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RESUMO 

O Brasil está no ápice do processo de transição demográfica, com aumento da 

longevidade, recuo das taxas de natalidade e incremento da razão de dependência dos idosos 

em relação à população potencialmente produtiva. Além disso, o país atravessa uma transição 

epidemiológica mais prolongada em relação a outros países, devido à coexistência de velhos e 

novos problemas de saúde. Este contexto nacional impõe grandes desafios às operadoras de 

planos de saúde que precisam manter as suas operações sustentáveis, não obstante o 

crescimento dos custos médicos, a alteração da pirâmide etária de sua base de beneficiários, a 

forte regulação imposta e as diferentes falhas de mercado que dificultam alocações eficientes 

e demandam mecanismos que previnam a seleção adversa e o risco moral. Este estudo tem 

como objetivo principal identificar quais são os fatores que influenciam na posse de planos de 

saúde privados dos idosos e como objetivo secundário mapear as condições socioeconômicas 

e demográficas desse contingente populacional. Todas as análises foram feitas de forma 

nacional e também segregada por região do país, a fim de captar as idiossincrasias de cada 

grupo populacional e as heterogeneidades de acesso à saúde pública, com vistas a ensejar a 

aplicação de ações específicas em cada uma das zonas regionais pelos agentes tomadores de 

decisão em saúde privada. As fontes dos dados foram a Pesquisa Nacional de Saúde – PNS do 

IBGE, Dados Básicos para a Saúde – IDB e Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

– CNES do DATASUS. Realizou-se uma análise exploratória dos dados a partir da escolha de 

16 variáveis agrupadas em 6 categorias e a aplicação de um modelo de regressão logística 

para identificação dos fatores que influenciam nas chances de posse de plano de saúde da 

população idosa. Os resultados indicam a necessidade de atuação dos agentes públicos e 

privados de forma direcionada a cada uma das regiões do país, dadas as diferenças estruturais 

encontradas. Além disso, pôde-se perceber que grande parcela da população idosa com mais 

fragilidade não possui cobertura de plano de saúde privado, demandando um olhar mais 

atento do Estado, e que o acesso aos planos de saúde pelos idosos é fortemente influenciado 

pelo seu nível econômico. 

Palavras-chave: População idosa. Saúde Suplementar. Envelhecimento populacional. Acesso 

a planos de saúde. 
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ABSTRACT 

Brazil is at the peak of the process of demographic transition, with increased 

longevity, retreat of birth rates, and increased dependency ratio of the elderly in relation to the 

potentially productive population. In addition, the country is undergoing a longer 

epidemiological transition compared to other countries due to the coexistence of old and new 

health problems. This national context poses major challenges to healthcare institutions which 

need to keep their operations sustainable, despite the increase of medical costs, the change in 

the age pyramid of its beneficiary base, the strong regulation imposed and the different market 

failures that hamper efficient allocations and demand mechanisms to prevent adverse 

selection and moral hazard. The main objective of this study is to identify the factors that 

influence the possession of private health plans for the elderly, and as a secondary objective to 

map the socioeconomic and demographic conditions of this population contingent. All 

analyzes were done nationally and also segregated by region, in order to capture the 

idiosyncrasies of each population group and the heterogeneities of access to public health, in 

order to allow the application of specific actions in each of the regional areas by decision-

makers in private health. The data sources were the “Pesquisa Nacional de Saúde – PNS” 

from IBGE, “Dados Básicos para a Saúde – IDB” and “Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES do DATASUS”. An exploratory analysis of the data was 

made based on the choice of 16 variables grouped into 6 categories and the application of a 

logistic regression model to identify the factors that influence the chances of owning a health 

plan of the elderly population. The results indicate the need for action of public and private 

agents in a way directed to each of the regions of the country, given the structural differences 

found. In addition, it was possible to perceive that a large portion of the elderly population 

with more fragility does not have coverage of private health care, demanding a closer look 

from the State, and that access to health care by the elderly is strongly influenced by their 

economic level. 

Keywords: Elderly population. Health Plan. Population-ageing. Access to health plans. 
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1 INTRODUÇÃO 

O país passa por uma transição demográfica profunda, com aumento da longevidade 

e queda da natalidade. Estima-se que, em 2060, cerca de 30% da população nacional seja 

composta por pessoas com 60 anos ou mais de idade e que a taxa de fecundidade seja de 1,5 

filhos por mulher (IBGE). 

O aumento da longevidade populacional traz consigo um novo perfil epidemiológico 

e gera desafios novos a diversos agentes, públicos e privados da economia, que se sentem 

obrigados a adaptações em suas estruturas e em seus modelos de negócio. 

No Brasil, constitucionalmente, o acesso à saúde é direito do ser humano e dever do 

Estado. Entretanto, a manutenção da oferta de saúde pública pelo Sistema Único de Saúde – 

SUS, diante das transições demográficas e epidemiológicas que o país passa, será um desafio 

cada vez maior, sendo inegável o poder de amparo do setor de Saúde Suplementar à agenda 

nacional devido ao efeito de desoneração do sistema público pela assistência prestada à 

parcela da população (NEVES, 2016). 

O presente estudo tem como objetivo avaliar as características que determinam a 

posse de planos de saúde privados pela população idosa em cada uma das regiões do país, a 

partir da base de dados da Pesquisa Nacional de Saúde – PNS do IBGE e pela utilização de 

arcabouço estatístico necessário. 

Em um país com dimensão continental e pluralidade cultural, a segregação das 

análises entre as regiões do país teve como objetivo captar as idiossincrasias de cada grupo 

populacional e as heterogeneidades de acesso à saúde pública, com vistas a ensejar a 

aplicação de ações específicas em cada uma das zonas regionais pelos agentes tomadores de 

decisão em saúde privada. 

O setor de saúde suplementar (seguros e planos de saúde) é marcado por falhas de 

mercado que dificultam o alcance de preços eficientes – diretamente proporcionais aos custos. 

Desta forma, adicionalmente, o acesso às informações sobre as condições físicas, de moradia, 

renda e acesso ao sistema de saúde, seja público ou privado, pela população idosa de nosso 

país, propiciará a redução de duas impactantes falhas de mercado: (i) a assimetria de 

informação sob a ótica das operadoras de planos de saúde, que têm dificuldade em obter 

informações suficientes para estimação das possibilidades de um de seus beneficiários 

recorrerem aos serviços médico-hospitalares (consultas, internações ou exames); e (ii) a 

seleção adversa, que ocorre quando agentes mais propensos a utilizar os serviços de saúde são 

os maiores demandadores desse tipo de cobertura, afetando o equilíbrio atuarial da carteira.  
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Acredita-se que o subsídio dessas informações às operadoras de planos de saúde tem 

potencial de redução de exposição às falhas de mercado citadas acima e sirvam de ensejo à 

ampliação da oferta de produtos mais aderentes à população com 60 anos ou mais de idade. 

Além disso, segundo STIGLITZ (2000), a prevenção a essas falhas tem potencial de redução 

dos custos das operadoras e ampliação da rentabilidade de suas carteiras. 

O presente estudo está estruturado em quatro seções. A primeira destina-se à 

exposição do contexto nacional, marcado pelas transições demográfica e epidemiológica, das 

principais características do setor de saúde suplementar e dos principais impactos dessas 

transições sobre o setor. Na segunda, serão apresentados os bancos de dados explorados, as 

variáveis escolhidas e a metodologia utilizada. A terceira seção se dedica à entrega dos 

resultados da análise dos determinantes da demanda por planos de saúde privados pela 

população idosa, por região do país, além do mapeamento das condições sociais e econômicas 

da população idosa e de seu acesso ao sistema de saúde público e privado. Por fim, são feitas 

algumas considerações dos resultados.  
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2 CONTEXTO NACIONAL E SETORIAL 

2.1 A TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA  

O envelhecimento populacional é uma realidade mundial e fenômeno que acomete 

todos os países em desenvolvimento, como resultado do declínio dos principais componentes 

da dinâmica demográfica: as taxas de mortalidade, de fecundidade e de natalidade, e do 

aumento da expectativa de vida (VASCONCELOS; GOMES, 2012). 

Segundo VASCONCELOS e GOMES (2012), pode-se descrever o processo de 

transição demográfica em algumas fases. A primeira, antes do início da transição, 

caracterizada por altas e quase estáveis taxas de natalidade e altas, porém variáveis, taxas de 

mortalidade, que resultam em uma população jovem com baixo crescimento populacional. A 

segunda fase marca o início da transição, com queda das taxas de mortalidade e taxas de 

natalidade ainda altas, gerando assim um crescimento populacional. Em seguida, a terceira 

fase é aquela em que se verificam quedas das taxas de mortalidade e de natalidade 

concomitantemente, iniciando-se o processo de envelhecimento populacional. Nesta fase, 

atinge-se um grande volume da população em idade ativa, como resultado das altas taxas de 

natalidade registradas na fase anterior. Por fim, o país atinge o ápice da taxa de 

envelhecimento populacional, com níveis de natalidade e mortalidade baixos e próximos e 

diminuição da população em idade ativa. 

Dados do Banco Mundial mostram que a expectativa média mundial de vida ao 

nascer saltou de 52,6 em 1960 para 72,0 em 2016, e a taxa de fecundidade nos países saiu de 

cinco filhos por mulher para 2,4 no mesmo período (WORLD BANK).  

No Brasil, o cenário não é diferente. O país passa por uma transição demográfica 

profunda e os números chamam a atenção. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, atualmente, a expectativa média de vida ao nascer é treze anos a mais do 

que aquela registrada há 38 anos, com projeção de incremento de aproximadamente seis anos, 

em média, até 2050, momento no qual a previsão de vida de um nascido será de 81 anos. 

Adicionalmente, o país registrou declínio da taxa de fertilidade. Em 1980, uma mulher gerava, 

em média, quatro filhos. Atualmente, a média está em 1,5 filhos por mulher. No Gráfico 1 é 

possível perceber que, pelos valores projetados, aparentemente o país já passou pelo período 

de maior queda da taxa de fecundidade, encontrando-se em um nível, relativamente, estável. 

Como consequência, a população nacional está envelhecendo. Estima-se que, até 2050 a 

população de idosos represente pouco mais de 30% da população nacional, o que significa um 
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aumento de 46,5 milhões de idosos em comparação ao total registrado em nosso país em 

2017.  

Gráfico 1 – Série histórica e projetada da expectativa de vida do brasileiro ao nascer e 

da taxa de fecundidade. 

 

Considerando-se os idosos com 80 anos ou mais de idade, verifica-se uma 

expectativa de crescimento ainda mais acentuada até 2060, de quase quatro vezes o total 

registrado em 2017. Para a população de 90 anos ou mais, a variação será superior a quatro 

vezes. O país que atualmente conta com cerca de 700 mil idosos nessa faixa etária, 

contabilizará mais de 3,5 milhões até 2050 e pouco mais de 5,0 milhões até 2060. Segundo a 

estimativa, em 2060 esse grupo populacional representará cerca de 2,2% da população 

nacional. 

Segundo CARVALHO (2009), a evolução da medicina e da tecnologia e a ampliação 

dos programas de saneamento básico, atrelados à popularização dos métodos 

anticoncepcionais e à revolução feminina, são as principais causas do envelhecimento 

populacional. 

Os impactos dessa transição vão além das dimensões pessoais de cada indivíduo, 

pois impactam outros setores, como o de saúde, o mercado de trabalho, os serviços 

assistenciais, a seguridade social, além dos impactos na formação das famílias brasileiras. 

Com a redução do número de filhos por mulher e à inserção crescente das mulheres no 

mercado de trabalho, os cuidados dos idosos, historicamente destinados aos mais jovens ou às 
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mulheres, precisarão ser direcionados a outros agentes, podendo se tornar uma preocupação a 

mais e crescente para o Estado. 

Há que se considerar também os impactos geracionais, em que o aumento da 

expectativa de vida impõe à população mais nova a preocupação quanto à garantia de seu 

bem-estar no futuro, pela manutenção dos seus padrões de consumo e cuidados com a saúde 

física e mental. 

A transição da estrutura etária traz consigo uma nova relação de dependência 

financeira da população idosa de nosso país. Conforme pode ser observado pelo Gráfico 2, ao 

passo que a população idosa avançará, a população em idade economicamente ativa – pessoas 

entre 15 e 59 anos de idade – registrará recuo a partir de 2043. Como consequência, a razão 

de dependência de idosos, que é a razão entre o segmento da população com 60 anos ou mais 

de idade em relação ao segmento etário potencialmente produtivo sairá de um idoso para cada 

cinco pessoas em idade produtiva para três idosos a cada cinco pessoas em idade produtiva até 

2060. 

Gráfico 2 – Série histórica e projetada da razão de dependência da população idosa. 

 

A importância da análise da transição demográfica fragmentada entre as regiões do 

nosso país é item apontado por pesquisadores como fundamental para que se obtenha uma 

visão nacional, uma vez que, historicamente, “as variações nas tendências de crescimento dos 

segmentos da população jovem, adulta e idosa, em resposta aos diferentes níveis e ritmos de 

queda dos indicadores de mortalidade e fecundidade, corroboram que a transição demográfica 

não têm ocorrido de maneira simultânea, tampouco homogênea, ao longo do território 

brasileiro” (VASCONCELOS e GOMES, 2012). 
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Na comparação entre regiões do país, verifica-se que a razão de dependência de 

idosos será mais acentuada nas regiões Sudeste e Sul e menor na região Norte, conforme 

Tabela 1 a seguir, o que pode ser explicado pelo fato da região Norte ser a que apresenta os 

menores níveis de expectativa de vida nos grupos de idade, à exceção da faixa etária dos 85 

anos ou mais de idade, segundo dados do IBGE. 

Tabela 1: Série histórica e projetada da razão de dependência da população idosa 

  Ano 
População 

total 

Idosos de 

60 a 69 

anos 

Idosos de 

70 a 79 

anos 

Idosos com 

80 anos ou 

mais 

População 

(15-59 

anos) 

% de idosos 

(60+) sobre o 

total 

Razão de 

dependência 

dos idosos 

Brasil 2018 208,5 15,1 8,0 3,9 135,1 12,9% 20,0% 

  2060 228,3 29,6 24,8 19,1 121,2 32,2% 60,6% 

Norte 2018 18,2 0,9 0,4 0,2 11,5 8,0% 12,6% 

  2060 23,7 2,8 2,0 1,2 13,6 25,7% 44,9% 

Nordeste 2018 56,8 3,6 2,1 1,0 36,7 11,7% 18,1% 

  2060 57,1 7,8 6,3 4,3 30,3 32,3% 60,8% 

Centro-Oeste 2018 16,1 1,0 0,5 0,2 10,6 10,7% 16,3% 

  2060 20,9 2,5 2,1 1,5 11,6 29,1% 52,4% 

Sudeste 2018 87,7 7,1 3,7 1,9 57,1 14,5% 22,3% 

  2060 94,3 12,2 10,8 8,9 49,2 33,7% 64,6% 

Sul 2018 29,8 2,5 1,3 0,6 19,3 15,0% 23,1% 

  2060 32,3 4,3 3,6 3,2 16,6 34,3% 66,9% 

A tabela foi construída a partir dos IBGE, Projeção da População do Brasil. 

 

2.2 A TRANSIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

Entende-se por transição epidemiológica a mudança nos padrões de morbidades e das 

causas de morte e invalidez que ocorrem ao longo do tempo em uma população específica. 

Caracteriza-se uma transição epidemiológica por três mudanças principais: substituição das 

doenças transmissíveis por doenças não-transmissíveis e causas externas; deslocamento da 

carga de morbidade e mortalidade dos grupos mais jovens aos grupos mais idosos; e a 

transformação da predominância de mortalidade para a predominância de morbidades. 

(SCHRAMM, ET AL. 2004). 

A transição epidemiológica, em geral, ocorre concomitantemente a outras mudanças 

demográficas, sociais, econômicas, tecnológicas e científicas. No Brasil, o aumento da 

longevidade populacional traz consigo um novo perfil epidemiológico que gera desafios 

novos a diversos agentes, públicos e privados da economia.  

