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“That is, we ask if it is formally possible to 

construct a procedure for passing from a set of known 

individual tastes to a pattern of social decision-making, 

the procedure in question being required to satisfy 

certain natural conditions.” 

(Kenneth J. Arrow) 



 
 

 
 

RESUMO 

 

Este estudo analisa o impacto da presença de um idoso aposentado na saúde 

dos integrantes da família deste idoso, ou seja, na decisão de alocação de recursos 

na saúde dos diferentes membros da família. As estimações foram feitas através da 

metodologia de regressão com descontinuidade (RDD), usando a regra de 

aposentadoria por idade para determinar pontos de corte (cut-points) e construir os 

grupos de tratamento e controle. Para tanto foram utilizados os dados do Suplemento 

Especial de Saúde da PNAD de 2008.  

Foram encontradas evidências robustas de que ter um idoso aposentado na 

família melhora a percepção dos membros da família a respeito da sua condição de 

saúde e da sua capacidade de realizar atividades habituais, além de reduzir a 

incidência de um conjunto de doenças. Os canais através dos quais essa relação 

acontece é uma questão que fica em aberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the impact of the presence of a retired elderly person on 

the health of the family members of this elderly, that is, the decision to allocate 

resources in the health of the different family members. Estimates were made using 

the regression with discontinuity (RDD) methodology, using the age retirement rule to 

determine cut-points and to construct the treatment and control groups. For that, the 

data of the Special Health Supplement of the PNAD of 2008 were used. 

Robust evidence was found that having a retiree in the family improves some 

health indicators, such as the perception of the family members about their own health 

conditions and their capacity to perform daily activities, in addition to reducing the 

incidence of a set of diseases. The channels through which this relationship takes 

place remains as an open question.     
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1. INTRODUÇÃO 

O conceito clássico de bem-estar em economia está atrelado ao entendimento 

de dois teoremas que “possuem implicações profundas para a elaboração de modelos 

de alocação de recursos” (Varian, p.625). O primeiro teorema assume que todo 

equilíbrio é eficiente no sentido de Pareto1. O segundo teorema do bem-estar afirma 

que “desde que as preferências sejam convexas, toda alocação eficiente no sentido 

de Pareto pode ser sustentada no sentido de Pareto” (Varian, p.629). 

Esses teoremas de bem-estar se sustentam sob a hipótese de maximização da 

eficiência em mercados competitivos. Como coloca o próprio Varian, a alocação 

assumida no Primeiro Teorema de Bem-Estar “pode não ter outras propriedades 

desejáveis, mas será necessariamente eficiente” apesar de “não dizer nada sobre a 

distribuição de benefícios econômicos.” (Varian, p.620). 

A princípio, este conceito de bem-estar não parece razoável quando se 

pretende entender a alocação de recursos em uma família. Com isso, o conceito 

caminha para a análise de uma função utilidade da família. Essa é a função que passa 

a ser estudada como bem-estar social, e os tipos de preferências sociais são 

caracterizados pela soma das funções utilidades das famílias. Em particular, a 

maneira com que as famílias alocam seus recursos (em educação e saúde, por 

exemplo) ganhou espaço na economia sendo estudada em conjunto com a teoria do 

bem-estar social. 

Uma parte dos recursos das famílias pode ser proveniente de planos de 

aposentadoria e pensões, e a alocação desses recursos dentro das famílias é tema 

de interesse e será o foco da presente dissertação. 

 A maior parte dos estudos teóricos e empíricos encontrados referentes à 

aposentadoria e seus impactos na saúde dos membros da família analisam o caso de 

países desenvolvidos e não de economias em desenvolvimento. Desta forma a 

presente dissertação buscará, com base em estudos seminais sobre bem-estar, 

alocação de recursos e modelos de saúde, analisar o impacto da presença de um 

idoso aposentado na saúde dos integrantes da família deste idoso, ou seja, na decisão 

familiar de alocação de recursos na saúde. Para isso faz-se necessário controlar 

                                                           
1 Uma situação é ótima de Pareto quando não for possível melhorar a utilidade de um agente, sem prejudicar a 

utilidade de qualquer outro agente. 
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inúmeras características das famílias, observadas e não observadas, de maneira que 

seja possível identificar especificamente o efeito da aposentadoria. 

Como principal estratégia de identificação, as estimações foram feitas através 

da metodologia de regressão com descontinuidade (RDD), usando a regra de 

aposentadoria por idade para determinar pontos de corte e construir os grupos de 

tratamento e controle. Para tanto foram utilizados os dados do Suplemento Especial 

de Saúde da PNAD de 2008.  

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos, além desta introdução. O 

Capítulo 2 foi divido em três partes e revisa a literatura teórica e empírica, além de 

apresentar um breve histórico e as principais normas da aposentadoria no Brasil. O 

Capítulo 3 contém a apresentação dos dados utilizados no desenvolvimento deste 

trabalho, bem como a estratégia empírica e o modelo econométrico proposto. 

Finalmente, o Capítulo 4 apresenta os resultados, o Capítulo 5 traz as conclusões e 

considerações finais e o Capítulo 6 traz as tabelas e figuras completares dos 

resultados. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Conforme destacado na introdução desta dissertação, o presente trabalho 

pretende analisar o impacto da presença de um idoso aposentado na saúde dos 

integrantes da família deste idoso, ou seja, na decisão familiar de alocação de 

recursos na saúde. Para compreender esse impacto é necessário entender a 

composição das famílias e quando uma pessoa é considerada idosa e elegível a 

receber a aposentadoria, bem como a teoria do bem-estar social e alocação de 

recursos das famílias. 

Desta forma, este capítulo foi divido em três partes com o objetivo de 

apresentar, primeiramente, a revisão da literatura teórica ligada ao bem-estar social, 

alocação de recursos e maximização do bem-estar nas famílias. A segunda parte trará 

a revisão da literatura empírica, com pesquisas baseadas em modelos 

especificamente ligados à aposentadoria e à alocação de recursos na saúde. Por fim, 

a terceira parte deste capítulo exibirá um breve histórico do sistema previdenciário 

brasileiro e as regras vigentes. 

2.1 Revisão teórica 

A teoria do bem-estar social busca encontrar a adequação de recursos 

escassos às necessidades ilimitadas dos indivíduos dentro de uma sociedade, sendo 

este o ponto de maximização do bem-estar social, resultando na eficiência econômica. 

Kenneth Joseph Arrow, um estudioso seminal do tema, descreve uma função de bem-

estar social em uma tentativa de “desenvolver um procedimento que passe de um 

conjunto de gostos conhecidos individuais para um padrão de tomada de decisão 

social” (Arrow, 1963, p.2). 

 Segundo Arrow, analogamente à usual análise da utilidade individual, em que 

os desejos são constantes e os preços são variáveis, “uma maneira natural de 

chegarmos a uma função de bem-estar social coletiva seria dizer que, dado duas 

alternativas, a primeira é preferida se a maioria da comunidade prefere a primeira 

alternativa à segunda” (Arrow, 1963, p.2). Isto é, os agentes escolheriam a primeira 

opção sobre a segunda se elas fossem as únicas alternativas. A definição de Arrow 

extrapola a construção de uma função de bem-estar para a definição da teoria da 
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escolha social2, que pode ser interpretada como uma crítica aos modelos baseados 

na racionalidade individual e do modo como estes tentam prever comportamento 

social e bem-estar apenas pela soma das utilidades individuais. 

 Dentro do campo de estudos de alocação de recursos mais focado no 

comportamento da família, existe a linha de pensamento da Teoria do Capital 

Humano, que desde os primórdios das ciências econômicas já era mencionada, 

mesmo que indiretamente.  

Alfred Marshall, em sua obra Princípios de Economia (publicada pela primeira 

vez em 1890), mesmo que não utilizando o termo “capital humano” claramente, divide 

a riqueza em bens materiais e imateriais, sendo imateriais as qualidades e habilidades 

das pessoas (capital humano). Em outra análise o autor responsabiliza o Estado e os 

pais como investidores da educação (capital humano) e aponta a falta de oportunidade 

entre as crianças das classes mais pobres como a limitadora para o descobrimento 

de novos gênios. 

Foi a partir dos estudos seminais de Gary Stanley Becker que o conceito de 

capital humano passou a ser estudado com mais afinco em economia. Becker, cuja 

principal obra traz o nome da referida teoria - Capital Humano (1964) -, foi o precursor 

em colocar a família, sua estrutura e a maneira com que aloca recursos em evidência. 

Como definido em sua obra: “Este estudo está preocupado com as atividades que 

influenciam a renda monetária e física futura, aumentando os recursos nas pessoas. 

Essas atividades são chamadas de investimento em capital humano.” (Becker, 1964, 

p.11).  

Becker classifica como capital humano o investimento em educação, 

treinamento no trabalho, cuidados com a saúde, migração e a busca por 

desenvolvimento e informação sobre preços e renda:  

“Eles diferem nos efeitos dos ganhos e do consumo, bem como no 
montante que são investidos, no tamanho do retorno e na extensão da 
conexão em que o investimento e o retorno são percebidos. Mas todos 
esses investimentos melhoram habilidades, conhecimento, ou saúde, 
e assim arrecadam dinheiro ou renda física” (Becker, p.11) 
 

Sua teoria é baseada na visão neoclássica de que os indivíduos maximizam 

sua utilidade baseados nas escolhas racionais e não mudam rapidamente de 

                                                           
2 Teorema da impossibilidade 
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preferências ao longo do tempo. Admite também que o comportamento de diferentes 

indivíduos é coordenado de tal maneira que resulta em comportamentos comuns, ou 

seja, assim como os neoclássicos, Becker analisa a família como uma unidade, um 

agente único, e assume que sua alocação de renda no capital humano (educação, 

saúde, conhecimento) depende apenas da renda total da família e não de como esta 

é distribuída entre os membros. Além disso, a família alocará os recursos de acordo 

com o número de crianças: segundo Becker quanto mais crianças uma família possui, 

menor será a alocação em capital humano que ela poderá fazer. 

A teoria neoclássica, bem como as conclusões de Becker, foi questionada por 

diversos economistas devido a maneira com que classificam a família, como uma 

unidade. Pierre-André Chiappori afirma que: 

“Esta formalização "neoclássica", no entanto, pode ser criticada com o 
argumento de que de alguma forma contradiz os requisitos básicos do 
individualismo metodológico. De fato, como a família é composta por 
vários membros, seu comportamento deve ser analisado como 
resultado de várias decisões individualmente racionais” (Chiappori, 
1988, p.63) 
 

Para Chiappori, a alocação dos recursos na família ocorre através da 

caracterização de cada função utilidade e, portanto, as decisões domésticas são 

coletivas e devem ser analisadas de tal maneira. O autor conclui que “a família sempre 

alcança a Eficiência de Pareto” (Chiappori, 1988, p.64) e este seria o alicerce do 

princípio de coletividade. Portanto, no conceito de coletividade um indivíduo na família 

não consegue alterar suas preferências sem piorar a de outro membro.  

A investigação de como uma família toma decisões conjuntas e aloca seus 

recursos, feita por Thomas Duncan (1990), assim como Chiappori, buscou identificar 

se o modelo de preferências comuns de Becker é realmente consistente ou se poderia 

rejeitá-lo e então apresentar seu modelo de tomada de decisão em uma família. 

Thomas defende que a alocação de recursos das famílias em lazer, educação, saúde 

infantil ou consumo são diferentes não apenas pela limitação da renda, mas também 

dependente de quem controla a renda.  

A análise de alocação de recursos é um assunto recorrente nas ciências 

econômicas, porém quando buscamos por teorias ligadas a alocação especifica para 

a saúde encontra-se vasta bibliografia para o sistema de saúde, mas poucos são os 

economistas que estudaram efetivamente a saúde como capital humano. 
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 Na teoria do capital humano, as alocações são estudadas como investimentos 

em commodities, ou seja, a saúde é considerada como uma commoditie-saúde. 

Becker, apesar de mencioná-la em seus estudos, não dá foco efetivo e suas pesquisas 

foram voltadas principalmente para a alocação na educação e seu impacto no futuro 

das famílias.  

Foi Michael Grossman (1972) quem efetivamente desenvolveu o modelo de 

alocação de capital humano em saúde. Em seu modelo as pessoas escolhem o nível 

de saúde desejado assim como escolhem o nível de consumo dos demais bens, 

enquanto as variáveis de idade, escolaridade e renda afetam a demanda pela saúde 

e alteram seu “preço”. Como no modelo testado nesta dissertação, para Grossman o 

sistema de saúde “é um dos inputs, mas não o único” (Grossman, p.2). Outro ponto 

defendido por Grossman refere-se ao nível de renda: em seu modelo altos níveis de 

renda não necessariamente resultam em mais saúde, pois quanto maior a renda maior 

pode ser a propensão ao consumo de bens que afetam a saúde de maneira negativa.  

 

“A explicação oferecida no modelo enfatiza que a assistência médica 

não é a única contribuição de mercado na função de produção de 

investimento bruto. Em vez disso, insumos como habitação, bens 

recreativos, álcool, cigarros e alimentos ricos também são relevantes. 

Os últimos três insumos têm produtos marginais negativos e, se suas 

elasticidades de renda excederam as elasticidades de renda dos 

insumos benéficos, o custo marginal do investimento bruto seria 

positivamente correlacionado com a renda. Isso parece ser uma 

explicação promissora porque também pode explicar a elasticidade de 

renda positiva observada dos cuidados médicos. Ou seja, pode mostrar 

as condições em que as pessoas de renda mais alta poderiam reduzir 

simultaneamente sua demanda por saúde e aumentar sua demanda 

por cuidados médicos.” (Grossman, 1972, p. XVII). 

2.2 Revisão Empírica 

Apesar do grande número de pesquisas que relacionam o bem-estar social com 

a alocação de recursos e capital humano, análises voltadas para o bem-estar, saúde 

e aposentadoria não são encontradas em demasia. Em estudo mais recente de John 

Bound e Timothy Waidmann (2004), foi estimada a magnitude de efeitos diretos da 

aposentadoria sobre a saúde. Segundo os autores, como a saúde é endógena, eles 

utilizaram o modelo econométrico RDD, com alguns ajustes aos modelos tradicionais 
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e características do sistema de aposentadoria do Reino Unido que são exógenas ao 

indivíduo (devido ao sistema possuir idade determinada para aposentadoria – 65 para 

os homens e 60 anos para as mulheres), para então isolar o efeito exógeno da 

aposentadoria e efetuar a estimação. Não foram encontrados impactos e evidências 

negativas na saúde resultante da aposentadoria e, pelo contrário, foram encontradas 

algumas evidências de efeito positivo pelo menos para os homens. 

Aspen Gorry, Devon Gorry e Sita Slavovan (2015) analisaram o impacto da 

aposentadoria na saúde física e mental, no bem-estar e na utilização de cuidados 

médicos e do sistema de saúde. Partindo do modelo de capital humano e alocação de 

recursos na commoditie-saúde de Grossman, os autores verificaram que a saúde é 

uma variável de investimento de estoque e, portanto, não muda imediatamente após 

a aposentadoria, mas sofre o efeito do tempo. Como conclusão do modelo 

econométrico de painel desenvolvido pelos autores, a aposentadoria impacta 

positivamente tanto a saúde quanto o bem-estar, porém esse efeito não é imediato. 

Para o bem-estar ele ocorre nos primeiros quatro anos após a aposentadoria e para 

a saúde a partir de quatro anos de aposentadoria. 

Dentre os estudos desenvolvidos no Brasil, a tese de doutorado de Vladimir 

Pinheiro Ponczek (2007) analisa especificamente o impacto de uma alteração na 

legislação brasileira referente à aposentadoria rural na educação e, com menor 

ênfase, na saúde dos membros das famílias. Ponczek, diferentemente dos 

economistas neoclássicos, defende que a família não deve ser estudada como um 

indivíduo, mas sim em coletividade, pois desta maneira a alocação de recursos dentro 

da família poderá ser diferente de acordo com quem recebe a aposentadoria: se 

homem ou mulher, se o chefe da família ou não, entre outras possibilidades. Como 

resultado do modelo, Ponczek conclui que a mudança na legislação em 1991 para 

aposentadoria rural “teve resultados significativamente positivos sobre as variáveis de 

interesse, especialmente sobre aqueles residentes com um aposentado masculino, 

indicando que o modelo unitário não é um quadro bem especificado para entender as 

decisões de alocação familiar” (Ponczek, p.3). 

Mountian, Diaz, Lebrão e Duarte (2006) investigaram o impacto da 

aposentadoria na saúde dos idosos na cidade de São Paulo. Dada a mudança no 

padrão de envelhecimento populacional, tanto dos países desenvolvidos quanto nos 

países em desenvolvimento, e dada a necessidade em aprimorar o conhecimento 
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relativo à saída do mercado de trabalho e à aposentadoria, os autores estudam o 

impacto da aposentadoria na saúde. Para isso utilizam a metodologia de efeitos fixos 

para tratarem endogeneidade e também uma variável instrumental para controlar os 

efeitos que mudam ao longo do tempo. Como resultado do modelo foi concluído que 

a aposentadoria melhora os indicadores de mobilidade e a saúde dos homens, e, 

portanto, qualquer alteração que for sugerida na legislação voltada à aposentadoria 

deve ser acompanhada de mudanças no sistema de saúde para evitar o aumento dos 

gastos neste setor. 

2.3 Previdência Social no Brasil 

No Brasil, o estatuto do idoso define que uma pessoa é caracterizada como 

idosa a partir dos 60 anos. Mundialmente, de acordo com a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a definição de idoso depende do país residente. Se a pessoa for 

residente de um país em desenvolvimento ela é considerada idosa a partir dos 60 

anos, se residir em um país desenvolvido a idade muda para 65 anos.  

O conceito de aposentadoria ou previdência social conhecido no Brasil 

atualmente é oriundo do artigo 6º da Constituição Federal de 1988, sendo este: o 

direito à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à 

previdência social, à proteção à maternidade, à infância e à assistência aos 

desamparados.  

O marco oficial para o início da previdência se dá com o decreto/lei nº 4.682 de 

24 de janeiro 1923, conhecido como Lei Elói Chaves (autor do respectivo projeto). A 

lei determinou a criação de uma caixa de aposentadoria e pensões aos empregados 

de cada empresa ferroviária. No mesmo ano, em 30 de abril, o decreto nº 16.037 criou 

o Conselho Nacional do Trabalho que possui como atribuição as decisões de questões 

referentes à aposentadoria.  

Foi através do decreto nº 19.433 de 1930 que surgiu o Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio com a atribuição de orientar e supervisionar a Previdência Social, 

podendo inclusive decidir sobre temas referentes às Caixas de Aposentadorias e 

Pensões. A primeira instituição com abrangência nacional foi a Aposentadoria e 

Pensões dos Marítimos que iniciou via decreto nº 22.872 em 29 de junho de 1933. 

Ao longo da década de 30, devido ao momento de industrialização que o país 

estava, foram criados muitos institutos e caixa de pensões (todos focados no 
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trabalhador urbano): Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM), em 

1933, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (IAPC) em 1933, 

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB) em 1934, Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) em 1936, Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores do Estado (IPASE), em 1938 (Brasil, 2012, p.8).  

A unificação da legislação aplicada aos diversos institutos ocorreu em 1960 

através da Lei Orgânica da Previdência Social (LOAS), nº 3.807, de 26 de agosto, mas 

a implantação da gestão ocorreu um pouco depois em 1966 com a criação do Instituto 

Nacional da Previdência Social (INPS).  

Na década de 70, com a lei nº 6.439 de 1 de setembro de 1977 surge o Sistema 

Nacional de Previdência Assistencial Social cuja missão era de integrar as funções 

que até então ainda eram divididas em concessão e manutenção de benefícios, 

prestação de serviços, custeio de atividades e programas e gestão administrativa, 

financeira e patrimonial da Previdência e da Assistência Social (Brasil, 2007, p.10). 

Para o cumprimento dessa missão foram criadas as seguintes agências de Estado: 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS) e Empresa de Processamento de Dados da 

previdência Social (DATAPREV). Além destas, pela lei completar nº 11 de 25 de maio 

de 1971, foi criado o Programa de assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), 

que passa a conceder ao trabalhador rural os benefícios da aposentadoria que até 

então eram exclusivos dos trabalhadores da área urbana. 

Foi depois da constituição de 1988 que se estabeleceu o conceito de 

seguridade social que é conhecido até os dias atuais: composto pela Previdência 

Social, Saúde e Assistência Social e seguindo os princípios de universalidade da 

cobertura, equiparação da cobertura para os trabalhadores rurais, adoção do salário 

mínimo como piso dos benefícios, descentralização da administração e incidência da 

contribuição sobre múltiplos setores da economia. (Brasil, 2007 p. 12). 

No Brasil, a legislação vigente para a aposentadoria é composta pelas 

seguintes leis: 8.212 e 8.213/1991, que tiveram alguns itens alterados pela lei 

13.183/2015, e possui três grandes regimes previdenciários: Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), Regime Próprio dos Servidores Públicos (RPSP), e o 

Regime Complementar (RG). 
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O RGPS e RPSP possuem regras e público distintos de elegibilidade, sendo 

divididos da seguinte maneira: 

 

1) RGPS - Atende apenas o setor privado e é gerido pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), responsável por atender os empregadores, 

empregados assalariados, domésticos, autônomos e trabalhadores 

rurais como contribuintes do sistema. É compulsório e o cálculo do 

benefício é baseado no tempo de contribuição (valor médio e fator 

previdenciário). Em janeiro de 2017 possuía o teto de R$ 5.531,31. A 

aposentadoria pode ser concedida por idade ou tempo de contribuição, 

sendo segregada por gênero. Homens podem se aposentar a partir de 

65 anos de idade e as mulheres com 60 anos, se estes residirem e 

atuarem na área urbana. No caso de área rural os homens com 60 anos 

e mulheres com 55 anos podem pedir a aposentadoria. O tempo de 

contribuição é aplicado apenas na área urbana, com 35 anos para os 

homens e 30 anos para as mulheres. No Brasil não existe idade mínima 

para efetuar a solicitação de aposentadoria por tempo de contribuição. 

