada variação percentual em E ou EC, 

pode ser positiva, negativa ou nula, qualquer que seja a in-

tens idade relativa do efeito-eficiência entre a produção de 

( 1 ) 
Para os resultados encontrados com a estimação, separadamente, das 

demandas relativas aos conjuntos horizontais e verticais, vide. Apêndice 
C, Seção 1. 



VÁRIAvEIS EXPLICATIVAS 

log W 

E 

EC 

INFO 

INFO.E 

ID 

S 

log FS 

TLD 

Constante 

· TABELAI!"I .1. 7 

DEMANDAS POR CUIDADOS~DICOS RELATIVOS A ~DICOS, REr-tlJ!;DIOS 

E DENTISTAS, SEPARADAMENTE (AMOSTRA TOTAL) 

DEMANDA MIDlCOS (M1) 
COEF' t 

0,10122 

0,00618 

0,01707 

-0,00069 

0,00011 

-0,00018 

0,05681 

-0,04974 

0,11215 

-0,31836 

1,394c 

0,385 

1,271d 

-1,420c 

0,244 

-0,105 

0,865 

-0,553 

1,300c 

n = 343; 
R2 = 0,02239 
Erro Padrão: 0,33025 
F = 0,84758 

DEMANDA REMillIOS (.MR) 
COEF t 

0,31273 

0,03118 

0,03984 

-0,00338 

0,00047 

0,00862 

0,04210 

-0,03606 

0,21471 

-0,95692 

1,973a 

0,891 

1,359c 

-0,946 

0,474 

2,317 a 

0,293 

-0,183 

1,140d 

n = 343; 
R2 = 0,04786 
Erro Padrão: 0,72081 
F = 1,86003 

DEMANDA Dil-i'TIS'fl'...5 (rv'J.D) 
COEF t 

0,10829 

-0,01130 

-0,00231 

-0,00096 

0,00082 

-0,00137 

-0,Ó2490 

0,06110 

1,465 C 

-0,692 

-0,168 

-0,574 t-' 
, 1-' 

1, 782 0 0, 

-0,787 

-0,372 

0,667 

0,13311 1,516c 

-0,24853 
n = 343; 
R2 = 0,04990 
Erro Padrão: 0,33625 
F = 1,94342 

- a,b,c,d:Q coe'ficiente é significativo ao.s niveis de 2,5%, 5%, 10% e 16%, respectivamente, num 
teste unilateral. 
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saúde e a produção dos demais bens na unidade familiar (isto 

... > r
E 

) •. ( I) e, quer r H < .. " 

Os coeficientes da variável INFO apresentaram 

s~nal negativo, nas demandas por MR, MM e MO, tendo um 

nível de significância mais elevado no caso de MM o que 

é evidência de maior eficácia na utilização de serviços médi-

cos, com relação aos demais gastos com saúde, dado maior grau 

de informação geral. 

A ~ariável INFO~E 
t 

cujos coeficientes apre-

sentaram sinal po~itivo, mostra uma certa complementaridade 
I 
I 

! 
entre educaçã~ e infofwação nas demandas MR, MH e MD 

I 

I 
i 

do o nível de sigJ!lificância maior no caso desta última. 
! • 
f 

outro lado, a variãvel lD - idade do chefe-apresentou 

I 

sen-

Por 

coe-

fi cientes com sin~is distintos, nas demandas por diferentes 

I 
tipos de cuidadosjmédicos. Assim, o coeficiente estimado a-

! 
f 
! 

presentou sinal p~sitivó na demanda por MR - o que, em geral, 
! 

! 
estã associado aot elevados gastos médicos relativos a remé-, 
dios com os próprios membros adultos da família, de idademais 

avançada, interpretando-se lD como uma "proxy" para a ida

(I) Vide Capítulo I 



de média dos adultos. Por sua vez, o coeficiente estimado pa-

ra 10 apresentou sinal negativo na demanda por MO - o que 

nos parece razoável, já que os maiores gastos com dentistas 

estão associados à existência de filhos jovens, que, por ou-

tro lado, se relaciona inversamente com a idade do chefe. O~an-

to à demanda por MM, o coeficiente da variável 10 nao foi 

significativamente diferente de zero. 

Foram, também, dignos de nota os sinais encon-

trados para a variável tamanho da família ( FS ). O coefici-

ente apresentou sinal negativo na demanda por MM, já que os 

gastos com médicos estão, realmente, mais relacionados com 

os cuidados com pessoas de idade mais avançada - e FS tem, 

como componente fundamental, o número de crianças na família. 

Por outro lado, o coeficiente de FS foi positivo, apresen-

tando maior nível de significância na demanda por MO, prova-

ve1rrente porque, confonte expjsto acima, uma elevação em FS é indicação 

de maior número de crianças na família - e estas sao os usuá-

rios mais freqüentes dos serviços de dentistas. Quanto à de-

manda por MR, o coeficiente de FS foi não-significativa-
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I 

mente diferente de zero. 

Os coeficientes da variável TLD, 11 dummy 11 re-

lativa à existência de auxílio-doença entre os recebimentos 

da família, apresentaram sinais positivos, nas demandas pelos 

três tipos de cuidados médicos, conforme esperado, tendo, bmr 

bém, bom nível de significância. 

Embora o modelo-investimento de Grossman seja 

menos adequado à amostra em questão, apresentamos, na Tabela 

111.1.8, os resultados encontrados na estimação de formula-

çoes alternativas para a função de produção de saúde na illÚ-

dade familiar - já que a diferença entre os modelos consumo e 

investimento desenvolvidos por Grossman, para o bem saúde, re-

fere-se ao processo de maximização, embora ambos pressuponham 

a produção doméstica do bem. 

Embora Grossman nao tenha apresentado uma fun-

çao de produção, na formulação de seu modelo-consumo, isso se 

deve unicamente ao fato de ter partido de um modelo já exis-

tente para a análise da demanda por bens duráveis de consumo, 

integrando-o na estrutura básica de seu modelo de demanda por 
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saúde, sem·explicitar, no entanto, hipóteses quanto a produ-

ão doméstica do bem, neste caso - já que este aspecto, sem dú-

.. ' 
vida, nao era tão fundamental no modelo-consumo quanto o era 

no modelo-investimento. 

\ -Nas duas primeiras regressoes apresentadas, re-

~ativas a duas diferentes formulações para a função de produ-

ção de saúde, na amostra total, ( 1 ) vemos que os coeficien -

tes de E, EC e INFO apresentaram sinal positivo, sendo os de 

INFO os mais fortemente significativos. Os coeficientes das 

variáveis ID e M, também, apresentaram sinais idênticos aos 

esperados. No caso especifico da variável M, porém, podemos 

ter perturbações referentes à correlaçã~ positiva que se deve 

esperar entre a "proxy" adotada para H e a variável FS. Para 

um mesmo nível médio de saúde na familia, ceteris-paribus, quanto 

maior FS, maior será o valor de M~ O coeficiente da variável 

SPORT também apresentou o sinal esperado, isto é, positivo-

embora com nível de significância muito baixo. 

Já no caso da terceira formulação apresentada 

Para as diferentes formulações da função de produção, vide Capitulo 
11. Para os resultados encontrados com a estimação, separadamente, das 
funções de produção relativas aos conjuntos horizontais e verticais, vide 
Apêndice C, Seção 1. 



TABELA TIT.1.8 

/ 

FUNÇí\O DE PRODUÇÃO DE SAÚDE-'FORMULAÇÕES ALTERNATIVAS (AMOSTRA TOTAL) 

Variável dependente: log H = log número de filhos vivos 
número de filhos nascidos vivos e natimortos 

VARIÂVEIS EXPLICATIVAS REGRESSÃO 1 REGRESSÃO 2 REGRESSÃO 3 
COEF t COEF t COEF t 

E 0,00924 0,494 0,00937 0,498 0,01327 0,709 

EC 0,00463 0,370 0,00493 0,394 0,00774 0,610 

INFO 0,00084 1,400c 0,00084 1,400c 0,00006 0,030 

lNFO.E * * 0,00019 0,387 

lD -0,00207 -0,990 -0,00201 -0,961 -0,00097 -0,407 
'. 

log M 0,04849 0,323 0,04295 0,286 -0,09264 -0,450 ~.' 

,>",; 

log SPORT 0,01492 0,191 0,00847 0,107 
~v-' 

log ALIME 0,05332 0,664 

log FUMO 0,01929 0,986 

log ALCO 0,00722 0,240 

Constante 1,87993 1 L 87942 1,73829 

R 2 = 0,01834 R2 = 0,01837 R2 = 0,02336 
Erro Padrão: o, 31553 Erro Padrão: 0,31604 Erro Padrão: 0,31734 
F = 1,13610 F = 0,94499 F = 0,71503 -, 

Valor de li t." muito baixo para que a variável fosse introduzida na equação estimada. 

c: O coeficiente é significantivo ao nível de 10%, respectivamente, num teste unilateral. 
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para a função de produção, os sinais dos coeficientes das va-

ri~veis M, FUMO e ALCO foram~ontr~rios aos esperados mas 

estatisticamente não-significantes. 

\ 
A título de ilustração, estimamos, ainda, as 

demandas por insumos (benéficos e maléficos) na produção de 

saúde - isto é, as demandas por bebidas alcoólicas, fumo, a-

limentação e esportes, apresentadas abaixo no que se refere a 

amostra total. ( 1 ) 

Um resultado importante, conforme apresentado 

na Tabela III.l.9, refere-se ao sinal positivo encontrado, de 

um modo ger-al, para os coeficientes das vari~veis E e EC, 

nas demandas estimadas. Essa é uma forte evidência favorável 

à relação entre a eficiência dos tomadores de decisões na 

família e a aquisição de bens por parte da unidade familiar, 

conforme estudada por Robert Michael (1972), onde, num modelo 

tipicamente de "consumo", um nível educacional mais elevado 

implica em maior "poder de compra" para a família. 