BORGES (2017) aponta que, assim como no México, no Brasil se verifica uma dupla 

carga no processo de transição epidemiológica, devido à concomitância de ocorrência de 

doenças infecciosas e crônicas, denominado pelo autor por “modelo polarizado prolongado”, 

em sua tradução literal, e caracterizado por um processo natural não-linearizado. Fato este, 
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também observado anteriormente por SCHRAMM, ET AL (2004) ao apontar que a transição 

demográfica no Brasil ocorre de forma peculiar em relação às realidades vividas pela maioria 

dos países, inclusive a alguns países vizinhos como Chile, Cuba e Costa Rica, pois se verifica 

uma coexistência de velhos e novos problemas de saúde. Este cenário de transição um pouco 

mais prolongado impõem desafios maiores ao nosso país. 

Apesar de se encontrar uma procura crescente de tratamento para doenças crônico-

degenerativas, o país ainda enfrenta o desafio de aumentar o controle das doenças 

transmissíveis e de reduzir a mortalidade infantil. Este cenário impõe a necessidade de uma 

agenda de políticas de saúde diferenciada em relação a outros países. 

De acordo com dados do Banco Mundial de 2016, na comparação do Brasil com a 

China e a Rússia, países também em processo de desenvolvimento, verifica-se que, apesar das 

expectativas de vida ao nascer das populações estarem próximas, 76 anos no Brasil e na China 

e 72 anos na Rússia, a taxa de mortalidade infantil de 14,6 em nosso país está muito acima 

dos outros dois, sendo 8,6 para China e 6,9 para a Rússia, impondo ao nosso país um desafio a 

mais ao lidar com o atual cenário de transição demográfica. 

No campo científico, o avanço da medicina, com incremento das possibilidades de 

tratamento e incorporação de novas tecnologias, impacta no perfil epidemiológico da 

população brasileira, pois os novos recursos reduzem o número de mortes causadas por 

doenças mais leves. Porém, verifica-se o surgimento de doenças mais complexas, que 

demandam tratamentos médicos e hospitalares, geralmente, mais custosos aos agentes de 

saúde. 

Como resultado do estudo de SCHRAMM, ET AL (2004), constatou-se que as 

“doenças crônico-degenerativas responderam por 66,3% da carga de doença no Brasil”. A 

partir de bancos de dados nacionais, foi possível aos autores segregarem os resultados entre as 

regiões do país. Como resultado, foram encontradas concentrações diferentes entre os grupos 

de doenças, o que reforça a necessidade de pesquisas segregadas por regiões do país, a fim de 

captar as idiossincrasias existentes e ensejar tomadas de decisão mais assertivas pelos agentes 

de saúde. 

A necessidade de uma pesquisa que se oriente pelas diversidades sociais e 

econômicas entre as diferentes regiões de um país, também é reforçada por BORGES (2017), 

por entender que as transformações epidemiológicas são reflexos de características 

heterogênicas entre os países e também entres suas sub-regiões, com muitos fatores possíveis, 

como progresso no sistema de saúde ou alterações dos estilos de vida. Com o objetivo de 

estudar as características principais das transições epidemiológicas entre cinco regiões do 
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país, BORGES (2017) constatou que a expectativa de vida entre as regiões apresentou 

períodos de divergência na série histórica, como reflexo das desigualdades socioeconômicas 

entre cada região.  

2.3 O SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR 

Com 1.079 operadoras de saúde suplementar atuando, em 2017, o setor de Saúde 

Suplementar movimentou R$189 bilhões em contraprestações líquidas, recursos pagos pelos 

beneficiários dos seguros e planos de saúde para cobertura de assistência médico-hospitalar 

ou odontológica (DIOPS).  

Os 69,8 milhões de beneficiário (TABNET) representam parcela da população que, 

mesmo possuindo os mesmos direitos de acesso ao sistema público de saúde, têm incentivos 

para adquirir cobertura de saúde mais aderente às suas necessidades.  

Reguladas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), vinculada ao 

Ministério da Saúde, as operadoras de planos de saúde pagaram R$ 150,8 bilhões em 

indenizações aos seus beneficiários para consultas, exames, internações, atendimentos 

ambulatoriais e hospitalares, entre outros (DIOPS). 

O setor é caracterizado por uma complexa cadeia de serviços e relações contratuais 

que interligam desde fornecedores de insumos, distribuidores e prestadores de serviços, às 

operadoras e seus beneficiários, em atividades sequenciais de forma que cada interação nos 

elos dessa cadeia resulte em efeitos econômicos com incentivos diferentes. Essa distinção 

entre incentivos distorce as decisões dos agentes e dificulta a coordenação da alocação dos 

recursos de forma eficiente, resultando em falhas de mercado (AZEVEDO, at.al, 2017). 

A impossibilidade de alocação do preço de forma eficiente é causada, 

majoritariamente, pela assimetria de informação, ou seja, pela disparidade das informações 

detidas pelos agendes tomadores de decisão, em que nem todos arcam com os custos finais 

dessa cadeia. O fato é agravado pela possibilidade de aumento ou redução dos preços sem 

impacto na concorrência por alguns dos agentes, o que gera poder de mercado (AZEVEDO, 

at.al, 2017).No final da cadeia, a figura do beneficiário de seguros e planos de saúde 

potencializa a assimetria de informação, uma vez que esses possuem informações sobre seus 

estados de saúde e suas aversões ao risco. Por outro lado, são os médicos que têm o 

conhecimento especializado para realizar um diagnóstico preciso e prescrever um tratamento 

ou exame adequado, o que faz com que as operadoras não sejam capazes de estimar os custos 

que serão gerados por cada consumidor pela cobertura de assistência médico-hospitalar ou 
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odontológica que oferecem, podendo ocorrer gastos inesperados acima do esperado pelas 

operadoras (AZEVEDO, at.al, 2017).  

No setor de saúde, os custos das OPS podem sofrer fortes desvios em relação ao 

custo médio (em geral, para cima), por questões associadas ao risco em relação às 

quais os beneficiários estão expostos, fora do controle das operadoras e, por vezes, 

dos próprios consumidores (AZEVEDO, at.al, 2017).  

A assimetria de informação entre os consumidores e as operadoras viabiliza dois 

comportamentos oportunistas: a seleção adversa e o risco moral. O primeiro é caracterizado 

pelo incremento na demanda por coberturas médico-hospitalares e odontológicas por 

pacientes de alto custo ou com maior aversão ao risco, por terem mais incentivos a contratar 

as coberturas ofertadas. No segundo, o consumidor utiliza acima do necessário os serviços de 

saúde, por não arcar com os custos marginais pelo uso efetivo dos serviços contratados. Esses 

comportamentos oportunistas impulsionam os custos pra cima, com incremento nos preços, 

dificultando o acesso a esse tipo de cobertura por parte da população que não temo arcar com 

as despesas.  

Uma das implicações do risco moral na utilização dos serviços de saúde no sistema 

suplementar é que os preços praticados nesse setor estariam acima do nível ótimo, 

gerando perdas de bem-estar. Nesse caso, alguns indivíduos não adquirem plano 

devido a sua restrição orçamentária, comprometendo a eficiência na alocação dos 

recursos (MAIA et al., 2004, p. 19).  

Não obstante, o aumento dos custos que dificulta o acesso de parcela da população à 

cobertura de plano de saúde privado, a importância deste setor na economia pode ser avaliada, 

também, ao se observar que reduções das chances de contaminações de doenças ou das taxas 

de mortalidade causam impacto no mercado de trabalho, uma vez que “pessoas saudáveis 

produzem mais e melhor e este efeito se estende ao desenvolvimento do país” (ALVES, 

2015). 

Marcado por diferentes falhas que dificultam alocações eficientes, o setor de Saúde 

Suplementar demanda mecanismos e informações que previnam a seleção adversa e o risco 

moral em busca de uma carteira rentável, com diminuição dos dispêndios e dos preços. Nesse 

sentido, fontes de informações sobre as características de grupo de consumidores de seguros e 

planos de saúde provenientes de estudos acadêmicos, como este, podem servir de insumo para 

a redução da assimetria de informação e para a tomada de decisão pelas empresas do setor. 
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2.4 IMPACTOS DAS TRANSIÇÕES NA SAÚDE SUPLEMENTAR 

Em observância às normas estabelecidas no Estatuto do Idoso – Lei 10.741/03, 

especificamente ao artigo 15º, § 3º, é vedada às operadoras de planos de saúde privado “a 

discriminação dos idosos nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em 

razão da idade”. 

Em consonância ao disposto no supracitado Estatuto, em dezembro de 2003, a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar estabeleceu dez faixas etárias (0 a 18 anos, 19 a 23 

anos, 24 a 28 anos, 29 a 33 anos, 34 a 38 anos, 39 a 43 anos, 44 a 48 anos, 49 a 53 anos, 54 a 

58 anos e 59 anos ou mais), com duas determinações: a primeira de que o valor cobrado para 

cobertura de plano de saúde para a última faixa (59 anos ou mais) não poderia ser superior a 

seis vezes o valor da primeira, e a segunda de que a variação acumulada entre a sétima e a 

décima faixas não poderia ser maior que a variação acumulada entre a primeira e a sétima 

faixas (Resolução Normativa – RN nº 63 de 22 de dezembro de 2003). 

Estas regras impõem às operadoras de saúde grandes desafios. Primeiro, porque ao 

agrupar em uma única faixa etária (59 anos ou mais) indivíduos heterogêneos, com perfis de 

riscos e necessidades de atendimentos médico-hospitalares diferenciados, há a dificuldade de 

se aplicar valores atuarialmente compatíveis ao risco de exposição e manter o equilíbrio 

atuarial do sistema, exigindo que as operadoras antecipem os reajustes nas faixas etárias 

inferiores. Segundo, porque nem sempre a variação acumulada das despesas da última faixa 

(59 anos ou mais) é inferior a seis vezes o valor da primeira. Pode-se verificar, pelo gráfico a 

seguir, que, em 2014, a diferença entre as faixas citadas era de 6,3 vezes. Além disso, o 

cenário de aumento dos custos da saúde entre os idosos fica evidente em ambos os anos, cujos 

registros de incremento na última faixa (59 anos ou mais) em relação a faixa anterior (54 a 58) 

é, em média, o dobro. 

Tabela 2: Custo assistencial médio por beneficiário segundo a faixa etária 

Faixa etária 
Custo assistencial 

2014 2016 

Até 18 anos 1.059,0 1.733,8 

19 a 23 anos 1.319,2 2.233,2 

24 a 28 anos 1.667,0 2.533,5 

29 a 33 anos 2.101,3 3.078,1 

34 a 38 anos 2.333,6 3.435,4 

39 a 43 anos 2.361,5 3.626,4 

44 a 48 anos 2.637,1 3.895,3 

49 a 53 anos 2.944,9 4.330,1 

54 a 58 anos 3.454,3 4.959,8 
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59 anos ou + 6.718,6 10.090,6 
Fonte: Unidas1  

 

Com o aumento da longevidade e queda das taxas de natalidade, a base de 

beneficiários de plano de saúde tende a se concentrar, cada vez mais, entre as maiores faixas. 

Este desequilíbrio pode acarretar aumento dos valores cobrados às faixas inferiores, com risco 

de gerar desincentivo à contratação de planos de saúde pelos mais novos e prejudicar a 

sustentabilidade do negócio. Segundo Maia (2012), o envelhecimento da população brasileira 

pode gerar impactos no setor de saúde suplementar, na medida em que a proporção entre 

jovens e idosos vai se alterando. 

O aumento da esperança de vida e da longevidade e a baixa fecundidade, ou seja, 

muitos idosos e poucos jovens, representam riscos para a manutenção do 

financiamento deste setor. Agrega-se a este risco o aumento dos custos em saúde. 

(NEVES, 2016) 

Por outro lado, a transição epidemiológica vivenciada no país, pode intensificar as 

diferenças entre os valores gastos pelas operadoras de planos de saúde para indenização aos 

seus beneficiários entre a primeira e a última faixa etária. Neste contexto, não há um consenso 

se o aumento do envelhecimento ocasionará o aumento das despesas de saúde. Podem ser 

encontradas três linhas de pensamento: (i) redução das despesas – sabendo que grande parte 

das despesas incorrem poucos meses antes do falecimento do beneficiário, com a ampliação 

da expectativa de vida, poderá haver aumento dos anos de vida saudável, ou seja, com 

demanda reduzida por atendimento médico-hospitalar, atrelado a uma redução do tempo de 

ocorrência de doenças nos meses que antecedem a morte; (ii) aumento das despesas – o ganho 

de vida poderá prolongar o período das doenças antes do falecimento, com incremento dos 

gastos de saúde; ou (iii) manutenção das despesas – a maior longevidade distribuiria 

igualmente o número de anos de vida saudável e não saudável garantindo a manutenção das 

despesas (ALVES, 2015). 

“Os dados sobre as causas das mortes no Brasil são um indício de que doenças 

menos graves estão sendo prevenidas ou tratadas com maior sucesso, causando um 

menor número de mortes no país e permitindo que ocorra uma maior incidência de 

doenças mais complexas. Doenças mais delicadas, assim como câncer, tendem a ser 

economicamente mais custosas ao sistema como um todo e aos planos de saúde em 

particular frente a doenças mais simples, como gripes e resfriados.” (AZEVEDO, 

2017) 

                                                 
1 Os dados foram encontrados a partir de pesquisa realizada pela UNIDAS – União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. Em 

2014, com 61 entidades, com quase 3,7 milhões de vidas, representando 68,7% dos beneficiários da autogestão e, em 2016, com 44 

empresas, que têm quase quatro milhões de beneficiários e representam, aproximadamente, 85% do total de vidas cobertas pelas autogestões. 
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Há que se considerar também que o aumento da longevidade atrelado ao desafio de 

um reforma premente da previdência social para garantia de cobertura previdenciária a essa 

camada da população, poderá impor a permanência dos indivíduos por mais tempo no 

mercado de trabalho. 

 “Repensar o envelhecimento populacional, do ponto de vista do mercado de 

trabalho, é uma estratégia preventiva para a economia dos países que em breve 

contarão com um contingente reduzido de trabalhadores, o que pode comprometer o 

crescimento econômico”. (CARVALHO, 2009) 

Uma vez inseridos no mercado de trabalho, altos índices de produtividade estarão 

diretamente relacionados às condições de saúde. Neste cenário, a sustentabilidade do setor de 

saúde suplementar torna-se fator necessário para amparo das operadoras de planos de saúde à 

obrigação constitucional do Estado de garantir saúde a todos.  
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3 METODOLOGIA 

Procura-se, nesse capítulo, apresentar as fontes dos dados pesquisadas, delimitar as 

variáveis escolhidas e os tratamentos realizados nos bancos de dados utilizados para a 

aplicação do modelo regressão logística e mapeamento das características da população idosa 

nacional apresentados no capítulo seguinte, além de detalhar o método utilizado para 

responder quais são as características que interferem no aumento da demanda por planos de 

saúde privados pela população idosa nas diferentes regiões do país. 

3.1 BANCOS DE DADOS 

3.1.1 PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE 

Em convênio com o Ministério da Saúde, a Pesquisa nacional de saúde 2013: acesso 

e utilização dos serviços de saúde, acidentes e violências – PNS 2013 – é uma publicação do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE que tem como objetivo ampliar o 

conhecimento sobre as características de saúde da população brasileira (IBGE, 2015). 

Abordada anteriormente em suplementos da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios – PNAD e também pertencente ao Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares – 

SIPD, a PNS 2013 é a primeira série do levantamento sobre as características de saúde da 

população brasileira que ocorre de forma independente, com previsão de atualização a cada 

cinco anos e um escopo bem mais abrangente (IBGE, 2015). 

Para garantir a abrangência da pesquisa a todo o território nacional, o tamanho da 

amostra foi definido considerando o nível de precisão desejado e a pesquisa foi “realizada por 

meio de amostragem conglomerada em três estágios: os setores censitários ou conjunto de 

setores formam as unidades primárias de amostragem; os domicílios são as unidades de 

segundo estágio; e os moradores de 18 anos ou mais de idade definem as unidades de terceiro 

estágio” (IBGE, 2015, p.13). 

Devido a não aplicação de uma amostra aleatória simples, tornou-se necessário 

aplicar um ajuste no tamanho da amostra que foi obtida, de forma a considerar os valores 

resultantes do Efeito de Plano Amostral (EPA) (IBGE, 2015). 

Para a expansão dos valores amostrais, foram utilizados pesos amostrais para (i) as 

unidades primárias de amostragem, (ii) os domicílios e todos os seus moradores e (iii) para o 
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morador selecionado, levando em consideração os ajustes para correção de não respostas e 

também para calibração das estimativas com os totais populacionais (IBGE, 2015). 