2) RPSP: É o regime que atende os servidores públicos e é compulsório 

com teto e subteto definidos na emenda constitucional nº 41/2003. Por 

esse regime é possível requerer a aposentadoria por idade, sendo 60 

anos para homens e 55 anos para mulheres, não tendo a divisão entre 

urbano e rural, além da aposentadoria compulsória aos 70 anos para 

ambos os sexos.  

3) RG: Este regime é voluntário e sua administração não é do INSS, é 

privada, ficando a critério do cidadão escolher como fazer. Tanto os 

funcionários do setor público quanto privado podem optar por fazê-lo. 
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A tabela abaixo resume as definições acima: 

          Tabela 1: Regras de elegibilidade da Aposentadoria 

Aposentadoria Homens Mulheres 

  RGPS RPSP RGPS RPSP 

Idade (Urbano) 65 60 60 55 

Idade (Rural) 60 - 55 - 

Tempo de Contribuição 35 - 30 - 

Compulsória - 70 - 70 
                             Fonte: Brasil 2013 

 

Conforme mencionado na explicação do sistema RGPS, na legislação brasileira 

não existe idade mínima para solicitar a aposentadoria por tempo de serviço. Com o 

intuito de inibir aposentadorias precoces, a reforma da previdência de 1998 instituiu a 

regra do fator previdenciário, que na prática é um redutor do valor da aposentadoria 

por tempo de contribuição (quanto mais cedo a pessoa se aposentar menos irá 

receber se comparado com a aposentadoria por idade). 

Em 2015 foi atrelada ao fator previdenciário a regra 85/95, ou seja, no ano que 

se aposentar o indivíduo deve somar sua idade mais o tempo de contribuição, e 85/95 

são os pontos necessários para a não aplicação do fator previdenciário. “O número 

de pontos necessários previstos para afastar a aplicação do fator previdenciário 

começa em 85/95 e evolui a partir de 2017 até 2026” (Brasil, 2015, p.9), conforme a 

Tabela 2 abaixo: 

Tabela 2: Regra Progressiva 85/95 

Aposentadoria Homens Mulheres 

Até 30/dez/2018 95 85 

de 31/dez/18 a 30/dez/20 96 86 

de 31/dez/20 a 30/dez/22 97 87 

de 31/dez/22 a 30/dez/24 98 88 

de 31/dez/24 a 30/dez/26 99 89 

de 31/dez/26 em diante 100 90 
         Fonte: Previdência Social 2015  

Outro ponto importante a ser observado referente à aposentadoria é o tempo 

de carência, que corresponde à quantidade de contribuições que devem ser feitas 

para que os segurados filiados possam solicitar a aposentadoria. Esse período 

corresponde a 10, 12 ou 180 contribuições mensais, dependendo da espécie do 

benefício. (Brasil, 2013, p.35). 
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3. ESTRATÉGIA EMPÍRICA E DADOS 

O objetivo principal da análise empírica desta dissertação é verificar o efeito da 

aposentadoria de um idoso na saúde dos indivíduos da família deste idoso, ou seja, a 

maneira com que uma família que possui um idoso aposentado aloca seus recursos. 

O capitulo está estruturado em três partes: inicia-se apresentando os dados 

utilizados, passando pelas estatísticas descritivas e, por fim, trazendo a apresentação 

da estratégia empírica e do modelo desenvolvido. 

3.1 Dados 

Os dados utilizados nesta dissertação provêm da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), de responsabilidade do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Esta foi implantada no Brasil em 1967 com a finalidade 

de produzir informações básicas para o estudo do desenvolvimento socioeconômico 

do país. Desde seu início a PNAD tinha o objetivo de alcançar abrangência nacional, 

intuito este que foi alcançado gradativamente. A partir de 2004 “com a inclusão das 

áreas rurais de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, alcançou a 

cobertura completa do Território Nacional” (IBGE, 2010). 

A princípio os resultados da PNAD eram apresentados trimestralmente (de 

1967 a 1970), tendo essa frequência sido alterada no ano de 1971, quando passou a 

ser realizada de forma anual. A pesquisa anual era realizada sempre no último 

trimestre, com exceção dos anos de realização dos Censos Demográficos (1970, 

1980, 1991 e 2000) e 1994, devido ao momento político pelo qual o país passava. 

A PNAD é “um sistema de pesquisas por amostra de domicílios que, por ter 

propósitos múltiplos, investiga diversas características socioeconômicas, umas de 

caráter permanente nas pesquisas, como as características gerais da população, de 

educação, trabalho, rendimento e habitação, e outras com periodicidade variável, 

como as características sobre migração, fecundidade, nupcialidade, saúde, nutrição e 

outros temas que são incluídos no sistema de acordo com as necessidades de 

informação para o País” (IBGE, 2010). 

Dentre os temas já abordados nos suplementos da PNAD foram realizadas 

questões com foco em migração e fertilização na década de 70, e na década seguinte 

foram incluídas questões referentes à saúde, educação, mercado de trabalho e 

seguridade social, fecundidade feminina, situação do menor, uso de 
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anticoncepcionais, acesso a serviços de saúde, suplementação alimentar, 

participação político-social e utilização de aparelhos elétricos. Na década de 90 os 

temas foram migração, trabalho infantil, fertilidade e mobilidade social. Na década dos 

anos 2000, além dos temas referentes ao suplemento, a própria pesquisa da PNAD 

foi melhorada com adaptações referentes à idade, frequência infantil na escola e pré-

escola, e conteúdos ligados à infraestrutura do domicílio e riqueza das famílias. Como 

suplemento os temas foram: trabalho infantil, saúde e segurança no trabalho, 

educação, posse de telefone móvel para uso pessoal, segurança alimentar, acesso a 

transferência de renda de programas sociais e acesso à internet.  

A presente dissertação irá analisar o impacto da presença de um idoso na 

saúde dos membros de uma família. Para isso serão utilizados os dados da PNAD de 

2008, em conjunto com a Pesquisa Suplementar de Saúde, que traz informações 

referentes à utilização de serviços de saúde e indicadores de saúde, mobilidade física 

dos moradores e sobre a realização de exames preventivos da saúde das mulheres. 

“Na PNAD 2008, foram pesquisadas 391.868 pessoas e 150.591 unidades 

domiciliares, distribuídas por todas as Unidades da Federação” (IBGE, 2010). 

Para a realização deste estudo também foram construídas variáveis de 

controle, que serão explicadas e detalhadas a seguir. 

3.2 Estatísticas Descritivas 

Para possibilitar a adoção da estratégia empírica a ser apresentada na próxima 

seção, alguns tratamentos da base de dados foram essenciais. O primeiro tratamento 

foi a segregação da base total das famílias em aquelas que possuem idosos com 

idade suficiente para se aposentar (elegíveis) versus as famílias que possuem idosos 

próximos da idade de se aposentar (quase elegíveis). As famílias que possuem pelo 

menos um idoso elegível formam o grupo de Tratamento e o grupo de Controle é 

formado por famílias que possuem idosos próximos da aposentadoria. 

A Tabela 3 descreve a participação da população de idosos no total da 

população em 2008, quando 11,1% da população era composta por idosos com 60 

anos ou mais de idade, com a maior concentração relativa de idosos na região 

Sudeste, e a menor concentração na região Centro-Oeste. Os números da tabela 3 

provêm de cálculos realizados pelo IBGE com base na PNAD de 2008. Apenas para 

critério de comparação, para o ano de 2016 esse número salta para 14,3%, sendo que 
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o maior percentual de idosos passa a ser encontrado na região Sul e a menor 

concentração se dá na região Norte (para 2016 os cálculos foram realizados pelo 

IBGE com base na PNAD 2016). 

 

Tabela 3: População Total Residente: 60 anos ou mais idade 

Grandes 
Regiões 

Total 
(1000 

pessoas) 

Total de Idosos Distribuição percentual, por grupos de idade (%) 

Absoluto 
(1000 

pessoas) 

Relativo 
(%) 

60 a 64 
anos 

65 a 69 
anos 

70 a 74 
anos 

75 a 79 
anos 

80 anos 
ou mais 

 Brasil 189 953 21 039 11,1 3,4 2,7 2,0 1,4 1,5 

Sudeste 79 800 9 922 12,4 3,8 3,0 2,3 1,6 1,7 

Sul 27 556 3 333 12,1 3,9 3,0 2,2 1,5 1,5 

Nordeste 53 493 5 441 10,2 3,0 2,6 1,8 1,3 1,5 

Norte  15 327 1 083 7,1 2,4 1,8 1,2 0,8 0,9 

Centro-
Oeste 

13 777 1 261 9,2 2,9 2,4 1,6 1,1 1,1 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008 

 

Na Tabela 4 são apresentados os dados referentes à proporção de idosos3 que 

já estão aposentados presentes na população amostral da pesquisa PNAD 2008. Do 

total de pessoas da amostra (391.868), 26.833 são idosos aposentados, ou seja, 

6,8%. As unidades domiciliares investigadas pela PNAD que possuem idosos, 

possuem, em sua grande maioria, 1 ou 2 idosos, não sendo frequente grande 

concentração de idosos em um mesmo domicilio. 

 

Tabela 4: População Amostral Residente: 60 anos ou mais de idade e aposentada 

Fonte: PNAD (2008) 

 
 

 

                                                           
3 PNAD considera idosos pessoas que possuam 60 anos de idade ou mais 

Grandes 
Regiões 

Total 
Pessoas 

Idosos Aposentados Quantidade de Idosos 

Absoluto  Relativo (%) 1 2 3 4 5 6 

Brasil 391.868 26.833 6,8% 13.096 12.987 683 58 3 6 

Sudeste 114.023 8.870 7,8% 4.167 4.418 253 26 - 6 

Nordeste 125.321 8.682 6,9% 4.366 4.064 225 24 3 - 

Sul 57.495 4.915 8,5% 2.320 2.508 83 4 - - 

Centro-Oeste 43.269 2.171 5,0% 1.108 1.017 44 2 - - 

Norte 51.760 2.195 4,2% 1.135 980 78 2 - - 
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A Tabela 5, em complemento à Tabela 4, apresenta as quantidades absolutas 

e relativas de domicílios entrevistados na PNAD 2008 que possuem idosos 

aposentados. 

Tabela 5: Proporção de domicílios que possuem idosos e aposentados 

Quantidade Total de 
domicílios 

Domicílios que possuem 
idosos 

Domicílios que possuem idosos e 
aposentados 

Absoluto Relativo (%) Absoluto Relativo (%) 

150.591 31.253 20,8% 21.706 14,4% 

Fonte: PNAD (2008) 
 

A Tabela 6 apresenta como foram separados os grupos de tratamento e 

controle a serem usados nas estimações. Conforme já foi destacado, para possibilitar 

a adoção da estratégia empírica proposta neste estudo, foi preciso separar as famílias 

em aquelas que possuem idosos elegíveis para a aposentadoria versus aquelas que 

possuem idosos próximos da idade de se aposentar. As famílias que possuem pelo 

menos um idoso com idade para se aposentar (elegíveis) formam os grupos de 

Tratamento e os grupos de Controle são formados por famílias que possuem idosos 

próximos da aposentadoria (quase elegíveis). Contudo, a definição do que seria um 

período suficientemente próximo da idade de aposentadoria é arbitrária. Com isso, as 

estimações serão feitas considerando diferentes distâncias à idade de aposentadoria, 

o que gera diferentes sub amostras de domicílios.  

Como pode ser visto na Tabela 6, cinco definições diferentes de grupos de 

tratamento e controle foram usadas, gerando cinco sub amostras. Na primeira 

definição (T1), o grupo de tratamento corresponde aos domicílios em que reside um 

homem idoso com idade de 65 anos ou uma mulher com idade de 60 anos, enquanto 

o grupo de controle é formado por domicílios em que reside um homem idoso com 

idade de 64 anos ou uma mulher com idade de 59 anos4. Isto é, o grupo de tratamento 

é formado por domicílios com algum residente que tem a idade mínima suficiente para 

se aposentar. Nas demais sub amostras, o grupo dos tratados vai incluindo idosos 

                                                           
4 Quando, em um mesmo domicílio foram identificados tanto um homem quanto uma mulher para o grupo de 

tratamento ambos foram incluídos e o domicilio foi identificado como possuindo um idoso aposentado. Para 
o grupo de controle, quando identificado um idoso com a idade próxima a aposentadoria, o domicilio foi 
incluído para o grupo de controle dês da primeira identificação, por exemplo, um domicilio que possui um 
homem com 62 anos e uma mulher com 58 anos, esse domicilio possui um idoso do grupo de controle dês do 
grupo 2. Caso, um domicílio possua um idoso aposentado e um idoso em idade próxima a aposentadoria, o 
mesmo foi considerado no grupo de tratamento. 
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com idade um pouco acima da idade mínima para se aposentar, enquanto o grupo de 

controle, definido por indivíduos com idade menor do que a idade de aposentadoria, 

vai incluindo indivíduos gradativamente mais jovens, chegando a 60 para homens e 

55 para mulheres.  

Tabela 6: Grupos de tratamento e controle por sub amostra 

Grupo 
Tratamento Controle 

Homem Mulher Homem Mulher 

T1 65 60 64 59 

T2 65,66 60,61 63,64 58,59 

T3 65,66,67 60,61,62 62, 63,64 57, 58, 59 

T4 65,66,67,68 60,61,62, 63 61,62, 63,64 56, 57, 58, 59 

T5 65,66,67,68,69 60,61,62, 63, 64 60, 61,62, 63,64 55, 56, 57, 58, 59 

                 Fonte: PNAD (2008)  

 

Com base na divisão dos grupos de tratamento e controle descritos na tabela 6, são 
apresentados na  

Tabela 7 a quantidade de pessoas utilizadas em cada grupo de tratamento e 

controle (T1, T2, T3, T4 e T5) bem como sua proporção com relação ao total da 

amostra (que participaram da pesquisa PNAD 2008) em cada grupo (sub amostra), 

respectivamente. 

 

Tabela 7: Quantidade e proporção de pessoas por grupos de tratamento e controle 

Grupo 

Total de 
pessoas 

Total de Pessoas grupo de 
Tratamento 

Controle 

391.868 
Quantidade 
absoluta de 

pessoas 

Quantidade 
relativa de 
pessoas 

Quantidade 
absoluta de 

pessoas 

Quantidade 
relativa de 
pessoas 

T1 8882 2,3% 4285 1,1% 4597 1,2% 

T2 18154 4,6% 8583 2,2% 9571 2,4% 

T3 26819 6,8% 12364 3,2% 14455 3,7% 

T4 36217 9,2% 16156 4,1% 20061 5,1% 

T5 46566 11,9% 19763 5,0% 26803 6,8% 

Fonte: PNAD (2008) 
 

Na Tabela 8 são apresentados os dados referentes à quantidade de domicílios, 

por sub amostra, bem como a proporção de domicílios com relação ao total de 

domicílios que participaram da PNAD: 
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Tabela 8: Quantidade e proporção de domicílios por grupos de tratamento e controle 

Grupo 

Total de 
domicílios 

Tratamento Controle 

150.591 
Quantidade 
absoluta de 
domicílios 

Quantidade 
relativa de 
domicílios 

Quantidade 
absoluta de 
domicílios 

Quantidade 
relativa de 
domicílios 

T1 2696 1,8% 1325 0,9% 1371 0,9% 

T2 5596 3,7% 2723 1,8% 2873 1,9% 

T3 8306 5,5% 3957 2,6% 4349 2,9% 

T4 11203 7,4% 5188 3,4% 6015 4,0% 

T5 14357 9,5% 6369 4,2% 7988 5,3% 

Fonte: PNAD (2008) 

 

No Brasil, a OMS recomenda que as mulheres a partir de 25 anos de idade 

realizem exames preventivos referentes ao câncer de colo do útero e ao câncer de 

mama. Na realização desta dissertação foi possível verificar que se uma mulher 

realiza um dos exames ela realiza os demais, por esse motivo optou-se por utilizar 

apenas a variável referente ao exame preventivo do câncer de mama. A Tabela 9, 

Tabela 10 e Tabela 11 apresentam, respectivamente, as quantidades relativas e 

absolutas das mulheres que realizaram o exame preventivo ao câncer de mama. 

 A tabela 9 apresenta a quantidade total de mulheres com 25 anos ou mais de 

idade bem como a quantidade de mulheres que realizaram o exame preventivo ao 

câncer de mama e a proporção com relação a quantidade total de mulheres na 

amostra. A tabela 10 apresenta a quantidade total de mulheres que se encontra na 

faixa de idade recomendada pela OMS, ou seja, mulheres que estão entre os 25 e 40 

anos, bem como a quantidade absoluta e relativa de mulheres que realizaram o exame 

preventivo ao câncer de mama. Já a tabela 11, apresenta os dados para a idade que 

é tratada como obrigatória para a OMS, mulheres com idade igual ou superior aos 41 

anos. Assim como a Tabela 9 e a Tabela 10, na Tabela 11 são apresentados os dados 

referentes a quantidade total de mulheres na amostra com idade igual ou superior a 

41 anos, bem como as quantidades absolutas e relativas de mulheres que realizaram 

o exame preventivo ao câncer de mama. 
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Tabela 9: Exame preventivo ao câncer de mama: Mulheres >24 anos 

Quantidade total de mulheres (>24) 
Mulheres entre que realizaram exame preventivo (> 24) 

Absoluto Relativo (%) 

182.600 14.625 8,0% 

     Fonte: PNAD (2008) 

 

Tabela 10: Exame preventivo ao câncer de mama: Mulheres >24 < 41 anos 

Quantidade total de mulheres (> 24 
<41) 

Mulheres entre que realizaram exame preventivo (>24 
<41) 

Absoluto Relativo (%) 

3.896 3.282 84,2% 

    Fonte: PNAD (2008) 
 

Tabela 11: Exame preventivo ao câncer de mama: Mulheres >40 anos 

Quantidade total de mulheres (>40) 
Mulheres entre que realizaram exame preventivo (>40) 

Absoluto Relativo (%) 

14.364                   11.343  79,0% 

       Fonte: PNAD (2008) 
 

A Tabela 12 apresenta estatísticas descritivas comparando os domicílios 

selecionados no grupo T5 (ver tabela 6) com os demais domicílios entrevistados para 

a PNAD 2008. A comparação é feita para a idade do chefe da família, renda per capita, 

anos de estudos do chefe da família, % de domicílios urbanos, % de doenças crônicas 

e % de pessoas que possuem seguro saúde. Em uma primeira análise desta tabela é 

possível verificar que os grupos de tratamento e de controle selecionados para esta 

dissertação possuem o chefe da família com maior idade comparativamente aos 

demais domicílios, e com maior renda per capita e % de seguro saúde, fatores estes 

que contribuem para a determinação da alocação da renda na saúde. Ambos os 

grupos possuem concentração urbana e, conforme esperado devido a maior idade, 

observamos uma maior incidência de doenças crônicas no grupo selecionado para 

este estudo (T5). 
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Tabela 12: Comparativo estatística descritiva T5 e demais domicílios 

Variável N° Obs. Média 
Desvio 
Padrão 

Min p25 p50 p75 Max 

Domicílios Grupo T5         

Idade Chefe Família 46566 67,38 8,8% 16,0 58,0 63,0 69,0 112,0 

     Renda Per Capita 44474 704,5 5,5% 0,0 228,0 415,0 730,0 52833,0 

     Anos Estudo Chefe  46566 7,0 3,0% 0,0 2,0 5,0 11,0 29,0 

     % Urbano 46566 84,7% 0,2% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

     % Doenças 46566 34,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

     % Seguro Saúde 46566 25,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Demais domicílios 
                

Idade Chefe Família 345302 47,5 3,3% 10,0 34,0 43,0 54,0 109,0 

    Renda Per Capita 334742 563,3 1,7% 0,0 166,0 316,0 600,0 150000,0 

    Anos Estudo Chefe  345302 7,5 0,9% 0,0 4,0 8,0 11,0 25,0 

    % Urbano 345302 84,2% 0,1% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    % Doenças 345302 22,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

    % Seguro Saúde 345302 24,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Fonte: PNAD (2008) 
 

Por fim, a Tabela 13 e Tabela 14 apresentam uma breve descrição das 

variáveis dependentes e de controle respectivamente que foram construídas com 

base no questionário da PNAD 2008 para verificação do impacto da presença de um 

idoso aposentado na saúde das famílias no Brasil. Na construção das variáveis 

dependentes foram consideradas questões ligadas diretamente a variáveis de saúde, 

ou seja, questões que investigam de alguma maneira a saúde. Já para as variáveis 

de controle, a intenção foi melhorar a medida do efeito da aposentadoria versus outras 

variáveis que de alguma maneira também possam impactar a melhora ou piora da 

saúde das pessoas. 
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Tabela 13: Variáveis dependentes utilizadas nas regressões estimada 

Categoria Variável Descrição 

Autoavaliação do 
estado de saúde  

p_saude_muitobom 
Proporção de pessoas do domicílio que 
responderam a autoavaliação de saúde como: muito 
bom 

p_saude_bom 
Proporção de pessoas do domicílio que 
responderam a autoavaliação de saúde como: bom 

p_saude_regular 
Proporção de pessoas do domicílio que 
responderam a auto avaliação de saúde como: 
regular 

p_saude_ruim 
Proporção de pessoas do domicílio que 
responderam a autoavaliação de saúde como: ruim 

p_saude_muitoruim 
Proporção de pessoas do domicílio que 
responderam a autoavaliação de saúde como: muito 
ruim 

      

Saúde da Mulher 

p_exames 

Proporção total de mulheres com idade maior ou 
igual a 25 anos do domicílio que realizaram o exame 
preventivo ao câncer de mama 

p_exames_041 

Proporção de mulheres com idade entre 25 e 40 
anos do domicílio que realizaram o exame 
preventivo ao câncer de mama 

p_exames_41 

Proporção de mulheres com idade maior ou igual a 
41 anos do domicílio que realizaram o exame 
preventivo ao câncer de mama 

      