( 1 ) 
Para os resultados encontrados com a estimação, separadamente, das 

demandas por insumos na produção de saúde relativas aos conjuntos hori
zontais e verticais, vide Apêndice C, Seção 1. 



TABELA III.l.9 
/ 

DEMANDAS POR INSUMOS (BEN~FICOSE MAL~FICOS)· NA PRODUÇÃO DE SAúDE - AMOSTRA TOTAL 

VARlÂVEIS EXPLICATIVAS DEMANDA - 1UcOOL DEMANDA - FUMJ pEMANDA - ALIMENTO DEHANDA - ESPORTE -COEF t COEF t COEF t COEF t 

W 0,04122 0,584 0,07721 0,677 0,12199 3,170 a 0,02659 1,071d 

E * 0,03796 0,750 0,04613 2,699 a 0,01413 1,282 c 

EC 0,07278 2,757 a 0,03602 0,826 0,00741 0,503 -0,00712 -0,749 

INFO 0,00519 1,642c 0,00281 0,539 0,00410 2,329 a 0,00036 0,315 

INFO.E -0,00090 -1,034 d -0,00127 -0,875 -0,00075 -1,530 c -.0,00018 -0,562 

ID -0,00061 -0,187 0,00350 0,634 -0,00069 -0,368 -0,00037 -0,308 

S 0,14344 1,090d -0,18193 -0,857 -0,01594 -0,222 -0,04009 -0,867 

log FS 0,04122 0,584 0,28956 l,013d 0,48834 5,059
a 

-0,05157 -0,828 

TLD 0,15620 0,909 -0,31983 -l,149 d 0,09829 1,045d -0,02253 -0,371 

Constante -0,13084 1,09581 1,64139 0,04018 

R 2 = 0,04497 RZ = 0,03103 RZ = 0,17565 RZ = 0,01768 
Erro Padrão: 0,66133 Erro Padrão: 1,06562 Erro Padrão: 0,36002 Erro Padrão: 0,23215 
F . = 1,96594 F = 1,18502 F = 7,88398 F = 0,66598 

* Valor de " t " muito baixo para ser introduzida na equação estimada. 

a,b,c,d : O coeficiente é significativo aos níveis de 2,5%, 5%, 10% e 16%, respectivamente, 
num teste unilateral. 

f-' 
t .... l 
:..a..) 



2 - A AMOSTRA DE ORÇAl1ENTOS FAMILIARES PARA A CIDADE DE SÃO 

PAULO 

~ 

Para efeito de comparaçao com os resultados a-

presentados para a amostra dos conjuntos habitacionais da ci-

dade do Rio de Janeiro, analisamos, a seguir, os resultados 

encontrados na estimação das diversas formulações relativas à 

demanda por cuidados médicos, com a amostra de orçamentos fa-

rniliares para a cidade de são Paulo, mencionada no Capítulo 

anterior e descrita, em suas principais características, no 

Apêndice B, seção 2. 

Esta comparaçao torna-se especialmente impor-

tante dado que a amostra ora em estudo apresenta urna variân-

cia de renda bem superior à estudada na Seção 1, anterior. 

As estimativas ora apresentadas restringem-se, porém, aos 

parâmetros das demandas -por cuidados médiCOS, dado que, nesta 

amostra, nao se dispõe de informações relativas à natalidade 

e mortalidade dentro das unidades familiares, nem, tampouco, 

de dados explícitos quanto aos auxílios-doença concedidos pelo 



INPS - o que torna impossível a utilização de "proxies" para 

as vari&veis dependentes nas curvas de demanda por estoque e 

fluxo de saúde, respectivamente. 

A amostra original compreende 2.380 famílias. 

Eliminou-se, porém, aquelas cuja renda provém unicamente da 

aposentadoria - de forma a se ter sempre unidades com algum 

grau de atividade econômica, conforme sugerido no modelo ori-

ginal de Grossman. Ao contr&rio da convençao adotada para a 

codificação da vari&vel EC na amostra dos conjuntos habita-

cionais do Rio de Janeiro - em que o código 11 O" era adota-

do quando nao houvesse declaração do nível de escolaridade do 

cônjuge - só foram aceitas como observações v&lidas para a a-

n&lise as famílias em que E e EC foram explicitamente de-

clarados. Note-se, porém, que, adotando esta alternativa, pas-

samos a ter o inconveniente de trabalharmos com a grandemilo-

ria dos II chefes de família" - aqui definidos como o principal 

arrimo econômico-do sexo masculino, já que é razoável que, se 

a mulher for o "chefe", 
_ #o • 

nao tenha conJuge (nem EC, portan-



to) declarado. ( 1 ) 

No entanto, como a análise do coeficiente da 

variável S nao pode ser feita, com sentido econômico, den-

. tro do modelo teórico básico, captando apenas, eventualmente, 

os efeitos de outras variáveis nao incorporadas explicitamen-

te na análise, nao nos preocupamos muito com esse efeito co-

lateral indesejável de uma codificação um pouco mais rigorosa 

dos dados. Em função das restrições impostas, então, traba-

lhamos com uma sub-amostra de 1901 famílias. 

A Tabela III.:2 .1, a seguir, apresenta os resultados en-

trados com -relação à formulação básica para a demanda por cui-

dados médicos - no total e desdobrados com respeito a remé-

dios, médicos, dentistas e hospitais. 

Corno se pode observar na Tabela III.2.l, os 

níveis de significância de cada variável sao, em geral, mais 

elevados que na amostra· dos conjuntos habitacionais da cidade 

do Rio de Janeiro. Os R
2 

e piS sao, também, mais eleva-

dos - sobretudo estes últimos. 

( 1 ) 
_ Vide a média da variável S, para essa amostra, no Apêndice B, Se

çao 2. 
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VARI1\VEIS 
EXPLICATIVAS 

log Y 

E 

EC 

INFO 

INFO.E 

10 

S 

log FS 

Constante 

· TABELA TIT. 2 .1 

DEMANDA POR CUIDADOS m;OICOS - FORMULAÇÃO BÂSICA 

... ... -. 'lU!'At-.. _-_ ... , .... -.. ' _.. . REMf':mos .. ...: -... - . MfDlCOS 

COEF. t COEF t COEF t 

0,62561 7,982a 0,27973 

0,02925 0,913 -0,01749 

0,08890 2,650a 0,06697 

0,00839 1,819b 0,00473 

-0,00068 -1,035d -0,00030 

0,00644 1,58gC' 0,00409 

-0,55532 -0,676 -0,52362 

0,26873 2,316a 0,13733 

-2,34515 0,02285 

3,961a 

-0,606 

2,210a 

1,134d 

-0,512 

1,122d 

-0,708 

1,314c 

n
2
= 1901; 

R = 0,11663; 
Erro Padrão: 

n = 1.901; 
2 R = 0,03461; 

2,00362 
F = 31,22461 

Erro Padrão: 
1,80422 

F = 8,47967 

0,52288 

0,01552 

0,04809 

0,00502 

-0,00032 

0,00056 

-0,26028 

-0,15974 

-2,79875 

n = 1.901; 
R2;r: 0,10108; 
Erro Padrão: 

1,58385 
F = 26,59379 

8,430a 

0,613 

1,813b 

1,372c 

-0,622 

0,176 

-0,401 

-1,741b 

OENTISTAS 
COEt'. t 

0,27721 

0,02593 

0,05101 

0,01094 

4,548a 

1,041d 

1,957b 

3,044a 

-0,00069 

0,00634 

-0,58696 

0,22920 

1,68626 

-1, 345c 

2,012a 

-0,923 

2,541
a 

n :: 1.901; 
If = 0,08176; 
Erro Padrão: 

1,55726 
F = 21,05664 

HOSPITAIS 
COEF t 

0,12876 

.0,03925 

0,02059 

0,00733 

-0,00058 

0,00374 

-0,26176 

0,02722 

-0,81725 

n :: 1.901; 
R2:: 0,05282; 
Erro Példrão: 

1,10142 
F = 13,18774 

2,987a 

2,229a 

1,116d 

2,883ét 

-1,603c 

1,676b 

-0,580 

0,426 

toe' 
t--: 
'--' 

a,b,c,d: O CX>eficienteé significativo aos níveis de 2,5%, 5%, 10% e 16%, respectivamente, num teste unilateral . 
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As variáveis E, EC e INFO apresentaram, de um 

modo geral, coeficientes de sxnal positivo e com bom nível. de 

significância, o que parece ser urna evidência favorável ao mo-

delo-consumo. 
\ 

( I ) 

Através do sinal negativo encontrado para o 

coeficiente da variável INFO. E tem-se uma evidência favorá-

vel à tese da substituibilidade entre as variáveis INFO e E 

para o caso em estudo - ao contrário da evidência de comple-

mentaridade entre INFO e E, para famílias pobres, encontrada 

no caso da amostra dos conjuntos habitacionais do Rio de Ja-

neiro. 

o coeficiente da variável ID apresentou o si-

nal esperado (positivo) e, para a variável S - sexo do chefe 

da família - a evidência, e~bora nao explicada pelo modelo, é 

de que, quando o chefe é mulher, diminuem os gastos médicos 

(sendo, porém, baixo o nível de significância) talvez porque 

as mulheres sejam produtores de saúde mais eficientes (vide 

( I ) 
Vide a discussão deste aspecto na Seção 2 do Capítulo I e na Seção 

1 deste Capítulo. 



os comentários à Tabela 1I1.l.2, da Seção 1 deste Capítulo). 

A variável FS~presentou coeficiente com sinal 

positivo, de um modo geral, sendo o nível de significância mais 

elevado no caso das demandas por cuidados médicos relativos a 
- \ 

remédios e dentistas - o que nos parece razoável para um dado 

nível de renda, já que o principal componente de FS é o núme-

ro de crianças na família, para as quais esses tipos de gas-

tos sao os prioritários. 