.    

3.1.2 DADOS BÁSICOS PARA A SAÚDE 

Organizadas e divulgadas pelo Departamento de Informática do SUS – DATASUS, 

as informações constantes nos Indicadores e Dados Básicos para a Saúde – IDB são produto 

da ação integrada de instituições responsáveis pelos principais sistemas de informações de 

base nacional: Ministério da Saúde, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE, 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA e do Ministério da Previdência Social. O 

departamento tem por objetivo “subsidiar, com informações relevantes, os processos de 

formulação, gestão e avaliação de políticas e ações públicas de importância estratégica para o 

sistema de saúde brasileiro” (DATASUS, 2012). Os diversos indicadores divulgados são 

dispostos em sete grupos de tabelas, a depender do tipo e informação contida. 

3.1.3 CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

Para a obtenção da quantidade de médicos que atendem ao SUS em cada uma das 

unidades da Federação, foram utilizadas as informações disponíveis no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES geradas a partir dos dados enviados pelas Secretarias 

Municipais e Estaduais de Saúde, que são consolidados no Banco de Dados Nacional pelo 

DATASUS. 

3.2 VARIÁVEIS ESCOLHIDAS 

As variáveis disponíveis na PNS foram escolhidas a partir do objetivo principal desta 

pesquisa de identificar quais são os fatores socioeconômicos e demográficos que influenciam 

na posse de planos de saúde privado pela população idosa residente em cada uma das regiões 

do país. Dado isto, também foi considerado o objetivo secundário de mapear as condições 

socioeconômicas e demográficas dessa população, considerando a sua distribuição entre as 

diferentes unidades federativas, a fim de entender quem são, onde estão e como vivem os 

idosos de nosso país. 
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O reconhecimento de posse de planos de saúde privado foi feito a partir do 

cruzamento de quatro variáveis disponíveis no banco de dados da PNS. Primeiro, foram 

considerados apenas os indivíduos que responderam “sim” à pergunta “tem algum plano de 

saúde (médico ou odontológico), particular, de empresa ou órgão público?”. Em seguida, foi 

necessário desconsiderar os indivíduos que afirmaram que o plano de saúde (único ou 

principal) que possuíam era de instituição de assistência de servidor público, pois esta opção 

se refere exclusivamente aos planos destinados a “atender a servidor público civil (da 

administração pública direta, autarquia ou fundação pública federal, estadual ou municipal) 

e a seus dependentes, ou a servidor público militar e a seus dependentes, por meio dos 

hospitais centrais do Exército, Marinha ou Aeronáutica” (IBGE, 2008, p.227). Ou seja, 

apesar de grande parte dos servidores públicos do país contarem com a cobertura de planos de 

saúde da rede privada, esta pergunta considera, apenas, os servidores que cujo plano principal 

é aquele que garante atendimento por meio dos hospitais próprios do Exército, Marinha ou 

Aeronáutica, o que não é objeto do presente trabalho. Por fim, com o objetivo de capturar 

apenas os indivíduos que possuíam plano de saúde privado médico-hospitalar, foram 

desconsiderados aqueles que informaram possuir apenas um plano de saúde e que 

responderam “sim” à pergunta “tem algum plano de saúde apenas para assistência 

odontológica?”, a fim de desconsiderar da base os indivíduos que possuíam, apenas, plano de 

saúde privado de assistência odontológica. 

Para a identificação da população idosa, foram consideradas as informações obtidas a 

partir da pergunta “Idade:” e selecionados os indivíduos com sessenta anos ou mais de idade 

que participaram à pesquisa, à luz do corte etário constante no Estatuto do Idoso (Lei nº 

10.741/03). Sabendo ser esse grupo ainda muito heterogêneo em termos de condições de 

saúde, fragilidades e necessidades sociais, foi feita uma repartição em três cortes etários: (i) 

indivíduos de sessenta a sessenta e nove anos; (ii) indivíduos de setenta a setenta e nove anos; 

e (iii) indivíduos de oitenta anos ou mais. 

As variáveis elencadas acima forma escolhidas e tratadas para a composição do 

banco de dados. A seguir, serão apresentadas as variáveis que foram selecionadas por serem 

potenciais fatores que influenciam a posse de planos de saúde privados, em cada um de seus 

grupos. 
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3.2.1 LOCAL DE RESIDÊNCIA 

Com o objetivo de reconhecer a localização geográfica do indivíduo e verificar se o 

local influencia na posse de planos de saúde, foram considerados os registros do item de 

identificação do questionário “Unidade da Federação”, os quais foram, também, dispostos de 

forma agrupada a fim de identificar as Regiões Geográficas Brasileiras. 

3.2.2 QUALIDADE DO ATENDIMENTO PÚBLICO DE SAÚDE 

Como o objetivo de mapear as condições de qualidade da oferta de atendimento 

público de saúde em cada uma das regiões do país e inferir se a precariedade do atendimento 

público influencia na posse de planos de saúde privado pela população idosa, foram utilizadas 

as tabelas C – Indicadores de Mortalidade e E – Indicadores de Recursos do IDB-DATASUS, 

das quais foram aproveitadas as variáveis (i) taxa de mortalidade infantil, que represente a 

número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, na população 

residente em determinado espaço geográfico, e (ii) proporção de leitos públicos existentes 

para cada 1.000 habitantes, que espelha o número de leitos hospitalares conveniados ou 

contratados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, por mil habitantes residentes, em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

A fim de se obter a proporção de médicos que atendem no SUS para cada 1.000 

habitantes, foi feito o cruzamento da variável proveniente do CNES com o número da 

população residente em cada uma das regiões do país no ano considerado, proveniente do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE. 

Os estados considerados provedores de um atendimento público de saúde de 

qualidade foram aqueles que possuíam mais de 1,01 leitos públicos por 1.000 habitantes e 

mais de 1,69 médicos que atendem pelo SUS a cada 1.000 habitantes. Os valores foram 

estimados a partir das medianas dos registros de todos os estados do Brasil. 

A taxa de mortalidade também foi um fator avaliado como influenciador para a posse 

de planos de saúde, por sumarizar condições de saúde da população local. Estados cuja taxa 

de mortalidade era inferior a 16,9% foram bem classificados. O valor foi calculado a partir da 

mediana dos registros de todos os estados do Brasil. 
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3.2.3 CONDIÇÕES DEMOGRÁFICAS 

As condições demográficas contempladas foram aquelas provenientes dos itens da 

pesquisa “Sexo:”, “Cor ou raça:” e “Idade:”. Para a variável idade, foram considerados três 

faixas etárias: 60-69 anos, 70-79 anos e 80+ anos. 

3.2.4 FRAGILIDADE SOCIAL 

O grau de fragilidade do idoso também foi mapeado, por entender que quanto 

maiores forem as exposições ou as necessidades do idoso, maior será a sua demanda por 

proteção e acesso a cuidados de saúde diferenciados. Para tanto, foram consideradas três 

características: (i) se o idoso mora sozinho; (ii) se o idoso possui alguma deficiência; e (iii) se 

o idoso tem alguma dificuldade para realizar atividades habituais. 

Para avaliar se o idoso morava sozinho ou não, foram observados os resultados 

iguais a um do item da pesquisa “quantas pessoas mora neste domicílio:”. 

Para identificar se o idoso possuía algum tipo de deficiência foram considerados os 

resultados das perguntas “tem deficiência intelectual?”, “tem alguma deficiência física?”, 

“tem deficiência auditiva?” e “tem deficiência visual?”. A identificação de ao menos uma 

deficiência foi suficiente para caracterizar o idoso como possuidor de deficiência. 

Por fim, para avaliar a dependência do idoso de auxílio para realização de atividades 

habituais, foram considerados os resultados das perguntas: (i) “em geral, que grau de 

dificuldade tem para comer sozinho(a) com um prato colocado à sua frente, incluindo segurar 

um garfo, cortar alimentos e beber um copo?”; (ii) “em geral, que grau de dificuldade tem 

para tomar banho sozinho(a) incluindo entrar e sair do chuveiro ou banheira?”; (iii) “em geral, 

que grau de dificuldade tem para ir ao banheiro sozinho(a) incluindo sentar e levantar do vaso 

sanitário?”; (iv) “em geral, que grau de dificuldade tem para se vestir sozinho incluindo calçar 

meias e sapatos, fecha o ziper, e fechar e abrir botões?”; (v) “em geral, que grau de 

dificuldade tem para andar em casa sozinho(a) de um cômodo a outro da casa, em um mesmo 

andar, como do quarto para  sala e cozinha?”; (vi) “em geral, que grau de dificuldade tem para 

deitar ou levantar da cama sozinho(a)?”; (vii) “em geral, que grau de dificuldade tem para 

sentar ou levantar da cadeira sozinho?”; (viii) “em geral, que grau de dificuldade tem para 

fazer compras sozinho(a), por exemplo de alimentos, roupas ou medicamentos?”; (ix) “em 

geral, que grau de dificuldade tem para administrar as finanças sozinho(a) (cuidar do seu 

próprio dinheiro)?”; (x) “em geral, que grau de dificuldade tem para tomar os remédios 
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sozinho(a)?”; (xi) “em geral, que grau de dificuldade tem para ir ao médico sozinho(a)?”; e 

(xii) “em geral, que grau de dificuldade tem para sair sozinho(a) utilizando um transporte 

como ônibus, metrô, táxi, carro, etc.?”. 

Todas as perguntas selecionadas possuíam quatro opções de resposta: 1 – não 

consegue, 2 – tem grande dificuldade, 3 – tem pequena dificuldade ou 4 – não tem 

dificuldade. O idoso foi considerado dependente se selecionou entre um e três em, pelo 

menos, uma das perguntas. 

3.2.5 NÍVEL ECONÔMICO 

Para o reconhecimento do padrão socioeconômico da população idosa nacional, 

foram avaliados a proporção da quantidade de banheiros constantes na residência em relação 

ao número de moradores, o nível de escolaridade do indivíduo e a infraestrutura da residência. 

Idosos residentes em imóvel com um banheiro ou mais para cada dois moradores 

foram segregados daqueles cuja residência possui uma proporção inferior de banheiros. Além 

disso, para avaliação da qualidade da infraestrutura do imóvel, indivíduos residentes em 

imóveis de alvenaria ou madeira apropriada para construção, com água canalizada, com 

serviço de coleta de lixo e com energia elétrica foram segregados dos demais, a partir dos 

resultados das seguintes perguntas “qual o material que predomina na construção das paredes 

externas deste domicílio?”, “este domicílio tem água canalizada para pelo menos um 

cômodo?”, “qual o destino dado ao lixo?” e “qual a origem da energia elétrica utilizada neste 

domicílio?”. 

Para a identificação do nível de escolaridade do indivíduo, foi realizado o 

cruzamento entre duas perguntas “qual foi o curso mais elevado que frequentou 

anteriormente?” e “conclui este curso que frequentou anteriormente?”. O nível escolar foi 

construído considerando-se o último curso concluído e o nível de escolaridade do indivíduo 

foi classificado entre (i) alto, para aqueles que possuíam pelo menos a graduação completa; 

(ii) médio, para aqueles que concluíram o ensino médio; e (iii) baixo, para os demais. 

3.2.6 FONTES DE RENDIMENTOS 

Para a identificação das fontes de renda dos idosos foram consideradas duas 

possibilidades: o indivíduo ser aposentado ou pensionista, ou ter trabalhado ou estagiado na 

semana de referência, durante pelo menos uma hora, em alguma atividade remunerada em 
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dinheiro. Os indivíduos que responderam possuir uma das duas formas de renda foram 

segregados dos demais. 

3.3 REGRESSÃO LOGÍSTICA 

Pertencente ao conjunto de métodos estatísticos que torna possível a análise 

simultânea de várias medidas para cada fenômeno – análise multivariada – os modelos de 

regressão logística se diferenciam de uma regressão linear múltipla porque, além de terem 

como objetivo explicar ou predizer valores de uma variável dependente em função de valores 

conhecidos de outras variáveis independentes, eles são aplicações do caso particular em que a 

variável dependente é de natureza qualitativa e binária, ou seja, ela só pode assumir dois 

valores. 

O fato da variável resposta só admitir duas alternativas do tipo ocorre ou não ocorre 

exige que os resultados possam ser interpretados em termos de probabilidade, de forma a 

mensurar a influência que cada uma das variáveis independentes exerce sobre a variável 

dependente. 

Com o objetivo de construir o modelo de regressão logística e torná-lo interpretável 

em função da probabilidade de ocorrência, foi efetuada uma transformação logística na 

variável dependente, que consiste na realização de duas etapas sequenciais: primeiro, 

converte-se a probabilidade associada a cada observação em uma razão de chance e, em 

seguida, obtém-se o logaritmo natural da razão de chance (CORRAR, 2007). 

  (
 (       )

   (       )
)                           (1) 

 

Após a transformação, é importante salientar que a regressão logística calcula 

mudanças nas interrelações dos logs da variável dependente e não na própria variável, como 

acontece em uma regressão linear, o que deve ser considerado no momento da interpretação 

dos valores. 

A fim de se identificar a probabilidade associada à ocorrência de determinado 

evento, pode-se obter a razão de chance estimada elevando a constante matemática e ao 

expoente composto dos coeficientes estimados. 

 (       )

   (       )
                           (2) 
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Aplicando uma transformação simples nos termos desta equação, chega-se 

finalmente a um formato de equação que permite o cálculo da probabilidade relativa à 

ocorrência de determinado evento: 

 (       )  
 

                            
 (3) 

 

No modelo logístico, os coeficientes associados a cada variável independente são 

estimados pelo método da máxima verossimilhança e estão sujeitos a diversas interpretações, 

a depender das transformações que foram efetuadas na equação do modelo. Por exemplo, 

supondo que as demais variáveis mantenham-se inalteradas, em relação ao logaritmo natural 

da razão de chance (equação 1), um coeficiente igual a dois impactará em um aumento da 

quantidade logit de duas unidades sempre que a variável independente aumentar uma unidade. 

Neste caso, apesar de ser intuitivo que valores positivos dos coeficientes aumentam as 

chances de ocorrência da variável dependente e vice-versa, não é possível nenhuma 

interpretação mais acurada. Por outro lado, se o objetivo for identificar o impacto sobre a 

razão de chance (equação 2), basta elevar a constante matemática e ao coeficiente da variável 

independente, ou seja, obter o antilogaritmo do próprio coeficiente. Em um exemplo que o 

coeficiente seja 0,3 a razão de chance será impactada em          , podendo ser 

interpretado como um aumento de 35% nas chances do evento ocorrer a cada unidade de 

variação na variável independente (CORRAR, 2007). 
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4 RESULTADOS  

Objetiva-se, neste capítulo, apresentar algumas informações disponíveis na PNS 

2013 no que tange a população com sessenta anos ou mais de nosso país e expor os fatores 

que foram identificados pela aplicação de regressão logística como determinantes ao acesso a 

planos de saúde privado médico-hospitalares por esse contingente populacional. 

4.1 LOCAL DE RESIDÊNCIA E CONDIÇÕES DEMOGRÁFICAS DOS IDOSOS 

A partir dos dados disponíveis pela PNS 2013 foi possível mapear as principais 

características da população idosa de nosso país em uma análise segregada regional, a fim de 

capturar as idiossincrasias entre as diferentes regiões causadas por aspectos sociais, culturais e 

econômicos, algumas vezes divergentes. 

O objetivo deste mapeamento foi de propiciar uma melhor compreensão da dispersão 

da população idosa no território brasileiro por faixa etária, sexo e raça; identificar suas 

principais fragilidades físicas e sociais; segregar este contingente populacional a partir de suas 

características sociais e, finalmente, compreender a penetração do acesso a planos de saúde 

privado médico-hospitalares. 

Pela tabela a seguir, pode-se observar que a concentração da população idosa 

nacional não é diretamente proporcional à distribuição populacional de cada região do país. 

Apesar das regiões Sudeste, Nordeste e Sul apresentarem, nesta ordem, as maiores parcelas 

populacionais, a proporção do número de idosos entre essas regiões difere um pouco, com 

maior proporção de idosos no Sudeste, seguido do Sul e do Nordeste. 

As regiões Norte e Centro-Oeste além de possuírem uma parcela menor da 

população brasileira, registram percentuais de participação da população idosa inferiores, 

8,5% e 11,3%, respectivamente. 