Atividade habituais 
p_atividades_dom 

Proporção de pessoas do domicílio que nas duas 
últimas semanas deixaram de realizar quaisquer de 
suas atividades habituais  

p_atmotivo_dom  

Proporção de pessoas do domicílio que nas duas 
últimas semanas deixaram de realizar quaisquer de 
suas atividades habituais por motivo de saúde 

      

Doenças Crônicas p_doencas_dom 
Proporção de pessoas do domicilio que reportaram 
possuir alguma doença crônica 

     

Procurou Serviço 
de Saúde 

p_procuroum_dom 

Proporção de pessoas do domicílio que nas duas 
últimas semanas procurou algum lugar, serviço ou 
profissional de saúde para atendimento relacionado 
à própria saúde 

p_procurou_mpub_dom 

Proporção de pessoas do domicílio que nas duas 
últimas semanas procurou serviço de saúde público 

p_procurou_mpart_dom 

Proporção de pessoas do domicílio que nas duas 
últimas semanas procurou serviço de saúde 
particular 

      

Necessidade de 
serviços 

hospitalares 

p_internacao 

Proporção de pessoas no domicílio que nos 12 
últimos meses esteve internado 

p_internacao_pub 

Proporção de pessoas no domicílio que nos últimos 
12 meses esteve internado em hospital público 

p_internacao_part 

Proporção de pessoas no domicílio que nos últimos 
12 meses esteve internado em hospital particular 

      

Fonte: Dados do estudo (PNAD) 
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Tabela 14: Variáveis de controle utilizadas nas regressões estimadas 

 

Categoria Variável Descrição 

Regiões do Brasil 

sul Região Sul do país 

norte Região Norte do país 

nordeste Região Nordeste do país 

centro Região Centro-Oeste do país 

Divisão Urbana ou 
Rural 

Urbana 
Dummy com a informação se região igual a 1 urbana 
ou igual a zero rural 

Infraestrutura 
Domicílio (Riqueza) 

banheiro Domicílio possui banheiro 

lixo Domicílio possui coleta de lixo 

esgoto Domicílio possui esgoto 

energia Domicílio possui energia elétrica 

agua Domicílio possui agua encanada 

internet Domicílio possui acesso a internet 

Renda 
renda Renda per capita 

renda2 Renda per capita ao quadrado 

Seguro Saúde  p_seguro_saude_lt 
Proporção de pessoas que possuem seguro saúde 
pago pelo empregador 

Proporção de 
crianças e 

adolescentes 
p_crianca_adoles 

Proporção de crianças e adolescentes do domicílio com 
idade igual ou menor a 18 anos 

Proporção de 
idosos 

p_idoso 
Proporção de idosos do domicílio com idade igual ou 
maior a 60 anos 

Chefe da Família 

anos_est_chefe Anos de estudo do chefe da família 

educ_chefe2 Anos de estudo do chefe da família ao quadrado 

idade_chefe idade do chefe da família 

idade_chefe2 idade do chefe da família ao quadrado 

dom_chefe_masc Gênero do chefe da família (se homem = 1) 

Fonte: Dados do estudo (PNAD) 
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3.3 Modelo Empírico 

No Brasil a possibilidade de aposentadoria por idade é regulamentada para as 

mulheres a partir dos 60 anos e para os homens a partir dos 65 anos, como já 

apresentado na seção 2.3 desta dissertação. Assim, para isolar apenas o efeito da 

aposentadoria na condição de saúde do indivíduo, o modelo empírico comparou 

domicílios que possuem idosos elegíveis para a aposentadoria (grupo de tratamento) 

com domicílios que possuem idosos quase elegíveis (grupo de controle). Parte da 

literatura argumenta que os possíveis efeitos benéficos da aposentadoria não 

decorrem apenas de um eventual aumento de renda, mas também de uma maior 

segurança e sensação de estabilidade de renda, por exemplo. Portanto, a presente 

dissertação controla a renda per capita do domicílio de modo a medir esse efeito 

decorrente de outros fatores. 

 Ponczek (2011) argumenta que as características não observadas das famílias 

podem ser correlacionadas não apenas com a renda, mas também com o 

investimento em educação e saúde. Com isso o autor destaca a importância do uso 

de um modelo de painel (diferenças em diferenças), mesmo usando a metodologia de 

RDD e observando apenas domicílios com idosos elegíveis e quase elegíveis. Como 

a presente dissertação não possui dados de painel disponíveis, surge a necessidade 

de controlar todas as características observáveis que possam afetar 

investimento/cuidados em saúde, de modo a minimizar/eliminar características não 

observáveis que causem viés nas estimações.  

Em sua aplicação Ponczek (2011) utiliza como variáveis de saúde da família a 

ocorrência de doença na família e a utilização de algum serviço de saúde pública nas 

duas semanas anteriores à entrevista. Dentre as variáveis utilizadas nesta 

dissertação, também serão utilizadas as propostas por Ponczek, porém neste estudo 

foi possível investigar muitos outros indicadores de saúde. 

Além disso, Ponczek (2011) usa a abordagem de intent-to-treat para evitar viés 

de seleção, pois os efetivamente tratados (domicílios com idosos efetivamente 

aposentados) podem ter características próprias (a decisão de pedir a aposentadoria 

e o timing do pedido podem ser variáveis endógenas). Assim sendo, o uso de famílias 

com idosos elegíveis na construção do grupo dos tratados visa solucionar esse 

possível problema de endogeneidade e por isso a presente dissertação também utiliza 

a abordagem intent-to-treat, através da adoção de um modelo RDD cujo cut-point, 
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determinado pela idade, separa quase elegíveis de elegíveis. Em econometria, o 

modelo RDD é caracterizado por uma atribuição de tratamento que se baseia na 

determinação de um cut-point decorrente de uma regra exógena, gerando uma 

descontinuidade na probabilidade de recebimento de tratamento neste ponto. 

Dos trabalhos seminais ligados à RDD, o mais conhecido é o de Thristhlewaite 

e Cook (1960), que estimou o impacto de um prêmio por mérito no desempenho dos 

alunos. Nesse estudo receberiam o prêmio os alunos que tivessem a nota acima de 

determinado valor (por exemplo, 8.00), enquanto os alunos com nota abaixo desse 

determinado valor não receberiam o prêmio. Os autores argumentam que os 

indivíduos que estão logo abaixo do ponto de corte (por exemplo, com 7.99) são muito 

semelhantes aos indivíduos logo acima do ponto de corte (por exemplo, com 8.01), 

exceto pelo fato de que não receberam o prêmio, e os primeiros seriam um bom grupo 

de controle.  

Uma ideia semelhante à aplicação realizada nos estudos de Thristhlewaite e 

Cook (1960) será utilizada neste estudo, em que a idade é usada como referencial 

para o corte. Com base nesse cut-point é possível efetuar a segregação entre o grupo 

de controle, formado pelos domicílios com moradores quase elegíveis e o grupo 

tratado, formado pelos domicílios com moradores elegíveis (conforme Tabela 6 da 

seção 3.2 deste capítulo: grupos de tratamento e controle). Neste caso é esperado 

que as famílias que possuem elegíveis possuam melhores indicadores de saúde. 

Em modelos de regressão com descontinuidade, a abordagem mais simples 

para estimar o efeito marginal médio do tratamento é estimar uma regressão linear 

local na vizinhança do ponto de corte (cut-point), com a variável dependente (outcome 

variable) sendo regredida sobre a variável de tratamento, um polinômio sobre a 

variável que determina o ponto de corte (running variable) e a interação dessas 

variáveis. Contudo, como coloca Pustejovsky (2016), na prática é bastante comum a 

inclusão de covariadas adicionais na regressão linear local. 

Além disso, em modelos de regressão com descontinuidade, a literatura 

distingue duas abordagens mais conhecidas: a regressão descontinua Sharp e a 

regressão descontinua Fuzzy.” Sendo que no modelo Sharp (SRD) o tratamento é 

conhecido e depende em uma forma determinística de algumas variáveis observáveis” 

(Romero e Hermeto,2007), enquanto no modelo “Fuzzy (FRD) a variável “tratamento” 

é uma variável aleatória, dadas as variáveis observáveis, mas a probabilidade 
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condicional é conhecida no ponto descontínuo que a variável observável toma o valor 

do limiar” (Romero e Hermeto,2007). 

Para o desenvolvimento do estudo empírico e a identificação causal entre a 

aposentadoria e a decisão de alocação de recursos na saúde, foi realizada a 

estimação do seguinte modelo geral (1): 

 

Saúdei = β0+ β1.tratamento_domiciliosi + f(Idi) + β2.controles_regiaoi + 

β3.dummyurbana_rurali + β4.controles_infraestutura_domiciliari + 

β5.controles_rendai + β6.controles_seguro_saudelti + β7.controles_criancai + 

β8.controles_idosoi + β9.controles_chefe_familiai + µi 

 

Em que: 

 

Saúdei é um indicador de saúde ou cuidados com a saúde do domicílio i; 

tratamento_domiciliosi é uma variável binária indicando se o domicílio pertence ao 

grupo dos tratados (valor igual a 1) ou ao grupo de controle (valor igual a 0); e 

controles_regiaoi, dummyurbana_rurali, controles_infraestutura_domiciliari, 

controles_rendai, controles_seguro_saudelti, controles_criancai, controles_idosoi, e 

.controles_chefe_familiai são vetores de variáveis de controle do domicílio i, 

especificadas ao final desta seção. 

           Idi é a variável a partir da qual os grupos de tratamento e controle foram 

construídos (running variable). Melhor explicando, todos os domicílios considerados 

nas regressões têm um residente idoso com idade igual ou próxima à idade mínima 

de aposentadoria, cuja idade foi usada para construir os grupos de tratamento e 

controle, idoso esse que chamaremos de “idoso de referência do domicílio”. Se o idoso 

de referência do domicílio i for um homem, a variável Idi é igual à diferença entre a 

idade desse idoso e o valor 65. Se o idoso de referência do domicílio i for uma mulher, 

a variável Idi é igual à diferença entre a idade dessa mulher e o valor 60. Assim sendo, 

para a sub amostra T5 (ver tabela 6), Idi varia de -5 a 4.  Finalmente, a função f(Idi) 

corresponde a uma função polinomial da variável Idi5. 

                                                           
5 Para a sub amostra T1 esse polinômio não foi incluído porque a variável Idi nesse caso assumiria apenas dois 

valores (-1 e 0). 
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Conforme citado no início desta seção, como não havia informações para 

estimação em painel, mas existia a possibilidade da análise do impacto da 

aposentadoria diretamente ligado ao cut-point (possibilidade de se aposentar ser 

exógena e ligada à idade), a estimação será feita através da aplicação da metodologia 

de RDD, utilizando os grupos de tratamento e controle.  

Ainda assim, já que não foi possível usar modelos de painel, considerou-se 

necessário utilizar variáveis de controle ligadas à região em que a família se encontra 

no Brasil (se urbana ou rural e as cinco macrorregiões) e ao chefe da família, além de 

renda per capita, proporção de crianças no domicílio, proporção de idosos no domicilio 

e controles de infraestrutura. 

O modelo empírico desta dissertação testa a hipótese de que, em (1), o 

parâmetro β1 seja positivo e significante nas variáveis ligadas à melhora da saúde 

e/ou negativa e significante nas variáveis que demonstram a deterioração da saúde. 

Ou seja, o objetivo é testar se o fato de um residente do domicílio se aposentar 

melhora a saúde (ou o cuidado com a saúde) da família em comparação a grupos 

muito parecidos que se diferenciam apenas pela idade de elegibilidade e, portanto, 

não aposentados, dado que se espera que aqueles que estão abaixo do cut-point 

sejam muito similares aos que estão pouco acima deste.  

Os grupos foram construídos conforme apresentado na tabela 6 da seção 3.2, 

resultando em cinco sub amostras. Para a primeira sub amostra o grupo de controle 

(quase elegíveis) é formado por domicílios que têm uma mulher de 59 anos ou um 

homem de 64 anos, enquanto o grupo de tratamento é formado por domicílios que 

têm uma mulher de 60 anos ou um homem de 65. A partir daí, em cada sub amostra, 

são acrescentados idosos um pouco mais jovens no grupo de controle e um  pouco 

mais velhos no grupo de tratamento, chegando, no grupo de controle, aos 60 anos 

para os homens e aos 55 anos para as mulheres.  

1 - dom_t_1 (T1): Variável dummy igual a 1 para domicílios em que reside um 

homem de 65 anos ou uma mulher de 60 anos, e igual a zero para domicílios em que 

reside um homem de 64 anos ou uma mulher de 59 anos (e não reside nenhum 

homem de 65 ou mulher de 60 anos). Essa variável foi utilizada para a sub amostra 

composta apenas por domicílios em que reside algum indivíduo com uma dessas 

características. 
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2 - dom_t_2 (T2): Variável dummy igual a 1 para domicílios em que reside um 

homem com 65 ou 66 anos ou uma mulher com 60 ou 61 anos e igual a zero para 

domicílios em que reside um homem de 63 ou 64 anos ou uma mulher de 58 ou 59 

anos (e não reside nenhum homem de 65 ou 66 ou mulher de 60 ou 61 anos). Essa 

variável foi utilizada para a sub amostra composta apenas por domicílios em que 

reside algum indivíduo com uma dessas características.  

3 - dom_t_3 (T3): Variável dummy igual a 1 para domicílios em que reside um 

homem com 65, 66 ou 67 anos ou uma mulher com 60, 61 ou 62 anos e igual a zero 

para domicílios em que reside um homem de 62, 63 ou 64 anos ou uma mulher de 57, 

58 ou 59 anos (e não reside nenhum homem de 65,66 ou 67 ou mulher de 60, 61 ou 

62 anos). Essa variável foi utilizada para a sub amostra composta apenas por 

domicílios em que reside algum indivíduo com uma dessas características. 

4 - dom_t_4 (T4): Variável dummy igual a 1 para domicílios em que reside um 

homem com 65, 66, 67 ou 68 anos ou uma mulher com 60, 61, 62 ou 63 anos e igual 

a zero para domicílios em que reside um homem de 61,62, 63 ou 64 anos ou uma 

mulher de 56, 57, 58 ou 59 anos (e não reside nenhum homem de 65,66, 67 ou 68 ou 

mulher de 60, 61, 62 ou 63 anos). Essa variável foi utilizada para a sub amostra 

composta apenas por domicílios em que reside algum indivíduo com uma dessas 

características. 

5 - dom_t_5 (T5): Variável dummy igual a 1 para domicílios em que reside um 

homem com 65, 66, 67, 68 ou 69 anos ou uma mulher com 60, 61, 62, 63 ou 64 anos 

e igual a zero para domicílios em que reside um homem de 60,61,62, 63 ou 64 anos 

ou uma mulher de 55,56, 57, 58 ou 59 anos (e não reside nenhum homem de 65,66, 

67, 68 ou 69 ou mulher de 60, 61, 62, 63 ou 64 anos). Essa variável foi utilizada para 

a sub amostra composta apenas por domicílios em que reside algum indivíduo com 

uma dessas características 

A variável Saúde no modelo geral representa as variáveis dependentes que 

foram utilizadas nas regressões e foram apresentadas na Tabela 13 da seção 3.2 

deste capítulo (Variáveis dependentes utilizadas nas regressões estimadas). As 

variáveis dependentes foram classificadas em seis categorias:  

 

Categoria 1) Autoavaliação de saúde (p_saude_muitobom, p_saude_bom, 

p_saude_regular, p_saude_ruim, p_saude_muitoruim): na pesquisa da PNAD de 
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2008 foi incluída a seguinte questão: De um modo geral, considera seu próprio estado 

de saúde como: Muito bom, Bom, Regular, Ruim ou Muito Ruim. A partir dessa 

questão foram criadas cinco variáveis, descritas a seguir:  

1- p_saude_muitobom: proporção de pessoas que auto avaliaram seu 

estado de saúde como muito bom. 

2- p_saude_bom: proporção de pessoas que auto avaliaram seu estado de 

saúde como bom. 

3-  p_saude_regular: proporção de pessoas que auto avaliaram seu estado 

de saúde como regular.  

4- p_saude_ruim: proporção de pessoas que auto avaliaram seu estado de 

saúde como ruim. 

5-  p_saude_muitoruim: proporção de pessoas que auto avaliaram seu 

estado de saúde como muito ruim.  

 

Categoria 2) Saúde da Mulher (p_exames, p_exames_041 e 

p_exames_41): na pesquisa da PNAD 2008 foi incluída uma seção especificamente 

voltada para a saúde das mulheres maiores do que 25 anos (exame indicado para 

mulheres maiores que 25 e obrigatório para mulheres com 41 anos ou mais), com 

questões ligadas a prevenção do câncer de mama e câncer de colo do útero, sendo 

estas: Quando foi a última vez que fez exame clínico das mamas realizado por médico 

ou enfermeiro? Quando foi a última vez que fez mamografia? Quando foi a última vez 

que fez exame preventivo para câncer do colo do útero? No entanto, observou-se que 

a mulher que realiza um dos exames realiza os demais, portanto optou-se por utilizar 

apenas um deles, no caso: “Quando foi a última vez que fez exame clínico das mamas 

realizado por médico ou enfermeiro?”. A partir desta questão, as variáveis 

dependentes criadas foram separadas por idade sendo p_exames para todas as 

mulheres maiores de 25 anos; p_exames_041 para mulheres entre 25 e 40 anos e 

p_exames_41 para mulheres com mais de 41 anos de idade. Então, para cada faixa 

etária, a variável corresponde à proporção de mulheres nessa faixa etária (do 

domicílio) que realizaram o exame. 

 

Categoria 3) Atividades habituais (p_atividades_dom, p_atmotivo_dom): 

na pesquisa da PNAD 2008 foram feitas perguntas referentes à realização de 
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atividades habituais dos indivíduos. Se nos últimos doze meses antes da pesquisa a 

pessoa deixou de realizar alguma atividade habitual e se deixou de realizar por motivo 

de saúde. Para verificar a proporção de pessoas que deixaram de realizar atividades 

habituais e se o motivo foi ligado à saúde foram criadas duas variáveis que 

respectivamente são: Proporção de pessoas no domicílio que, nas duas últimas 

semanas, deixou de realizar quaisquer de suas atividades habituais, e proporção de 

pessoas no domicílio que nas duas últimas semanas deixou de realizar quaisquer de 

suas atividades habituais por motivo de saúde. 

 

Categoria 4) Doenças Crônicas (p_doencas_dom): não temos na pesquisa 

da PNAD (o que poderia ser extremamente útil nesta pesquisa) questões referentes à 

realização de exames para os demais indivíduos (que não as mulheres acima de 25 

anos), portanto criamos uma variável que buscou identificar a proporção de indivíduos 

com doenças crônicas em uma família. Para isso, primeiro foram identificadas as 

famílias que tinham as seguintes doenças: problema na coluna/costas artrite, 

reumatismo, câncer, diabetes, bronquite/asma, hipertensão, coração, renal crônica, 

depressão, tuberculose, tendinite/tenossite e cirrose. Depois se considerou a 

somatória de pessoas com alguma dessas doenças por família e por último criamos a 

proporção de incidência dessas doenças por família. Como a maioria das doenças 

tendem a aumentar com a idade avançada, a utilização dessa variável na regressão 

exige certa cautela. 

 

Categoria 5) Procurou Serviço de Saúde (p_procuroum_dom, 

p_procurou_mpub_dom, p_procurou_mpart_dom): as três variáveis dessa 

categoria têm o objetivo de identificar que, dado que uma pessoa procurou médico 

nas últimas duas semanas, se esse serviço foi público ou particular. Essa divisão 

contribuiu para a identificação da alocação da renda no serviço de saúde particular. 

1 - p_procuroum_dom: proporção de pessoas no domicílio que nas duas 

últimas semanas (anteriores a pesquisa), procuraram algum lugar, serviço ou 

profissional de saúde para atendimento relacionado à própria saúde. 

2 - p_procurou_mpub_dom: proporção de pessoas no domicílio que nas duas 

últimas semanas procurou serviço de saúde público. 
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3 - p_procurou_mpart_dom: proporção de pessoas no domicílio que nas duas 

últimas semanas procurou serviço de saúde particular.  

 

Categoria 6) Necessidade de serviços hospitalares (p_internacao, 

p_internacao_pub, p_internacao_part): nesta categoria de variáveis a divisão foi 

similar à “procurou serviços de saúde”. A diferença entre as duas categorias é que na 

primeira se parte da hipótese de que a utilização do serviço teve o viés de prevenção 

enquanto a internação foi algo mais emergencial. Além deste ponto, dado que existiu 

a necessidade de serviços hospitalares devido a internação, buscamos investigar se 

essa utilização foi do serviço público ou particular: 

1 - p_internacao: proporção de pessoas no domicílio que, nos doze últimos 

meses, esteve internado. 

2 - p_internacao_pub: proporção de pessoas no domicílio que, nos últimos 

doze meses, esteve internado em hospital público.  

3 - p_internacao_part: proporção de pessoas no domicílio que, nos últimos 

doze meses, esteve internado em hospital particular. 

 

Por fim, com relação as variáveis de controle apresentadas na especificação 

do modelo (1), optamos por classifica-las conforme os grupos abaixo: 

 

Regiões do Brasil: Nesta categoria foram criadas as dummys referentes às 

macrorregiões brasileiras, sendo: sudeste – Região Sudeste, sul - Região Sul, norte- 

Região Norte, nordeste - Região Nordeste, centro - Região Centro-Oeste. Para evitar 

colinearidade perfeita é preciso excluir uma região e foi excluída a região sudeste, a 

mais representativa e com maior renda per capita. 

Divisão Urbana ou Rural (Urbana): para identificação dos domicílios 

localizados em região urbana ou rural utilizamos uma dummy com a informação se a 

região é urbana (1) ou rural. 