A seguir apresentaremos as formulações para a 

demanda por cuidados médicos, em que a variável SEG - gastos 

com seguro--saúde extra-1NPS - é introduzida. 

Novamente os níveis de significância de cada 

- variável independente, bem como os R2 e Fls, sao, em geral, 

mais elevados do que no caso da amostra dos conjuntos habita-

cionais da cidade do Rio de Janeiro. 

Da Tabela 111.2.2, vale a pena destacar o coe-

ficiente encontrado para a variável SEG, positivo, conforme 

esperado, e com bom nível de significância. O coeficiente da 

variável SEG 2, positivo e significante,_ revela a importân-



cia crescente dos gastos com seguro-saúde privado, nesta a-

mostra, na explicação dos gastos médicos. Já o coeficiente de 

SEG Y, negativo, apresenta certa evidência de substituibili-

dade entre SEG e Y, ao contrário do resultado encontrado no 

caso da amostra dos conjuntos habitacionais do Rio de Janei-

ro, onde a evidência foi de complementaridade entre as duas 

variáveis, com relação ã sua influência sobre os gastos médi-

coso 



!'J!ABELA III.2. 2. 

DEMANDA POR CUIDADOS r~DICOS (TOTAL) - FORMULAÇÕES COMPLEMENTARES 

VAR.lAVEIS EXPLICATIVAS 

10g Y 
10g YP 
E 
EC 
INFO 
INFO.E 
10 
S 
10g FS 
10g SEG 
10g SEG 2 
10g SEG Y 
10g Y 2 
Constante 

REGRESSÃO 1 
COEF t 

0,61993 

0,01852 
0,08535 
0,00822 

-0,00069 
0,00562 

-0,55707 
0,25839 

* 
0,18230 

-0,8908 

* 
-2,24259 

7,864a 

0,573 
2,54~ 
1,774 

-1,033d 

1,384c 

-0,679 
2,229a 

2,145a 

-1,671 b 

n = 1.901: 
R = 0,12050: 
Erro Pac~ão: 2,00028 
F = 25,89575 

REGRESSÃO 2 
COEF t 

0,86022 14,926a 

-3,53336 

n = 1.901; 
R2 = 0,10501; 
Erro Padrão: 2,01304 
F = 22,80917 

REGRESSÃO 3 
COE F t 

0,65681 

0,01495 
0,09454 

0,00064 
-0,61013 

0,26153 
0,09046 

-2,47493 

8,613 a 

0,443 
2,827 a 

1,594 c 
-0,743 

2,254 a 
2,459 a 

n = 1.901; 
R2 = 0,11618; 
Erro Padrão: 2,00360 
F = 35,54858 

REGRESSÃO 4 
COEF t 

0,04028 
0,10809 
0,15907 

0,112-
1,811 b 

3,257 a 

2,41S a 

-0,439 
2,829 a 

0,01587 
-0,37154 

0,52765 
0,12164 2 9~"7a f.' .... , :J I ,_ 

0,45278 

n = 1.901; 
R2 = 0,08155; 
Erro Padrão: 2,04248 
F = 24,01106 

~ 

* Valor de " t " muito baixo para que a vari~vel fosse introduzida na equação estimada. 

a,b,c,d: O COeficiente é significativo aos níveis de 2,5%, 5%, 10% e 16%, respectivanente, num teste unilateral. 
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3 - OS RESULTADOS ENCONTRADOS POR GROSSHAN, EH SEU ESTUDO 0-

RIGINAL .. ' 

E~ importante frisar que Grossman, "a priori", 
\ 

tomou o modelo-investimento como aquele que deveria melhor se 

ajustar aos dados de que dispunha. Em suas próprias palavras, 

assim justificou essa decisão: 

liA estimação tendo por base o modelo-inves
timento, e não o modelo-consumo, é enfatizada uma vez 
que o primeiro dá origem a resultados esperados bas
tante precisos, com base numa análise relativa,-ente sim
ples e em hipóteses não muito restritivas. Por exem
plo, se utilizarmos o modelo-investimento, não preci
samos saber se o processo de produção de saúde é re
lativamente intensivo em tempo ou não, para prevermos 
o efeito de um aumento no nível salarial sobre a de
manda por saúde. Por outro lado, não temos que saber 
se variações no nível educacional são ou não neutras, 
com relação à produção doméstica dos diversos bens, 
para que possamos determinar o sinal da correlação en
tre saúde e educação. Além do mais, o grau de respos
ta da quantidade demandada de saúde a variações em seu 
preço-sombra, bem como o comportamento do investirrento 
bruto em saúde, dependem, fundamentalmente, de um ú
nico parâmetro - a elasticidade da curva HEC. No mo
delo-consumo, por outro lado, três parâmetros são re
levantes - a própria elast~cidade-pre~o da saúde, a 
elasticidade de substituiçao entre saude no presentee 
no futuro, bem comQ a elasticidade-riqueza." (Gross
man, 1972 a, pago 39). 

A justificativa de Grossman nos parece relati-

vamente fraca, nao só em função da evidência empírica conse-



guida por nós para o Rio de Janeiro e são Paulo, com amostras 

de características inteiramente distintas, como, também, em 

função dos próprios resultados empíricos encontrados por 

Grossman, que passamos a descrever de forma suscinta. 

Grossman trabalhou com os dados de uma pesqui-

sa sobre condições de saúde realizada em 1963 pelo National 

Opinion Research Center e pelo Center for Health Administra-

tio Studies da Universidade de Chicago. Foram obtidas infor-

mações sobre 2.367 famílias, contendo 7.803 pessoas. Conforme 

apresentamos no Capítulo 1, Grossman limitou-se a estudar o 

caso dos inaivíduos presente~ na força de trabalho. Deu ênfa-

se especial ao subconjunto formado pelas pessoas de cor bran-

ca, que tivessem declarado algum período de inatividade de-

vido a doença, durante o ano de 1963 - o que represente uma 

subamostra de 558 casos. Os principais resultados encontrados 

por ele, para esta subamostra foram: 1 ) 

( 1 ) 
- ~ -2 Entre parenteses, apresentamos o valor da estat1tica "til. R refe-

re-se ao R2 ajustado pelo número de graus de liberdade. Os interceptosnão 
foram apresentados. Os dados são referentes a cada indivíduo. 

• 
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DEMANDA POR ESTOQUE DE SAúDE 

.. ' 
-2 R = 0,171 

1n H = 0,004 1n Y + 0,127 1n W + 0,025 E - 0,009 ID - 0,092 S - 0,018 1n FS 

\ 
(0,09) (2,41) (4,05) (-6,23) (-1,90) (-0,4.5) 

DEMANDA POR FLUXO DE SAúDE 

-2 
R = 0,087 

-ln TL = - 0,280 ln Y + 0,554 ln W + 0,046 E - 0,006 ID + 0,01 S + 0,251 1n FS 
(-2,03) (4,01) (2,87) (-1,67) (0,08) (2,46) 

DEMANDA POR CUIDADOS MEDICOS 

R2 = 0,063 

ln M = 0,701 ln Y - 0,170 1n W + 0,009 E + 0,016 ID + 0,597 S - 0,i22 1n FS 
(3,36) (-0,81) (0,35) (2,66) (3,10) (-0,79) 



FUNÇÕES DE PRODUÇÃO (INVESTI~ffiNTO BRUTO) DE SAúDE 

Utilizando Mínimos Quadrados de Dois Estágios 

-2 
R = 0,168 

ln H = 0,170 ln M + 0,029 E ~ 0,012 ID - 0,248 S 
(3,13) (4,93) (-6,52) (-4,78) 

utilizando Mínimos Quadrados Ordinários 

-2 
R = 0,203 I 

t 
ln H = -0,60 ln M + 0,036 E ~ 0,007 

i 
ID - 0,117 S 

(-2,83) (-5,84) (6,73) :(-5,02) ". r' 
I 
i 

I 
I Observamos que os coeficientes da variável i-

I 
I 

da de sao negativos tantb na demanda por estoque de saúde, quan-

to na demanda por 

perado, segundo o 

t 
i 
! 

flUxol" O sinal, no caso, é exatamente o es-

! 
I 

model~-investimentor caso as taxas de de
i-
o 

r 
preciação se elevassem com a idade do indivíduo, bem como 

se a elasticidade da curva MEC fosse inferior à unidade. ( 1 ) 

( 1 1 
Grossman estudou a elasticidade da curva MEC, para esta sub-amostra, 

tendo encontrado o valor 0,5 como estimativa aproximada. 



Os coeficientes das vari&veis E e W, nas 

curvas de demanda por estoque e por fluxo de saúde, apresen-

taram, também, o sinal esperado. 

~ 

Devemos notar, porem, que, segundo o modelo-

-investimento, uma elevação em W deveria aumentar nao só a 

demanda por saúde como, também, a demanda por cuidados médi-

coso Como podemos observar, no entanto, a elasticidade-salário 

na demanda por cuidados médicos é negativa, embora não-signi-

ficativa. O coeficiente da variável E, neste caso, também . 
-nao apresentou o sinal esperado, segundo o modelo-investimen-

to. 