Na análise por estado, observa-se que os estados mais velhos, ou seja, cujo 

contingente de população idosa apresentam os maiores índices de participação, são Rio de 

Janeiro com 16,3%, seguido de Rio Grande do Sul com 16,2%, São Paulo com 15,1% e Minas 

Gerais com 14,2%. 

Nota-se que os estados o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul, figuram tanto no topo do ranking dos estados com o maior percentual da população idosa 

nacional como no topo do ranking dos estados com a maior concentração de indivíduos com 
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idade superior a 60 anos. Estas características sinalizam uma maior demanda dessas unidades 

federativas por iniciativas e ações direcionadas a esses cidadãos. 

Quanto à distribuição da população por faixa etária no país, observa-se a 

predominância de idosos entre 60 e 69 anos (56,1%), seguidos daqueles com idade entre 70 e 

79 anos (29,6%) e, por fim, dos indivíduos com 80 anos ou mais (14,3%). Na comparação 

com a média nacional, os destaques vão para o Maranhão, com a maior proporção de idosos 

com mais de 80 anos (18,9%), e para o Sergipe que possui a maior concentração de idosos 

entre 70 e 79 anos (33,3%). 

No mapeamento do acesso à saúde privada, percebe-se que pouco mais de um quinto 

da população idosa brasileira é possuidora de planos de saúde privado médico-hospitalar, e o 

mapeamento entre regiões expôs realidades díspares entre os estados, com diferença de até 

31,6p.p.. Dentre os estados com as maiores penetrações de saúde privada entre os idosos, 

elenca-se São Paulo com 33,7%, Mato Grosso do Sul com 27,9%, Espírito Santo com 27% e 

Rio Grande do Sul com 25,6%. Na outra ponta, os estados com as menores coberturas de 

planos de saúde são Maranhão com apenas 2,1%, Piauí com 2,8%, Roraima com 3,7% e 

Tocantins com 4,2%. 

A distribuição de acesso à saúde privada por faixa etária apresentou percentuais 

próximos à média nacional, porém o mapeamento regional expôs a fragilidade de alguns 

estados com insuficiência de cobertura de saúde privada entre os idosos mais velhos (acima 

de 80 anos). 
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Tabela 3: Distribuição regional da população idosa, com segregação por faixa 

etária e percentual de penetração dos planos de saúde privados 

 

Na análise por sexo e raça, conforme disposto na Tabela 4, observa-se que a maior 

parte da população idosa nacional é do sexo feminino e da raça branca, à exceção do Amapá e 

Tocantins que possuem maioria do sexo masculino e dos estados das regiões Norte e Nordeste 

que possuem maioria parda. 

Tabela 4: Distribuição regional da população idosa por sexo e cor 

  

Distribuição da população 

idosa regional por sexo 
Distribuição da população idosa regional por cor 

Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indígena 

Norte 52,2% 47,8% 24,0% 10,0% 0,5% 64,6% 0,9% 

Rondônia 50,9% 49,1% 34,7% 6,2% 0,1% 58,9% 0,1% 

Acre 52,2% 47,8% 21,6% 6,6% 0,6% 70,6% 0,6% 

Amazonas 53,1% 46,9% 21,4% 4,6% 0,4% 71,2% 2,4% 

Roraima 47,1% 52,9% 26,0% 16,4% 0,3% 55,8% 1,5% 

Pará 53,1% 46,9% 22,5% 11,8% 0,6% 64,8% 0,4% 

Amapá 56,6% 43,4% 20,2% 10,1% 1,0% 67,4% 1,3% 

Tocantins 47,5% 52,5% 26,8% 14,6% 0,9% 57,0% 0,8% 

Nordeste 55,9% 44,1% 30,0% 11,1% 0,8% 57,7% 0,4% 

Maranhão 52,3% 47,7% 21,0% 15,2% 0,9% 62,6% 0,2% 

Idoso(60-

69anos)

Idoso(70-

79anos)
Idoso(80+)

Idoso(60-

69anos)

Idoso(70-

79anos)
Idoso(80+)

Norte 8,3% 8,5% 61,2% 27,3% 11,4% 8,6% 8,0% 9,1% 10,5%

Rondônia 0,9% 8,9% 62,1% 29,3% 8,6% 5,8% 4,9% 7,2% 8,0%

Acre 0,4% 7,8% 57,5% 30,5% 11,9% 8,6% 9,7% 7,6% 5,8%

Amazonas 1,8% 7,1% 59,2% 27,6% 13,3% 11,0% 10,5% 9,4% 16,2%

Roraima 0,2% 6,3% 59,0% 28,6% 12,4% 3,7% 4,1% 3,4% 2,6%

Pará 4,0% 9,0% 63,6% 25,4% 11,0% 9,1% 8,2% 10,4% 11,9%

Amapa 0,4% 7,5% 63,1% 28,2% 8,7% 13,0% 10,7% 18,9% 11,1%

Tocantins 0,7% 10,7% 54,1% 32,1% 13,7% 4,2% 4,9% 4,5% 0,6%

Nordeste 27,7% 12,0% 54,4% 30,3% 15,4% 9,9% 8,8% 11,4% 11,2%

Maranhão 3,4% 9,5% 50,6% 30,5% 18,9% 2,1% 2,7% 1,7% 0,9%

Piauí 1,6% 13,1% 56,3% 31,6% 12,0% 2,8% 2,4% 2,2% 6,1%

Ceará 4,4% 13,5% 51,9% 31,0% 17,1% 11,0% 11,1% 10,6% 11,2%

Rio Grande do Norte 1,7% 12,5% 53,8% 31,9% 14,4% 7,9% 7,6% 7,0% 11,0%

Paraíba 1,9% 13,2% 53,6% 32,0% 14,4% 8,5% 8,1% 9,5% 7,5%

Pernambuco 4,6% 12,3% 54,9% 32,9% 12,2% 12,0% 11,0% 12,0% 16,6%

Alagoas 1,6% 11,2% 56,4% 30,7% 12,9% 11,4% 10,4% 11,8% 15,2%

Sergipe 1,1% 11,2% 50,5% 33,3% 16,1% 11,4% 10,8% 12,9% 10,2%

Bahia 7,5% 11,6% 57,1% 26,3% 16,6% 12,9% 9,4% 19,7% 14,2%

Centro-oeste 7,4% 11,3% 59,0% 29,3% 11,7% 17,2% 17,3% 16,4% 18,2%

Mato Grosso do Sul 1,3% 10,6% 57,4% 29,7% 12,9% 27,9% 29,0% 28,1% 22,7%

Mato Grosso 1,6% 11,1% 62,9% 28,0% 9,1% 25,0% 24,4% 26,2% 26,3%

Goiás 3,2% 11,9% 57,7% 30,2% 12,0% 9,1% 9,4% 6,9% 13,2%

Distrito Federal 1,4% 10,9% 59,1% 27,8% 13,0% 19,0% 18,3% 20,4% 19,7%

Sudeste 42,1% 15,0% 55,4% 29,5% 15,1% 28,3% 26,8% 28,1% 34,0%

Minas Gerais 10,3% 14,2% 53,5% 31,9% 14,6% 21,8% 20,2% 20,5% 30,3%

Espírito Santo 1,9% 12,3% 55,1% 30,9% 14,0% 27,0% 27,1% 23,4% 34,5%

Rio de Janeiro 8,2% 16,3% 55,3% 28,1% 16,5% 22,3% 19,6% 22,4% 31,0%

São Paulo 21,8% 15,1% 56,2% 28,9% 14,9% 33,7% 32,5% 34,4% 37,0%

Sul 14,3% 13,8% 58,0% 29,8% 12,2% 22,8% 21,9% 24,9% 21,9%

Paraná 5,5% 12,6% 58,9% 29,1% 12,0% 21,8% 23,6% 20,8% 15,4%

Santa Catarina 3,3% 11,9% 60,2% 27,8% 12,0% 18,1% 17,9% 21,3% 11,7%

Rio Grande do Sul 5,6% 16,2% 56,3% 31,3% 12,4% 25,6% 22,4% 29,2% 31,0%

Brasil 100,0% 13,2% 56,1% 29,6% 14,3% 21,0% 19,9% 21,6% 24,4%

Fonte: PNS 2013

Nota: Alguns totais podem apresentar divergência por motivo de arredondamento.

% de idosos com plano de saúde 

na população idosa regional por 

faixa etária

Distribuição da população idosa 

regional por faixa etária
Distribuição 

da população 

nacional

% de idosos 

na população 

regional

% de idosos com 

plano de saúde na 

população idosa 

regional
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Piauí 51,3% 48,7% 22,8% 9,5% 0,6% 67,1% 0,0% 

Ceará 55,4% 44,6% 33,0% 5,6% 0,2% 60,6% 0,6% 

Rio Grande do Norte 54,7% 45,3% 41,9% 6,2% 0,0% 51,9% 0,0% 

Paraíba 57,0% 43,0% 39,3% 7,8% 1,1% 51,7% 0,1% 

Pernambuco 56,3% 43,7% 40,9% 8,2% 0,9% 49,5% 0,5% 

Alagoas 55,4% 44,6% 31,6% 8,6% 0,7% 59,0% 0,1% 

Sergipe 56,5% 43,5% 29,0% 10,7% 0,3% 59,0% 0,9% 

Bahia 58,5% 41,5% 20,2% 18,1% 1,2% 59,8% 0,7% 

Centro-oeste 55,3% 44,7% 46,3% 7,5% 1,5% 44,4% 0,2% 

Mato Grosso do Sul 51,0% 49,0% 51,8% 3,4% 1,8% 41,9% 1,1% 

Mato Grosso 54,5% 45,5% 40,0% 9,1% 1,7% 49,1% 0,1% 

Goiás 55,7% 44,3% 45,3% 8,2% 0,8% 45,6% 0,0% 

Distrito Federal 59,1% 40,9% 51,4% 7,7% 2,6% 38,3% 0,0% 

Sudeste 57,1% 42,9% 61,5% 9,2% 1,6% 27,4% 0,3% 

Minas Gerais 57,7% 42,3% 45,0% 11,8% 0,1% 42,8% 0,2% 

Espírito Santo 58,7% 41,3% 52,1% 11,8% 0,6% 35,3% 0,2% 

Rio de Janeiro 59,6% 40,4% 54,6% 14,0% 0,5% 30,8% 0,1% 

São Paulo 55,8% 44,2% 72,2% 6,0% 2,8% 18,6% 0,3% 

Sul 56,8% 43,2% 82,1% 3,8% 0,7% 13,2% 0,2% 

Paraná 54,6% 45,4% 72,0% 2,3% 1,7% 23,7% 0,3% 

Santa Catarina 55,9% 44,1% 90,4% 2,5% 0,0% 6,7% 0,4% 

Rio Grande do Sul 59,0% 41,0% 86,1% 5,5% 0,2% 8,0% 0,1% 

Brasil 56,4% 43,6% 53,6% 8,8% 1,2% 36,0% 0,3% 

Fonte: PNS 2013 

       Nota: Alguns totais podem apresentar divergência por motivo de arredondamento. 
    

4.2 FRAGILIDADE DOS IDOSOS 

Um fator importante a ser observado na população idosa é a sua fragilidade social em 

decorrência de deficiências, dependência do auxílio de terceiros para a realização de ações do 

dia a dia e sua maior exposição a adversidades nos casos em que mora sozinha. O 

conhecimento dessas limitações é fundamental para a tomada de decisão mais assertiva pelos 

agentes de saúde, públicos ou privados, no que tange à melhoria das condições de vida nas 

idades mais avançadas da vida. 

Segundo JORGE (2017), o envelhecimento pode ser marcado pelo aumento das 

demandas sociais e econômicas, devido aos maiores índices de incapacidades e doenças 

crônicas, responsáveis pela dependência funcional dessa população, fator determinante na 

vida diária do idoso nesta faixa etária, principalmente entre as mulheres que podem apresentar 

maior predisposição ao desenvolvimento de complicações físicas e mentais. 

Cerca de 15% da população idosa nacional reside sem a companhia de familiares ou 

amigos, fato que se torna ainda mais preocupante entre os idosos mais velhos, em sua maioria, 

necessitados de maiores cuidados. Os estados que registraram os maiores percentuais de 

idosos com mais de 80 anos residindo sozinhos foram do Rio Grande do Sul com 20,1% e do 

Rio de Janeiro com 19,0%. 

Ao se analisar o acesso à cobertura de planos de saúde privados médico-hospitalares, 

os percentuais de penetração chamam a atenção por evidenciar a fragilidade da população 
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com 80 anos ou mais que mora sozinha e que, em grande parte dos estados, conta apenas com 

a oferta de saúde pelo Estado. Cerca de 80% da população idosa nacional que reside sozinha 

não conta com cobertura de plano de saúde privado. 

Tabela 5: Distribuição regional da população idosa que mora sozinha, por faixa 

etária e acesso a plano de saúde privado 

 

Na avaliação do nível de dependência da população idosa para a realização de 

atividades cotidianas, notou-se a predominância por cuidados especiais entre os idosos com 

idade a partir do 80 anos, e altos percentuais entre os idosos na faixa etária entre 70 e 79 anos 

em comparação ao observado para os idosos com idade entre 60 e 69 anos, o que evidencia o 

incremento da fragilidade que o indivíduo está exposto conforme o avanço da idade. 

Idoso(60-

69anos)

Idoso(70-

79anos)
Idoso(80+) Total

Idoso(60-

69anos)

Idoso(70-

79anos)
Idoso(80+) Total

Norte 8,0% 12,3% 12,5% 9,7% 6,4% 5,4% 3,9% 5,7%

Rondônia 10,8% 21,0% 35,8% 15,9% 13,7% 9,3% 5,2% 10,4%

Acre 10,1% 11,2% 8,3% 10,2% 7,1% 18,9% -           10,4%

Amazonas 5,4% 13,2% 11,2% 8,3% 12,7% 4,4% 10,7% 8,7%

Roraima 11,3% 12,4% 4,0% 10,7% 0,0% 6,4% -           2,1%

Pará 7,0% 10,1% 9,9% 8,1% 3,3% 4,0% -           3,1%

Amapá 11,5% 13,4% 14,1% 12,2% 7,6% 6,0% -           6,3%

Tocantins 12,6% 11,0% 12,3% 12,0% 3,9% -           5,3% 2,9%

Nordeste 11,0% 14,3% 16,1% 12,8% 9,6% 9,6% 4,6% 8,6%

Maranhão 10,1% 9,3% 9,7% 9,7% 2,2% -           -           1,2%

Piauí 9,0% 10,1% 18,8% 10,6% 6,2% 9,2% -           5,8%

Ceará 10,2% 13,3% 13,7% 11,7% 8,0% 2,5% -           4,5%

Rio Grande do Norte 9,0% 9,6% 9,7% 9,3% 8,1% 2,3% 5,8% 5,9%

Paraíba 9,2% 17,1% 16,0% 12,7% 9,1% 1,7% 4,5% 5,1%

Pernambuco 11,4% 15,7% 15,2% 13,3% 13,8% 13,9% 5,0% 12,6%

Alagoas 12,4% 14,6% 19,9% 14,0% 10,5% 8,0% 13,0% 10,1%

Sergipe 11,4% 16,3% 21,9% 14,7% 15,5% 15,1% 3,0% 12,4%

Bahia 12,6% 17,3% 20,5% 15,1% 10,0% 16,6% 7,1% 11,3%

Centro-oeste 14,0% 16,1% 14,7% 14,7% 17,2% 21,3% 6,2% 17,2%

Mato Grosso do Sul 14,4% 16,4% 7,3% 14,1% 13,5% 54,1% -           26,6%

Mato Grosso 16,3% 16,5% 13,7% 16,1% 26,2% 17,4% 7,9% 22,3%

Goiás 13,1% 16,4% 20,9% 15,1% 6,2% 9,4% 3,9% 6,9%

Distrito Federal 12,7% 14,4% 7,4% 12,5% 34,6% 28,8% 23,8% 31,9%

Sudeste 13,3% 17,7% 21,3% 15,8% 22,9% 29,7% 43,0% 29,2%

Minas Gerais 15,1% 20,8% 20,5% 17,7% 14,6% 22,3% 40,7% 21,9%

Espírito Santo 13,7% 19,0% 20,3% 16,2% 31,5% 22,6% 32,1% 28,4%

Rio de Janeiro 15,5% 22,8% 24,5% 19,0% 16,2% 23,6% 37,6% 23,3%

São Paulo 11,7% 14,0% 20,3% 13,7% 30,3% 39,6% 47,6% 36,9%

Sul 15,4% 21,4% 17,6% 17,4% 23,6% 28,3% 14,0% 24,1%

Paraná 13,1% 18,8% 16,3% 15,2% 24,3% 27,6% 11,0% 23,8%

Santa Catarina 14,3% 19,9% 9,9% 15,3% 15,7% 1,8% 4,3% 9,8%

Rio Grande do Sul 17,7% 23,7% 21,7% 20,1% 26,2% 37,2% 17,6% 29,1%

Brasil 12,8% 17,0% 18,7% 14,9% 19,2% 23,7% 27,9% 22,3%

Fonte: PNS 2013

Nota: Alguns totais podem apresentar divergência por motivo de arredondamento.