Infraestrutura Domicílio: Para realizarmos as regressões, consideramos 

também a importância de controlarmos o nível de acesso que estas têm a saneamento 

e infraestrutura. A escolha desses controles baseou-se em questões que possuíam 

mais respostas, isto é, não traziam muitos campos com missing values, pois estas 
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impactariam os resultados diminuindo os graus de liberdade das regressões. Para 

tanto escolhemos como variáveis de infraestrutura do domicilio:  

1- banheiro – variável dummy indicando se o domicílio possui banheiro;  

2- lixo – variável dummy indicando se o domicílio possui coleta de lixo;  

3- esgoto – variável dummy indicando se o domicílio possui tratamento de 

esgoto;  

4- energia – variável dummy indicando se o domicílio possui energia elétrica; 

agua – variável dummy indicando se o domicílio possui água encanada;  

5- internet – variável dummy indicando se o domicílio possui acesso à internet. 

Renda: como variáveis de renda, utilizamos a informação referente à renda per 

capita dos domicílios, e também renda per capita ao quadrado sendo: renda e renda2. 

As variáveis de renda são controles utilizados para captar diferenças nas condições 

de vida, mas também controlam a possível variação da renda para os domicílios que 

possuem os idosos aposentados (grupo de tratamento - elegíveis) quando comparado 

com os domicílios que possuem idosos próximos da idade de se aposentar (grupo de 

controle - quase elegíveis). Assim sendo, espera-se que o efeito da aposentadoria a 

ser estimado seja líquido do efeito do possível aumento (ou mesmo redução) de renda 

per capita que a aposentadoria pode proporcionar.  

Seguro Saúde (p_seguro_saude_lt): no Brasil ainda é baixa a proporção de 

pessoas que possuem o serviço de seguro saúde por escolha própria, grande parte 

da população que possui esse serviço geralmente é ligada a algum empregador. 

Neste estudo consideramos que possuir seguro saúde pago pelo empregador não é 

uma decisão individual e sim uma situação determinada exogenamente. Assim sendo, 

o fato de o chefe do domicílio possuir seguro de saúde pago pelo empregador foi 

considerado uma variável de controle. 

Já um seguro de saúde que não é pago pelo empregador foi considerado uma 

decisão que pode ser influenciada pela aposentadoria. Assim sendo, essa decisão foi 

estudada como uma variável dependente. Isto é, investigou-se a possibilidade desse 

tipo de seguro ser um dos mecanismos pelos quais a aposentadoria pode influenciar 

as condições de saúde (um dos canais). 

Proporção de crianças e adolescentes: Uma vez que a composição etária 

dos residentes do domicílio pode influenciar alguns dos indicadores de saúde 

investigados, incluímos o controle referente a proporção de crianças e adolescentes 
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por domicílio, levando em consideração a determinação da idade referência dada pela 

OMS (18 anos). 

 Proporção de idosos: Alguns domicílios possuem idosos fora do grupo de 

tratamento e controle, por esse motivo optou-se por controlar a proporção de idosos 

por domicilio.  

Chefe da Família: Por fim, optamos também por utilizar controles que indiquem 

se as características do chefe da família influenciam a decisão da alocação da renda 

nas famílias que possuem idosos aposentados (grupo de tratamento – elegíveis) 

versus as famílias que não possuem (grupo de controle – quase elegíveis). Os 

controles utilizados foram: 

1 - anos_est_chefe - anos de estudo do chefe da família;  

2 - educ_chefe2 - anos de estudo do chefe da família ao quadrado;  

3 - idade_chefe - idade do chefe da família;  

4 - idade_chefe2 - idade do chefe da família ao quadrado;  

5 - dom_chefe_masc – gênero do chefe da família (1=homem). 

 

A Tabela 13 e a Tabela 14 da seção 3.2 apresentam um resumo com as 

categorias, nome e descrição de cada uma das variáveis detalhadas nesta seção. 

Conforme já mencionado, todas as variáveis utilizadas nas regressões desta 

dissertação foram criadas a partir das variáveis do questionário da PNAD 2008, 

combinando as bases de domicílios e pessoas, bem como as questões do suplemento 

referente à saúde. 
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4. RESULTADOS 

A análise empírica desta dissertação tem como objetivo principal verificar qual 

é o impacto da aposentadoria de um idoso na saúde dos indivíduos da família deste 

idoso, pois com base na literatura admitimos que o fato de uma família possuir um 

idoso aposentado pode proporcionar a sensação de maior segurança, bem como de 

estabilidade da renda.  

O capitulo está estruturado em duas partes: a primeira apresentando os 

resultados do efeito da aposentadoria nos indicadores de saúde do domicilio e a 

segunda parte apresentando o efeito da aposentadoria no investimento em plano de 

saúde particular, que poderia ser um canal através do qual a aposentadoria poderia 

influenciar as condições de saúde da família. 

4.1 Efeito da aposentadoria em indicadores de saúde do domicílio 

O modelo (1) apresentado na seção 3.3 foi estimado primeiramente utilizando 

o método de mínimos quadrados (MQO) em cada uma das cinco sub amostras de 

domicílios e, em seguida, utilizando o comando rdrobust do Stata determinando 

previamente os bandwidths que seriam utilizados bem como a função Kernel Uniforme 

que dá igual ponderação às observações.” A escolha preferida da ordem polinomial é 

p = 1, o que dá o estimador de ponto RD linear local padrão” (Calonico, Cattaneo, 

Farrel e Titiunik, 2016). 

Para cada uma das duas metodologias utilizadas, foi estimada uma regressão 

para cada uma das variáveis dependentes de saúde (Tabela 13), conforme 

apresentado no modelo (1) do item 3.3, totalizando dezessete regressões para cada 

um dos grupos (sub amostras), resultando finalmente em 85 regressões para cada 

metodologia (dezessete regressões para cada um dos cinco grupos, para cada 

metodologia). 

Num segundo momento, na seção 4.2, utilizamos a variável seguro de saúde 

particular (que não é pago pelo empregador) como variável dependente, pois 

consideramos que essa é uma decisão que pode ser influenciada pela aposentadoria 

e pode ser um dos mecanismos pelos quais a aposentadoria pode influenciar as 

condições de saúde (um dos canais).  

A Tabela 15 apresenta o resumo dos resultados da primeira metodologia de 

regressão linear (MQO) para as 17 egressões estimadas para cada sub amostra 
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(categorias apresentadas na seção 3.3 desta dissertação). Os resultados completos, 

incluindo todas as variáveis de controle, estão disponíveis no anexo.  

 

Tabela 15: Resultados Regressões RDD – Regressão Linear MQO 

Cat. Variável Dependente 
Grupo de Tratamento / Controle 

dom_t_1 dom_t_2 dom_t_3 dom_t_4 dom_t_5 

1 

(1) p_saude_muitobom 0.0301*** 0.0394*** 0.0241*** 0.0219*** 0.0158*** 

(2) p_saude_bom 0.0144* 0.00515 0.0103 0.0154** 0.0315*** 

(3) p_saude_regular -0.0237*** -0.0203** -0.0227*** -0.0231*** -0.0307*** 

(4) p_saude_ruim -0.0128*** -0.0149*** -0.00692* -0.0108*** -0.0125*** 

(5) p_saude_muitoruim -0.00791*** -0.00929*** -0.00477** -0.00340** -0.00410*** 

2 

(6) p_exames 0.00455 -0.00456 -0.0317 -0.0243 -0.0164 

(7) p_exames_041 0.0455 0.0374 0.0191 -0.0141 0.00957 

(8) p_exames_41 -0.0575** -0.0426 -0.0814*** -0.0825*** -0.0730*** 

3 
(9) p_atividades_dom -0.0186*** -0.0250*** -0.0236*** -0.0120*** -0.00998*** 

(10) p_atmotivo_dom -0.0137*** -0.0236*** -0.0229*** -0.0133*** -0.0131*** 

4 (11) p_doencas_dom -0.0552*** -0.0604*** -0.0470*** -0.0455*** -0.0404*** 

5 

(12) p_procuroum_dom -0.00362 -0.00154 -0.00277 0.000402 -0.00446 

(13) p_procurou_mpub_dom 0.00129 0.00464 0.00254 0.00339 -0.000634 

(14) p_procurou_mpart_dom -0.00279 -0.00231 -0.00351 -0.00237 -0.00324 

6 

(15) p_internacao -0.000167 -0.00856 -0.00197 -0.00479 -0.00104 

(16) p_internacao_pub -0.000979 -0.00607 -0.000602 -0.00189 -0.000303 

(17) p_internacao_part 0.000289 -0.00354 -0.00194 -0.00342 -0.00128 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: Dados do estudo (PNAD) 

 

De um modo geral, pode-se dizer que o fato de um domicílio ter um idoso 

aposentado afeta de modo positivo e significativo a avaliação que a família tem de sua 

condição de saúde e de sua capacidade de realizar atividades habituais. Além disso, 

a presença de um aposentado tem efeito de reduzir a proporção de pessoas da família 

que declaram ter alguma doença crônica.   

Para a primeira categoria de variáveis dependentes, autoavaliação de saúde, 

observamos, para as cinco sub amostras, que ao compararmos os domicílios que 

possuem elegíveis com os domicílios que possuem quase elegíveis, em média, os 

domicílios do grupo de tratamento (elegíveis) consideram sua saúde melhor do que 
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os domicílios do grupo de controle (quase elegíveis), dado que no grupo de elegíveis 

temos maior proporção de pessoas que auto avaliaram sua saúde como muito boa e 

boa e menor proporção de pessoas que auto avaliaram seu estado de saúde como 

regular, ruim e muito ruim. O efeito foi estatisticamente significativo, com exceção 

apenas da regressão [2], para o grupo T2. 

Além disso, ao observarmos a terceira categoria - atividades habituais - e a 

quarta - doenças crônicas (regressões [9], [10] e [11]), temos que todos os 

parâmetros estimados são negativos e significantes a 1%. Isto quer dizer que para os 

domicílios que possuem elegíveis temos uma proporção menor de pessoas que 

deixaram de realizar alguma atividade habitual e também uma proporção menor de 

pessoas que deixaram de realizar alguma atividade habitual por motivo de doença. 

Além disso, os domicílios dos elegíveis possuem proporção menor de pessoas que 

possuem algum tipo de doença crônica do que os domicílios dos quase elegíveis. 

Na segunda categoria de variáveis dependentes, saúde da mulher, não foram 

obtidos resultados significantes para as regressões [6] e [7]. Já para a regressão [8], 

referente à proporção de mulheres com idade superior a 40 anos que realizaram o 

exame preventivo ao câncer de útero, os resultados foram negativos e significantes a 

1% e a 5% para os grupos T1, T3, T4 e T5. Isto é, neste caso os domicílios que 

possuem elegíveis possuem uma proporção menor de mulheres que realizaram o 

exame preventivo do que os domicílios que possuem quase elegíveis, resultado que 

é contrário ao esperado. Mas dentre as variáveis para as quais o efeito estimado da 

aposentadoria foi estatisticamente significativo, esta é a única cujo efeito é contrário 

ao esperado. 

Por fim, nas regressões para a quinta categoria de variáveis dependentes - 

procurou serviço de saúde - e para a sexta - necessidade de serviços 

hospitalares, os efeitos estimados não foram significantes para nenhum dos grupos. 

Vale notar ainda que no anexo desta dissertação podem ser vistos gráficos 

plotando as variáveis dependentes (indicadores de saúde) sobre a running variable 

(idade do idoso de referência). Esses gráficos fornecem evidência visual de 

descontinuidade de cada variável dependente à esquerda e à direita do cut point, e 

vale destacar que as variáveis para as quais é possível visualizar uma quebra (ou 

salto descontínuo) no cut point são justamente as variáveis para as quais foram 

encontrados efeitos significativos do tratamento.   
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Conforme já foi dito na seção 3.3 (rodapé 5), o polinômio sobre a running 

variable não pode ser incluído nas regressões para a subamostra T1, porque nesse 

caso a running variable (idade do idoso de referência) assume apenas dois valores.  

Assim sendo, para as regressões utilizando o comando rdrobust, o grupo T1 

não pode ser utilizado. Além disso, o grupo T2 também não pôde ser utilizado porque 

este também apresentou problemas de multicolinearidade. Portanto, os resultados 

que são apresentados na tabela 16 são os resultados para as regressões dos grupos 

T3, T4 e T56.  

Tabela 16: Resultados Regressões rdrobust 

Categoria Variável Dependente 
Grupo de Tratamento / Controle  

dom_t_3 dom_t_4 dom_t_5 

1 

(1) p_saude_muitobom 0.02886*** 0.02179*** 0.01535*** 

(2) p_saude_bom 0.00341  0.0147** 0.03074*** 

(3) p_saude_regular -0.01936*** -0.02256*** -0.02993*** 

(4) p_saude_ruim -0.00745** -0.01013*** -0.01192*** 

(5) p_saude_muitoruim -0.00546*** -0.00381** -0.00424*** 

2 

(6) p_exames -0.03804 -0.03184 -0.01937 

(7) p_exames_041 0.01588 -0.01768  0.01162  

(8) p_exames_41 -0.08005*** -0.08255***  -0.07269*** 

3 
(9) p_atividades_dom -0.02312*** -0.0116*** -0.00957*** 

(10) p_atmotivo_dom -0.02135*** -0.013*** -0.01271*** 

4 (11) p_doencas_dom -0.04638*** -0.04609*** -0.0402*** 

5 

(12) p_procuroum_dom -0.00105  0.00139  -0.00414  

(13) p_procurou_mpub_dom 0.00436 0.00408 -0.00075  

(14) p_procurou_mpart_dom  -0.00398  -0.00204  -0.00279  

6 

(15) p_internacao 0.00184  -0.0034  -0.00044 

(16) p_internacao_pub 0.00129  -0.00158 -5.5e-05 

(17) p_internacao_part 7.6e-05  -0.00228  -0.00089  

Robust standard errors in parentheses / *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

     Fonte: Dados do estudo (PNAD) 

Os resultados da Tabela 16 evidenciam e confirmam todos os resultados 

apresentados nas regressões lineares (MQO). Para a primeira categoria de variáveis 

                                                           
6 Os resultados apresentados na utilização do comando rdrobust no Stata são similares aos resultados obtidos 

com a utilização do modelo de regressões lineares que estão disponíveis no anexo desta dissertação. Para 
consulta as tabelas com os resultados do comando rdrobust solicitar aos autores.  



44 
 

 
 

dependentes, autoavaliação de saúde, com exceção da regressão [2] para o grupo 

T3, todos os coeficientes estimados são significantes e apresentam a descontinuidade 

esperada entre os domicílios investigados. Ou seja, para os domicílios que possuem 

elegíveis, a proporção da autoavaliação do estado de saúde como muito bom ou bom 

é maior, assim como é menor para autoavaliação regular, ruim ou muito ruim. 

Do mesmo modo, para a terceira categoria - atividades habituais - e quarta - 

doenças crônicas - todos os coeficientes estimados permaneceram significantes a 

1%. Isto é, para os domicílios que possuem elegíveis temos uma proporção menor de 

pessoas que deixaram de realizar alguma atividade habitual e também uma proporção 

menor de pessoas que deixaram de realizar alguma atividade habitual por motivo de 

doença. Além disso, os domicílios dos elegíveis possuem proporção menor de 

pessoas que têm algum tipo de doença crônica, comparativamente aos domicílios dos 

quase elegíveis.  

Para os resultados da categoria 2 - saúde da mulher – também obtivemos os 

resultados similares aos das regressões lineares, em que, para as regressões [6] e [7] 

os domicílios em ambos os grupos são similares (coeficientes não significantes). Já 

para a regressão [8], confirmamos os resultados das regressões lineares de que no 

grupo dos elegíveis temos uma proporção menor de mulheres que realizam o exame 

de prevenção ao câncer de mama, sendo este um resultado, a princípio, contrário ao 

esperado. 

Por fim, os coeficientes estimados para a quinta categoria- procurou serviço 

de saúde - e sexta -necessidade de serviços hospitalares – não foram 

significantes. 

4.2 Efeito da aposentadoria no investimento em plano de saúde  

No Brasil ainda é baixa a proporção de pessoas que possuem o serviço de 

seguro saúde por espontaneidade, pois uma porcentagem minoritária da população 

possui seguro de saúde privado e parte da população que possui esse serviço, 

conforme já mencionado nesta dissertação, recebe o serviço como benefício pago 

pelo empregador. Baseado nos dados utilizados para o grupo T5, temos que das 

46.566 pessoas, 26% possuem algum tipo de seguro saúde. Dentre estas, 63% 

alegaram que pagam o seguro de saúde, 27% alegaram que o seguro de saúde é 

ligado ao trabalho e 9% não informaram o tipo.   Nesta dissertação, consideramos o 
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ato de pagar seguro saúde como um investimento, uma decisão que pode ser 

influenciada pela aposentadoria. Assim sendo, essa decisão foi estudada como um 

dos mecanismos pelos quais a aposentadoria poderia influenciar as condições de 

saúde (um dos canais). 

Tabela 17: Resultados Regressões com variável dependente: p_seguro_saude_part 

Cat. Variável Dependente 
Grupo de Tratamento / Controle 

dom_t_1 dom_t_2 dom_t_3 dom_t_4 dom_t_5 

  (1) p_seguro_saude_part -0.0108* -0.0137 -0.0170** -0.0147** -0.0181*** 

1 

(2) p_saude_muitobom 0.0301*** 0.0394*** 0.0241*** 0.0219*** 0.0158*** 

(3) p_saude_bom 0.0144* 0.00515 0.0103 0.0154** 0.0315*** 

(4) p_saude_regular -0.0237*** -0.0203** -0.0227*** -0.0231*** -0.0307*** 

(5) p_saude_ruim -0.0128*** -0.0149*** -0.00692* -0.0108*** -0.0125*** 

(6) p_saude_muitoruim -0.00791*** -0.00929*** -0.00477** -0.00340** -0.00410*** 

2 

(7) p_exames 0.00455 -0.00456 -0.0317 -0.0243 -0.0164 

(8) p_exames_041 0.0455 0.0374 0.0191 -0.0141 0.00957 

(9) p_exames_41 -0.0575** -0.0426 -0.0814*** -0.0825*** -0.0730*** 

3 
(10) p_atividades_dom -0.0186*** -0.0250*** -0.0236*** -0.0120*** -0.00998*** 

(11) p_atmotivo_dom -0.0137*** -0.0236*** -0.0229*** -0.0133*** -0.0131*** 

4 (12) p_doencas_dom -0.0552*** -0.0604*** -0.0470*** -0.0455*** -0.0404*** 

5 

(13) p_procuroum_dom -0.00362 -0.00154 -0.00277 0.000402 -0.00446 

(14) p_procurou_mpub_dom 0.00129 0.00464 0.00254 0.00339 -0.000634 

(15) p_procurou_mpart_dom -0.00279 -0.00231 -0.00351 -0.00237 -0.00324 

6 

(16) p_internacao -0.000167 -0.00856 -0.00197 -0.00479 -0.00104 

(17) p_internacao_pub -0.000979 -0.00607 -0.000602 -0.00189 -0.000303 

(18) p_internacao_part 0.000289 -0.00354 -0.00194 -0.00342 -0.00128 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: Dados do estudo (PNAD) 

 

A Tabela 17 apresenta os coeficientes estimados nesta segunda etapa, em que 

a diferença para a primeira etapa foi a inclusão da variável p_seguro_saude_part, que 

diz respeito a proporção de pessoas no domicílio que possuem (pagam) seguro saúde 

particular. O seguro saúde foi classificado como particular quando o pagamento pelo 

mesmo não é realizado pelo empregador do emprego atual ou do emprego anterior. 
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Em ambas as etapas, para todas as regressões foram utilizados os mesmos controles 

que estão descritos na tabela 14 da seção 3.2 desta dissertação. 

Ao observarmos os resultados na Tabela 17 temos que a hipótese proposta 

nesta seção não foi confirmada para o grupo de tratamento (elegíveis), dado que seu 

resultado é significante, mas negativo para regressões dos grupos T1, T3, T4 e T5. 

Ou seja, neste caso os domicílios dos elegíveis apresentaram proporção menor de 

seguro saúde particular quando comparados com o grupo dos quase elegíveis. Para 

o grupo T2 não foram encontradas diferenças entre os domicílios pois o resultado da 

regressão não foi significativo.  
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5. CONCLUSÕES 

A pesquisa “Síntese de Indicadores Sociais: Uma Análise das Condições de 

Vida – 2016”, do IBGE, assim como outros estudos sobre demografia, revela que a 

população mundial apresenta rápido envelhecimento, tanto pela queda da taxa de 

fecundidade quanto pelo aumento da expectativa de vida. O Brasil segue essa mesma 

tendência de rápido envelhecimento populacional, e entre os anos 2008 (ano de 

referência da PNAD utilidade nesta dissertação) e o ano de 2016, a população idosa 

(pessoas acima de 60 anos - segundo definição do estatuto do idoso e da OMS) 

apresentou aumento percentual, saindo de 11,1% em 2008 para 14,3% em 2016. 

Assim, podemos concluir que também ocorreu um aumento na proporção de idosos 

aposentados na população.  

Nesse contexto, a partir da utilização dos dados da PNAD 2008, que possui o 

suplemento especifico de saúde, a presente dissertação teve o objetivo de estudar 

empiricamente o impacto da presença de um idoso aposentado na saúde dos demais 

integrantes da família, ou seja, na decisão de alocação de recursos na saúde. Para 

isso, foram estimadas regressões usando o modelo RDD. 

Foram encontradas evidências robustas de que ter um idoso aposentado na 

família melhora alguns indicadores ligados a saúde, especialmente os indicadores que 

dizem respeito à autoavaliação de saúde e à percepção que os membros da família 

têm da própria capacidade de realizar atividades habituais, seja por motivo de saúde 

ou outros motivos. Além disso, a presença de um aposentado reduz o reporte de 

doenças crônicas na família. 

Este estudo procurou investigar também se o investimento em seguro de saúde 

particular seria um canal a partir do qual a aposentadoria poderia melhorar as 

condições de saúde da família, mas essa hipótese não foi confirmada. Os canais 

através dos quais se concretiza a relação positiva entre aposentadoria e saúde da 

família é uma questão que fica em aberto. 