Grossman sugere que erros de medida poderiam 

ser a explicação para os sinais encontrados, para essas va-

riáveis, na curva de demanda por cuidados médicos. Em seu A-

pêndice D, Seção 2, indica que esses coeficientes são pertur-

bados por erros de medida por dois motivos principais. Empri-

meiro lugar a renda salarial está sujeita a sofrer 

sensíveis erros aleatórios de observação. Em segundo lugar, 

tomando-se o nível de educação como constante, o nível sala-
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rial está, provavelmente, correlacionado positivamente com 

outros fatores determinantes da eficiência do indivíduo, tais 

como habilidade inata. Sob certas condições, pode-se provar 

que esses dois efeitos levam a uma tendenciosidade, na elas-

ticidade-salário estimada para saúde, que lagem em-sentidos 0-

postos; os erros de medida levam a uma tendência "para baixo ll
, 

enquanto que habilidade leva a uma tendência "para cima" sen-

do que o efeito líquido fica indeterminado. De forma semelhmr 

te, o coeficiente da variável educação na curva de demanda por 

saúde é tendencioso em sentidos opostos. Por outro lado, as 

mesmas duas fontes de tendenciosidade operam na mesma direção 

sobre qualquer um dos dois coeficientes que se tome na curva 

de demanda por cuidados médicos. Em particular, a tendência 

é "para baixo" no caso da elasticidade-salário e "para cima ll 

no caso do coeficiente da variável educação. 

Conforme pudemos observar no caso da amostra 

total dos conjuntos habitacionais no Rio de Janeiro, no entmr 

to, os coeficientes de E e EC estimados foram, ambos, positi-

vos (sendo o de EC mais significante) - o que, portanto, foi 

por nós interpretado como uma evidência favorável ao modelo-
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-consumo. Essa evidência foi também confirmada no caso da a-

mostra de orçamentos familiares para a cidade de S. paulo! 1 ) 

Passemos à análise dos resultados encontrados 

por Grossman quanto à variável renda. A elasticidade-renda a-

presentou-se como positiva e pouco significante - na demanda 

por estoque de saúde - e negativa e significante - na demanda 

por fluxo de saúde. A elasticidade-renda, na demanda por cui-

dados médicos, apresentou sinal positivo e com bom nível de 

significância. Devemos acrescentar, no entanto, que, segundo 

estimativas suplementares feitas por Grossman, quando a va-

riável w ~ 

e omitida, nas demandas por estoque e por fluxo de 

saúde, as elasticidades-renda, no caso, passam a ser positi-

vas e significantes, estatisticamente. 

Ora, o modelo-consumo prevê uma correlação po-

sitiva entre saúde e renda, enquanto o modelo-investimento 

prevê uma.correlação nula. A questão que surge, então, natu-

ralmente, segundo os resultados encontrados por Grossman 
~ 

e: 

Como interpretar a elasticidade-renda negativa, na demanda 

( 1 ) 
Vide Seção 3 do Capítulo 111 e Apêndice C, Seção 2. 
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por fluxo de saúde? Grossman nao se esquece de apontar que, 

talvez, se pudesse argumentar que esse é um resultado 
, 

espu-

rio, já que, se a renda salarial é uma das variáveis indepen-

-dentes, nao faz sentido incluirmos a renda total como uma va-

riavel explicativa adicional. Ele argumenta, porém, que essas 

variáveis nao são, de modo algum, tão fortemente correlacio-

nadas a ponto de que os resultados encontrados sejam prejudi-

cados por problemas de mul ticolinearidade. Além do mais, Gross-

man mostra "que a elasticidade-salário bruta (isto é, sem in-

cluir Y como variável independente), na demanda p:::>r cuidados 

-. 
médicos, é muito inferior ã elasticidade-renda bruta (isto é, 

sem incluir W como variável independente), o que sugere que 

a renda total tem um efeito, no modelo, que, pelo menos em 

, -parte, e independente do efeito relativo a renda salarial.Re-

sultado que, aliás, também foi encontrado por nós, no ,caso a 

amostra dos orçamentos familiares para a cidade de são Paulo, 

onde encontramos uma elasticidade-salário bruta de 0,04041 e 

uma elasticidade-renda bruta de 0,72382, conforme apresentado 

no Apêndice C, Seção 2. 



ltlO 

Se os aspectos de consumo inerentes ao bem saú-

de fossem, de algum~ forma relevantes, uma interpretação do 

coeficiente negativo para a variável renda, no caso da deman-

_da por fluxo de saúde, sugeriria que se trata de um bem in-

ferior. Grossman, no entanto, conforme já havíamos adiantado 

no Capítulo 11, fazendo a hipótese de produção conjunta na u-

nidade familiar, justifica o sinal encontrado para o coefici-

ente em questão provando que, se outros insumos de bens, além 

de cuidados médicos, entram na função de produção de saúde, 

alguns deles com produtividade marginal negativa (o que se 

justifica face à hipótese de produção conjunta), e se a soma 

das elasticidades-renda dos insumos prejudiciais à saúde for 

superior à soma das elasticidades-renda dos insurros benéficos, 

o preço-sombra da saúde estaria correlacionado positivamen-

te com a renda. Essa seria, também, uma explicação para o si-

nal positivo do coeficiente da variável renda, encontrado no 

caso da estimação da demanda por cuidados médicos - indivíduos 

com rendas mais elevadas reduziriam a·demanda por saúde e, si-

multaneamente, aumentariam a demanda por cuidados médicos. O 
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modelo-investimento ainda poderia, pois, ser sugerido como o 

mais adequado. .. ' 

Como vimos em nossos resultados para a amostra 

d9s conjuntos habitacionais no Rio de Janeiro, essa hipótese 

não pode ser confirmada, para os dados de que dispGnharros ( 1 ) 

o que nos levou a optar pelo modelo-consumo, como o de melhor 

suporte empírico. Devemos observar, ainda, que o próprio Gross-

man nao testou sua hipótese com os dados da amostra básica cem 

que trabalhou, mas, sim, indiretamente, através du estimação 

de uma demanda por estoque de saúde, onde a variável depen-

dente foi aproximada pela taxa de mortalidade em 48 estados 

dos Estados Unidos (tomados como unidades básicas de observa-

ção) e onde o preço de cigarros (insumo prejudicial à saúde, 

por hipótese) foi incluído entre as variáveis independentes 

apresentando sinal negativo, conforme esperado. ( 2 ) 

( 1 ) 
Resultado válido, tambem, para a amostra de orçamentos familiares 

para a cidade de são Paulo, na qual não houve diferença, estatisticamente 
significante, entre a soma das elasticidades-renda dos· insumos beneficos e 
a dos ~nsumos prejudiciais ã saúde. 
( 2 ) 

Vide Grossman (1972 a), Capítulo VI. 



RESUMO E CONCLUSÕES 

Face às limitações dos dados disponíveis, so-

bretudo no que diz respeito à amostra dos conjuntos habitacio-

nais na cidade do Rio de Janeiro, os resultados empíricos fo-

ram relativamente pobres. 

Tanto com relação à amostra dos conjuntos ha-

bitacionais na cidade do Rio de Janeiro, quanto com relação a 

amostra de orçamentos familiares para a cidade de são Paulo, 

na qual a renda média é bem superior à primeira, os resulta-

dos encontrados apresentam-se mais favoráveis ao modelo-oonsu-

mo de Grossman que, por sua vez, é uma adaptação, para o 

caso específico da demanda por saúde, de um modelo mais geral 

relativo à demanda por bens duráveis de consumo. 1ss.o, por 

sí só, já é um reconhecimento dos aspectos de investimento i-

nerentes à demanda por saúde. 

As elasticidades salário e renda, a nível fa-

miliar, apresentaram sinal positivo, sendo inferiores a um e 

com bom nível de significância no que diz respeito às demandas 
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por cuidados médicos, em ambas as amostras. Na amostra para 

S. Paulo, o fato de se ter coeficientes para a vari~vel "ren-

da salarial" inferiores aos da vari~vel "outras rendas", nas 

demandas por cuidados médicos, representa uma forte evidência 

favor~vel ao modelo-consumo (vide Seção 3 do Capítulo 111 e 

Apêndice C, seção 2). 

Os coeficientes das vari~veis relativas aos ní-

veis de escolaridade do chefe da família, de seu cônjuge, bem 

como dos gastos com informação da família, apresentaram, de 

um modo geral, sinal positivo e razo~vel nível de significân-

cia, tanto -nas demandas por saúde (estoque e fluxo), quanto 

nas demandas por cuidados médicos, nas duas amostras. A evi-

dência empírica aponta, ainda, no sentido de que a influência 

da vari~vel escolaridade do cônjuge é maior que a das duas ou-

tras vari~veis adotadas como "proxy" para o "estoque de conhe-

cimento" existente na família. Por outro lado, um coeficiente 

positivo para essas vari~veis é uma boa indicação de que sao 

mais importantes em seus efeitos sobre a produção de saúde 
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do que com relação à produção dos demais bens ·na unidade fami-

liar. 

A idade do chefe da família apresentou sinal 

. negativo, com nível de significância razoável, na demanda por 

fluxo de saúde (amostra para a cidade do Rio de Janeiro) e si-

nal positivo e bastante significante nas demandas por cuida-

dos médicos, em ambas as amostras. 

Obteve-se, também, evidência de que o tamanho 

da família influencia negativamente a demanda por fluxo de 

saúde (amostra para a cidade do Rio de Janeiro) e positivaren-

te, com bom nível de significância, as demandas por cuidados 

médicos, quer no total, quer separadamente, no que se refere 

a médicos, remédios, dentistas e hospitais (amostra para a ci-

dade de são Paulo) • 

Por outro lado, enquanto os resultados encon-

trados apontam no sentido de urna complementaridade entre as 

variáveis informação e educação, bem corno entre as variáveis 

seguro-saúde e renda familiar, nas demandas por cuidados mé-

dicos, no caso da amostra para a cidade do Rio de Janeiro, os 
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- , resultados sao exatamente opostos, isto e, apontam no sentido 

de substituibilidade entre essas variáveis, no caso das dsrem-

das por cuidados médicos da amostra para a cidade de são Pau-

lo. A variável seguro-saúde privado, embora apresentando si-

nal positivo e significante, conforme deveria-se esperar, no 

caso das demandas por cuidados médicos, em ambas as amostras, 

revelou uma influência decrescente, sobre os gastos médicos, 

quanto maior fosse o prêmiO do seguro, no cado da amostra pa-

ra a cidade do Rio de Janeiro, tendo, porém, uma influência 

crescente, sobre as despesas médicas, na amostra para a cida-

de de são Paulo, onde a renda média é bem mais elevada. 