Quantidade

% de idosos que moram sozinhos em cada 

faixa etária

% dos idosos que moram sozinhos com plano 

de saúde em cada faixa etária



 37 

Este cenário, combinado à realidade de redução dos níveis de natalidade e à 

incorporação crescente das mulheres no mercado de trabalho, induz a uma expectativa de 

aumento dos níveis de idosos que residirão sozinhos e impõe a necessidade iminente de um 

olhar dos agentes públicos a essa parcela da população que poderá demandar ações 

direcionadas do Estado. 

Não obstante, quando se analisa a penetração dos planos de saúde entre os idosos que 

apresentam algum tipo de dependência, os percentuais giram em torno de, apenas, 20%. Ou 

seja, 80% dos idosos de nosso país que demandam cuidados especiais para a realização de 

atividades corriqueiras não contam com o amparo da cobertura de plano de saúde privado. 

Tabela 6: Distribuição regional da população idosa com algum tipo de 

dependência, por faixa etária e acesso a plano de saúde privado. 

 

 

Idoso(60-

69anos)

Idoso(70-

79anos)
Idoso(80+) Total

Idoso(60-

69anos)

Idoso(70-

79anos)
Idoso(80+) Total

Norte 25,4% 44,4% 71,4% 35,8% 7,1% 9,8% 11,8% 9,1%

Rondônia 13,6% 34,6% 53,0% 23,2% 1,9% 8,2% 9,8% 6,2%

Acre 24,1% 52,1% 82,3% 39,6% 6,6% 5,6% 6,9% 6,2%

Amazonas 27,1% 49,6% 72,9% 39,4% 5,3% 12,3% 18,0% 10,8%

Roraima 22,7% 42,5% 72,9% 34,6% 2,9% 6,0% 3,5% 4,2%

Pará 26,1% 44,5% 74,1% 36,1% 9,3% 10,5% 13,0% 10,5%

Amapa 27,7% 47,9% 79,9% 37,9% 8,8% 11,5% 11,1% 10,2%

Tocantins 31,7% 41,3% 64,6% 39,3% 2,7% 5,7% 0,0% 3,1%

Nordeste 22,4% 47,5% 81,2% 39,0% 6,5% 9,4% 9,7% 8,6%

Maranhão 27,6% 44,6% 85,3% 43,7% 0,8% 0,3% 1,0% 0,7%

Piauí 23,1% 43,2% 80,9% 36,4% 1,5% 0,7% 7,7% 2,9%

Ceará 17,8% 46,3% 82,8% 37,8% 6,2% 6,0% 10,0% 7,6%

Rio Grande do Norte 25,1% 49,4% 85,3% 41,5% 10,4% 6,1% 9,3% 8,4%

Paraíba 28,9% 51,7% 80,6% 43,6% 6,3% 11,0% 7,3% 8,4%

Pernambuco 24,0% 39,5% 79,8% 35,9% 5,7% 11,4% 14,6% 10,2%

Alagoas 28,6% 51,7% 85,4% 43,0% 5,5% 7,7% 13,8% 8,4%

Sergipe 24,3% 41,1% 78,5% 38,7% 8,2% 8,3% 10,5% 9,0%

Bahia 18,3% 55,6% 78,2% 38,1% 10,5% 16,3% 11,2% 13,0%

Centro-oeste 24,3% 42,0% 72,8% 35,1% 16,7% 15,8% 18,6% 16,9%

Mato Grosso do Sul 19,7% 39,2% 78,0% 33,0% 34,5% 27,0% 26,7% 29,5%

Mato Grosso 24,0% 45,1% 76,3% 34,7% 27,5% 26,2% 21,9% 25,9%

Goiás 29,8% 46,1% 71,0% 39,7% 9,8% 6,7% 12,6% 9,3%

Distrito Federal 14,9% 29,6% 69,7% 26,2% 9,9% 23,0% 22,0% 18,2%

Sudeste 16,9% 33,2% 63,8% 28,8% 22,7% 22,5% 31,3% 25,5%

Minas Gerais 22,8% 46,7% 71,8% 37,6% 18,3% 18,4% 27,0% 20,8%

Espírito Santo 15,3% 27,9% 53,6% 24,6% 13,3% 15,7% 17,1% 15,3%

Rio de Janeiro 14,3% 32,9% 62,8% 27,6% 17,0% 23,0% 28,9% 23,5%

São Paulo 15,6% 27,1% 61,3% 25,7% 28,1% 26,3% 35,6% 30,2%

Sul 21,2% 38,5% 68,9% 32,2% 18,0% 22,7% 19,1% 20,0%

Paraná 22,9% 45,8% 76,3% 36,0% 20,1% 15,1% 7,8% 15,1%

Santa Catarina 19,8% 39,8% 69,0% 31,3% 6,8% 29,1% 14,0% 16,6%

Rio Grande do Sul 20,6% 32,8% 63,5% 29,7% 21,1% 27,1% 31,6% 25,9%

Brasil 19,9% 38,8% 69,9% 32,7% 15,8% 17,2% 21,4% 18,0%

Fonte: PNS 2013

Quantidade

% de idosos com algum tipo de 

dependência em cada faixa etária

% dos idosos com algum tipo de dependência 

com plano de saúde em cada faixa etária
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Por fim, há que se investigar como está a população idosa de nosso país quando se 

considera a existência de algum tipo de deficiência intelectual, física, auditiva ou visual. Os 

dados mostram que quase metade dos idosos a partir de 80 anos de nosso país possui algum 

tipo de deficiência. Em contrapartida, ao se observar o acesso à rede privada de saúde pelos 

idosos com deficiências, 80% desse grupo não pode contar com rede médico-hospitalar 

privada, mesmo com o corpo físico debilitado. Este os idosos com deficiência dos estados do 

Maranhão e Piauí o percentual de penetração não atinge nem 1%. 

Tabela 7: Distribuição regional da população idosa com algum tipo de deficiência, 

por faixa etária e acesso a plano de saúde privado. 

 

Idoso(60-

69anos)

Idoso(70-

79anos)
Idoso(80+) Total

Idoso(60-

69anos)

Idoso(70-

79anos)
Idoso(80+) Total

Norte 19,6% 25,1% 32,4% 22,6% 9,4% 8,9% 10,4% 9,4%

Rondônia 17,1% 13,8% 28,5% 17,1% 3,5% 4,4% 8,1% 4,3%

Acre 16,4% 17,9% 28,4% 18,3% 5,0% 10,4% 10,6% 7,6%

Amazonas 15,8% 30,0% 29,5% 21,5% 7,0% 5,8% 21,1% 9,1%

Roraima 10,0% 19,2% 29,5% 15,0% 0,6% 5,4% 8,8% 4,3%

Pará 21,8% 28,4% 33,3% 24,7% 13,2% 11,1% 9,4% 12,0%

Amapa 22,9% 31,9% 35,5% 26,5% 3,9% 6,2% 7,3% 5,1%

Tocantins 19,3% 17,9% 36,8% 21,2% 0,8% 7,9% 1,7% 3,0%

Nordeste 15,1% 24,3% 41,0% 21,9% 5,5% 8,8% 11,0% 8,2%

Maranhão 16,1% 19,8% 33,8% 20,6% 1,2% -              -              0,5%

Piauí 20,3% 31,5% 34,7% 25,6% 0,5% -              -              0,2%

Ceará 15,6% 20,4% 39,8% 21,2% 5,3% 3,2% 10,0% 6,2%

Rio Grande do Norte 16,3% 22,9% 38,9% 21,7% 10,0% 5,5% 7,6% 7,9%

Paraíba 8,6% 24,0% 30,4% 16,7% 4,7% 8,6% 13,5% 8,8%

Pernambuco 20,0% 29,0% 38,1% 25,2% 4,0% 9,6% 16,1% 8,4%

Alagoas 16,4% 26,2% 40,2% 22,5% 4,6% 6,8% 14,7% 7,7%

Sergipe 13,1% 12,4% 35,5% 16,5% 8,3% 21,1% 18,4% 15,0%

Bahia 11,7% 25,6% 51,3% 21,9% 10,0% 18,2% 13,1% 13,7%

Centro-oeste 18,1% 21,2% 34,3% 20,9% 17,0% 14,3% 20,0% 16,8%

Mato Grosso do Sul 18,3% 22,7% 39,3% 22,3% 30,8% 28,8% 34,2% 31,0%

Mato Grosso 30,8% 29,9% 28,4% 30,3% 20,7% 21,2% 18,8% 20,7%

Goiás 15,2% 21,0% 36,5% 19,5% 4,5% 5,1% 12,0% 6,4%

Distrito Federal 9,4% 10,0% 29,8% 12,2% 28,7% 13,2% 27,6% 24,8%

Sudeste 15,0% 21,1% 32,9% 19,5% 21,9% 24,0% 33,9% 25,7%

Minas Gerais 12,8% 22,7% 33,6% 19,0% 12,1% 13,9% 40,2% 20,1%

Espírito Santo 8,9% 12,0% 23,0% 11,8% 4,9% 27,8% 39,3% 21,4%

Rio de Janeiro 15,0% 21,2% 27,7% 18,8% 21,2% 20,4% 34,9% 24,3%

São Paulo 16,3% 20,9% 35,7% 20,5% 26,0% 30,7% 30,7% 28,6%

Sul 22,4% 27,1% 37,7% 25,7% 22,8% 32,2% 33,4% 27,7%

Paraná 21,9% 27,9% 34,8% 25,2% 18,5% 20,6% 14,4% 18,5%

Santa Catarina 22,6% 26,7% 37,8% 25,6% 24,9% 41,2% 22,8% 29,3%

Rio Grande do Sul 22,7% 26,7% 39,8% 26,1% 25,2% 37,2% 50,0% 33,7%

Brasil 16,6% 23,0% 35,8% 21,3% 17,2% 20,0% 25,1% 20,0%

Fonte: PNS 2013

Nota: Alguns totais podem apresentar divergência por motivo de arredondamento.

Quantidade

% de idosos com deficiência em cada faixa etária
% dos idosos com deficiência com plano de saúde 

em cada faixa etária
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4.3 NÍVEL ECONÔMICO DOS IDOSOS 

JORGE (2017) ao caracterizar o perfil sociodemográfico, as condições de saúde e as 

condições sociais de idosos octogenários (por meio da aplicação de questionário em uma 

amostra aleatória simples de 351 indivíduos com idades a partir de 80, residentes na zona 

urbana do município de Passo Fundo/RS), constatou que a condição econômica é fator 

determinante para o acesso à saúde de boa qualidade, uma vez que dificilmente um idoso com 

idade entre 70 e 79 anos tem condições para conseguir um emprego e fica dependente, 

predominantemente, dos recursos de sua aposentadoria. 

A exploração dos dados da PNS 2013 comprova esta realidade: o acesso a planos de 

saúde privados é predominante entre os idosos cuja residência possuiu uma boa infraestrutura. 

No caso do estado de Sergipe, o percentual de penetração alcança 100%. 

No entanto, não se pode esquecer que em alguns estados o percentual de idosos 

residentes em locais cuja infraestrutura não é a mais adequada ainda é alto, como por exemplo 

nos estados do Maranhão e Piauí, cujos percentuais superam 40%. Esta realidade atrelada às 

condições de saúde mais frágeis de parcela da população idosa indicam carência dessa parcela 

da população por programas de assistência públicos ou maior amparo do setor privado. 

Destaca-se ainda o fato da região Sudeste possuir o maior percentual de idosos cujas 

moradias possuem uma boa infraestrutura, seguida das regiões Sul e Centro-Oeste. 
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Tabela 8: Distribuição regional da população idosa por tipo de infraestrutura da 

moradia e acesso a plano de saúde privado. 

 

Outra variável utilizada neste estudo como proxy para o nível econômico do indivíduo 

é a proporção da quantidade de banheiros na residência em relação ao número de moradores. 

Percebe-se que idosos moradores de residências cuja proporção mínima de banheiro é de um a 

cada dois moradores possuem uma penetração de planos de saúde privado de mais de 80%. 

Infra Ruim Infra Boa Infra Ruim Infra Boa

Norte 29,9% 70,1% 11,3% 88,7%

Rondônia 31,0% 69,0% 14,6% 85,4%

Acre 33,6% 66,4% 10,9% 89,1%

Amazonas 24,5% 75,5% 2,9% 97,1%

Roraima 18,3% 81,7% 0,8% 99,2%

Pará 32,8% 67,2% 15,3% 84,7%

Amapa 23,1% 76,9% 4,9% 95,1%

Tocantins 27,1% 72,9% 12,3% 87,7%

Nordeste 29,1% 70,9% 11,2% 88,8%

Maranhão 44,9% 55,1% 1,6% 98,4%

Piauí 41,8% 58,2% 11,6% 88,4%

Ceará 28,3% 71,7% 10,3% 89,7%

Rio Grande do Norte 18,8% 81,3% 4,9% 95,1%

Paraíba 29,5% 70,5% 29,5% 70,5%

Pernambuco 25,8% 74,2% 4,5% 95,5%

Alagoas 20,1% 79,9% 8,6% 91,4%

Sergipe 21,7% 78,3% 0,0% 100,0%

Bahia 28,1% 71,9% 15,5% 84,5%

Centro-oeste 9,9% 90,1% 6,2% 93,8%

Mato Grosso do Sul 8,3% 91,7% 10,4% 89,6%

Mato Grosso 18,2% 81,8% 6,1% 93,9%

Goiás 9,3% 90,7% 3,4% 96,6%

Distrito Federal 3,2% 96,8% 4,3% 95,7%

Sudeste 4,9% 95,1% 1,7% 98,3%

Minas Gerais 11,8% 88,2% 3,7% 96,3%

Espírito Santo 14,0% 86,0% 11,4% 88,6%

Rio de Janeiro 3,9% 96,1% 0,2% 99,8%

São Paulo 1,7% 98,3% 1,0% 99,0%

Sul 11,5% 88,5% 7,0% 93,0%

Paraná 11,3% 88,7% 10,2% 89,8%

Santa Catarina 12,4% 87,6% 1,6% 98,4%

Rio Grande do Sul 11,4% 88,6% 6,7% 93,3%

Brasil 13,7% 86,3% 4,2% 95,8%

Fonte: PNS 2013

Quantidade

% da população idosa regional por tipo 

de infraestrutura da moradia

% da população idosa regional com 

plano de saúde por tipo de 
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Tabela 9: Distribuição regional da população idosa por quantidade de banheiros 

na moradia e acesso a plano de saúde privado. 

 

 

JORGE (2017) apontou que os octogenários apresentaram predominantemente 

escolaridade básica, que foi atribuído ao fato dessa população ter vivido um período escolar 

em que não havia a abrangência em massa do ensino público. Pela análise dos dados da PNS 

2013 constante na Tabela 10, pode-se verificar que esta concentração é realidade em todas as 

faixas etárias da população idosa, com queda do nível escolar nas idades mais avançadas. Ao 

nível Brasil, verifica-se que apenas 8,5% da população idosa nacional possui nível de 

escolaridade alto, ou seja, menos de 10% da população idosa possui ao menos curso de 

graduação completa. 