Observamos que, em comparação com os estudos internacionais encontrados, 

poucos estudos acadêmicos brasileiros estudam o tema abordado nesta dissertação, 

devido a maior preocupação em focar os estudos no impacto financeiro da 

aposentadoria e não necessariamente no bem-estar das famílias.  De todo modo, 

entendemos o tema proposto e estudado nesta dissertação, diante das atuais 

mudanças que estão em pauta referentes ao sistema de aposentadoria brasileiro, 
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ainda tem questões importantes a serem exploradas, como os mecanismos a partir 

dos quais a aposentadoria melhora a percepção a respeito das condições de saúde e 

reduz a incidência de doenças. Os resultados encontrados neste estudo revelam, 

porém, que o investimento em seguridade social, se bem distribuído, pode reduzir uma 

parte dos custos relacionados ao sistema de saúde.   
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APÊNDICE 

A Figura 1, Figura 2 e Figura 3 mostram o efeito de ter um idoso aposentado 

na família sobre os indicadores de saúde e investimento em seguro de saúde 

particular. 

Figura 1:Indicadores de saúde e investimento em seguro de saúde particular – T3 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 2: Indicadores de saúde e investimento em segura saúde particular – T4 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 3: Indicadores de saúde e investimento em segura saúde particular – T5 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 18: Resultados das regressões lineares T1 

                      (continua) 
  (1) (2) (3) (4) 

 p_seguro_saude_part p_saude_muitobom p_saude_bom p_saude_regular 

dom_t_1 -0.0108* 0.0301*** 0.0144* -0.0237*** 

 (0.00654) (0.00602) (0.00805) (0.00675) 

p_seguro_saude_lt 0.0600** 0.0271 0.0440 -0.0331 

 (0.0257) (0.0207) (0.0268) (0.0220) 

Urbano 0.0161* 0.0215** -0.00567 -0.0215* 

 (0.00943) (0.00993) (0.0143) (0.0121) 

Sul -0.0115 -0.0319*** -0.0163 0.0478*** 

 (0.0106) (0.00889) (0.0121) (0.0102) 

Norte -0.0203** -0.0507*** -0.0442*** 0.0833*** 

 (0.00966) (0.0105) (0.0129) (0.0107) 

Nordeste -0.0356*** -0.0586*** -0.0268*** 0.0762*** 

 (0.00770) (0.00707) (0.00938) (0.00776) 

Centro 0.00822 -0.0561*** -0.0341** 0.0894*** 

 (0.0123) (0.00959) (0.0133) (0.0117) 

dom_chefe_masc 0.00427 -0.0332*** 0.0382*** -0.000573 

 (0.00516) (0.00510) (0.00630) (0.00524) 

idade_chefe 0.00236*** 0.00287*** -0.00197** -0.000625 

 (0.000544) (0.000573) (0.000790) (0.000617) 

idade_chefe2 -1.66e-05*** -1.47e-05*** 9.32e-06** 2.73e-06 

 (2.99e-06) (3.08e-06) (4.24e-06) (3.31e-06) 

anos_est_chefe 0.00843*** 0.00359*** 0.0117*** -0.00928*** 

 (0.00120) (0.00116) (0.00146) (0.00116) 

educ_chefe2 -7.17e-05 -4.85e-06 -0.000465*** 0.000307*** 

 (5.18e-05) (5.41e-05) (5.98e-05) (4.11e-05) 

p_crianca_adoles -0.0385** 0.154*** 0.00179 -0.115*** 

 (0.0151) (0.0164) (0.0205) (0.0161) 

p_idoso 0.0437*** -0.0953*** -0.142*** 0.162*** 

 (0.0137) (0.0112) (0.0176) (0.0159) 

Renda 6.97e-05*** 2.65e-05*** 5.18e-06 -2.25e-05*** 

 (6.94e-06) (4.65e-06) (5.08e-06) (3.53e-06) 

renda2 -1.48e-09*** -5.17e-10*** -5.94e-11 4.12e-10*** 

 (1.41e-10) (8.68e-11) (9.27e-11) (6.49e-11) 

Banheiro 0.0142** 0.00989 0.0629*** -0.0686*** 

 (0.00592) (0.0150) (0.0222) (0.0204) 

Lixo 0.00206 -0.0180** 0.0214* 0.00310 

 (0.00856) (0.00831) (0.0111) (0.00924) 

Esgoto 0.0453*** -0.0151** -0.00692 0.0149** 

 (0.00707) (0.00638) (0.00868) (0.00749) 

Energia 0.0235*** -0.00528 -0.0836*** 0.0867*** 

 (0.00628) (0.0195) (0.0259) (0.0233) 

Agua -0.0189** -0.0221** -0.00378 0.0267*** 

 (0.00826) (0.00881) (0.0127) (0.0103) 

Internet 0.108*** 0.0433*** 0.0308*** -0.0621*** 

 (0.00957) (0.00778) (0.00967) (0.00753) 

Constant -0.0961*** 0.0596* 0.580*** 0.259*** 

 (0.0253) (0.0308) (0.0414) (0.0344) 

Observations 8,480 8,480 8,480 8,480 

R-squared 0.235 0.082 0.040 0.099 
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                                                                                                                  (continuação) 
  (5) (6) (7) (8) 

 p_saude_ruim p_saude_muitoruim p_exames p_exames_041 

dom_t_1 -0.0128*** -0.00791*** 0.00455 0.0455 

 (0.00341) (0.00201) (0.0293) (0.0532) 

p_seguro_saude_lt -0.0302*** -0.00770* 0.167** 0.217* 

 (0.00824) (0.00431) (0.0722) (0.128) 

Urbano 0.0104 -0.00470 0.123** 0.0114 

 (0.00685) (0.00432) (0.0573) (0.138) 

Sul -0.00459 0.00499* -0.0670* 0.0565 

 (0.00491) (0.00278) (0.0356) (0.0741) 

Norte 0.0115** 6.65e-05 -0.233*** -0.111 

 (0.00577) (0.00267) (0.0578) (0.0970) 

Nordeste 0.00262 0.00654*** -0.0864** -0.0926 

 (0.00419) (0.00238) (0.0345) (0.0584) 

Centro -0.00326 0.00412 -0.0898* 0.120 

 (0.00549) (0.00337) (0.0503) (0.112) 

dom_chefe_masc -0.00254 -0.00183 -0.116*** 0.00364 

 (0.00239) (0.00160) (0.0271) (0.0442) 

idade_chefe -0.000265 -1.47e-05 0.000479 0.00475 

 (0.000257) (0.000130) (0.00381) (0.00334) 

idade_chefe2 2.38e-06 2.22e-07 5.16e-05** -1.84e-05 

 (1.45e-06) (6.96e-07) (2.31e-05) (1.75e-05) 

anos_est_chefe -0.00459*** -0.00144*** 0.0364*** 0.0341*** 

 (0.000611) (0.000339) (0.00569) (0.00876) 

educ_chefe2 0.000123*** 4.08e-05*** -0.000223 -0.000492 

 (2.15e-05) (1.22e-05) (0.000281) (0.000368) 

p_crianca_adoles -0.0336*** -0.00755* -0.367*** -0.213 

 (0.00801) (0.00427) (0.0790) (0.134) 

p_idoso 0.0560*** 0.0193*** -0.318*** -0.475*** 

 (0.00853) (0.00516) (0.0462) (0.146) 

Renda -7.51e-06*** -1.63e-06* -5.57e-06 2.28e-05 

 (1.18e-06) (9.01e-07) (1.35e-05) (4.05e-05) 

renda2 1.36e-10*** 0 -2.19e-10 -2.84e-09 

 (0) (0) (2.76e-10) (2.81e-09) 

Banheiro -0.00416 -8.60e-05 0.293*** 0.470*** 

 (0.0121) (0.00471) (0.0691) (0.0946) 

Lixo -0.00652 -1.09e-05 0.0429 -0.0482 

 (0.00498) (0.00296) (0.0405) (0.0712) 

Esgoto 0.00253 0.00462** 0.0713** 0.171*** 

 (0.00376) (0.00220) (0.0324) (0.0563) 

Energia -0.00938 0.0116*** -0.0135 -0.0133 

 (0.0151) (0.00384) (0.110) (0.133) 

Agua -0.00637 0.00556 0.0778 -0.0490 

 (0.00578) (0.00345) (0.0478) (0.0898) 

Internet -0.00749** -0.00450*** 0.309*** 0.148** 

 (0.00323) (0.00165) (0.0345) (0.0600) 

Constant 0.0950*** 0.00630 0.365** -0.0707 

 (0.0174) (0.00618) (0.185) (0.209) 

Observations 8,480 8,480 3,313 734 

R-squared 0.044 0.016 0.284 0.199 
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        (continuação) 
  (9) (10) (11) (12) 

 p_exames_41 p_atividades_dom p_atmotivo_dom p_doencas_dom 

dom_t_1 -0.0575** -0.0186*** -0.0137*** -0.0552*** 

 (0.0268) (0.00468) (0.00411) (0.00727) 

p_seguro_saude_lt 0.0481 -0.0243* -0.0375*** -0.00290 

 (0.0577) (0.0137) (0.0116) (0.0245) 

Urbano 0.114*** 0.0289*** 0.0301*** 0.0116 

 (0.0431) (0.00801) (0.00736) (0.0131) 

Sul -0.0423 0.0227*** 0.0179*** 0.0432*** 

 (0.0298) (0.00728) (0.00653) (0.0114) 

Norte -0.190*** 0.0227*** 0.0161** -0.00114 

 (0.0508) (0.00781) (0.00706) (0.0119) 

Nordeste -0.0545* 0.00331 0.00189 -0.0285*** 

 (0.0322) (0.00513) (0.00454) (0.00857) 

Centro -0.0549 -0.00191 -0.000351 -0.0303** 

 (0.0437) (0.00717) (0.00651) (0.0121) 

dom_chefe_masc -0.179*** -0.00546 -0.00431 -0.0249*** 

 (0.0256) (0.00375) (0.00341) (0.00542) 

idade_chefe -0.00292 0.000820* 0.000319 0.000347 

 (0.00463) (0.000427) (0.000386) (0.000623) 

idade_chefe2 6.61e-05** -5.16e-06** -1.52e-06 -1.18e-06 

 (3.01e-05) (2.35e-06) (2.19e-06) (3.65e-06) 

anos_est_chefe 0.0258*** -0.00184** -0.00141* -0.00615*** 

 (0.00579) (0.000815) (0.000723) (0.00124) 

educ_chefe2 -0.000424 0.000141*** 9.78e-05*** 0.000169*** 

 (0.000341) (3.18e-05) (2.92e-05) (4.83e-05) 

p_crianca_adoles -0.356*** 0.0146 0.00908 -0.162*** 

 (0.0693) (0.0117) (0.0103) (0.0174) 

p_idoso 0.102** 0.0457*** 0.0243** 0.264*** 

 (0.0419) (0.0108) (0.00972) (0.0171) 

Renda 2.56e-05* -2.13e-06 -2.38e-06 -2.23e-06 

 (1.34e-05) (2.77e-06) (2.22e-06) (4.61e-06) 

renda2 -6.10e-10** 0 0 -9.49e-11 

 (2.65e-10) (5.22e-11) (0) (8.39e-11) 

Banheiro 0.247*** 0.0128 0.0219** 0.0228 

 (0.0699) (0.0117) (0.0109) (0.0192) 

Lixo 0.0539 -0.0228*** -0.0265*** 0.0120 

 (0.0336) (0.00656) (0.00608) (0.00994) 

Esgoto 0.0111 0.00295 -0.00195 0.0210*** 

 (0.0289) (0.00505) (0.00452) (0.00792) 

Energia -0.0104 -0.0138 -0.0354** -0.0179 

 (0.105) (0.0152) (0.0149) (0.0282) 

Agua 0.0763* 0.0117 0.00872 0.0113 

 (0.0396) (0.00726) (0.00675) (0.0114) 

Internet 0.0942*** -0.0262*** -0.0220*** -0.00768 

 (0.0295) (0.00496) (0.00432) (0.00857) 

Constant 0.358* 0.0498** 0.0728*** 0.310*** 

 (0.201) (0.0227) (0.0212) (0.0376) 

Observations 2,579 8,480 8,480 8,480 

R-squared 0.200 0.017 0.017 0.110 
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        (continuação) 
  (13) (14) (15) 

 p_procuroum_dom p_procurou_mpub_dom p_procurou_mpart_dom 

dom_t_1 -0.00362 0.00129 -0.00279 

 (0.00594) (0.00440) (0.00414) 

p_seguro_saude_lt -0.0260 -0.0956*** 0.0640*** 

 (0.0204) (0.00946) (0.0185) 

Urbano 0.0292*** 0.0309*** -0.000946 

 (0.0106) (0.00830) (0.00585) 

Sul 0.0388*** 0.0224*** 0.0176*** 

 (0.00946) (0.00711) (0.00654) 

Norte -0.00575 -0.00508 0.00551 

 (0.00885) (0.00710) (0.00551) 

Nordeste 0.0118* -0.00437 0.0165*** 

 (0.00705) (0.00522) (0.00475) 

Centro -0.00416 -0.00369 0.00289 

 (0.0102) (0.00744) (0.00745) 

dom_chefe_masc 0.00301 0.000745 0.00332 

 (0.00468) (0.00354) (0.00311) 

idade_chefe 0.000729 0.000234 0.000588* 

 (0.000538) (0.000397) (0.000348) 

idade_chefe2 -6.85e-06** -1.96e-06 -5.31e-06*** 

 (2.93e-06) (2.13e-06) (1.87e-06) 

anos_est_chefe 0.00226** -0.00100 0.00306*** 

 (0.00105) (0.000828) (0.000684) 

educ_chefe2 3.42e-05 3.71e-05 -3.93e-06 

 (4.07e-05) (3.10e-05) (3.10e-05) 

p_crianca_adoles -0.0135 0.0172 -0.0288*** 

 (0.0139) (0.0108) (0.00867) 

p_idoso 0.0526*** 0.0280*** 0.0254*** 

 (0.0129) (0.00981) (0.00897) 

Renda 5.61e-06 -1.92e-05*** 2.60e-05*** 

 (4.55e-06) (1.77e-06) (4.43e-06) 

renda2 -1.83e-10** 3.61e-10*** -5.66e-10*** 

 (7.90e-11) (0) (7.93e-11) 

Banheiro 0.0256* 0.0158 0.00166 

 (0.0133) (0.0111) (0.00706) 

Lixo 0.00812 0.0112* -0.00431 

 (0.00859) (0.00612) (0.00568) 

Esgoto 0.0160** -0.000711 0.0179*** 

 (0.00663) (0.00505) (0.00433) 

Energia 0.0131 0.0213** -0.000443 

 (0.0154) (0.0107) (0.0114) 

Agua 0.0113 0.00914 0.00335 

 (0.00867) (0.00710) (0.00479) 

Internet -0.00296 -0.0302*** 0.0313*** 

 (0.00726) (0.00463) (0.00586) 

Constant 0.0197 0.0247 -0.0196 

 (0.0276) (0.0200) (0.0190) 

Observations 8,480 8,480 8,480 

R-squared 0.028 0.043 0.103 
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           (conclusão) 
  (16) (17) (18) 

 p_internacao p_internacao_pub p_internacao_part 

dom_t_1 -0.000167 -0.000979 0.000289 

 (0.00387) (0.00317) (0.00240) 

p_seguro_saude_lt 0.0464*** -0.0299*** 0.0766*** 

 (0.0149) (0.00883) (0.0129) 

urbano -0.00624 -0.0162** 0.00923*** 

 (0.00734) (0.00678) (0.00295) 

Sul 0.00683 0.00318 0.00309 

 (0.00602) (0.00490) (0.00389) 

Norte 0.00809 0.00537 0.00312 

 (0.00671) (0.00520) (0.00440) 

nordeste -0.0119*** -0.0106*** -0.00148 

 (0.00429) (0.00356) (0.00252) 

Centro 0.0319*** 0.0107** 0.0214*** 

 (0.00696) (0.00536) (0.00479) 

dom_chefe_masc 0.00841*** 0.0118*** -0.00359* 

 (0.00312) (0.00247) (0.00204) 

idade_chefe -0.000840* -0.000665* -0.000170 

 (0.000441) (0.000378) (0.000253) 

idade_chefe2 3.94e-06* 4.38e-06** -4.45e-07 

 (2.31e-06) (2.00e-06) (1.27e-06) 

anos_est_chefe -0.000510 -0.000767 0.000290 

 (0.000670) (0.000573) (0.000389) 

educ_chefe2 -1.89e-05 -4.83e-05** 2.85e-05* 

 (2.70e-05) (2.21e-05) (1.71e-05) 

p_crianca_adoles 0.0499*** 0.0347*** 0.0148*** 

 (0.00882) (0.00744) (0.00518) 

p_idoso 0.0352*** 0.0101 0.0245*** 

 (0.00912) (0.00755) (0.00545) 

Renda 3.19e-06 -5.64e-06*** 8.44e-06*** 

 (2.77e-06) (1.24e-06) (2.57e-06) 

renda2 -1.04e-10** 9.95e-11*** -1.96e-10*** 

 (5.23e-11) (0) (0) 

banheiro -0.00289 -0.0101 0.00362 

 (0.0108) (0.0103) (0.00328) 

Lixo -0.00367 0.00489 -0.00742** 

 (0.00541) (0.00390) (0.00374) 

esgoto -0.0130*** -0.0110*** -0.00236 

 (0.00410) (0.00332) (0.00260) 

energia 0.0149 0.0248* -0.00134 

 (0.0154) (0.0141) (0.00613) 

Agua 0.0194*** 0.0197*** 1.11e-07 

 (0.00577) (0.00522) (0.00265) 

internet 0.00143 -0.00929*** 0.0101*** 

 (0.00464) (0.00331) (0.00340) 

Constant 0.0716*** 0.0594*** 0.00707 

 (0.0226) (0.0192) (0.0129) 

Observations 8,480 8,480 8,480 

R-squared 0.018 0.033 0.057 

Robust standard errors in parentheses / *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: Elaboração própria            
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Tabela 19: Resultado regressões lineares T2 

   (continua) 
  (1) (2) (3) (4) 

 p_seguro_saude_part p_saude_muitobom p_saude_bom p_saude_regular 

dom_t_2 -0.0137 0.0394*** 0.00515 -0.0203** 

 (0.00920) (0.00870) (0.0114) (0.00953) 

rating_var_2 0.00185 -0.00813** 0.00344 0.00154 

 (0.00398) (0.00374) (0.00485) (0.00406) 

p_seguro_saude_lt 0.0396** -0.000761 0.0803*** -0.0493*** 

 (0.0172) (0.0143) (0.0184) (0.0147) 

Urbano 0.0129* 0.0336*** -0.0116 -0.0286*** 

 (0.00718) (0.00714) (0.00991) (0.00866) 

Sul 0.00489 -0.0333*** 0.0128 0.0154** 

 (0.00750) (0.00625) (0.00832) (0.00695) 

Norte -0.0202*** -0.0641*** 0.0101 0.0504*** 

 (0.00695) (0.00707) (0.00885) (0.00751) 

Nordeste -0.0282*** -0.0497*** -0.0117* 0.0535*** 

 (0.00544) (0.00511) (0.00667) (0.00561) 

Centro 0.00895 -0.0536*** -0.00951 0.0684*** 

 (0.00874) (0.00714) (0.00957) (0.00825) 

dom_chefe_masc 0.00904** -0.0206*** 0.0212*** 0.00128 

 (0.00357) (0.00365) (0.00444) (0.00362) 

idade_chefe -0.000392 0.000554 -0.000576 0.000358 

 (0.000391) (0.000407) (0.000466) (0.000392) 

idade_chefe2 -2.94e-06 -9.93e-07 1.34e-06 -3.39e-06 

 (2.10e-06) (2.21e-06) (2.36e-06) (2.16e-06) 

anos_est_chefe 0.00965*** 0.00221*** 0.0103*** -0.00587*** 

 (0.000773) (0.000798) (0.000948) (0.000762) 

educ_chefe2 -0.000136*** 5.49e-05 -0.000373*** 0.000125*** 

 (3.27e-05) (3.62e-05) (3.69e-05) (2.63e-05) 

p_crianca_adoles 0.00596 0.151*** 0.0641*** -0.164*** 

 (0.0110) (0.0115) (0.0144) (0.0114) 

p_idoso 0.0676*** -0.110*** -0.110*** 0.138*** 

 (0.00994) (0.00815) (0.0124) (0.0112) 

Renda 6.88e-05*** 3.11e-05*** 6.00e-06 -2.56e-05*** 

 (4.80e-06) (3.37e-06) (3.68e-06) (2.70e-06) 

renda2 -1.53e-09*** -6.33e-10*** -7.95e-11 4.92e-10*** 

 (1.43e-10) (7.49e-11) (6.84e-11) (5.65e-11) 

Banheiro 0.0217*** -0.0182 0.0393** -0.0171 

 (0.00404) (0.0114) (0.0155) (0.0128) 

Lixo 0.0100* -0.0198*** 0.00711 0.0142** 

 (0.00601) (0.00605) (0.00773) (0.00650) 

Esgoto 0.0475*** -0.0281*** 0.0287*** -0.00360 

 (0.00502) (0.00470) (0.00611) (0.00523) 

Energia 0.0162*** -0.0190 -0.0410** 0.0440** 

 (0.00475) (0.0150) (0.0208) (0.0179) 

Agua -0.00684 -0.00352 -0.00435 0.00779 

 (0.00601) (0.00635) (0.00849) (0.00726) 

Internet 0.104*** 0.0494*** 0.0234*** -0.0559*** 

 (0.00689) (0.00566) (0.00683) (0.00530) 

Constant -0.00813 0.167*** 0.472*** 0.268*** 

 (0.0191) (0.0237) (0.0300) (0.0253) 

Observations 17,300 17,300 17,300 17,300 

R-squared 0.215 0.083 0.034 0.092 



60 
 

 
 