ASPECTOS RELEVANTES PARA UMA POLíTICA NACIONAL DE SAODE 

A evidência empírica de que a variável educa-

çao dos pais tem um efeito relativamente mais forte na produ-

çao doméstica do bem saúde do que na produção dos demais bens 

dentro da unidade familiar, combinada com resultados no mesmo 

sentido no que diz respeito à variável informação {mesmo uma 
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Ílproxy" tão geral quanto a disponível na amostra) - bem como 

a evidência de complementaridade, entre essas duas variáveis, 

para indivíduos de baixa renda - aponta no sentido prioritá-

rio que deve assumir uma política, por parte do setor público, 

voltada para a oferta de insumos informacionais de caráter es-

pecífico, que possam vir a aumentar o nível de eficiência do 

processo de produção de saúde na família. Aliás, uma estraté-

gia desejável seria atingir nao apenas os tomadores de deci-

soes em última instância (pais) mas, também, aproveitando-se 

o próprio currículo escolar, reforçar tentativas ainda inci-

pientes de atingir os próprios filhos - que, parece-nos, se-

riam talvez mais suscetíveis de absorver e adotar rapidamente 

hábitos novos, com sua conseqüência natural de "desequilÍbrio" 

no quadro de relações familiares. 

Note-se, porém, que a importância da variável 

educação dos pais cresce-, no entanto, quando se observa a cx::rn-

plementaridade entre renda e cobertura do seguro-saúde na demanda 

por cuidados médicos e a importância crescente da renda e de-

crescente da cobertura do seguro-saúde, com relação a essa deman-
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da, para indivíduos de renda baixa, como no caso dos 

conjuntos habitacionais na·cidade do Rio de Janeiro - já que 

uma elevação no nível de escolaridade dos pais tem um efeito 

. n~o só na produtividade doméstica, mas, também, na produtivi-

dade no mercado de trabalho (associada à renda monetária au-

ferida pela unidade familiar). 

A proposição teórica, corroborada pela evidên-

cia empírica, de que o custo de manutenção do capital-saúde se 

eleva rapidamente com a idade dos indivíduos, aponta no sen-

tido de que o setor pUblico deveria se concentrar nos gastos 

com medicina preventiva, de maior ganho social, bem como com 

medicina curativa básica, deixando aos próprios indivíduos a 

opçao de adquirirem seguros-saúde mais amplos ~o próprio mer-

cado privado. 

Outro aspecto, ainda, de particular relevância 

para o caso brasileiro,-é a evidência encontrada favorável a 

uma política de "racionalização do tamanho da família - via uma 

interação entre a oferta pública de informação específica , 

neste particular, conjugada a uma elevação ro nível médio de 
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educação da população - de forma a procurar melhorar o nível 

de saúde da unidade- familiar·nos estratos de renda mais bai-

xos. Essa recomendação se baseia nos resultados encontrados (si-

- ~ais negativo e posi ti vo para os coefientes da variável ta-

manho da família nas curvas de demanda por saúde e cuidados né-

dicos, respectivamente) de que a "rationale" de ter mais fi-

lhos como forma de ter mais "tempo" disponível, na família, 

para ser alocado às atividades domésticas e do mercado de tra-

balho, tem limites à sua validade - já que o "tempo saudável" 

per-capita na família tende a diminuir, e, a partir de certo 

número de filhos, é possível que até mesmo o "tempo saudável" 

total da unidade familiar venha a cair. 

Outra orientação geral de política particular-

mente importante é sugerida pela prôpria fOrmulação teórica do 

modelo-consumo de Grossman. E~ de se esperar que a elastici-

dade de substituição do-estoque de capital-saúde de um indi-

víduo ao longo do ciclo de vida seja relativamente baixa. Pe-

lo menos, parece haver concordância geral de que seja inferior 

à elasticidade de substituição na aquisição de insumos educa-
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cionais e informacionais, ao longo do período de vida do in-

divíduo - exceto, talvez, para o caso de educação primária. 

Ora, aceitando-se essas premissas, vê-se claramente a elevada 

prioridade que assumiriam os gastos públicos - e, mesmo., pri-

vados - com o binômio nutrição-saúde, em termos de política 

social, sujeita à restrição orçamentária do Governo. 

Quanto às imperfeições do mercado de capitais, 

que, a rigor, deveriam ser incorporadas ao modelo básico, pa-

recem ter muito menos importância, conforme comentamos no Ca-

pítulo lI, no caso da demanda por saúde, aqui tratada, do que 

no caso da demanda por educação. No caso do bem saúde, a de-

manda ocorre motivada, basicamente, pela consideração das pos-

síveis perdas em conjunturas desfavoráveis para o indivíduo. 

Ora, as perdas potenciais de maior valor podem ser ressarci-

das (face a seu próprio caráter de maior raridade de ocorrência) 

via seguro-saúde, quer a nível público (seguro social básico), 

quer a nível privado (seguro complementar). Na verdade, para 

o caso do "excesso" de investimento bruto em saúde (dieta es-

pecial, cuidados médicos mais intensivos, etc.), em situações 
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desfavoráveis mais comuns, não coberto pelos tipos de seguro-

saGde existentes, o-indivIduo deveria depender, basicamente, 

de seus próprios fundos, minorando a necessidade de manter 

-grandes encaixes através da auto-proteção, Poder-se-ia, tal-

vez, pensar na criação de um fundo de poupança forçada espe-

cIfico, para aqueles que estivessem na força de trabalho, com 

contribuições periódicas tanto de empregados quanto de empre-

gadores; ou, eventualmente, a utilização, nesses casos, dos 

recursos de fundos de poupança forçada já existentes. 
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AP~NDICE A 

SIMBOLOGIA 

(Seções 1 e 2 do Capítulo I) 

n = Tempo .de vida do indivíduo; 

i, 10 = Idade; 

HO = Estoque de saúde herdado; 

= Estoque de saúde no período i . 
-' 

Hmin = Estoque de saúde que caré'lcteriza a "morte" do indiví-

duo - no conceito relativo ao modelo. 

= Fluxo de serviços por unidade do estoque, ou, número 

de dias com saúde por unidade do estoque; 

hi = Número total de dias de saúde no período i 

X. 
1. 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

Consumo de um bem composto no perído -1-1 

Investimento bruto em saúde; 

Taxa de depreciação; 

Cuidados médicos; 

Insumo de tempo na função de investimento bruto; 

Insumo de bens na produção de Z.; 
1. 
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= Insumo de tempo na produção de Z. ; 
1 

Ei = Estoque de capital-humano; 

g-t .• gl = Produtividade marginal dos cuidados médicos na função de 
1 

g' 

r 

R 

À 

produção referente ao investimento bruto; 

= produtividade marginal do tempo; 

= Preço dos cuidados médicos; 

= Preço de X.; 
1 

= Salário; 

= Estoque inicial de ativos; 

= Taxa de juros; 

, 
= Horàs de trabalho; 

= Tempo perdido devido a doença; 

= Extensão (constante) do período básico, 

= Riqueza máxima ( "full wealth" ); 

= Produtividade marginal do capital-saúde; 

= Utilidade marginal dos dias de saúde; 

= Utilidade marginal da riqueza; 

= Custo marginal do investimento bruto em saúde; 

= Taxa de variação percentual no custo marginal;' 
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qi = Custo marginal de Zi; 

Y. 
l. 

= Taxa de retorno monetária de um investimento em 

de, ou, eficiência marginal do capital-saúde; 

~ 

sau-

= Taxa de retorno "psíquica" de um investimento em saú-

dei 

si = Participação relativa da depreciação no custo do ca-

pital .... saúde; 

E = Elasticidade da Curva MEC; 

K ~ Fração do custo total do investimento bruto em saúde 

referente ao fator tempo; 

a~ = Elasticidade de H com relação a W; ·t1,W 

~,W = Elasticidade de M com relação a Wi 

crp = Elasticidade de substituição entre gastos médicos e o 

próprio tempo do indivíduo na produção de saúde; 

r H = Variação percentual no investimento para uma unidade 

m 

cr 

de variação em Ei 

= Utilidade marginal de H.i 
l. 

= tndice de preferência intertemporal; 

= Elasticidade de substituição entre Hi +l 
e H.; 

l. 



R* = Riqueza máxima ( "full-wealth") em termos reais; 

Q* = "User-cost"-ou preço-sombra da saúde; 

Q = Nível geral de preços, composto por uma média geomé-

trica ponderada; 

e H = Elasticidade~preço da demanda por saúde; 

nH = Elasticidade-riqueza da demanda por saúde; 

K = Intensidade média de utilização do fator tempo na pxo-

dução doméstica; 

r z = Variação percentual na produtividade marginal dos in-

sumos de bens ou de tempo, na função de produção de 

Z, para uma variação unitária em E· , 

r E, rINFQ= Variação percentual na riqueza máxima ("full-wealth") 

em termos reais, para uma variação unitária. em E, ou 

em INFO, respectivamente. 