Menos de 1 

banheiro a cada 2 

moradores

Mais de 1 banheiro 

a cada 2 moradores

Menos de 1 

banheiro a cada 2 

moradores

Mais de 1 banheiro 

a cada 2 moradores

Norte 55,9% 44,1% 27,7% 72,3%

Rondônia 44,8% 55,2% 13,0% 87,0%

Acre 56,8% 43,2% 40,2% 59,8%

Amazonas 57,1% 42,9% 21,6% 78,4%

Roraima 51,0% 49,0% -                             100,0%

Pará 60,5% 39,5% 30,5% 69,5%

Amapa 53,4% 46,6% 32,3% 67,7%

Tocantins 45,0% 55,0% 35,9% 64,1%

Nordeste 48,0% 52,0% 21,5% 78,5%

Maranhão 64,2% 35,8% 45,8% 54,2%

Piauí 56,1% 43,9% 20,9% 79,1%

Ceará 43,3% 56,7% 12,0% 88,0%

Rio Grande do Norte 49,1% 50,9% 14,4% 85,6%

Paraíba 44,8% 55,2% 26,9% 73,1%

Pernambuco 42,7% 57,3% 9,1% 90,9%

Alagoas 46,0% 54,0% 24,0% 76,0%

Sergipe 33,7% 66,3% 16,5% 83,5%

Bahia 49,8% 50,2% 33,3% 66,7%

Centro-oeste 28,5% 71,5% 19,2% 80,8%

Mato Grosso do Sul 34,0% 66,0% 32,1% 67,9%

Mato Grosso 30,3% 69,7% 23,1% 76,9%

Goiás 26,4% 73,6% 7,9% 92,1%

Distrito Federal 27,0% 73,0% 10,6% 89,4%

Sudeste 28,9% 71,1% 16,9% 83,1%

Minas Gerais 35,0% 65,0% 22,8% 77,2%

Espírito Santo 28,5% 71,5% 24,1% 75,9%

Rio de Janeiro 31,0% 69,0% 17,4% 82,6%

São Paulo 25,3% 74,7% 14,7% 85,3%

Sul 26,2% 73,8% 16,4% 83,6%

Paraná 30,2% 69,8% 20,3% 79,7%

Santa Catarina 22,7% 77,3% 14,0% 86,0%

Rio Grande do Sul 24,6% 75,4% 14,7% 85,3%

Brasil 34,7% 65,3% 17,8% 82,2%

Fonte: PNS 2013

Quantidade

% da população idosa regional por 

quantidade de banheiros na moradia

% da população idosa regional com plano 

de saúde por quantidade de banheiros na 
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Tabela 10: Distribuição da população idosa por nível de escolaridade e faixa 

etária. 

  Nível de Escolaridade 

  Baixo Médio Alto 

Idosos (60-69 anos) 73,9% 15,6% 10,5% 

Idosos (70-79 anos) 84,9% 8,3% 6,8% 

Idosos (80+ anos) 88,5% 7,1% 4,3% 

Brasil 79,3% 12,2% 8,5% 

Fonte: PNS 2013 

    

Na análise segregada por região, pode-se constatar que não há grandes diferenças entre as 

regiões do país e a média nacional, com penetração máxima de idosos com alto nível de 

escolaridade em São Paulo com 13,5% seguido do Rio de Janeiro com 10,4%. Na outra ponta, 

os estados cuja população idosa possui os menores níveis de escolaridade são Maranhão, com 

93,4% dos idosos com nível básico, seguido dos estados de Tocantins e Roraima com 90% 

cada, conforme tabela a seguir. 

Tabela 11: Distribuição da população idosa por nível de escolaridade, região e 

acesso a plano de saúde. 

 

Região Baixo Médio Alto Baixo Médio Alto

Norte 84,3% 11,0% 4,6% 5,7% 19,5% 35,9%

Rondônia 87,9% 7,2% 4,1% 4,5% 13,0% 19,3%

Acre 82,6% 12,6% 4,8% 5,3% 13,8% 49,8%

Amazonas 76,5% 17,3% 6,1% 6,5% 19,8% 42,1%

Roraima 90,0% 9,7% 5,2% 2,6% 2,6% 25,9%

Pará 85,2% 10,7% 4,1% 6,3% 21,1% 40,2%

Amapa 81,0% 11,0% 5,7% 9,4% 31,1% 29,8%

Tocantins 90,0% 5,7% 4,5% 2,8% 14,2% 17,9%

Nordeste 86,0% 9,1% 5,0% 6,4% 25,6% 42,1%

Maranhão 93,4% 4,5% 2,1% 0,9% 15,5% 23,1%

Piauí 91,8% 4,9% 3,2% 1,6% 13,5% 22,7%

Ceará 84,9% 9,1% 6,0% 5,9% 30,8% 53,0%

Rio Grande do Norte 85,6% 10,6% 4,4% 5,8% 16,1% 22,8%

Paraíba 88,7% 6,7% 4,8% 6,7% 12,5% 33,6%

Pernambuco 81,7% 9,9% 8,2% 6,2% 32,1% 45,7%

Alagoas 87,1% 7,9% 5,3% 6,3% 36,4% 56,9%

Sergipe 82,8% 9,9% 6,8% 6,3% 27,5% 50,1%

Bahia 84,9% 11,6% 3,5% 10,4% 24,6% 34,8%

Centro-oeste 80,9% 10,2% 8,9% 14,4% 24,2% 33,6%

Mato Grosso do Sul 85,0% 7,9% 6,6% 27,7% 40,0% 24,6%

Mato Grosso 86,4% 7,1% 6,2% 22,3% 33,6% 48,8%

Goiás 85,2% 9,6% 5,2% 6,9% 22,6% 19,7%

Distrito Federal 60,0% 17,4% 23,5% 11,6% 15,8% 39,0%

Sudeste 74,7% 14,4% 10,9% 22,4% 35,0% 60,1%

Minas Gerais 83,9% 9,9% 6,2% 17,6% 37,3% 52,8%

Espírito Santo 82,6% 11,2% 6,2% 20,8% 45,3% 76,6%

Rio de Janeiro 67,6% 22,0% 10,4% 14,0% 33,2% 53,5%

São Paulo 73,0% 13,5% 13,5% 28,1% 34,8% 63,0%

Sul 79,9% 11,9% 8,0% 19,3% 33,7% 41,8%

Paraná 80,2% 11,5% 8,2% 18,3% 26,3% 49,5%

Santa Catarina 80,3% 11,4% 8,0% 14,6% 34,1% 32,5%

Rio Grande do Sul 79,6% 12,6% 7,9% 22,1% 38,7% 39,8%

Brasil 79,3% 12,2% 8,5% 16,0% 31,7% 52,3%

Fonte: PNS 2013

Distribuição da população idosa por 

região e nível de instrução

% de idosos com plano de saúde por 

nível de escolaridade e região

Nível de EscolaridadeNível de Escolaridade
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Porém, ao comparar os percentuais de cobertura de plano de saúde privado na 

população idosa por região e nível de escolaridade, constata-se que ambas as variáveis 

parecem influenciar nos valores. Na visão nacional, pouco mais da metade dos idosos com 

nível de escolaridade alto possuem plano de saúde, ao passo que a penetração entre os idosos 

com nível de escolaridade baixo é de apenas 16%. 

Na comparação regional, os percentuais apresentam divergências significativas. Por 

exemplo, no Maranhão apenas 0,9% dos idosos com baixo nível de escolaridade possuem 

plano, porém nos estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul esse percentual ultrapassa 25%. 

4.4 FONTES DE RENDIMENTO DOS IDOSOS 

Outra variável importante que facilita a compreensão das condições de subsistência da 

população idosa e, consequentemente, o nível de acesso à cobertura de saúde suplementar é a 

fonte de rendimentos. A partir dos microdados da PNS 2013 é possível identificar que 76% da 

população idosa nacional conta com os recursos da aposentadoria ou pensão e 20,9% dos 

idosos trabalharam ou estagiaram na semana de referência da pesquisa, durante pelo menos 

uma hora, em alguma atividade remunerada em dinheiro. 

Na análise por região do país, pode-se verificar que no estado do Mato Grosso do Sul 

há um percentual maior de idosos ocupados (30%) e que o estado do Piauí é o que apresenta a 

maior proporção de aposentados ou pensionistas entre os idosos (86,7%). A diferença entre os 

estados fica ainda mais clara quando analisada a proporção de idosos com posse de plano de 

saúde. Nos estados de Roraima e do Maranhão, o acesso a plano de saúde não atinge nem 5% 

dos idosos ocupados, porém nos estados do Espírito Santo e São Paulo esse percentual supera 

35%. O mesmo ocorre entre os aposentados e pensionistas. Enquanto os estados de Mato 

Grosso do Sul e São Paulo registram acesso a plano de saúde a mais de 30% da população 

idosa que recebe aposentadoria ou pensão, nos estados do Maranhão e o Piauí esse percentual 

não ultrapassa 3%. 
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Tabela 12: Distribuição da população idosa por fonte de renda, região e acesso a 

plano de saúde. 

 

4.5 FATORES QUE INFLUENCIAM NO ACESSO À SAÚDE PRIVADA  

Com o objetivo principal de mapear as características sociais, econômicas e 

demográficas que aumentam as chances do indivíduo com sessenta anos ou mais de idade 

possuir um plano de saúde médico-hospitalar privado, foi construído o modelo de regressão 

logística cuja variável dependente binária assume o valor 1 quando o indivíduo possui o plano 

e 0 caso contrário, conforme detalhado no item 3.2 deste documento. 

Para explicar esse comportamento, foram incorporadas ao modelo 16 variáveis 

independentes
2
, que foram classificadas e agrupadas em categorias de acordo com contexto ao 

qual pertencem, todas detalhadas no item 3.2 deste estudo e listadas na tabela a seguir. 

                                                 
2
 A variável dummy “possuir plano de instituição de assistência de servidor público” não foi considerada no 

modelo, pois os seus valores não são significativos. 

Região Ocupado
Aposentados ou 

pensionistas
Ocupado

Aposentados ou 

pensionistas

Norte 22,7% 71,8% 9,8% 8,3%

Rondônia 20,7% 77,6% 7,5% 6,1%

Acre 22,6% 73,9% 14,2% 7,3%

Amazonas 25,5% 65,3% 11,8% 10,5%

Roraima 25,0% 62,0% 4,5% 3,4%

Pará 22,1% 72,3% 9,8% 9,3%

Amapa 28,6% 61,9% 10,5% 11,7%

Tocantins 20,0% 78,3% 6,1% 3,5%

Nordeste 18,0% 79,5% 11,7% 9,5%

Maranhão 19,3% 85,2% 4,5% 1,9%

Piauí 17,1% 86,7% 1,9% 2,6%

Ceará 17,1% 82,4% 15,6% 10,2%

Rio Grande do Norte 16,9% 82,5% 5,8% 7,8%

Paraíba 14,4% 79,9% 7,4% 8,6%

Pernambuco 21,1% 72,3% 16,8% 11,8%

Alagoas 12,2% 82,0% 16,1% 11,8%

Sergipe 18,3% 79,6% 13,6% 10,8%

Bahia 18,7% 76,9% 11,9% 12,5%

Centro-oeste 23,8% 70,5% 22,0% 16,8%

Mato Grosso do Sul 30,0% 59,0% 30,2% 33,2%

Mato Grosso 21,2% 72,7% 35,3% 22,6%

Goiás 23,7% 75,3% 10,7% 9,4%

Distrito Federal 21,7% 66,1% 28,6% 18,3%

Sudeste 21,2% 74,0% 31,1% 29,6%

Minas Gerais 20,3% 80,6% 23,3% 22,5%

Espírito Santo 16,3% 70,8% 35,6% 26,7%

Rio de Janeiro 19,5% 70,3% 23,6% 22,7%

São Paulo 22,7% 72,8% 36,5% 36,0%

Sul 22,5% 80,4% 25,2% 22,9%

Paraná 25,0% 77,5% 24,3% 22,6%

Santa Catarina 18,1% 79,6% 18,7% 16,9%

Rio Grande do Sul 22,6% 83,1% 28,3% 25,6%

Brasil 20,9% 76,0% 24,0% 21,4%

Fonte: PNS 2013

Distribuição da população idosa por 

região e fonte de renda

% de idosos com plano de saúde por 

fonte de renda e região
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Tabela 13: Variáveis independentes do modelo por categoria 

Categoria Variável independente 

Local de residência 
Região do país 

Unidade Federativa 

Qualidade do atendimento 

público de saúde 

Mortalidade infantil 

Proporção de leitos públicos para cada 1.000 habitantes 

Proporção de médicos que atendem no SUS para cada 1.000 habitantes 

Condições demográficas 

Sexo 

Cor ou raça 

Idade 

Fragilidade social 

Morar sozinho 

Possui alguma deficiência 

Ter alguma dificuldade para realizar atividades habituais 

Nível econômico 

Proporção de banheiros na residência 

Nível de escolaridade 

Infraestrutura da residência 

Fontes de rendimentos 
Ser aposentado ou pensionista 

Ser ocupado 

 

A fim de captar as características dos diferentes estados e regiões do país, foram 

rodados seis modelos de regressão logística: um para o país como um todo, no qual as regiões 

foram tratadas como variáveis independentes do modelo, e outros cinco para cada uma das 

regiões do país, nos quais os estados foram tratados como variáveis independentes. 

Para o primeiro modelo, todas as seis categorias de variáveis independentes foram 

implementadas: (i) local de residência, (ii) qualidade do atendimento público de saúde, (iii) 

condição demográfica, (iv) fragilidade social, (v) nível econômico e (vi) fontes de 

rendimento. No entanto, dada a limitação da informação sobre o nível de qualidade do 

atendimento público de saúde por Unidade Federativa, as variáveis dessa categoria não foram 

incorporadas nos demais modelos utilizados para o mapeamento por região do país, os quais 

foram mantidos com apenas cinco categorias. 

Sabendo que, no modelo logístico, as saídas são dadas em relação ao logaritmo 

natural da razão de chance (equação 1), o que dificulta a interpretação dos valores dos 

coeficientes, foi implementado o modelo logit cuja transformação no modelo original facilita 

a interpretação dos coeficientes em termos de probabilidade do indivíduo possuir um plano de 

saúde privado e a função mfx para o cálculo dos efeitos marginais após a estimação. 

Para uma análise mais consistente dos resultados, cada modelo foi rodado de forma 

incremental para cada inclusão de categoria de variável, de forma que fosse possível 

identificar os impactos na incorporação de novas variáveis independentes sobre o modelo. 

Na análise nacional exposta na tabela a seguir, pode-se verificar que a chance do 

indivíduo possuir plano de saúde privado é impactada pela região geográfica onde mora, uma 

vez que os coeficientes registraram valores consistentes ao longo do processo de incorporação 

de novas categorias de variável. Mesmo com a incorporação de variáveis com informações 
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sobre a qualidade do atendimento público de saúde local e sobre as características raciais e de 

nível econômico da população local, o modelo manteve, de forma consistente, a diferença de 

chances do idoso possuir planos de saúde privado entre as diferentes regiões do país, o que 

suscita a explicação de que essas diferenças são causadas por características culturais e sociais 

intrínsecas da região que, por limitação de dados, não puderam ser explicitadas no modelo. 

Tendo como referência a região Centro-Oeste, as chances do idoso possuir plano de 

saúde privado aumenta quase 10% caso este resida na região Sudeste e em 3,8% para a região 

Sul, em contrapartida para as regiões Norte e Nordeste as chances diminuem 

consideravelmente. À exceção da região Sul cujo coeficiente apresentou significância 

estatística ao nível de 10%, os demais registram ao nível de 1%. 

A incorporação da informação sobre a qualidade de atendimento do Sistema Único 

de Saúde na região se mostrou estatisticamente consistente e evidenciou que em caso de 

oferta de qualidade de saúde pública local, a chance do indivíduo possuir plano de saúde cai 

em 5,4%. Por outro lado, a taxa de mortalidade infantil, que também pode ser utilizada como 

proxy para nível de qualidade da saúde pública local não apresentou força estatística. 

Com foco nas características demográficas, o modelo evidenciou aumento em 3,5% 

das chances do idoso possuir planos de saúde privado caso seja do sexo feminino em relação 

ao sexo masculino. Considerando a sua raça, o modelo evidenciou significância estatística 

apenas para as raças branca e amarela em relação à raça indígena ao nível de 5%, dificultando 

a comparação com as demais. Em contrapartida, a incorporação da variável com a informação 

da faixa etária do idoso indicou que a chance de indivíduos na faixa entre 60 e 69 anos 

possuírem planos de saúde privado é 6,2% inferior em relação aos indivíduos com 80 anos ou 

mais, e 3% inferior nos idosos com idade entre 70 a 79. 