        (continuação) 
  (5) (6) (7) (8) 

 p_saude_ruim p_saude_muitoruim p_exames p_exames_041 

dom_t_2 -0.0149*** -0.00929*** -0.00456 0.0374 

 (0.00485) (0.00271) (0.0414) (0.0744) 

rating_var_2 0.000544 0.00261** 0.00673 -0.0164 

 (0.00210) (0.00112) (0.0177) (0.0330) 

p_seguro_saude_lt -0.0245*** -0.00572* 0.178*** 0.136 

 (0.00599) (0.00298) (0.0476) (0.0954) 

Urbano 0.00216 0.00437* 0.196*** 0.141 

 (0.00491) (0.00255) (0.0376) (0.0891) 

Sul 0.00335 0.00169 -0.0530** 0.0324 

 (0.00360) (0.00186) (0.0254) (0.0498) 

Norte 0.00758** -0.00405** -0.178*** -0.0933 

 (0.00385) (0.00172) (0.0378) (0.0652) 

Nordeste 0.00650** 0.00142 -0.0889*** -0.0765* 

 (0.00287) (0.00158) (0.0245) (0.0431) 

Centro -0.00472 -0.000589 -0.0246 0.111 

 (0.00393) (0.00221) (0.0345) (0.0745) 

dom_chefe_masc -0.00153 -0.000338 -0.110*** 0.00778 

 (0.00173) (0.000997) (0.0185) (0.0314) 

idade_chefe -0.000450*** 0.000114* 0.00461 0.00139 

 (0.000161) (6.37e-05) (0.00314) (0.00247) 

idade_chefe2 3.91e-06*** -8.66e-07*** 1.21e-05 -4.97e-06 

 (8.54e-07) (3.14e-07) (1.98e-05) (1.30e-05) 

anos_est_chefe -0.00507*** -0.00160*** 0.0294*** 0.0142** 

 (0.000400) (0.000218) (0.00389) (0.00597) 

educ_chefe2 0.000146*** 4.68e-05*** 0.000110 0.000109 

 (1.38e-05) (7.28e-06) (0.000186) (0.000223) 

p_crianca_adoles -0.0459*** -0.00501* -0.277*** -0.101 

 (0.00550) (0.00299) (0.0539) (0.0964) 

p_idoso 0.0641*** 0.0176*** -0.283*** -0.323*** 

 (0.00629) (0.00359) (0.0336) (0.104) 

Renda -9.33e-06*** -2.17e-06*** -2.29e-05** 4.90e-05 

 (8.79e-07) (5.80e-07) (9.65e-06) (3.28e-05) 

renda2 1.79e-10*** 0*** 0 -4.79e-09* 

 (0) (0) (2.35e-10) (2.74e-09) 

Banheiro -0.00288 -0.00112 0.282*** 0.318*** 

 (0.00764) (0.00325) (0.0515) (0.0783) 

Lixo 0.000797 -0.00233 0.0388 -0.0524 

 (0.00356) (0.00196) (0.0296) (0.0564) 

Esgoto 0.000733 0.00225 0.134*** 0.191*** 

 (0.00263) (0.00149) (0.0224) (0.0392) 

Energia 0.00388 0.0120*** 0.0523 0.193 

 (0.0103) (0.00237) (0.0738) (0.130) 

Agua -0.00192 0.00200 0.0276 -0.0105 

 (0.00394) (0.00194) (0.0320) (0.0651) 

Internet -0.0131*** -0.00385*** 0.272*** 0.143*** 

 (0.00240) (0.00114) (0.0248) (0.0449) 

Constant 0.0874*** 0.00544 0.179 -0.108 

 (0.0127) (0.00408) (0.141) (0.167) 

Observations 17,300 17,300 6,892 1,503 

R-squared 0.051 0.015 0.244 0.158 
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        (continuação) 
  (9) (10) (11) (12) 

 p_exames_41 p_atividades_dom p_atmotivo_dom p_doencas_dom 

dom_t_2 -0.0426 -0.0250*** -0.0236*** -0.0604*** 

 (0.0372) (0.00652) (0.00580) (0.0103) 

rating_var_2 -0.0142 0.00561** 0.00624** 0.0105** 

 (0.0154) (0.00272) (0.00243) (0.00436) 

p_seguro_saude_lt 0.0853** -0.0224** -0.0304*** 0.0263 

 (0.0368) (0.00915) (0.00787) (0.0171) 

Urbano 0.136*** 0.0146** 0.0117** -0.00709 

 (0.0308) (0.00572) (0.00537) (0.00925) 

Sul -0.00949 0.0181*** 0.0182*** 0.0460*** 

 (0.0217) (0.00495) (0.00447) (0.00782) 

Norte -0.171*** 0.0232*** 0.0233*** -0.0141* 

 (0.0312) (0.00517) (0.00470) (0.00822) 

Nordeste -0.0679*** -0.00226 0.00102 -0.0512*** 

 (0.0217) (0.00352) (0.00310) (0.00597) 

Centro -0.0269 0.00476 0.00555 -0.0127 

 (0.0288) (0.00533) (0.00466) (0.00865) 

dom_chefe_masc -0.162*** -0.00964*** -0.00593*** -0.0219*** 

 (0.0167) (0.00248) (0.00226) (0.00379) 

idade_chefe 0.00448 0.000691*** 0.000401* 0.000326 

 (0.00358) (0.000235) (0.000207) (0.000376) 

idade_chefe2 8.20e-06 -4.06e-06*** -2.08e-06* -2.67e-06 

 (2.28e-05) (1.22e-06) (1.09e-06) (2.06e-06) 

anos_est_chefe 0.0285*** -0.00327*** -0.00271*** -0.00430*** 

 (0.00357) (0.000517) (0.000465) (0.000817) 

educ_chefe2 -0.000516*** 0.000151*** 0.000114*** 0.000117*** 

 (0.000189) (1.93e-05) (1.76e-05) (3.11e-05) 

p_crianca_adoles -0.256*** -0.0123 -0.00725 -0.193*** 

 (0.0464) (0.00774) (0.00695) (0.0120) 

p_idoso 0.105*** 0.0476*** 0.0329*** 0.246*** 

 (0.0303) (0.00761) (0.00688) (0.0120) 

Renda 1.17e-05 -5.82e-06*** -6.22e-06*** -2.45e-06 

 (8.33e-06) (1.86e-06) (1.55e-06) (3.38e-06) 

renda2 -3.90e-10* 8.24e-11** 1.01e-10*** -9.45e-11 

 (1.99e-10) (0) (0) (6.23e-11) 

Banheiro 0.205*** -0.00487 -0.000737 -0.00259 

 (0.0507) (0.00820) (0.00748) (0.0123) 

Lixo 0.0432* -0.0158*** -0.0141*** 0.0105 

 (0.0232) (0.00448) (0.00409) (0.00691) 

Esgoto 0.0621*** 0.00511 0.00236 0.0178*** 

 (0.0196) (0.00348) (0.00313) (0.00557) 

Energia 0.0266 0.00537 0.00110 0.0275 

 (0.0696) (0.0109) (0.0106) (0.0188) 

Agua 0.0186 0.0125*** 0.0101** 0.0147** 

 (0.0264) (0.00475) (0.00439) (0.00744) 

Internet 0.0805*** -0.0175*** -0.0167*** -0.0285*** 

 (0.0197) (0.00350) (0.00303) (0.00610) 

Constant 0.102 0.0785*** 0.0734*** 0.336*** 

 (0.150) (0.0156) (0.0145) (0.0258) 

Observations 5,389 17,300 17,300 17,300 

R-squared 0.179 0.017 0.016 0.119 
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        (continuação) 
  (13) (14) (15) 

 p_procuroum_dom p_procurou_mpub_dom p_procurou_mpart_dom 

dom_t_2 -0.00154 0.00464 -0.00231 

 (0.00845) (0.00637) (0.00575) 

rating_var_2 0.000155 -0.00230 0.000700 

 (0.00359) (0.00276) (0.00241) 

p_seguro_saude_lt -0.00343 -0.0801*** 0.0771*** 

 (0.0142) (0.00761) (0.0127) 

Urbano 0.0352*** 0.0274*** 0.00542 

 (0.00724) (0.00587) (0.00422) 

Sul 0.0203*** 0.00794 0.0134*** 

 (0.00655) (0.00498) (0.00464) 

Norte -0.0196*** -0.0160*** 0.000292 

 (0.00640) (0.00502) (0.00416) 

nordeste -0.00426 -0.0136*** 0.00906*** 

 (0.00501) (0.00380) (0.00338) 

Centro -0.00595 -0.00337 -0.000879 

 (0.00731) (0.00556) (0.00511) 

dom_chefe_masc -0.00413 -0.00271 -0.000807 

 (0.00326) (0.00255) (0.00213) 

idade_chefe 0.000492 0.000287 0.000136 

 (0.000343) (0.000270) (0.000234) 

idade_chefe2 -5.36e-06*** -2.56e-06* -2.35e-06* 

 (1.80e-06) (1.35e-06) (1.34e-06) 

anos_est_chefe -1.80e-08 -0.00292*** 0.00293*** 

 (0.000691) (0.000548) (0.000452) 

educ_chefe2 8.03e-05*** 0.000115*** -3.63e-05* 

 (2.60e-05) (1.94e-05) (1.94e-05) 

p_crianca_adoles -0.0412*** -0.0130 -0.0294*** 

 (0.0100) (0.00801) (0.00603) 

p_idoso 0.0554*** 0.0254*** 0.0308*** 

 (0.00937) (0.00746) (0.00628) 

Renda 5.78e-06* -1.94e-05*** 2.60e-05*** 

 (3.04e-06) (1.29e-06) (2.95e-06) 

renda2 -1.92e-10*** 3.79e-10*** -5.88e-10*** 

 (5.51e-11) (0) (6.28e-11) 

banheiro 0.00319 -0.00246 0.00309 

 (0.00918) (0.00809) (0.00413) 

Lixo 0.0113* 0.0145*** -0.00476 

 (0.00592) (0.00428) (0.00405) 

Esgoto 0.00769 -0.00537 0.0150*** 

 (0.00474) (0.00365) (0.00315) 

Energia 0.0206* 0.0282*** -0.00627 

 (0.0119) (0.00951) (0.00756) 

Agua 0.0172*** 0.0136*** 0.00481 

 (0.00575) (0.00465) (0.00343) 

Internet -0.00996* -0.0380*** 0.0303*** 

 (0.00518) (0.00332) (0.00420) 

Constant 0.0666*** 0.0553*** 0.00591 

 (0.0203) (0.0161) (0.0133) 

Observations 17,300 17,300 17,300 

R-squared 0.027 0.043 0.098 
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                               (Conclusão) 
  (16) (17) (18) 

 p_internacao p_internacao_pub p_internacao_part 

dom_t_2 -0.00856 -0.00607 -0.00354 

 (0.00549) (0.00449) (0.00339) 

rating_var_2 0.00484** 0.00443** 0.000785 

 (0.00237) (0.00195) (0.00144) 

p_seguro_saude_lt 0.0327*** -0.0233*** 0.0564*** 

 (0.0104) (0.00662) (0.00859) 

urbano 0.000795 -0.00252 0.00289 

 (0.00530) (0.00483) (0.00233) 

Sul 0.0106** 0.0140*** -0.00378 

 (0.00447) (0.00381) (0.00257) 

norte 0.00399 0.00570 -0.00107 

 (0.00454) (0.00368) (0.00272) 

nordeste -0.0144*** -0.00842*** -0.00568*** 

 (0.00306) (0.00252) (0.00182) 

centro 0.0136*** 0.00721* 0.00678** 

 (0.00501) (0.00391) (0.00332) 

dom_chefe_masc 0.00292 0.00435** -0.00153 

 (0.00219) (0.00182) (0.00130) 

idade_chefe 4.04e-06 0.000223 -0.000226* 

 (0.000229) (0.000194) (0.000133) 

idade_chefe2 -1.41e-08 -7.49e-07 7.71e-07 

 (1.17e-06) (9.81e-07) (6.96e-07) 

anos_est_chefe -0.00186*** -0.00161*** -0.000269 

 (0.000462) (0.000376) (0.000294) 

educ_chefe2 6.07e-05*** 1.43e-05 4.70e-05*** 

 (1.84e-05) (1.34e-05) (1.34e-05) 

p_crianca_adoles 0.0354*** 0.0253*** 0.00999*** 

 (0.00629) (0.00538) (0.00348) 

p_idoso 0.0374*** 0.0136** 0.0241*** 

 (0.00663) (0.00544) (0.00407) 

renda 5.12e-06** -7.06e-06*** 1.20e-05*** 

 (2.00e-06) (9.04e-07) (1.85e-06) 

renda2 -1.40e-10*** 1.34e-10*** -2.69e-10*** 

 (0) (0) (0) 

banheiro -0.0148** -0.0186*** 0.00197 

 (0.00730) (0.00687) (0.00280) 

Lixo 0.00201 0.00537* -0.00211 

 (0.00382) (0.00284) (0.00256) 

esgoto -0.00755** -0.00860*** 0.00111 

 (0.00300) (0.00249) (0.00177) 

energia 0.0267** 0.0268*** 0.00439 

 (0.0108) (0.0101) (0.00378) 

agua 0.00818** 0.00758** 0.000717 

 (0.00413) (0.00373) (0.00194) 

internet -0.00654** -0.0137*** 0.00706*** 

 (0.00321) (0.00232) (0.00232) 

Constant 0.0481*** 0.0388*** 0.00683 

 (0.0147) (0.0129) (0.00767) 

Observations 17,300 17,300 17,300 

R-squared 0.014 0.028 0.052 

Robust standard errors in parentheses / *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: Elaboração própria                
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Tabela 20: Resultado regressões lineares T3 

  (continua) 
  (1) (2) (3) (4) 

 p_seguro_saude_part p_saude_muitobom p_saude_bom p_saude_regular 

dom_t_3 -0.0170** 0.0241*** 0.0103 -0.0227*** 

 (0.00716) (0.00673) (0.00883) (0.00740) 

rating_var_3 0.00337* -0.00211 0.00414* -0.000568 

 (0.00196) (0.00190) (0.00246) (0.00208) 

p_seguro_saude_lt 0.0192 0.0109 0.0356** -0.0257** 

 (0.0140) (0.0119) (0.0153) (0.0127) 

Urbano 0.0259*** 0.0160*** -0.00873 -0.0240*** 

 (0.00558) (0.00607) (0.00823) (0.00717) 

Sul -0.00187 -0.0284*** 0.00639 0.0210*** 

 (0.00612) (0.00529) (0.00690) (0.00577) 

Norte -0.0315*** -0.0768*** 0.0243*** 0.0499*** 

 (0.00554) (0.00576) (0.00723) (0.00612) 

Nordeste -0.0274*** -0.0485*** -0.00650 0.0499*** 

 (0.00448) (0.00429) (0.00550) (0.00465) 

Centro 0.00576 -0.0505*** -0.0129* 0.0686*** 

 (0.00707) (0.00590) (0.00778) (0.00679) 

dom_chefe_masc 0.00465 -0.0164*** 0.0148*** 0.00275 

 (0.00291) (0.00299) (0.00362) (0.00294) 

idade_chefe 0.000715** 0.000464 -0.000912** 0.000598* 

 (0.000324) (0.000357) (0.000399) (0.000339) 

idade_chefe2 -8.60e-06*** -2.77e-06 4.06e-06** -3.16e-06 

 (1.82e-06) (2.00e-06) (2.05e-06) (1.93e-06) 

anos_est_chefe 0.00933*** 0.00269*** 0.00935*** -0.00570*** 

 (0.000632) (0.000654) (0.000783) (0.000635) 

educ_chefe2 -0.000106*** 2.47e-05 -0.000295*** 0.000103*** 

 (2.61e-05) (2.82e-05) (2.93e-05) (2.18e-05) 

p_crianca_adoles -0.00297 0.165*** 0.0539*** -0.165*** 

 (0.00874) (0.00956) (0.0117) (0.00909) 

p_idoso 0.0733*** -0.104*** -0.122*** 0.154*** 

 (0.00799) (0.00689) (0.0101) (0.00921) 

Renda 6.97e-05*** 2.87e-05*** 6.41e-06** -2.47e-05*** 

 (3.87e-06) (2.87e-06) (3.01e-06) (2.22e-06) 

renda2 -1.61e-09*** -6.33e-10*** -7.84e-11 4.94e-10*** 

 (1.74e-10) (8.59e-11) (5.79e-11) (5.73e-11) 

Banheiro 0.0177*** -0.0177* 0.0346*** -0.00323 

 (0.00313) (0.00942) (0.0130) (0.0106) 

Lixo 0.00442 -0.0184*** 0.0101 0.00706 

 (0.00490) (0.00507) (0.00640) (0.00527) 

Esgoto 0.0406*** -0.0261*** 0.0269*** -0.00206 

 (0.00412) (0.00389) (0.00501) (0.00429) 

Energia 0.00586 -0.0209 -0.0118 0.0345** 

 (0.00412) (0.0134) (0.0180) (0.0155) 

Agua -0.00477 0.00301 -0.0117* 0.0140** 

 (0.00482) (0.00523) (0.00693) (0.00592) 

Internet 0.111*** 0.0618*** 0.0221*** -0.0666*** 

 (0.00567) (0.00471) (0.00560) (0.00438) 

Constant -0.0416*** 0.192*** 0.468*** 0.240*** 

 (0.0155) (0.0204) (0.0256) (0.0217) 

Observations 25,579 25,579 25,579 25,579 

R-squared 0.224 0.082 0.032 0.096 
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                  (continuação) 
  (5) (6) (7) (8) 

 p_saude_ruim p_saude_muitoruim p_exames p_exames_041 

dom_t_3 -0.00692* -0.00477** -0.0317 0.0191 

 (0.00377) (0.00206) (0.0325) (0.0608) 

rating_var_3 -0.00174 0.000272 0.0232** 0.00963 

 (0.00106) (0.000562) (0.00936) (0.0188) 

p_seguro_saude_lt -0.0135** -0.00723*** 0.224*** 0.201** 

 (0.00542) (0.00237) (0.0410) (0.0894) 

urbano 0.0104** 0.00628*** 0.174*** 0.0984 

 (0.00418) (0.00216) (0.0312) (0.0753) 

Sul 0.00159 -0.000569 -0.0602*** -0.0185 

 (0.00293) (0.00157) (0.0222) (0.0490) 

Norte 0.00835*** -0.00567*** -0.196*** -0.155*** 

 (0.00320) (0.00150) (0.0312) (0.0566) 

nordeste 0.00532** -0.000235 -0.0766*** -0.0988** 

 (0.00233) (0.00132) (0.0216) (0.0431) 

centro -0.00123 -0.00394** -0.0549** 0.00373 

 (0.00324) (0.00166) (0.0275) (0.0589) 

dom_chefe_masc -0.000229 -0.000860 -0.126*** 0.0142 

 (0.00146) (0.000779) (0.0148) (0.0253) 

idade_chefe -0.000259* 0.000109** 0.00508* 0.00227 

 (0.000141) (5.19e-05) (0.00273) (0.00218) 

idade_chefe2 2.43e-06*** -5.57e-07** 1.37e-05 -7.57e-06 

 (7.84e-07) (2.71e-07) (1.74e-05) (1.20e-05) 

anos_est_chefe -0.00480*** -0.00153*** 0.0320*** 0.0177*** 

 (0.000325) (0.000176) (0.00333) (0.00521) 

educ_chefe2 0.000128*** 3.94e-05*** -0.000105 -7.92e-05 

 (1.11e-05) (5.66e-06) (0.000156) (0.000185) 

p_crianca_adoles -0.0475*** -0.00599** -0.336*** -0.229*** 

 (0.00453) (0.00237) (0.0447) (0.0854) 

p_idoso 0.0567*** 0.0155*** -0.286*** -0.476*** 

 (0.00518) (0.00275) (0.0292) (0.0937) 

renda -8.85e-06*** -1.56e-06*** -2.34e-05*** 2.76e-05 

 (8.12e-07) (5.50e-07) (8.56e-06) (2.57e-05) 

renda2 1.80e-10*** 0*** 1.77e-10 -2.19e-09 

 (0) (0) (1.69e-10) (1.67e-09) 

banheiro -0.0106 -0.00305 0.301*** 0.347*** 

 (0.00669) (0.00309) (0.0407) (0.0671) 

Lixo 8.97e-05 0.00111 0.0606** -0.0297 

 (0.00295) (0.00148) (0.0238) (0.0473) 

esgoto 0.00119 9.14e-05 0.114*** 0.128*** 

 (0.00216) (0.00119) (0.0196) (0.0407) 

energia -0.0113 0.00960*** 0.0904 0.208* 

 (0.0101) (0.00276) (0.0605) (0.110) 

Agua -0.00415 -0.00115 0.0347 0.0152 

 (0.00339) (0.00183) (0.0266) (0.0586) 

internet -0.0141*** -0.00328*** 0.284*** 0.161*** 

 (0.00196) (0.000932) (0.0221) (0.0433) 

Constant 0.0945*** 0.00620* 0.119 -0.0718 

 (0.0123) (0.00367) (0.120) (0.150) 

Observations 25,579 25,579 10,137 2,162 

R-squared 0.047 0.014 0.238 0.134 
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        (continuação) 
  (9) (10) (11) (12) 

 p_exames_41 p_atividades_dom p_atmotivo_dom p_doencas_dom 

dom_t_3 -0.0814*** -0.0236*** -0.0229*** -0.0470*** 

 (0.0291) (0.00503) (0.00449) (0.00793) 

rating_var_3 0.00678 0.00551*** 0.00546*** 0.00334 

 (0.00794) (0.00141) (0.00127) (0.00222) 

p_seguro_saude_lt 0.118*** 0.00119 -0.00353 0.0363** 

 (0.0314) (0.00834) (0.00756) (0.0145) 

Urbano 0.130*** 0.0210*** 0.0144*** 0.00712 

 (0.0260) (0.00477) (0.00441) (0.00755) 

Sul -0.0166 0.0198*** 0.0201*** 0.0544*** 

 (0.0180) (0.00405) (0.00370) (0.00649) 

Norte -0.167*** 0.0300*** 0.0281*** -0.0149** 

 (0.0261) (0.00429) (0.00389) (0.00666) 

nordeste -0.0608*** 0.00313 0.00354 -0.0434*** 

 (0.0179) (0.00296) (0.00261) (0.00497) 