AP~NDICE B 

ESTATíSTICAS BÂSICAS SOBRE AS VARIÂVEIS UTILIZADAS NO ESTUDO 

.1 - A AMOSTRA DOS COJUNTOS HABITACIONAIS NA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO 



TABELA B.1.1 
/ 

ESTAT!STICAS BÂSICAS SOBRE AS VARIÂVEIS UTILIZADAS 

VARIÂVEL AMJSTRA 'lUI'AL CONJUNTOS VERI'ICAIS COOJUN'IOS HORIZONrlUS 
M1IDIA DESVIo-PADFÃO MfDIA DESVIo-PADAAO ~ItnIA DESVIo-P1IDiW5 

W 818,367 524,694 913,293 483,841 857,896 635,626 
E 3,636 1,348 3,890 1,224 3,192 1,441 
EC 2,822 1,81 3,060 1,755 2,408 1,854 
ID 40,644 11,752 39,743 11,555 42,216 11,972 
S 0,155 0,362 0,124 0,330 0;208 0,408 
F'S 5,936 2,903 5,991 2,901 5,840 2,917 
t.WORK 1,609 0,917 1,587 0,918 1,648 0,918 
TL 14,950 74,154 11,317 71,229 21,288 78,890 
TID 0,047 0,211 0,032 0,177 0,072 0,260 
INF'O 10,921 29,853 14,229 35,144 5,152 15,614 
APOS 0,146 0,353 0,151 0,359 0;136 0,344 
ALIHE 405,650 355,601 453,440 386,808 322,304 275,518 I-' 

(51 

SPORT 0,656 3,846 0,862 4,228 0,296 3,051 0-, 

AIro 20,819 133,274 31,023 166,233 3,024 11,310 
FUMJ 198,650 309,665 238,394 365,921 129,336 150,119 
II 4 0,850 0,240 0,850 0,227 0,849 0,262 
H 21,828 61,894 24,046 69,993 17,960 44,371 
MR 16,359 54,000 18,931 65,430 11,872 22,772 
M-1 1,915 11,547 1,982 12,186 1,800 10,384 
!-ID 3,554 26,926 3,133 22,810 4,288 32,988 
SEG 4,236 23,991 5,454 29,623 2,112 6,681 

NOTA: Sempre que pertinente, as variáveis estão medidas em cruzeiros de 1973. 



TABELA B. 1 • 2 

DISTRIBUIÇÃO DA RENDA 

CIASSES DE RENDA NÜMERO DE FAMILIAS PERCENTAGEM 

(em salários míninos) 
, AMJSTRA CONJUNTOS CONJUNIOS AMJSTRA CONJill.,:''IOS CO!\UlJNIC.'S 

TOI'AL VERI'ICAIS HORIZONTAIS TaI'AL VERI'ICAIS HORIZON'I'l\IS 

TOms AS CIASSES 345 218 127 100,0 100,0 100,0 

O 1,00 24 5 19 7,0 2,3 15,0 

1,00 1,50 40 20 20 11,6 9,2 15,7 

1,50 2,25 66 34 32 19,1 15,6 25,2 

2,25 3,50 104 80 24 30,1 36,7 18,9 

3,50 5,25 72 51 21 20,9 23,3 16,5 
I-

5,25 8,00 33 24 9 9,6 11,0 7,1 lJl 
-] 

8,00 12,00 4 3 1 1,1 1,4 0,8 

12,00 18,00 2 1 1 0,6 0,5 0,8 

FONTE: Pesguisa Sobre Consumo Alimentar, FGV, IBRE, Divisão de Estatística e Econometria, Vol. 1, ju-

nho de 1975, pags.87-88. 
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2 - A AMOSTRA DE ORÇM1ENTOS FAHILIARES PARA A CIDADE DE SÃO. 

PAULO 

TABELA B.2. 1 

ES~T1sTICAS BÁSICAS SOBRE AS VARIÁVEIS UTILIZADAS 

VARIÂVEL MtDIA DESVIO PADRÃo 

y 1. 990,613 2.283,009 

W 1.624,603 1.938,072 

arme 366,010 1.206,650 

E 3,302 2,201 

EC 2,881 1,950 

ID 42,484 12,155 

S 0,003 0,056 

FS 4,645 1,986 

N\ORK 1,896 1,096 

INFO 10,484 30,955 

APOS 0,086 0,281 

ALn-1E 493,903 284,353 

SPORI' 6,467 30,729 

M.m 6,042 30,365 
.*. 

:ruM) 46,571 55,540 .4 

M 92,532 327,018 

MH 17,772 231,707 

MR 30,263 95,630 

Moi 20,121 77,085 

MO 24,376 125,705 
SEX; 7,733 37,326 



TABELA B.2.2 

DISTRIBUIÇÃO DA RENDA 

CLASSES DE RENDA NÚrrero de famílias Porcentagem (Fin salários Mínirros ) 

Todas as Classes .1.901 100,0 

O . , 1,00 13 0,7 

1,00 1,50 36 1,8 

1,50 2,25 116 6,1 

2,25 r 3,50 285 14,9 

3,50 5,25 406 21,3 

5,25 8,00 401 21,0 

8,00 12,00 266 13,9 

12,00 I 18,00 180 9,5 

18,00 I ou mais 198 10,4 



APt:NDICE C 

RESULTADOS SUPLEMENTARES 

1 - A AMOSTRA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS NA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO 

2 - A AMOSTRA DE ORÇAr.'lENTOS FAMILIAREA PARA A CIDADE DE SÃO 

PAULO 



TABELA C.1.1 

DEMANDAS POR CUIDADOS ~DICOS, DESDOBRADAS POR RE~DIOS, ~DICOS E DENTISTAS 

(CONJUNTOS VERTICAIS)· 

VARIJ\VEIS DEr>1ANDA-~IOS DEMMIDA-Mt:DICOS DEMANDA-DENTIS'I'lS 
COEF t <X5EF t COEF t 

109' W 

E 

EX: 

INFO 
IFO.E 

ID 

S 

0,30312 

-0,0793 

0,04892 

-0,00352 

0,00031 

0,00846 

-0.08963 

1,355c 0,09969 

-0,166 0,01971 

1,302c 0,01533 

-0,928 * 
0,295 -0,00005 

1,788b -0,00123 

-0.453 0,04464 

0,991 0,26468 2 792.3. , 
0,951 -0,01057 -0,547 

0,897 0,00617 0,482 

-0,00131 -0,818 

-0,277 0,00076 1,727b 

-O ,572 * 
0,495 * 

log FS 0,05967 0,225 -0,04922 -0,409 0,07483 0,685 

'rLD 0,45625 1,607c 0,13621 1,054d -0,05634 -0,469 

Constante -0,68452 -0,31560 -O , 783~-,..2:-___ _ 
n - 218; n - 218" n - 218 
R2 = 0,06456; R2 = 0,02925 R2 = 0,08849 
F = 1,59500 F = 0,78718 F = 2,91230 
Erro Padrão: 0,73188 Erro Padrão: 0,33308 Erro Padrão: 0,31044 

~aIor de "til muito baixo para que a variâvel fosse introduzida na equaç::w estimada. 
~, b, Cf d: O coeficiente i significativo aos niveis de 2,5%, 5%, 10% e 16%, respectivamente, num 

teste unilateral. 

f-' 
0-', 
:--' 



TABELA C.1.2 

I;>EMANDAS POR CUIDADOS ~DICOS, DESDOBRADAS POR RE~DIOS, ~DIC'ÓS E DENTISTAS 

(CONJUNTOS HORIZONTAIS) 

VARIÂVEIS EXPLICATIVAS 

log W 

E 

EC 

INFO 

INFO.E 

10 

s 
log FS 

TID 

Constante 

DEMA!IDA-REN~DIOS 
COEF t 

0,26450 

0,07553 

0,02338 

-0,02118 

0,00589 

0,01117 

0,18902 

1,113 d 

1,397 c 

0,484 

-1,120 d 

1,204? 

1,828 b 

0,901 

-0,16347 -0,551 

* 
-1,15815 

n = 125; 
R2 = 0,07825 
F = 1,23093 
Erro Padrão: 0,69958 

DEMANDA-Mt:DICOS 
COEF t 

0,12947 

-0,00720 

0,02283 

-0,00904 

0,00217 

0,00192 

0,08078 

-0,06371 

0,07352 

-0,45745 
n = 125; 

1,139 d 

-0,270 

0,989 

-1,004 d 

0,931 

0,637 

0,803 

-0,450 

0,598 

R2 = 0,03805 
F = 0,50549 
Erro Padrão: 0,33309 

* Valor de "til muito baixo para que a variável fosse introduzida na equação estimada. 

DEMANDA-DEN'I'ISTA.S 
COEF t 

0,02770 

-0,01280 

-0,01771 

* 
0,00142 

"-0,00513 

* 

0,221 

-0,448 

-0,833 

2,535a 

-1,549 c i-' 

'" 1'.) 

0,02768 0,186 

0,02812 2,093a 

0,23740 
n = 125; 
R2 = 0,09374 
F = 1,72892 
Erro Padrão: 0,36672 

a,b,c,d: O coeficiente é significativo aos níveis de 2,5%, 5%, 10% e 16%, respectivamente, num 
teste unilateral. 



\::"..:~,~\ ~lS E..'\PUCA.TIVAS 

!:. 

EC 

TIJ:'O 

INf'O.E 

ID 

10.J r1 

log SPORI' 

log ALIME 

109 prJM) 

log AIfX) 

TABELA C.1.3 

FUNÇÕES DE PRODUÇÃO DE CAPITAI,-SAODE 

(CONJUNTOS VERTICAIS) 

REGRESSÃO 1 REGRF..5SÃO 2 
COEF t OJEl? t 

-0,00705 -0,440 -O,VC,7Vi r ",-- .I, 'j. '1 J 

* *' 
0,00066 0,532 0,00066 0,532 

0,0002 0,057 0,00002 0,057 

-0,00432 -2,634 a -0,00431 -2,628a 

0,13257 1,462c 0,13232 1,460c 

* 

REGRESSÃO 3 
OJU' +-

~ ri 4 ., • 

", I . , ~ ... '~ .. r ,\ 

0,00(,(/; (}, .~: 

0,00001 0,02') 

-0,00411 -2, O;>~, ; 

0,10263 c,. 5~;, ') 
.... ,-1 r ~ ;,-:;. 

"', .. ' .I ,,' J ".,tJ -, ! .... - .. 