Não obstante a expectativa de que idosos deficientes ou dependentes de outros 

indivíduos para realização de atividades do cotidiano demandassem mais os serviços privados 

de saúde, a incorporação destas variáveis não se mostrou estatisticamente significante. Além 

disso, o fato do indivíduo residir sozinho registrou queda da chance de possuir plano de 3,2% 

em relação a um idoso que não apresenta nenhum tipo de fragilidade. 

A fim de inferir sobre os impactos do nível econômico do idoso nas chances de 

possuir plano de saúde privado, tanto a variável qualidade do material utilizado na construção 

do imóvel quando a informação sobre a proporção do número de banheiros na residência em 

relação ao total de moradores evidenciaram que quanto melhor for a estrutura da moradia 

maiores são as chances do idoso de possuir cobertura privada de saúde, com aumento de até 

10% das chances em relação àqueles que não residem nas mesmas condições. A inclusão da 
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variável nível de escolaridade, amplamente utilizada na literatura como proxy para o nível 

econômico, evidenciou que as chances do indivíduo possuir plano privado de saúde 

aumentam consideravelmente na medida em que o grau de instrução aumenta. Os resultados 

demonstram que o acesso aos planos de saúde privados é fortemente influenciado pelo nível 

econômico do indivíduo. 

Por fim, o fato do idoso possuir uma fonte de renda proveniente de uma ocupação 

aumenta a sua chance de possuir cobertura de saúde suplementar em 3%. Por outro lado, o 

fato do mesmo receber aposentadoria ou pensão não apresentou significância estatística no 

modelo. 
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Tabela 14: Resultado da regressão logística com dados nacionais 

 

Prosseguindo para a aplicação do modelo por região geográfica, a ordem de 

apresentação a seguir segue a escala de influência que cada região exerce sobre as chances do 

idoso possuir planos de saúde privado, dadas as suas características sociais ou culturais. 

A localização geográfica que mais aumenta as chances do indivíduo possuir plano de 

saúde privado é a região Sudeste. Os resultados do modelo, explicitados na Tabela 15, 

indicam que, diferente do que foi constatado na análise nacional de que a diferença regional 

VARIABLES saudesupl saudesupl saudesupl saudesupl saudesupl saudesupl

Norte -0.0952*** -0.0942*** -0.0822*** -0.0932*** -0.0708*** -0.0699***

(0.0125) (0.0175) (0.0196) (0.0222) (0.0214) (0.0215)

Nordeste -0.0861*** -0.0805*** -0.0689*** -0.0768*** -0.0504*** -0.0502***

(0.0143) (0.0147) (0.0156) (0.0176) (0.0162) (0.0161)

Sudeste 0.100*** 0.112*** 0.0965*** 0.103*** 0.0995*** 0.0990***

(0.0163) (0.0180) (0.0180) (0.0198) (0.0184) (0.0187)

Sul 0.0576*** 0.0577*** 0.0181 0.0192 0.0399* 0.0383*

(0.0207) (0.0211) (0.0194) (0.0214) (0.0211) (0.0208)

QualidadeSUS -0.0510*** -0.0449*** -0.0511*** -0.0559*** -0.0545***

(0.0126) (0.0128) (0.0146) (0.0121) (0.0121)

Mortalidade -0.000554 -0.0176 -0.0208 -0.0404* -0.0398

(0.0218) (0.0226) (0.0251) (0.0244) (0.0244)

Feminino 0.0247*** 0.0310*** 0.0288*** 0.0349***

(0.00610) (0.00716) (0.00684) (0.00760)

Branca 0.236*** 0.254*** 0.180** 0.176**

(0.0835) (0.0898) (0.0811) (0.0808)

Preta 0.0845 0.0894 0.0748 0.0694

(0.100) (0.107) (0.0970) (0.0955)

Amarela 0.477*** 0.479*** 0.343** 0.337**

(0.126) (0.119) (0.141) (0.142)

Parda 0.101 0.109 0.0950 0.0914

(0.0815) (0.0891) (0.0798) (0.0792)

Idoso60_69 -0.0283** -0.0534*** -0.0609*** -0.0619***

(0.0132) (0.0163) (0.0152) (0.0157)

Idoso70_79 -0.0181 -0.0349** -0.0313** -0.0311**

(0.0134) (0.0156) (0.0142) (0.0141)

MoraSozinho 0.00233 -0.0312*** -0.0320***

(0.0136) (0.0118) (0.0117)

Deficiencia -0.00562 0.00558 0.00625

(0.0138) (0.0132) (0.0132)

Dependencia -0.0457*** -0.00918 -0.00653

(0.0114) (0.0111) (0.0110)

InfraBoa 0.0958*** 0.0961***

(0.0151) (0.0150)

PropBanheiros 0.106*** 0.105***

(0.0142) (0.0149)

AltaEsco 0.280*** 0.273***

(0.0254) (0.0257)

MediaEsco 0.120*** 0.118***

(0.0165) (0.0165)

Ocupado 0.0301**

(0.0122)

Aposentado_Pensionista 0.0182

(0.0111)

Observations 205,541 205,541 205,541 205,541 205,541 205,541

Standard  erro rs  in parentheses

*** p<0 .01, ** p<0 .05, * p<0 .1
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influencia no acesso a plano de saúde, a localização por unidade federativa não parece fazer 

tanta diferença dado que o idoso reside na região Sudeste, à exceção da redução das chances 

em quase 9% do idoso residente no Rio de Janeiro possuir plano de saúde em comparação a 

outro residente no estado de São Paulo. 

Ao se avaliar os impactos da condição demográfica em termos de sexo, raça e faixa 

etária os resultados foram similares àqueles observados na análise nacional, com chance de 

uma mulher com mais de 60 anos ter plano de saúde superior em 5,2% a dos homens, pouca 

significância estatística na análise por raça e menor probabilidade de idosos nas faixas etárias 

entre 60-69 anos e 70-79 anos de possuírem plano de saúde em comparação aos idosos com 

80 anos ou mais. 

Os indicares de fragilidade, deficiência e dependência não apresentaram significância 

estatística no modelo. Porém, os indicadores do nível econômico apresentam considerável 

significância estatística e maior influência no acesso a planos de saúde pela população idosa 

em relação às demais regiões do país. Com destaque para a variável “infraestrutura da 

residência” que aumenta as chances do idoso residente em ambiente com boa infraestrutura de 

possuir plano de saúde em 14% em relação àqueles residentes em ambiente com infraestrutura 

ruim. Este resultado é semelhante àquele encontrado por NEVES (2016) ao utilizar a 

informação referente ao escoadouro do domicílio: “a chance de um idoso morador de 

domicílio com escoadouro adequado possuir plano é duas vezes maior quando comparado 

com um idoso que habita em domicílio com fossa rudimentar, vala, escoamento direto para 

rios, lagos ou mar e outras, assim como a ausência de banheiros ou sanitários no domicílio 

diminui a chance de possuir plano de saúde” (NEVES, 2016). 

Na análise das fontes de rendimento, diferente do resultado do modelo aplicado a 

todo o país, o fato do idoso estar ocupado não apresentou significância estatística, porém o 

fato do idoso possuir renda proveniente de aposentadoria ou pensão aumenta as suas chances 

de acesso a planos de saúde em quase 5%. 
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Tabela 15: Resultado da regressão logística com dados do Sudeste 

 

Ao acrescentar na análise os resultados da região Sul e compará-los aos resultados 

anteriores, fica evidente o quão necessário é a análise das características nacionais com 

segregação por região, uma vez que alguns resultados foram bem divergentes daqueles 

encontrados na aplicação do modelo para a região Sudeste. 

Diferente do que foi analisado anteriormente, as únicas características que registram 

impacto sobre a chance do idoso possuir plano de saúde privado foram: (i) possuir algum tipo 

de deficiência (8,3% superior aos idosos que não possuem nenhum tipo de deficiência) e (ii) 

ter um bom nível de renda, medido pelas variáveis proporção de banheiros na residência e 

VARIABLES saudesupl saudesupl saudesupl saudesupl saudesupl

MinasGerais -0.112*** -0.0713** -0.0721** -0.0481 -0.0493*

(0.0269) (0.0301) (0.0326) (0.0314) (0.0299)

EspiritoSanto -0.0602* -0.0278 -0.0343 -0.00121 0.00203

(0.0352) (0.0403) (0.0425) (0.0424) (0.0417)

RioDeJaneiro -0.106*** -0.0824*** -0.0897*** -0.0952*** -0.0891***

(0.0217) (0.0234) (0.0253) (0.0226) (0.0219)

Feminino 0.0315*** 0.0344*** 0.0434*** 0.0519***

(0.0122) (0.0133) (0.0134) (0.0143)

Branca 0.371** 0.383** 0.312* 0.288*

(0.156) (0.163) (0.162) (0.160)

Preta 0.251 0.246 0.230 0.205

(0.221) (0.221) (0.217) (0.218)

Amarela 0.568*** 0.546*** 0.478*** 0.464***

(0.118) (0.111) (0.161) (0.176)

Parda 0.232 0.232 0.222 0.199

(0.197) (0.203) (0.194) (0.190)

Idoso60_69 -0.0523** -0.0831*** -0.101*** -0.0935***

(0.0252) (0.0303) (0.0296) (0.0296)

Idoso70_79 -0.0462* -0.0682** -0.0674** -0.0631**

(0.0255) (0.0283) (0.0276) (0.0266)

MoraSozinho 0.0201 -0.0304 -0.0333

(0.0242) (0.0238) (0.0225)

Deficiencia -0.0386* -0.0250 -0.0236

(0.0231) (0.0226) (0.0216)

Dependencia -0.0509** -0.00615 -0.00283

(0.0218) (0.0226) (0.0216)

InfraBoa 0.150*** 0.145***

(0.0368) (0.0348)

PropBanheiros 0.128*** 0.124***

(0.0260) (0.0258)

AltaEsco 0.334*** 0.322***

(0.0338) (0.0346)

MediaEsco 0.124*** 0.116***

(0.0252) (0.0248)

Ocupado 0.0392*

(0.0238)

Aposentado_Pensionista 0.0483**

(0.0208)

Observations 44,817 44,817 44,817 44,817 44,817

Standard e rro rs  in parenthes es

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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nível de escolaridade. Para todas as demais variáveis independentes do modelo os valores não 

apresentaram significância estatística.  

Tabela 16: Resultado da regressão logística com dados do Sul 

 

Na região Centro-Oeste, a localização do indivíduo altera as chances de acesso aos 

planos de saúde privados. Tendo como referência o Distrito Federal, idosos moradores dos 

estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso têm mais probabilidade de possuir um plano de 

saúde, no entanto, se o idoso for morador do estado de Goiás, as chances caem em quase 8%. 

Quanto às características demográficas, ser do sexo feminino fez com que as chances 

do idoso de possuir plano de saúde subissem em 4,4% e de um idoso da raça amarela ser 

VARIABLES saudesupl saudesupl saudesupl saudesupl saudesupl

Parana -0.0362 -0.0251 -0.0210 -0.0197 -0.0196

(0.0322) (0.0305) (0.0310) (0.0272) (0.0270)

SantaCatarina-0.0705* -0.0691* -0.0704* -0.0672** -0.0656*

(0.0385) (0.0368) (0.0379) (0.0341) (0.0341)

Feminino 0.0193 0.0245* 0.0208 0.0262*

(0.0127) (0.0140) (0.0131) (0.0153)

Branca 0.0996 0.122 0.0962 0.0966

(0.0966) (0.101) (0.0814) (0.0812)

Preta -0.125* -0.114 -0.102 -0.102

(0.0710) (0.0862) (0.0684) (0.0682)

Amarela 0.145 0.179 0.0731 0.0733

(0.262) (0.283) (0.232) (0.236)

Parda 0.0202 0.0450 0.0432 0.0436

(0.130) (0.147) (0.119) (0.119)

Idoso60_69 0.00687 -0.00572 -0.00417 -0.00615

(0.0371) (0.0382) (0.0351) (0.0367)

Idoso70_79 0.0316 0.0237 0.0259 0.0259

(0.0392) (0.0407) (0.0367) (0.0366)

MoraSozinho 0.00297 -0.0231 -0.0228

(0.0289) (0.0266) (0.0266)

Deficiencia 0.0758* 0.0820** 0.0829**

(0.0395) (0.0372) (0.0379)

Dependencia -0.0472* -0.0174 -0.0146

(0.0264) (0.0238) (0.0239)

InfraBoa 0.0629* 0.0648**

(0.0335) (0.0325)

PropBanheiros 0.0838*** 0.0829**

(0.0312) (0.0333)

AltaEsco 0.176*** 0.174***

(0.0545) (0.0566)

MediaEsco 0.107*** 0.105***

(0.0376) (0.0383)

Ocupado 0.0255

(0.0247)

Aposentado_Pensionista 0.0149

(0.0252)

Observations 22,613 22,613 22,613 22,613 22,613

Standard erro rs  in parenthes es

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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superior à 50% em relação à raça indígena, porém os cortes etários não registram significância 

estatística no modelo. 

O fato do idoso residir sozinho, ter algum tipo de deficiência ou depender de outras 

pessoas para realização de atividades corriqueiras não apresentaram significância estatística 

no modelo. 

Reforçando os resultados anteriores, todas as variáveis da categoria nível econômico 

apresentam significância estatísticas e evidenciam o fato de altos níveis econômicos estarem 

relacionados ao maior acesso à cobertura de saúde privada pela população idosa. 

Na categoria fontes de rendimento, o fato do idoso ser aposentado ou pensionista não 

parece influir na posse de plano de saúde, porém caso o idoso esteja ocupado, as chances 

deste de possuir cobertura privada de saúde é superior em 7,7% em relação aos desocupados. 
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Tabela 17: Resultado da regressão logística com dados do Centro-Oeste 

 

Avançando para o norte do país – regiões Nordeste e Norte –, cujas chances da 

população idosa ter acesso à saúde privada se reduzem consideravelmente em relação ao resto 

do país, observa-se que o nível econômico do indivíduo é também uma característica com 

forte influência sobre a probabilidade do idoso possuir plano de saúde particular. 

Na região Nordeste, não obstante o aumento da probabilidade do idoso ter acesso a 

plano de saúde quanto maior for o seu nível econômico, a única faixa etária que registrou 

significância estatística como variável que influencia no acesso a plano de saúde pela 

população idosa foi dos 60 aos 69 anos, cuja chance é quase 6% inferior a um idoso com 80 

anos ou mais. Pelo resultado do modelo, pode-se observar ainda que, em relação ao estado da 

VARIABLES saudesupl saudesupl saudesupl saudesupl saudesupl

MatoGrossoSul 0.0776** 0.0847** 0.0873** 0.145*** 0.145***

(0.0342) (0.0361) (0.0378) (0.0446) (0.0463)

MatoGrosso 0.0499 0.0643* 0.0687* 0.126*** 0.130***

(0.0362) (0.0377) (0.0387) (0.0437) (0.0474)

Goias -0.111*** -0.105*** -0.105*** -0.0646** -0.0768***

(0.0263) (0.0272) (0.0285) (0.0251) (0.0286)

Feminino 0.0292** 0.0283* 0.0261* 0.0442**

(0.0148) (0.0165) (0.0157) (0.0202)

Branca 0.293 0.288 0.263 0.258

(0.189) (0.190) (0.172) (0.182)

Preta 0.216 0.204 0.223 0.206

(0.249) (0.247) (0.237) (0.241)

Amarela 0.593*** 0.585*** 0.545** 0.526**

(0.219) (0.221) (0.242) (0.245)

Parda 0.195 0.190 0.193 0.191

(0.149) (0.151) (0.135) (0.147)

Idoso60_69 -0.0122 -0.0132 -0.0231 -0.0362

(0.0280) (0.0325) (0.0306) (0.0351)

Idoso70_79 -0.0209 -0.0222 -0.0220 -0.0242

(0.0290) (0.0312) (0.0293) (0.0318)

MoraSozinho 0.00104 -0.0192 -0.0227

(0.0241) (0.0211) (0.0228)

Deficiencia -0.0193 -0.0204 -0.0214

(0.0210) (0.0196) (0.0212)

Dependencia 0.00466 0.0281 0.0417

(0.0244) (0.0247) (0.0267)

InfraBoa 0.0620*** 0.0685***

(0.0228) (0.0252)

PropBanheiros 0.0777*** 0.0835***

(0.0244) (0.0264)

AltaEsco 0.179*** 0.174***

(0.0458) (0.0483)

MediaEsco 0.108*** 0.108***

(0.0393) (0.0416)

Ocupado 0.0765***

(0.0287)

Aposentado_Pensionista 0.0219

(0.0240)

Observations 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18

Standard e rro rs  in parenthes es

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Bahia, idosos residentes nos estados do Maranhão, Piauí ou Rio Grande do Norte possuem 

menos possibilidade de terem acesso a assistência médica privada. 