Centro -0.0454** 0.0101** 0.00931** -0.00281 

 (0.0226) (0.00442) (0.00394) (0.00705) 

dom_chefe_masc -0.170*** -0.00755*** -0.00382** -0.0209*** 

 (0.0135) (0.00204) (0.00185) (0.00309) 

idade_chefe 0.00156 0.000165 8.57e-05 0.000742** 

 (0.00330) (0.000206) (0.000181) (0.000303) 

idade_chefe2 2.77e-05 -1.04e-06 -3.18e-07 -5.72e-06*** 

 (2.16e-05) (1.09e-06) (9.67e-07) (1.64e-06) 

anos_est_chefe 0.0272*** -0.00348*** -0.00310*** -0.00388*** 

 (0.00366) (0.000434) (0.000392) (0.000664) 

educ_chefe2 -0.000462** 0.000165*** 0.000140*** 8.70e-05*** 

 (0.000206) (1.58e-05) (1.47e-05) (2.36e-05) 

p_crianca_adoles -0.260*** -0.0145** -0.00811 -0.198*** 

 (0.0374) (0.00621) (0.00562) (0.00971) 

p_idoso 0.126*** 0.0490*** 0.0375*** 0.247*** 

 (0.0257) (0.00617) (0.00553) (0.00989) 

Renda 9.80e-06 -6.91e-06*** -6.19e-06*** -1.05e-06 

 (6.71e-06) (1.51e-06) (1.29e-06) (2.83e-06) 

renda2 -3.47e-10** 1.09e-10*** 1.00e-10*** -1.18e-10** 

 (1.70e-10) (0) (0) (5.31e-11) 

banheiro 0.219*** -0.0160** -0.0136** 0.0104 

 (0.0400) (0.00743) (0.00690) (0.0104) 

Lixo 0.0591*** -0.00713** -0.00662** 0.00172 

 (0.0189) (0.00357) (0.00327) (0.00561) 

Esgoto 0.0610*** 0.00498* 0.00253 0.0198*** 

 (0.0162) (0.00284) (0.00258) (0.00456) 

energia 0.0750 -0.000907 -0.00230 0.0114 

 (0.0562) (0.0107) (0.00976) (0.0165) 

Agua 0.0107 0.00857** 0.00952*** 0.00486 

 (0.0229) (0.00401) (0.00370) (0.00619) 

internet 0.0977*** -0.0164*** -0.0155*** -0.0336*** 

 (0.0169) (0.00294) (0.00258) (0.00507) 

Constant 0.173 0.101*** 0.0880*** 0.312*** 

 (0.133) (0.0143) (0.0131) (0.0221) 

Observations 7,975 25,579 25,579 25,579 

R-squared 0.189 0.017 0.016 0.124 
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        (continuação) 
  (13) (14) (15) 

 p_procuroum_dom p_procurou_mpub_dom p_procurou_mpart_dom 

dom_t_3 -0.00277 0.00254 -0.00351 

 (0.00650) (0.00491) (0.00441) 

rating_var_3 0.00134 -0.00175 0.00244** 

 (0.00179) (0.00137) (0.00120) 

p_seguro_saude_lt 0.0327*** -0.0708*** 0.104*** 

 (0.0122) (0.00659) (0.0110) 

Urbano 0.0309*** 0.0278*** 0.00210 

 (0.00575) (0.00470) (0.00342) 

Sul 0.0184*** 0.00520 0.0128*** 

 (0.00535) (0.00407) (0.00377) 

Norte -0.0143*** -0.0123*** 0.000781 

 (0.00523) (0.00417) (0.00342) 

nordeste -0.00492 -0.0128*** 0.00491* 

 (0.00410) (0.00311) (0.00276) 

Centro -0.00232 -0.00220 -0.000184 

 (0.00588) (0.00439) (0.00406) 

dom_chefe_masc -0.00627** -0.00234 -0.00428** 

 (0.00263) (0.00203) (0.00173) 

idade_chefe 0.00106*** 0.000680*** 0.000453** 

 (0.000277) (0.000218) (0.000191) 

idade_chefe2 -7.42e-06*** -3.74e-06*** -3.99e-06*** 

 (1.48e-06) (1.13e-06) (1.10e-06) 

anos_est_chefe -0.000330 -0.00314*** 0.00272*** 

 (0.000559) (0.000445) (0.000355) 

educ_chefe2 7.84e-05*** 0.000109*** -2.83e-05** 

 (2.03e-05) (1.53e-05) (1.42e-05) 

p_crianca_adoles -0.0269*** -0.00293 -0.0242*** 

 (0.00795) (0.00644) (0.00470) 

p_idoso 0.0562*** 0.0264*** 0.0312*** 

 (0.00767) (0.00603) (0.00515) 

Renda 5.57e-06** -1.72e-05*** 2.37e-05*** 

 (2.37e-06) (1.15e-06) (2.26e-06) 

renda2 -1.83e-10*** 3.60e-10*** -5.61e-10*** 

 (0) (0) (6.14e-11) 

banheiro -0.00186 -0.00765 0.00364 

 (0.00771) (0.00691) (0.00309) 

Lixo 0.0169*** 0.0164*** -0.00155 

 (0.00455) (0.00338) (0.00306) 

Esgoto 0.00980** -0.00520* 0.0146*** 

 (0.00381) (0.00295) (0.00252) 

Energia 0.0287*** 0.0299*** -0.00242 

 (0.00977) (0.00830) (0.00552) 

Agua 0.0115** 0.00954** 0.00438 

 (0.00469) (0.00388) (0.00277) 

Internet -0.0110*** -0.0370*** 0.0286*** 

 (0.00424) (0.00274) (0.00340) 

Constant 0.0379** 0.0377*** -0.00661 

 (0.0163) (0.0132) (0.0105) 

Observations 25,579 25,579 25,579 

R-squared 0.025 0.040 0.100 
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                     (conclusão) 
  (16) (17) (18) 
 p_internacao p_internacao_pub p_internacao_part 

dom_t_3 -0.00197 -0.000602 -0.00194 

 (0.00431) (0.00351) (0.00267) 

rating_var_3 0.000360 -2.97e-05 0.000503 

 (0.00122) (0.000996) (0.000751) 

p_seguro_saude_lt 0.0249*** -0.0291*** 0.0546*** 

 (0.00875) (0.00539) (0.00732) 

urbano 0.0103** 0.00498 0.00508** 

 (0.00434) (0.00393) (0.00200) 

sul 0.0103*** 0.0106*** -0.000456 

 (0.00366) (0.00305) (0.00221) 

norte 0.00609 0.00450 0.00194 

 (0.00374) (0.00303) (0.00225) 

nordeste -0.00744*** -0.00317 -0.00422*** 

 (0.00259) (0.00211) (0.00158) 

centro 0.0251*** 0.0148*** 0.0106*** 

 (0.00421) (0.00329) (0.00278) 

dom_chefe_masc 0.000594 0.00294** -0.00231** 

 (0.00180) (0.00147) (0.00111) 

idade_chefe 0.000406** 0.000377** 2.80e-05 

 (0.000189) (0.000160) (0.000105) 

idade_chefe2 -1.09e-06 -4.84e-07 -6.07e-07 

 (9.76e-07) (8.13e-07) (5.65e-07) 

anos_est_chefe -0.00166*** -0.00151*** -0.000179 

 (0.000378) (0.000311) (0.000233) 

educ_chefe2 4.94e-05*** 4.17e-06 4.63e-05*** 

 (1.43e-05) (1.08e-05) (1.00e-05) 

p_crianca_adoles 0.0235*** 0.0181*** 0.00525* 

 (0.00513) (0.00440) (0.00282) 

p_idoso 0.0400*** 0.0183*** 0.0216*** 

 (0.00551) (0.00458) (0.00329) 

renda 5.78e-06*** -7.66e-06*** 1.32e-05*** 

 (1.62e-06) (7.23e-07) (1.50e-06) 

renda2 -1.48e-10*** 1.52e-10*** -2.95e-10*** 

 (0) (0) (0) 

banheiro -0.0184*** -0.0219*** 0.00228 

 (0.00623) (0.00594) (0.00212) 

lixo -0.00205 0.00450* -0.00581*** 

 (0.00317) (0.00239) (0.00212) 

esgoto -0.00513** -0.00794*** 0.00276* 

 (0.00252) (0.00208) (0.00152) 

energia 0.0250*** 0.0221*** 0.00600** 

 (0.00876) (0.00832) (0.00269) 

agua 0.00675* 0.00524 0.00158 

 (0.00354) (0.00320) (0.00169) 

internet -0.00590** -0.0125*** 0.00660*** 

 (0.00266) (0.00190) (0.00195) 

Constant 0.0220* 0.0264** -0.00627 

 (0.0122) (0.0108) (0.00591) 

Observations 25,579 25,579 25,579 

R-squared 0.013 0.027 0.056 

Robust standard errors in parentheses / *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 21: Resultado regressões lineares T4 

  (continua) 
  (1) (2) (3) (4) 

 p_seguro_saude_part p_saude_muitobom p_saude_bom p_saude_regular 

dom_t_4 -0.0147** 0.0219*** 0.0154** -0.0231*** 

 (0.00612) (0.00575) (0.00750) (0.00624) 

rating_var_4 0.00313** -0.00235** 0.00309** -0.000517 

 (0.00122) (0.00118) (0.00154) (0.00128) 

p_seguro_saude_lt 0.0223* 0.00988 0.0435*** -0.0284*** 

 (0.0121) (0.0106) (0.0132) (0.0109) 

Urbano 0.0220*** 0.00930* -0.0123* -0.0172*** 

 (0.00458) (0.00517) (0.00706) (0.00600) 

Sul -0.00248 -0.0321*** 0.00632 0.0195*** 

 (0.00531) (0.00461) (0.00602) (0.00503) 

Norte -0.0326*** -0.0760*** 0.0366*** 0.0356*** 

 (0.00472) (0.00498) (0.00626) (0.00523) 

Nordeste -0.0332*** -0.0515*** -8.09e-05 0.0454*** 

 (0.00384) (0.00372) (0.00474) (0.00399) 

Centro 0.000272 -0.0556*** -0.00795 0.0640*** 

 (0.00601) (0.00514) (0.00667) (0.00576) 

dom_chefe_masc 0.00211 -0.0126*** 0.00950*** 0.00396 

 (0.00252) (0.00263) (0.00318) (0.00255) 

idade_chefe 0.000332 0.000685** -0.00158*** 0.000939*** 

 (0.000261) (0.000297) (0.000335) (0.000262) 

idade_chefe2 -6.90e-06*** -4.84e-06*** 8.31e-06*** -5.43e-06*** 

 (1.40e-06) (1.63e-06) (1.74e-06) (1.42e-06) 

anos_est_chefe 0.00949*** 0.00230*** 0.00973*** -0.00598*** 

 (0.000551) (0.000566) (0.000675) (0.000550) 

educ_chefe2 -0.000111*** 3.68e-05 -0.000320*** 0.000131*** 

 (2.28e-05) (2.43e-05) (2.56e-05) (1.94e-05) 

p_crianca_adoles -0.00403 0.154*** 0.0670*** -0.177*** 

 (0.00749) (0.00811) (0.00996) (0.00776) 

p_idoso 0.0695*** -0.0961*** -0.119*** 0.145*** 

 (0.00690) (0.00612) (0.00879) (0.00798) 

Renda 7.12e-05*** 3.05e-05*** 5.14e-06** -2.53e-05*** 

 (3.71e-06) (2.50e-06) (2.60e-06) (1.99e-06) 

renda2 -1.73e-09*** -6.91e-10*** -9.11e-11 5.55e-10*** 

 (2.18e-10) (9.49e-11) (5.82e-11) (7.93e-11) 

Banheiro 0.0129*** -0.00569 0.0360*** -0.0200** 

 (0.00327) (0.00787) (0.0111) (0.00932) 

Lixo 0.00576 -0.00951** 0.00407 0.00721 

 (0.00417) (0.00434) (0.00548) (0.00447) 

esgoto 0.0351*** -0.0215*** 0.0244*** -0.00490 

 (0.00350) (0.00334) (0.00431) (0.00367) 

energia 0.00248 -0.0358*** -0.0115 0.0536*** 

 (0.00458) (0.0112) (0.0146) (0.0120) 

agua -0.00329 0.00158 -0.00354 0.00925* 

 (0.00404) (0.00437) (0.00587) (0.00495) 

internet 0.110*** 0.0642*** 0.0229*** -0.0696*** 

 (0.00485) (0.00406) (0.00482) (0.00377) 

Constant -0.00975 0.185*** 0.488*** 0.231*** 

 (0.0129) (0.0170) (0.0211) (0.0171) 
Observations 34,560 34,560 34,560 34,560 
R-squared 0.223 0.078 0.033 0.095 
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       (continuação) 
  (5) (6) (7) (8) 

 p_saude_ruim p_saude_muitoruim p_exames p_exames_041 

dom_t_4 -0.0108*** -0.00340** -0.0243 -0.0141 

 (0.00321) (0.00172) (0.0274) (0.0489) 

rating_var_4 -0.000172 -4.41e-05 0.0152*** 0.0185* 

 (0.000657) (0.000348) (0.00570) (0.0102) 

p_seguro_saude_lt -0.0148*** -0.0101*** 0.257*** 0.274*** 

 (0.00475) (0.00199) (0.0360) (0.0771) 

urbano 0.0140*** 0.00614*** 0.131*** 0.107* 

 (0.00352) (0.00184) (0.0259) (0.0590) 

sul 0.00414 0.00213 -0.0597*** -0.0226 

 (0.00261) (0.00140) (0.0192) (0.0418) 

norte 0.00528* -0.00153 -0.167*** -0.118** 

 (0.00276) (0.00133) (0.0267) (0.0475) 

nordeste 0.00461** 0.00160 -0.0831*** -0.110*** 

 (0.00198) (0.00110) (0.0183) (0.0353) 

centro 0.00186 -0.00235* -0.0594** -0.00489 

 (0.00279) (0.00143) (0.0233) (0.0484) 

dom_chefe_masc 6.33e-06 -0.000893 -0.135*** -0.00865 

 (0.00128) (0.000669) (0.0128) (0.0217) 

idade_chefe -5.69e-05 1.51e-05 0.00317 0.00282 

 (0.000117) (5.58e-05) (0.00227) (0.00202) 

idade_chefe2 1.84e-06*** 1.22e-07 2.46e-05* -7.37e-06 

 (6.47e-07) (3.15e-07) (1.43e-05) (1.20e-05) 

anos_est_chefe -0.00451*** -0.00155*** 0.0324*** 0.0117*** 

 (0.000284) (0.000151) (0.00289) (0.00442) 

educ_chefe2 0.000114*** 3.85e-05*** -0.000127 0.000133 

 (9.79e-06) (5.06e-06) (0.000133) (0.000162) 

p_crianca_adoles -0.0362*** -0.00812*** -0.323*** -0.188*** 

 (0.00389) (0.00207) (0.0379) (0.0709) 

p_idoso 0.0565*** 0.0135*** -0.248*** -0.391*** 

 (0.00451) (0.00237) (0.0256) (0.0801) 

renda -8.73e-06*** -1.58e-06*** -2.49e-05*** 3.55e-05 

 (7.28e-07) (4.39e-07) (7.16e-06) (2.24e-05) 

renda2 1.88e-10*** 0*** 1.61e-10 -2.86e-09* 

 (0) (0) (1.71e-10) (1.65e-09) 

banheiro -0.0119** 0.00160 0.285*** 0.270*** 

 (0.00546) (0.00238) (0.0354) (0.0590) 

lixo -0.00285 0.00108 0.0670*** 0.000335 

 (0.00247) (0.00128) (0.0200) (0.0396) 

esgoto 0.000796 0.00118 0.106*** 0.113*** 

 (0.00185) (0.00103) (0.0166) (0.0333) 

energia -0.0105 0.00421 0.0519 0.156* 

 (0.00791) (0.00310) (0.0520) (0.0899) 

agua -0.00538* -0.00191 0.0803*** 0.0663 

 (0.00281) (0.00151) (0.0219) (0.0445) 

internet -0.0152*** -0.00238*** 0.290*** 0.153*** 

 (0.00166) (0.000841) (0.0188) (0.0354) 

Constant 0.0859*** 0.00906** 0.216** -0.0330 

 (0.0100) (0.00378) (0.101) (0.122) 

Observations 34,560 34,560 13,610 2,903 

R-squared 0.045 0.013 0.237 0.143 
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       (continuação) 
  (9) (10) (11) (12) 

 p_exames_41 p_atividades_dom p_atmotivo_dom p_doencas_dom 

dom_t_4 -0.0825*** -0.0120*** -0.0133*** -0.0455*** 

 (0.0245) (0.00424) (0.00376) (0.00671) 

rating_var_4 0.00205 0.000330 0.000990 0.00338** 

 (0.00499) (0.000874) (0.000779) (0.00137) 

p_seguro_saude_lt 0.135*** 0.00715 0.00111 0.0284** 

 (0.0272) (0.00744) (0.00680) (0.0126) 

urbano 0.0946*** 0.0213*** 0.0131*** 0.00654 

 (0.0221) (0.00405) (0.00374) (0.00629) 

sul -0.0124 0.0194*** 0.0207*** 0.0506*** 

 (0.0158) (0.00354) (0.00324) (0.00566) 

norte -0.152*** 0.0264*** 0.0255*** -0.0111** 

 (0.0224) (0.00370) (0.00334) (0.00565) 

nordeste -0.0644*** 0.00370 0.00376* -0.0413*** 

 (0.0153) (0.00255) (0.00224) (0.00424) 

centro -0.0547*** 0.0125*** 0.0115*** 0.00942 

 (0.0194) (0.00385) (0.00342) (0.00599) 

dom_chefe_masc -0.155*** -0.00626*** -0.00223 -0.0189*** 

 (0.0116) (0.00179) (0.00161) (0.00269) 

idade_chefe -0.00145 0.000557*** 0.000373** 0.000521** 

 (0.00251) (0.000167) (0.000147) (0.000266) 

idade_chefe2 4.42e-05*** -2.88e-06*** -1.84e-06** -4.61e-06*** 

 (1.61e-05) (8.73e-07) (7.77e-07) (1.42e-06) 

anos_est_chefe 0.0288*** -0.00347*** -0.00305*** -0.00333*** 

 (0.00312) (0.000380) (0.000341) (0.000577) 

educ_chefe2 -0.000586*** 0.000152*** 0.000124*** 7.89e-05*** 

 (0.000173) (1.40e-05) (1.28e-05) (2.08e-05) 

p_crianca_adoles -0.260*** -0.00369 0.00156 -0.210*** 

 (0.0320) (0.00535) (0.00481) (0.00829) 

p_idoso 0.152*** 0.0522*** 0.0411*** 0.243*** 

 (0.0220) (0.00539) (0.00482) (0.00854) 

renda 9.33e-06 -5.87e-06*** -5.13e-06*** -2.11e-06 

 (5.79e-06) (1.29e-06) (1.10e-06) (2.46e-06) 

renda2 -4.11e-10* 8.99e-11*** 8.12e-11*** -6.44e-11 

 (2.11e-10) (0) (0) (5.86e-11) 

banheiro 0.218*** -0.0157** -0.0142** 0.00208 

 (0.0336) (0.00623) (0.00575) (0.00873) 

lixo 0.0530*** -0.00561* -0.00512* 0.00706 

 (0.0160) (0.00307) (0.00279) (0.00477) 

esgoto 0.0553*** 0.00517** 0.00421* 0.0156*** 

 (0.0139) (0.00246) (0.00222) (0.00392) 

energia 0.00920 -9.39e-05 0.00775 0.0206* 

 (0.0485) (0.00836) (0.00751) (0.0125) 

agua 0.0487** 0.00837** 0.00931*** 0.00639 

 (0.0190) (0.00345) (0.00314) (0.00513) 

internet 0.117*** -0.0192*** -0.0182*** -0.0337*** 

 (0.0146) (0.00252) (0.00221) (0.00438) 

Constant 0.338*** 0.0704*** 0.0554*** 0.313*** 

 (0.104) (0.0114) (0.0103) (0.0180) 

Observations 10,707 34,560 34,560 34,560 

R-squared 0.188 0.016 0.015 0.123 

 



72 
 

 
 

        (continuação) 
  (13) (14) (15) 

 p_procuroum_dom p_procurou_mpub_dom p_procurou_mpart_dom 

dom_t_4 0.000402 0.00339 -0.00237 

 (0.00550) (0.00419) (0.00369) 

rating_var_4 -0.000543 -0.00178** 0.00123 

 (0.00113) (0.000869) (0.000752) 

p_seguro_saude_lt 0.0400*** -0.0666*** 0.107*** 

 (0.0106) (0.00558) (0.00960) 

urbano 0.0300*** 0.0237*** 0.00364 

 (0.00490) (0.00413) (0.00273) 

sul 0.0153*** 0.00753** 0.00757** 

 (0.00469) (0.00360) (0.00328) 

norte -0.0206*** -0.0183*** -0.00136 

 (0.00453) (0.00361) (0.00290) 

nordeste -0.0145*** -0.0149*** -0.00197 

 (0.00354) (0.00271) (0.00235) 

centro -0.00634 -0.00294 -0.00284 

 (0.00507) (0.00382) (0.00348) 

dom_chefe_masc -0.0106*** -0.00468*** -0.00596*** 

 (0.00230) (0.00178) (0.00152) 

idade_chefe 0.00110*** 0.000817*** 0.000291** 

 (0.000225) (0.000182) (0.000145) 

idade_chefe2 -6.31e-06*** -3.69e-06*** -2.56e-06*** 

 (1.18e-06) (9.39e-07) (8.14e-07) 

anos_est_chefe -0.000231 -0.00304*** 0.00271*** 

 (0.000487) (0.000388) (0.000311) 

educ_chefe2 5.61e-05*** 9.64e-05*** -3.63e-05*** 

 (1.78e-05) (1.34e-05) (1.24e-05) 

p_crianca_adoles -0.0185*** 0.00433 -0.0230*** 

 (0.00682) (0.00554) (0.00403) 

p_idoso 0.0652*** 0.0282*** 0.0366*** 

 (0.00678) (0.00530) (0.00455) 

renda 5.61e-06*** -1.85e-05*** 2.52e-05*** 

 (2.06e-06) (1.07e-06) (2.06e-06) 

renda2 -1.90e-10*** 4.14e-10*** -6.28e-10*** 

 (0) (5.87e-11) (7.94e-11) 

banheiro 0.00595 0.00315 2.04e-05 

 (0.00625) (0.00559) (0.00258) 

lixo 0.0132*** 0.0146*** -0.00278 

 (0.00393) (0.00299) (0.00257) 

esgoto 0.00878*** -0.00278 0.0124*** 

 (0.00329) (0.00256) (0.00215) 

energia 0.0211*** 0.0286*** -0.00484 

 (0.00813) (0.00658) (0.00427) 

agua 0.0133*** 0.00893*** 0.00688*** 

 (0.00404) (0.00341) (0.00228) 

internet -0.0135*** -0.0384*** 0.0268*** 

 (0.00365) (0.00236) (0.00293) 