.~), C'2=-:~ .... r ~ - -

-'."..,-:._~ 

('f.)Dstante 2,00038 2,00044 2,00023 
. n -218; n -218; n~r8; 

R2 = 0,04583 R2 = 0,04580 R2 = 0,05346 
F = 1,84453 F = 1,84330 F = 1,05609 

__________________________________________________ ~~~-~o~P~a~dr~ã~o~:_0~,~2~3~4~7~9 __ ~E~rr~9 Padrão: 0,23479 Erro Padrão: O,23f\96 

Observações: 
* ,-1) Significa um valor de " t " muito baixo para que a varia\'e1 fosse introduzida na equaçao estimada; 

2) A estinação foi feita IX>r TIÚnirros quadrados de dois estágios. 
3) a, b, c, e: O Coeficiente é significativo aos niveis de 2,5%, 5%, 10% e 16%, respectivamente, 

num teste unilateral. 

-..-



\1ARl1\VEIS EXPLICATIVAS 

E 

EX:! 

INFO 

INFO.E 

ID 

log M 

log SPORl' 

log ALIME 

log FUD 

log AICO 

Constante 

TABELA C.1.4 

:fUNÇÕES DE PRODUÇÃO DE CAPITAL-SAODE 

(CONJUNTOS HORIZONTAIS) 

REGRASSÃO 1 REGRESSÃO 2 
COEF t COEF t 

0,04806 0,983 0,05060 1,036d 

0,00753 0,292 0,00670 0,257 

0,00692 0,511 0,00636 0,469 

-0,00125 -0,353 -0,00113 -0,318 

0,00335 0,622 0,00357 0,662 

-0,09912 -0,295 -0,12628 -0,380 

0,06543 0,246 

1,58172 1,58188 
n = 125; n = 125; 
R2 = 0,02348 R2 = 0,02463 
F = 0,42075 F = 0,37512 

REGRESSÃO 3 -
CXlEF t 

0,04837 1,04cd 

* 
0,00686 0,532 

-0,00131 -0,388 
f-J 

0,00268 0,525 UI 
.t-... 

-0,09401 -0,322 

0,03248 0,123 

* 
0,06671 1,793b 

0,02494 0,233 

1,53157 
n = 125; 
R2 == 0,05357 
F = 0,72872 

Erro Padrão: 0,42665 Erro Padrão: 0,42844 Erro Padrão: 0,42408 

(l)servações : 

1) * Significa tnn valor de " t " muito baixo para que a variável fosse introduzida na equação estimada; 
2) A estimação foi feita por núnirros quadrados de dois estágios. 

3) a,b,c,d: O coeficiente é significativo aos níveis de 2,5%, 5%, 10% e 16%, respectivaInente, num teste unilateral. 



VARJAVEIS EXPLICATIVAS 

log W 

E 

OC 

INFO 

INFO.E 

ID 

S 

log FS 

TID 

Constante 

.TABEIA C. 1. 5 
/" 

.DEMANDAS POR INSUMOS BEN~PICOSE MALgPICOS NA PRODUÇÃO DE SAODE 

,(CONJUNTOS VERTICAIS) 

DEMANDA - AIJX) 

COEF t 
DEMANDA - :FlJr.D 

COEF t 
DEMANDA - ALIME DEMANDA - SPORI' 

COEF t COEF t 

-0,02392 

-0,03475 

0,08174 

0,00449 

-0,00074 

-0,00548 

0,18921 

-0,159 

-0,704 

2,102a 

1,154d 

-0,685 

-1,109d 

0,933 

0,24496 

0,02580 

0,03088 

0,00229 

-0,00154 

0,00076 

-0,10882 

1,19~ 
0,385 

0,585 

0,434 

-1,047d 

0,113 

-0,385 

0,18934 

0,04553 

0,01556 

0,00338 

-0,00065 

0,00148 

0,02831 

2,648a 0,01159 

1,949b 0,01649 

0,845 -0,01225 

1,836b 0,00042 

-1,274 d "-0,00026 

0,629 -0,00106 

0,286 -0,05802 

0,216 

0,946 

-0,891 

0,304 

-0,684 

.0,605 

-0,788 

* 0,78577 2,148a 0,52260 4,088a -0,05094 -0,534 

0,27052 0,919 -0,15676 -0,392 0,02908 0,208 * 
0,294~0 ____ __ __ 0,51269.. __ _ .J.,3QTIl 0,14982 
n = 218; . -- -- n =-218-; ---------- ri= 218; n = 218; 
'ri- = 0,04029 R2 = 0,05300 R 2 =: 0,15128 R2 = 0,01921 
F = 1,09669 F = 1,29355 F = 4,11954 F = 0,51180 
Erro Padrão: 0,76009 Erro Padrão: 1,02942 Erro Padrão: 0,35970 Erro Padrão: 0,26883 

* Sifnifica um valor de .. t .. muito baixo para que a variável fosse introduzida na equação estimada. 

a,b,c,d: O coeficiente é significativo aos niveis de 2,5%, 5%, 10% e 16%, respectivamente, num teste unilateral. 

I-' 
c, 
LJ, 



VARIÁVEIS EXPLICATIVAS 

log W 

E 

EC 

INFO 

INFO.E 

ID 

S 

log FS 

TID 

Constante 

.TABELA C.1.6 

.DEMANDAS POR INSUMOSBEN~FICOS E MAL~FICOS NA PRODUÇÃO DE SAúDE 

'(CONJUNTOS HORIZONTAIS) 

DEMANDA. - AIJX) 

COEF t 

0,03557 

0,03642 

0,06034 

0,01256 

-0,00347 

0,00850 

0,13941 

0,608 

iI..,161d 

2,030 a 

1,090 d 

-1,160 d· 

2,341 a 

1,132 d 

-0,25354 -1,455 c 

* 
-0,58852 

n = 125; 
R2 = 0,09638 
F = 1,54553 

DEMANDA - FtJM) 

COEF t 

-0,12818 

-0,01181 

0,07912 

-0,00835 

0,00324 

0,01073 

-0,21170 

-0,828 

-0,138 

0,999 

-0,273 

0,409 

1,083d 

-0,634 

-0,28889 -0,624 

-0,41681 -1,027d 

1,57493 
n = 125; 
R2 = 0,03938 
F =0,52376 

DEMANDA - ALIME DEMANDA - SPORT 
COEF t COEF t 

0,09038 

0,02328 

-0,01206 

1,800S 0,01382 0,658 

0,331 

0,519 

0,111 

0,840 0,00383 

0,01296 

-0,00291 

-0,00555 

-0,06883 

0,53106 

0,22749 

2,01770 
n = 125; 

-0,469 

1,310c 

-1,132 d 

-1,728b 

-0,636 

3,536 a 

1,728b 

R2 = 0,21074 
F 3,41185 

0,00558 

0,00046 

0,00025 

0,00091 

-0,02188 

-0,05931 

-0,02102 

-0;02229 
n = 125; 

0,233 

0,670 

-0,483 

-0,945 

-0,382 

R2 = 0,04902 
F' = 0,65870 

I-' 
C1 
m 

Erro Padrão: 0,41720 Erro Padrão: 1,10382 Erro Padrão: 0,35815 Erro Padrão: 0,14969 

* Sigrrl.fica un valor " t " mui to baixo para que a variável fosse introduzida na equação a ser est:i.rrada. 

a,b,c,d: O coeficiente é significativo aos níveis de 2,5%, 5%, 10% e 16%, respectivamente, 
num teste unilateral. 



VARIAVEIS EXPLICATIVAS 

log W 

log WP 

E 

EC 

ID 

S 

log FS 

TID 

log SEG 

Constante 

TABELA C.1.7 

DEMANDAS POR CUIDADOS M~DICOS - MODELO DE MORRIS SILVER 

(CONJUNTOS VERTICAIS) 

RffiRESSÃO 1 REGRESSÃO 2 REGRESSÃO 3 
COEF t COEF t COEF t 

0,61238 2,766a 0,48054 2,116a 

1,50746 2,702a 

* -0,01827 -0,378 

0,06545 1,730
b 

0,05024 1 265d , 
0,00590 1,268d 0,00486 0,981 

-0,05695 -0,276 -0,03316 -0,160 

0,14715 0,534 -0,11337 -0,373 

0,00366 2,067 a 0,00357 2,016a 

BEGRESSÃO 4 
COEF t 

1,41827 2,53~ 

-0,01978 -0,413 

0,05672 1,73~ 
0,00496 1,02cP 

* 
" 

-0,10792 -0,362 

0,37951 1,28:f 

0,00369 2,108a 

-1,17125 -1,26318 -4,02756 -3,83317 
n = 218; n 218; n - 218; n = 2TB; 
R2 = 0,03423 R2 = 0,08404 R2 = 0,09616 R2 = 0,10309 

f-' 
0"\ 
-.J 

F = 7,65604 F = 3,22637 F = 3,19158 F = 3,44805 
Erro Padrão: 0,77636 Erro Padrão: 0,76498 Erro Padrão: 0,76171 Erro ~adrão: 0,75878 

* . Significa um valor de " t " mui to baim para que a variável fosse introduzida na equação estinada. 

a,b,c,d: O coeficiente é significativo aos níveis de 2,5%, 5%, 10% e 16%, respectivamente, num 
teste unilateral. 



VARI1\VEIS EXPLICATIVAS 

log W 

log WP 

E 

EX: 

lO 

S 

log FS 

TID 

log SE):; 

Const.ante 

'l'ABEIA C. 1 • 8 

DEMANDAS POR CUIDADOS MtDICOS - MODELO DE MORRIS SILVER 

(CONJUNTOS HORIZONTAIS) 

REGRESSÃO 1 REGRESSÃO 2 REGRF..sSÃO 3 
COEF t COEF t COEF t 

0,30880 1,378c 0,12916 0,486 

-0,56771 -0,821 

0,10203 1,830b 0,13542 2,132a 

0,02112 0,400 0,05358 0,885 

0,00991 1,490c 0,01112 1,652b 

0,18812 0,839 0,19193 0,858 

-0,22201 -0,693 -0,03533 -0,248 

0,01613 1,475c 0,02303 1, 826b 

-0,317788 -0,71793 0,90993 
n - 125; n - 125; n - 125; 
R

2 = 0,01522 R
2 = 0,07974 R2 

== 0,08315 
F = 1,90126 F = 1,44830 F = 1,51536 

REGRESSÃO 4 
COEF t 

-0,56583 -0,815 

0,13301 2,03Sa 

0,05442 0,893 

0,01081 1,546 c 

0,19686 0,869 

-0,08101 -0,234 
I-' 

0,04856 0,173 c,", 
c; 

0,02322 1,826° 

0,91050 
n = 125; 
R2 = 0,08339 
F = 1,31917 

Erro Padrão:0,76320 Erro Padrão: 0,75645 Erro Padrão: 0,75505 Erro Padrão: 0,7582 0 

~,b,c,d: O coeficiente ~ significativo aos niveis de 2,5%, 5%, 10% e 16%, respectivamente, 
num teste unilateral. 



.2 - A AMOSTRA DE ORÇAMENTOS FAMILIARES PARA A CIDADE DE SÃO 

PAULO 



Vl'JUÂVEIS 
EXPLICATIVAS 

log W 

E 

EC 

INFO 

TABELA C.2.1 

DEMANDAS POR CUIDADOS ~DICOS - SEM UTILIZAR "PROXY" PARA A VARIltVEL "RIQUEZA" 

'lX:Y:mL 
COEF 

0,04041 

0,12407 

0,14103 

0,01553 

t 

1,356 c 

4,032 a 

4,273 a 

3,369 a 

~DIOS 
COEF t 

-0,01031 -0,388 

0,03068 1,136 d 

0,09259 3,149 a 

0,00834 2,030 a 

HOSPI'I1US 
COEF t 

0,00979 0,607 

0,05957 3,635 a 

0,02924 1,639c 

0,00878 3,524a 

MEDICOS DENI'ISTAS 
COEF t COEF t 

0,00470 0,200 0,03269 1,43~ 

0,09715 4,045a 0,0'6542 2,81W 

0,09842 3,763a 0,07166 2,834a 
a 

3,92:? 0,01174 3,214 0,01385 

INFO • E -0,00142 -2,141 a 

3,899 

0,734 

4,265 a 

-0,00068 -1,152 d -0,00073 -2,030a -0,00103 -1,956b -0,00098 -1,93P 

ID 0,01565 0,00747 2,089a 0,00567 2,612a 0,00761 2,393a 0,01094 3,5Ssa 

S 

109 FS 

0,36491 

0,49832 

0,63452 

0,28118 

1,434 c -0,09412 

2,701 a 0,07399 

-0,350 -0,12539 -0,319 -0,50596 -1,330 c 

1,171d 0,04710 0,508 0,30957 3,459 a 

Oonstante-O,23021 0,35666 -0,36853 -0,22480 -0,49832 

NOTAS:: 

n = 1.901; 
R2 = 0,08741 
F = 22,83177 
Erro Padrão:2,03574 

n - 1.901; 
R2 = 0,02733 
F = 6,69905 
Erro Padrão:1,81356 

n - 1. 901; 
R2 = 0,04832 
F = 12,10389 
Erro Padrão:l,10045 

n - 1.901; n - 1.901; 
R2 = 0,06772 R2 = 0,07332 
F = 17,31655 F = 18,85941 
Erro Padrão:l,61298 Erro Paàrão:l,55919 

lpbserve-se o nível de significância extremamente baixo, para esta amostra, da variável W - o 
que é uma forte evidência favorável ao modelo-consumo. 

2) a,b,c,d: O coeficiente é significativo aos níveis de significância de 2,5%, 5%, 10% e 16%, 
respectivamente, num teste unilateral. 

f-' 
-J 
o 



VARIÂVEIS 
EXPLICATIVAS 

log Y 

log W 

E 

EX: 

INFO 

INFO.E 

10 

S 

log FS 

Constante 

NOTAS: 

TABELA C.2.2 

DEMANDAS POR CUIDADOS ~DICOS - UTILIZANDO "Y" COMO "PROXY" PARA A VARIÂVEL "RIQUEZA" 

'IDl'AL 
COEF t 

0,72382 

-0,08779 

0,03177 

0,08564 

0,00835 

-0,00069 

0,00241 

0,26554 

0,33015 

8,174a 

-2,641 a 

0,996 

2,583a 

1,807b" . 

-1,04L d 

0,563 

0,544 

2,82Sa 

REMl!:DIOS 
COEF t 

0,36307 4,548a 

-0,07462 -2,49oa' 

-0,01562 -0,544a 

0,06481 2,16sd 

0,00473 1,137C 

-0,00031 -0,0526 

0,00083 0,216 

0,58468 1,328b 

0,19682 1,871 

-3,20205 -1,13402 
n = 1.901 n = 1.901 
R2 = 0,11832 R2 = 0,03778 
F = 28,41955 F = 3,31436 
Erro Padrão: 2,Q0150. _~ Padrão: 1,80427 

HOSPITAIS 
COEF t 

0,14759 3,038 a 

-0,01635 -0,896 

0,04075 2,330 a 

0,01795 0,986 

0,00732 2,888 a 

-0,00058 -1,604 c 

0,00297 1,268d 

-0,11439 -0,426 

0,03970 0,620 

-0,97451 
n = 1.901 
R2 = 0,05291 
F = 11,83099 
Erro Padrão: 1,09808 

MeDICOS 
COEF t 

0,66037 

-0,11226 

0,01294 

0,04789 

0,00518 

-0,00036 

-0,00447 

-0,21605 

-0,10632 

-2,93616 
n :; 1.901 

9,466 a 

-4,287 a 

0,515 

1,834 b 

1,424 c 

-0,689 

-1,330 c 

-0,561 

-1,156d 

R2 = 0,10959 
F = 26,06523 
Erro Padrão: 1,57676 

DENTISTAS 
COEF t 

0,29981 

-0,02041 

0,02719 

0,04872 

0,01088 

-0,00068 

0,00545 

-0,54712 

0,23991 

-1,72926 
n = 1.901 

4,360a 

-0,791 

1,100d 
b 1,895 

3,03S
d 

-1,327c 
f-' 
-J 

1 
j" . ,648') .. 

1,444c 

2,651a 

R2 = 0,08250 
F = 19,04149 
Erro Padrão: 1,55186 

1) Os CXleficientes estirrados para as variáveis Y, W e E parecem indicar a presença de problenas de multicolinearida.
de nas regressões acima. 

2)' a,b,c,d: O coeficiente i significativo aos nlveis de 2,5%, 5%, 10% e 16%, respectivamente;. 
num teste unilateral. 



VARIAVEIS 
EXPLICATIVAS 

10g arme 
log W 

E 

EC 

INFO 

INFO.E 

ID 

S 

log FS 

Constante 

NOTAS: 

TABELA C.2.3 

DEMANDAS POR CUIDADOS Mt:DICOS - UTILIZANDO "OTINC" COMO "PROXY" PARA A VARI1\VEL "RIQUEZA" 

'lUI1lli 
COEF t 

0,04683 

0,06515 

0,11741 

0,13701 

0,01414 

-0,00125 

0,01248 

0,30115 

0,46962 

-0,25255 
n = 1.901 

2,807a 

2,099
a 

3,868a 

4,154a 

3,054a 

-1,884b 

2,997
a 

0,606 

4,011a 

R2 = 0,09117 
F = 21,24410 
Erro Padrão:2,03208 

~IOS 
COEF t 

0,02623 

0,00354 

0,02694 

0,09034 

0,00756 

1,76-P 

0,126 

0,995 

3,071a 

1,83cP 

HOSPITAIS 
COEF t 

-0,00246 -0,272 

0,00849 0,504 

0,05992 3,644F 

0,02946 1,6490 

0,00885 3,531a 

-0,00059 -0,990 -0,00074 -2,048a 

2,58r 0,00570 1,53~ Oj00584 

0,59881 1,353F -0,09077 -0,337 

0,26510 2,53oP 0,07550 1,19od 

0,34415 -0,36735 
n = 1.901 n ~-1.90L 

R2 = 0,02892 R2 = 0,04836 
F = 6,30663 F = 10,76204 
Erro Padrão:l,8l256 Erro Padrão:l,10072 

MfTIICOS 
COEF t 

0,03659 

0,02402 

0,09194 

0,09528 

0,01065 

-0,00090 

0,00514 

-0,17521 

0,02468 

-0,24226 
n == 1.901 

2,768a 

0,977 

3,820a 

3,646a 

2,903a 

-1,70'YJ 

1,556
c 

-0,446 

0,266 

R2 = 0,07146 
F = 16,29773 
Erro Padrão:l,61017 

DENTISTAS 
COEF t 

0,01469 

0,04045 

0,06333 

0,07040 

0,01341 

-0,00093 

0,00995 

-0,52596 

0,30057 

-0,50532 
n = 1.901 

1,14"[1 

1,69~ 
2,719a 

2,782a 

3, Tna ~ 
_, 82~b t,) 
~, .L. 

3,lJ.43. 

-1,381c 

3,346
a 

R2 = 0,07396 
F = 16,91304 
Erro Padrão:l,55906 

1) 'l'anto o fato de se ter coeficientes para W oom nível de significância, em geral, inferiores ao de orINC, quanto o 
sinal positivo e os elevados níveis de significância de E e EC representam forte evidêncüt favorável ao rrodelo-
-oonsUITO. . 

2) a,b,c,d: O coeficiente é significativo aos nlveis de 7,5%, 5%. 10% e 16%, respectlvamente, 
num teste unilateral. 
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