Constant 0.0356*** 0.0265** 0.00286 

 (0.0134) (0.0108) (0.00828) 

Observations 34,560 34,560 34,560 

R-squared 0.027 0.042 0.102 



73 
 

 
 

                                                                                                          (conclusão) 
 (16) (17) (18) 

 p_internacao p_internacao_pub p_internacao_part 

dom_t_4 -0.00479 -0.00189 -0.00342 

 (0.00363) (0.00297) (0.00225) 

rating_var_4 0.00129* 0.000708 0.000640 

 (0.000746) (0.000614) (0.000450) 

p_seguro_saude_lt 0.0179** -0.0318*** 0.0500*** 

 (0.00722) (0.00444) (0.00604) 

urbano 0.00780** 0.00615* 0.00133 

 (0.00367) (0.00332) (0.00170) 

sul 0.00663** 0.00784*** -0.00134 

 (0.00312) (0.00259) (0.00189) 

norte 0.00480 0.00203 0.00312* 

 (0.00323) (0.00267) (0.00188) 

nordeste -0.00797*** -0.00397** -0.00382*** 

 (0.00225) (0.00184) (0.00137) 

centro 0.0263*** 0.0140*** 0.0126*** 

 (0.00366) (0.00281) (0.00247) 

dom_chefe_masc 0.00160 0.00300** -0.00131 

 (0.00154) (0.00126) (0.000942) 

idade_chefe 0.000447*** 0.000351*** 9.56e-05 

 (0.000154) (0.000132) (8.09e-05) 

idade_chefe2 -1.64e-06** -4.45e-07 -1.19e-06*** 

 (8.00e-07) (6.77e-07) (4.31e-07) 

anos_est_chefe -0.00123*** -0.00138*** 0.000152 

 (0.000328) (0.000270) (0.000202) 

educ_chefe2 4.86e-05*** 9.78e-06 3.88e-05*** 

 (1.26e-05) (9.61e-06) (8.87e-06) 

p_crianca_adoles 0.0200*** 0.0130*** 0.00674*** 

 (0.00442) (0.00378) (0.00242) 

p_idoso 0.0433*** 0.0164*** 0.0269*** 

 (0.00476) (0.00391) (0.00291) 

renda 4.62e-06*** -8.53e-06*** 1.30e-05*** 

 (1.37e-06) (6.60e-07) (1.30e-06) 

renda2 -1.23e-10*** 1.85e-10*** -3.04e-10*** 

 (0) (0) (0) 

banheiro -0.00903* -0.0115** 0.00149 

 (0.00507) (0.00483) (0.00178) 

lixo -0.000867 0.00295 -0.00300* 

 (0.00270) (0.00212) (0.00174) 

esgoto -0.00340 -0.00719*** 0.00370*** 

 (0.00215) (0.00177) (0.00130) 

energia 0.0155** 0.0112* 0.00617*** 

 (0.00692) (0.00662) (0.00213) 

agua 0.00563* 0.00365 0.00198 

 (0.00303) (0.00272) (0.00148) 

internet -0.00732*** -0.0134*** 0.00610*** 

 (0.00227) (0.00160) (0.00169) 
Constant 0.0238** 0.0328*** -0.0102** 

 (0.00987) (0.00886) (0.00452) 
Observations 34,560 34,560 34,560 
R-squared 0.013 0.025 0.056 

Robust standard errors in parentheses / *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 22: Resultado regressões lineares T5 

  (continua) 
  (1) (2) (3) (4) 

 p_seguro_saude_part p_saude_muitobom p_saude_bom p_saude_regular 

dom_t_5 -0.0181*** 0.0158*** 0.0315*** -0.0307*** 

 (0.00542) (0.00515) (0.00668) (0.00556) 

rating_var_5 0.00424*** -0.000954 -0.00272** 0.00325*** 

 (0.000856) (0.000831) (0.00108) (0.000902) 

p_seguro_saude_lt 0.0278*** 0.0105 0.0403*** -0.0232** 

 (0.0106) (0.00923) (0.0116) (0.00968) 

urbano 0.0154*** -0.000438 -0.0138** -0.000344 

 (0.00413) (0.00455) (0.00620) (0.00530) 

sul -0.00116 -0.0272*** 0.00268 0.0171*** 

 (0.00467) (0.00411) (0.00531) (0.00444) 

norte -0.0276*** -0.0725*** 0.0387*** 0.0284*** 

 (0.00410) (0.00436) (0.00551) (0.00462) 

nordeste -0.0288*** -0.0518*** 0.00756* 0.0398*** 

 (0.00333) (0.00326) (0.00414) (0.00348) 

centro 0.00325 -0.0529*** -0.00191 0.0533*** 

 (0.00517) (0.00453) (0.00578) (0.00496) 

dom_chefe_masc 0.00460** -0.00974*** 0.0109*** 0.00132 

 (0.00217) (0.00229) (0.00279) (0.00226) 

idade_chefe 0.000308 0.000930*** -0.00138*** 0.000468** 

 (0.000222) (0.000259) (0.000292) (0.000230) 

idade_chefe2 -6.91e-06*** -6.64e-06*** 6.69e-06*** -1.66e-06 

 (1.20e-06) (1.45e-06) (1.56e-06) (1.29e-06) 

anos_est_chefe 0.00906*** 0.00331*** 0.00817*** -0.00563*** 

 (0.000458) (0.000460) (0.000570) (0.000460) 

educ_chefe2 -9.57e-05*** 6.76e-06 -0.000245*** 9.19e-05*** 

 (1.79e-05) (1.89e-05) (2.11e-05) (1.55e-05) 

p_crianca_adoles -0.0119* 0.150*** 0.0709*** -0.177*** 

 (0.00659) (0.00717) (0.00865) (0.00682) 

p_idoso 0.0662*** -0.0913*** -0.111*** 0.131*** 

 (0.00614) (0.00541) (0.00781) (0.00709) 

renda 7.40e-05*** 3.05e-05*** 5.76e-06** -2.54e-05*** 

 (3.71e-06) (2.30e-06) (2.36e-06) (1.89e-06) 

renda2 -1.87e-09*** -7.05e-10*** -1.35e-10** 5.89e-10*** 

 (2.64e-10) (9.47e-11) (6.26e-11) (8.89e-11) 

banheiro 0.0164*** -0.00337 0.0237** -0.0112 

 (0.00275) (0.00691) (0.00988) (0.00838) 

lixo 0.00692* -0.00805** 0.0127*** -0.00170 

 (0.00366) (0.00379) (0.00478) (0.00399) 

esgoto 0.0347*** -0.0137*** 0.0191*** -0.0102*** 

 (0.00307) (0.00297) (0.00378) (0.00322) 

energia 0.00955** -0.0287*** -0.0107 0.0489*** 

 (0.00375) (0.00954) (0.0129) (0.0107) 
agua -0.000612 0.00706* -0.00943* 0.00636 

 (0.00357) (0.00375) (0.00516) (0.00441) 
internet 0.109*** 0.0643*** 0.0235*** -0.0701*** 

 (0.00429) (0.00361) (0.00427) (0.00333) 
Constant -0.0145 0.161*** 0.481*** 0.256*** 

 (0.0109) (0.0146) (0.0184) (0.0152) 
Observations 44,409 44,409 44,409 44,409 

R-squared 0.223 0.079 0.030 0.092 
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                                                                                                                 (continuação) 
  (5) (6) (7) (8) 

 p_saude_ruim p_saude_muitoruim p_exames p_exames_041 

dom_t_5 -0.0125*** -0.00410*** -0.0164 0.00957 

 (0.00286) (0.00146) (0.0246) (0.0444) 

rating_var_5 0.000389 3.48e-05 0.0127*** 0.0105 

 (0.000466) (0.000245) (0.00393) (0.00720) 

p_seguro_saude_lt -0.0161*** -0.0114*** 0.256*** 0.261*** 

 (0.00429) (0.00164) (0.0316) (0.0669) 

urbano 0.00859*** 0.00597*** 0.123*** 0.0888* 

 (0.00311) (0.00159) (0.0226) (0.0496) 

sul 0.00553** 0.00187 -0.0554*** -0.0242 

 (0.00231) (0.00122) (0.0171) (0.0366) 

norte 0.00641*** -0.00102 -0.174*** -0.127*** 

 (0.00241) (0.00117) (0.0231) (0.0408) 

nordeste 0.00355** 0.000968 -0.0839*** -0.106*** 

 (0.00174) (0.000960) (0.0159) (0.0308) 

centro 0.00329 -0.00172 -0.0713*** -0.0409 

 (0.00250) (0.00124) (0.0203) (0.0414) 

dom_chefe_masc -0.00152 -0.000985* -0.122*** -0.00421 

 (0.00114) (0.000573) (0.0112) (0.0194) 

idade_chefe -4.42e-05 2.49e-05 0.00275 0.00230 

 (0.000104) (4.42e-05) (0.00186) (0.00176) 

idade_chefe2 1.55e-06*** 5.49e-08 2.51e-05** -7.04e-06 

 (5.74e-07) (2.50e-07) (1.17e-05) (1.08e-05) 

anos_est_chefe -0.00410*** -0.00175*** 0.0339*** 0.0128*** 

 (0.000245) (0.000127) (0.00252) (0.00379) 

educ_chefe2 9.83e-05*** 4.78e-05*** -0.000253** 9.67e-05 

 (8.42e-06) (4.27e-06) (0.000117) (0.000136) 

p_crianca_adoles -0.0377*** -0.00594*** -0.297*** -0.189*** 

 (0.00343) (0.00175) (0.0329) (0.0614) 

p_idoso 0.0553*** 0.0164*** -0.262*** -0.376*** 

 (0.00399) (0.00212) (0.0223) (0.0703) 

renda -9.19e-06*** -1.68e-06*** -1.96e-05*** 4.52e-05** 

 (6.80e-07) (3.80e-07) (6.52e-06) (2.07e-05) 

renda2 2.07e-10*** 0*** -0 -3.51e-09** 

 (0) (0) (2.04e-10) (1.69e-09) 

banheiro -0.0105** 0.00127 0.290*** 0.303*** 

 (0.00487) (0.00211) (0.0302) (0.0543) 

lixo -0.00475** 0.00178 0.0662*** 0.00171 

 (0.00217) (0.00112) (0.0177) (0.0347) 

esgoto 0.00296* 0.00182** 0.101*** 0.0916*** 

 (0.00163) (0.000909) (0.0145) (0.0289) 

energia -0.0157** 0.00609** 0.00618 0.0623 

 (0.00690) (0.00249) (0.0448) (0.0963) 

agua -0.00237 -0.00162 0.0671*** 0.0523 

 (0.00246) (0.00127) (0.0192) (0.0379) 

internet -0.0155*** -0.00216*** 0.291*** 0.139*** 

 (0.00145) (0.000715) (0.0164) (0.0306) 

Constant 0.0952*** 0.00591* 0.282*** 0.0708 

 (0.00897) (0.00312) (0.0841) (0.119) 

Observations 44,409 44,409 17,367 3,665 

R-squared 0.044 0.015 0.233 0.132 
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        (continuação) 
  (9) (10) (11) (12) 

 p_exames_41 p_atividades_dom p_atmotivo_dom p_doencas_dom 

dom_t_5 -0.0730*** -0.00998*** -0.0131*** -0.0404*** 

 (0.0216) (0.00375) (0.00335) (0.00595) 

rating_var_5 0.00226 0.000342 0.00136** 0.00292*** 

 (0.00342) (0.000611) (0.000550) (0.000959) 

p_seguro_saude_lt 0.139*** -0.00244 -0.00502 0.0185* 

 (0.0243) (0.00642) (0.00586) (0.0111) 

urbano 0.0952*** 0.0207*** 0.0133*** 0.00787 

 (0.0193) (0.00354) (0.00329) (0.00545) 

sul -0.0259* 0.0206*** 0.0199*** 0.0525*** 

 (0.0139) (0.00311) (0.00285) (0.00497) 

norte -0.158*** 0.0271*** 0.0235*** -0.0152*** 

 (0.0195) (0.00326) (0.00294) (0.00491) 

nordeste -0.0734*** 0.00181 0.00164 -0.0386*** 

 (0.0133) (0.00224) (0.00199) (0.00372) 

centro -0.0610*** 0.0116*** 0.00969*** 0.0106** 

 (0.0170) (0.00332) (0.00296) (0.00520) 

dom_chefe_masc -0.139*** -0.00661*** -0.00367*** -0.0183*** 

 (0.00998) (0.00158) (0.00142) (0.00236) 

idade_chefe -0.00255 0.000654*** 0.000470*** 0.000479** 

 (0.00196) (0.000143) (0.000126) (0.000226) 

idade_chefe2 5.02e-05*** -3.33e-06*** -2.21e-06*** -4.36e-06*** 

 (1.25e-05) (7.50e-07) (6.63e-07) (1.21e-06) 

anos_est_chefe 0.0312*** -0.00289*** -0.00269*** -0.00355*** 

 (0.00257) (0.000319) (0.000284) (0.000484) 

educ_chefe2 -0.000750*** 0.000111*** 9.51e-05*** 8.30e-05*** 

 (0.000141) (1.12e-05) (1.00e-05) (1.67e-05) 

p_crianca_adoles -0.257*** -0.00461 0.00133 -0.216*** 

 (0.0279) (0.00471) (0.00423) (0.00727) 

p_idoso 0.126*** 0.0458*** 0.0367*** 0.230*** 

 (0.0193) (0.00476) (0.00426) (0.00756) 

renda 9.27e-06* -6.49e-06*** -5.65e-06*** -2.27e-06 

 (5.45e-06) (1.17e-06) (1.01e-06) (2.20e-06) 

renda2 -4.47e-10* 1.11e-10*** 1.01e-10*** -5.88e-11 

 (2.52e-10) (0) (0) (5.44e-11) 

banheiro 0.214*** -0.00960* -0.00905* 0.00537 

 (0.0289) (0.00556) (0.00515) (0.00779) 

lixo 0.0503*** -0.00626** -0.00654*** 0.00721* 

 (0.0142) (0.00269) (0.00246) (0.00416) 

esgoto 0.0470*** 0.00299 0.00220 0.0142*** 

 (0.0120) (0.00215) (0.00195) (0.00343) 

energia -0.0251 -0.00417 0.00800 0.0160 

 (0.0414) (0.00726) (0.00662) (0.0107) 

agua 0.0531*** 0.00625** 0.00669** 0.00510 

 (0.0167) (0.00301) (0.00276) (0.00444) 

internet 0.129*** -0.0176*** -0.0160*** -0.0321*** 

 (0.0130) (0.00227) (0.00202) (0.00385) 

Constant 0.415*** 0.0705*** 0.0541*** 0.319*** 

 (0.0838) (0.00989) (0.00892) (0.0156) 

Observations 13,702 44,409 44,409 44,409 

R-squared 0.189 0.015 0.015 0.120 
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                  (continuação) 
  (13) (14) (15) 

 p_procuroum_dom p_procurou_mpub_dom p_procurou_mpart_dom 

dom_t_5 -0.00446 -0.000634 -0.00324 

 (0.00488) (0.00375) (0.00327) 

rating_var_5 0.000725 -0.000627 0.00139*** 

 (0.000786) (0.000608) (0.000520) 

p_seguro_saude_lt 0.0243*** -0.0655*** 0.0892*** 

 (0.00942) (0.00508) (0.00838) 

urbano 0.0324*** 0.0246*** 0.00574** 

 (0.00423) (0.00357) (0.00233) 

sul 0.0175*** 0.00803** 0.00901*** 

 (0.00413) (0.00317) (0.00287) 

norte -0.0232*** -0.0213*** -0.000310 

 (0.00398) (0.00317) (0.00252) 

nordeste -0.0184*** -0.0202*** -0.000496 

 (0.00307) (0.00235) (0.00203) 

centro -0.0132*** -0.00687** -0.00570* 

 (0.00435) (0.00332) (0.00294) 

dom_chefe_masc -0.0102*** -0.00419*** -0.00562*** 

 (0.00203) (0.00157) (0.00133) 

idade_chefe 0.000856*** 0.000579*** 0.000263** 

 (0.000198) (0.000161) (0.000125) 

idade_chefe2 -4.92e-06*** -2.01e-06** -2.79e-06*** 

 (1.05e-06) (8.54e-07) (6.96e-07) 

anos_est_chefe 0.000548 -0.00262*** 0.00308*** 

 (0.000408) (0.000327) (0.000255) 

educ_chefe2 2.45e-05* 7.71e-05*** -4.88e-05*** 

 (1.43e-05) (1.09e-05) (9.36e-06) 

p_crianca_adoles -0.0284*** 0.000443 -0.0280*** 

 (0.00595) (0.00486) (0.00352) 

p_idoso 0.0630*** 0.0271*** 0.0353*** 

 (0.00600) (0.00466) (0.00406) 

renda 7.23e-06*** -1.87e-05*** 2.73e-05*** 

 (1.86e-06) (1.13e-06) (1.93e-06) 

renda2 -2.09e-10*** 4.59e-10*** -6.99e-10*** 

 (0) (8.21e-11) (9.40e-11) 

banheiro 0.0118** 0.00911* 0.00148 

 (0.00571) (0.00519) (0.00217) 

lixo 0.00862** 0.00995*** -0.00277 

 (0.00341) (0.00262) (0.00222) 

esgoto 0.00804*** -0.00368* 0.0131*** 

 (0.00286) (0.00222) (0.00186) 

energia -0.00366 0.00226 -0.00365 

 (0.00787) (0.00687) (0.00358) 

agua 0.00967*** 0.00734** 0.00366* 

 (0.00352) (0.00297) (0.00197) 

internet -0.0128*** -0.0400*** 0.0284*** 

 (0.00322) (0.00209) (0.00258) 

Constant 0.0722*** 0.0632*** 0.00292 

 (0.0121) (0.0100) (0.00701) 

Observations 44,409 44,409 44,409 

R-squared 0.027 0.041 0.105 
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                     (conclusão) 
 (16) (17) (18) 

 p_internacao p_internacao_pub p_internacao_part 

dom_t_5 -0.00104 -0.000303 -0.00128 

 (0.00325) (0.00267) (0.00197) 

rating_var_5 0.000179 0.000139 9.46e-05 

 (0.000529) (0.000440) (0.000314) 

p_seguro_saude_lt 0.0154** -0.0303*** 0.0459*** 

 (0.00646) (0.00387) (0.00545) 

urbano 0.00718** 0.00577** 0.00117 

 (0.00313) (0.00281) (0.00147) 

sul 0.00754*** 0.00781*** -0.000381 

 (0.00272) (0.00225) (0.00165) 

norte 0.00259 0.000544 0.00230 

 (0.00281) (0.00236) (0.00157) 

nordeste -0.00906*** -0.00616*** -0.00278** 

 (0.00195) (0.00160) (0.00117) 

centro 0.0270*** 0.0126*** 0.0146*** 

 (0.00319) (0.00243) (0.00216) 

dom_chefe_masc 0.000878 0.00167 -0.000727 

 (0.00136) (0.00113) (0.000805) 

idade_chefe 0.000340*** 0.000386*** -4.69e-05 

 (0.000131) (0.000112) (7.22e-05) 

idade_chefe2 -1.13e-06 -7.50e-07 -3.75e-07 

 (6.90e-07) (5.79e-07) (3.93e-07) 

anos_est_chefe -0.000977*** -0.00156*** 0.000577*** 

 (0.000270) (0.000228) (0.000168) 

educ_chefe2 4.29e-05*** 2.52e-05*** 1.77e-05** 

 (9.78e-06) (7.86e-06) (7.01e-06) 

p_crianca_adoles 0.0178*** 0.0131*** 0.00445** 

 (0.00390) (0.00335) (0.00213) 

p_idoso 0.0412*** 0.0158*** 0.0254*** 

 (0.00425) (0.00348) (0.00260) 

renda 4.49e-06*** -8.37e-06*** 1.27e-05*** 

 (1.25e-06) (6.25e-07) (1.19e-06) 

renda2 -1.25e-10*** 1.89e-10*** -3.10e-10*** 

 (0) (0) (0) 

banheiro -0.00962** -0.0134*** 0.00303** 

 (0.00468) (0.00450) (0.00147) 

lixo 0.00208 0.00451** -0.00180 

 (0.00234) (0.00185) (0.00149) 

esgoto -0.00294 -0.00657*** 0.00354*** 

 (0.00187) (0.00154) (0.00113) 

energia 0.000741 -0.00216 0.00432** 

 (0.00666) (0.00642) (0.00197) 

agua 0.00220 0.00197 0.000229 

 (0.00258) (0.00231) (0.00129) 

internet -0.00885*** -0.0154*** 0.00661*** 

 (0.00200) (0.00141) (0.00149) 

Constant 0.0432*** 0.0486*** -0.00613 

 (0.00907) (0.00831) (0.00395) 

Observations 44,409 44,409 44,409 

R-squared 0.013 0.025 0.053 

Robust standard errors in parentheses / *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: Elaboração própria      