Por fim, ponto importante a ser observado é que, somente nas regiões Nordeste e Sul, 

a variável sexo não registrou significância estatística no modelo, diferente do que foi 

observado para as demais regiões do Brasil. 
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Tabela 18: Resultado da regressão logística com dados do Nordeste 

 

Finalmente, o modelo da região Norte, cuja probabilidade do idoso possuir plano de 

saúde privado é a menor do Brasil, evidenciou que, em relação ao estado do Tocantins, idosos 

VARIABLES saudesupl saudesupl saudesupl saudesupl saudesupl

Maranhao -0.0899*** -0.0881*** -0.124*** -0.0873*** -0.101***

(0.0131) (0.0173) (0.0212) (0.0210) (0.0253)

Piaui -0.0739*** -0.0728*** -0.103*** -0.0756*** -0.0878***

(0.0120) (0.0146) (0.0185) (0.0175) (0.0212)

Ceara -0.0138 -0.0251 -0.0370 -0.0350 -0.0401

(0.0212) (0.0196) (0.0261) (0.0222) (0.0260)

RioGrandeNorte -0.0362** -0.0473*** -0.0664*** -0.0520*** -0.0599***

(0.0174) (0.0160) (0.0211) (0.0189) (0.0226)

Paraiba -0.0317* -0.0434** -0.0612*** -0.0436** -0.0504**

(0.0189) (0.0174) (0.0227) (0.0208) (0.0246)

Pernambuco -0.00636 -0.0236 -0.0336 -0.0369* -0.0436*

(0.0219) (0.0195) (0.0266) (0.0222) (0.0263)

Alagoas -0.0105 -0.0201 -0.0255 -0.0236 -0.0262

(0.0216) (0.0194) (0.0272) (0.0227) (0.0268)

Sergipe -0.0103 -0.0179 -0.0264 -0.0337* -0.0389*

(0.0218) (0.0198) (0.0265) (0.0195) (0.0230)

Feminino 0.0123* 0.0208** 0.00573 0.00767

(0.00698) (0.0100) (0.00764) (0.00972)

Branca 0.154 0.199 0.0610 0.0740

(0.139) (0.174) (0.109) (0.125)

Preta 0.00975 0.0129 -0.0239 -0.0259

(0.0865) (0.118) (0.0683) (0.0802)

Amarela 0.199 0.244 0.105 0.128

(0.242) (0.278) (0.204) (0.232)

Parda 0.0405 0.0527 0.00863 0.0135

(0.0723) (0.101) (0.0822) (0.0939)

Idoso60_69 -0.0147 -0.0475*** -0.0462*** -0.0564***

(0.0131) (0.0173) (0.0145) (0.0171)

Idoso70_79 0.00276 -0.0151 -0.0103 -0.0120

(0.0136) (0.0184) (0.0147) (0.0169)

MoraSozinho -0.0264 -0.0354** -0.0402**

(0.0198) (0.0143) (0.0177)

Deficiencia -0.0251 -0.00654 -0.00654

(0.0231) (0.0213) (0.0250)

Dependencia -0.0381*** -0.00550 -0.00544

(0.0126) (0.0110) (0.0127)

InfraBoa 0.0495*** 0.0557***

(0.0158) (0.0184)

PropBanheiros 0.0840*** 0.0966***

(0.0198) (0.0222)

AltaEsco 0.300*** 0.329***

(0.0536) (0.0561)

MediaEsco 0.147*** 0.164***

(0.0318) (0.0336)

Ocupado 0.00605

(0.0145)

Aposentado_Pensionista -0.0184

(0.0137)

Observations 63,416 63,416 63,416 63,416 63,416

Standard e rro rs  in parenthes es

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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moradores dos estados do Acre, Amazonas, Para ou Amapá têm mais probabilidade de 

contratar plano de saúde em relação aos demais. 

Conforme avaliado na maior parte das regiões, a variável sexo também foi 

significativa, porém ainda mais acentuada, uma vez que as mulheres têm 28% a mais de 

chance de possui cobertura de saúde suplementar em relação aos homens. 

Finalmente, além da verificação de que o nível econômico possui grande influência 

no acesso a planos de saúde pela população desta região, conforme exposto anteriormente, 

nenhuma outra variável registrou significância estatística no modelo. 
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Tabela 19: Resultado da regressão logística com dados do Norte 

 

VARIABLES saudesupl saudesupl saudesupl saudesupl saudesupl

Rondonia 0.0308 0.0253 0.0288 0.0321 0.0335

(0.0373) (0.0390) (0.0423) (0.0332) (0.0350)

Acre 0.0802* 0.0862 0.0927 0.0693 0.0716

(0.0474) (0.0536) (0.0574) (0.0436) (0.0460)

Amazonas 0.104** 0.112** 0.119** 0.0704* 0.0729*

(0.0432) (0.0517) (0.0557) (0.0374) (0.0396)

Roraima -0.00716 -0.00612 -0.00694 -0.00845 -0.00879

(0.0301) (0.0322) (0.0345) (0.0214) (0.0226)

Para 0.0675** 0.0732* 0.0773* 0.0613** 0.0640*

(0.0310) (0.0395) (0.0425) (0.0309) (0.0327)

Amapa 0.149** 0.161** 0.171** 0.127** 0.130**

(0.0615) (0.0728) (0.0782) (0.0620) (0.0644)

Feminino 0.0383*** 0.0416*** 0.0238** 0.0278**

(0.0128) (0.0148) (0.0106) (0.0124)

Branca 0.106 0.112 0.0197 0.0189

(0.141) (0.157) (0.0834) (0.0865)

Preta 0.0117 0.0141 0.00145 -0.000743

(0.0990) (0.111) (0.0746) (0.0768)

Amarela 0.103 0.111 0.0168 0.0137

(0.200) (0.218) (0.102) (0.102)

Parda 0.0259 0.0265 0.000934 -0.00163

(0.0773) (0.0866) (0.0691) (0.0734)

Idoso60_69 -0.0187 -0.0246 -0.0260 -0.0290

(0.0250) (0.0279) (0.0187) (0.0208)

Idoso70_79 -0.00448 -0.00711 -0.00385 -0.00457

(0.0273) (0.0293) (0.0192) (0.0204)

MoraSozinho -0.0348* -0.0324** -0.0341**

(0.0210) (0.0139) (0.0153)

Deficiencia 0.0106 0.0148 0.0166

(0.0245) (0.0181) (0.0190)

Dependencia -0.0100 0.00918 0.0112

(0.0175) (0.0139) (0.0156)

InfraBoa 0.0405* 0.0423*

(0.0211) (0.0236)

PropBanheiros 0.0869*** 0.0912***

(0.0312) (0.0345)

AltaEsco 0.234*** 0.232***

(0.0776) (0.0796)

MediaEsco 0.0931*** 0.0969***

(0.0330) (0.0355)

Ocupado 0.0142

(0.0159)

Aposentado_Pensionista 0.00169

(0.0144)

Observations 50,515 50,515 50,515 50,515 50,515

Standard e rro rs  in parenthes es

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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5 CONCLUSÃO  

A avaliação das séries históricas e projetadas da população nacional evidencia que o 

país está no ápice do processo de transição demográfica, com crescimento acentuado da 

população com sessenta anos ou mais, recuo das taxas de natalidade e incremento da razão de 

dependência dos idosos em relação ao segmento etário potencialmente produtivo (pessoas 

com idade entre 15 e 59 anos). Projeções oficiais sinalizam que até 2060 mais de 30% dos 

brasileiros terão 60 anos ou mais e que a razão de dependência atingirá a proporção de três 

idosos a cada cinco cidadãos em idade ativa. Na análise regional, constata-se que esta 

transição não está ocorrendo de forma simultânea e uniforme ao longo do território nacional, 

com valores mais ou menos acentuados a depender da localização. 

Concomitantemente, o país também atravessa uma transição epidemiológica marcada 

pela mudança nos padrões de morbidades e das causas de morte e invalidez, com desafios 

mais profundos em relação a outros países devido à coexistência de velhos e novos problemas 

de saúde, desdobrando-se em um processo de transição mais prolongado. 

Este contexto nacional impõem grandes desafios às operadoras de planos de saúde 

que precisam manter as suas operações sustentáveis não obstante o crescimento vertiginoso 

dos custos com tratamentos médicos, a alteração da pirâmide etária de sua base de 

beneficiários e a forte regulação imposta ao setor, que dificulta o incremento dos valores 

cobrados de forma proporcional ao aumento dos gastos. 

A partir dos microdados da Pesquisa Nacional de Saúde – PNS 2013, foi possível 

observar que a maior parte dos idosos do país se encontra nos estados de São Paulo (22%), 

Minas Gerais (10%), Rio de Janeiro (8%) e Bahia (7%). À exceção da Bahia, estes estados 

também se posicionam no topo do ranking dos locais com a maior a maior concentração de 

idosos, junto com Rio Grande do Sul, cenário este que sinaliza uma maior demanda dessas 

unidades federativas por iniciativas e ações direcionadas pelo poder público e pelas empresas 

privadas. 

No total de cidadãos brasileiros com sessenta anos ou mais, 56,4% são mulheres e 

56,1% têm entre 60 e 69 anos e pouco mais de um quinto possui plano de saúde médico-

hospitalar. 

Sob um olhar um pouco mais cuidadoso, constata-se que 15% dos idosos residem 

sozinhos, e destes apenas 20% podem contar com plano de saúde; 33% necessitam de auxílio 

para a realização de atividades cotidianas, com apenas 18% destes detentores de planos de 
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saúde; e, 21% possuem ao menos um tipo de deficiência, ao passo que somente 20% destes 

podem contar com atendimento privado de saúde. 

Pela avaliação do nível econômico, pôde-se constatar que o acesso a planos de saúde 

é predominante entre os idosos cujas residências possui boa infraestrutura e proporção 

mínima de um banheiro a cada dois moradores, com destaque para os estados de Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo que registram as maiores concentrações de idosos 

residentes em locais com boa proporção de banheiros, nesta ordem. Em relação ao nível de 

escolaridade, foi constatado que há predominância de baixo nível escolar entre os idosos 

(79,3%), e que este é inversamente proporcional à faixa etária. Além disso, foi verificado que 

pouco mais da metade dos idosos com nível de escolaridade alto possuem plano de saúde, ao 

passo que a penetração entre os idosos com nível de escolaridade baixo é de apenas 16%. 

Para garantia de subsistência, 76% dos idosos do país recebem aposentadoria ou 

pensão e 20,9% trabalharam ou estagiaram na semana de referência da pesquisa. Destes, 24% 

e 21,4% possuem plano de saúde, respectivamente. 

Pela aplicação do modelo de regressão logística que tinha como objetivo mapear as 

características sociais, econômicas e demográficas que aumentam as chances do indivíduo 

com sessenta anos ou mais de idade possuir um plano de saúde médico-hospitalar privado, foi 

possível constatar que a chance do indivíduo possuir plano de saúde privado é fortemente 

impactada pela região geográfica onde mora. Mesmo com a incorporação de variáveis com 

informações sobre a qualidade do atendimento público de saúde local e sobre as 

características raciais e de nível econômico da população local, o modelo manteve, de forma 

consistente, a diferença de chances do idoso possuir planos de saúde privado entre as 

diferentes regiões do país, o que suscita a explicação de que essas diferenças são causadas por 

características culturais e sociais intrínsecas da região que, por limitação de dados, não 

puderam ser explicitadas no modelo. 

Tendo como referência a região Centro-Oeste, as chances do idoso possuir plano de 

saúde privado aumenta em quase 10% caso este resida na região Sudeste e em 4% para a 

região Sul, em contrapartida para as regiões Norte e Nordeste as chances diminuem 

consideravelmente. Além disso, caso a região conte com uma oferta de saúde pública de 

qualidade, a chance do indivíduo demandar a cobertura adicional do planos privados de saúde 

cai em 5%.  

À exceção das regiões Sul e Nordeste, o modelo evidenciou aumento das chances do 

idoso possuir planos de saúde privado caso seja do sexo feminino, e a incorporação da 

variável com a informação da faixa etária do idoso indicou que a chance de indivíduos na 



 60 

faixa entre 60 e 69 anos ou entre 70 e 79 anos de possuírem planos de saúde privado é inferior 

em relação aos indivíduos com 80 anos na análise nacional e na região Sudeste. 

Não obstante a expectativa de que idosos com mais fragilidade, deficientes ou mais 

dependentes de outros indivíduos para realização de atividades do cotidiano demandassem 

mais os serviços privados de saúde, a incorporação destas variáveis não se mostrou 

estatisticamente significante nem a nível nacional nem por regiões geográficas, à exceção da 

região Sul. 

Foi possível constar que o nível social é variável influenciadora no acesso a planos 

de saúde pela população idosa em todo o território nacional e mais acentuada na região 

Sudeste. Por outro lado, o fato do idoso ser aposentado ou pensionista ou estar ocupado se 

mostrou importante apenas na análise nacional e das regiões Sudeste e Centro-Oeste.  

 

 



 61 

6 REFERÊNCIAS 

ALVES, Sandro L. Fundamentos, Regulação e Desafios da Saúde Suplementar no Brasil. 

Escola Nacional de Seguros, Centro de Pesquisa e Economia do Seguro, 2015. 

ANS. Site. Disponível em <http://wwww.ans.gov.br/aans/>. Acesso em: 18 nov. 2018. 

AZEVEDO, et al., A Cadeia de Saúde Suplementar no Brasil. Avaliação de Falhas de 

Mercado e Propostas de Políticas. IESS, Insper, Escola Nacional de Seguros, 2017. 

BORGES, G.M. Health transition in Brazil: regional variations and divergence/convergence 

in mortality. Reports in Public  Health. 2017. 

 

CARVALHO, Alessandra Silva. Gestão de Pessoas e Envelhecimento: Sentido do Trabalho 

para o Idoso. 2009. XXXIII Encontro da ANPAD, São Paulo, 2009. 

CORRAR, LUIZ J.; et al.; Análise Multivariada Para os Cursos de Administração, Ciências 

Contábeis e Economia, 2007. 

DATASUS. Indicadores e Dados Básicos para a Saúde. 2012. Disponível em 

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/matriz.htm#morb> Acesso em: 20 out. 2018. 

DIOPS e Sistema de informações de beneficiários - Sala de Situação/ANS. Disponível em 

<http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor/sala-de-situacao> 

Acesso em: 19 out. 2018. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ministério da Saúde e Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão – Nota técnica Pesquisa Nacional de Saúde 2013 – 2015 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeção da população por sexo e 

idades simples, em 1º de julho – 2010/2060. Disponível em: 

<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2013/default_ta

b.shtm>. Acesso em: 14 ago. 2018. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tabela 3727 - Taxa de fecundidade 

total. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. Disponível em: 

<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3727. Acesso em 14 ago. 2018>. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Um Panorama da Saúde no Brasil –

Acesso e utilização dos serviços, condições de saúde e fatores de risco e proteção à saúde 

2008. Rio de Janeiro, 2010. 245 p. Acima do título: Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv44356.pdf >. 

Acesso em: 06 jan. 2019. 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/matriz.htm#morb
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3727.%20Consulta%20realizada%20em%2014/08/2018


 62 

JORGE, S.G.; Caracterização do perfil sociodemográfico, das condições de saúde e das 

condições sociais de idosos octogenários. 2017. 

MAIA, A. C. Ensaios sobre a demanda no setor de saúde suplementar brasileiro. 

UFMG/Cedeplar. Minas Gerais. 2012 

 

MAIA, A.C.; ANDRADE, M.V.; OLIVEIRA, A.M.H.C. O risco moral no sistema de saúde 

suplementar brasileiros. In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, 32., 2004. Anais. 

João Pessoa: ANPEC, 2004. 

NEVES, R.V. Idosos da Região Sudeste: Fatores que Influenciam a Posse de Plano de Saúde 

Privado e Implicações para as Políticas Públicas. Escola Nacional de Ciências Estatísticas. 

Rio de Janeiro, 2016. 

 

SCHRAMM, J.M.A. ET AL. Transição epidemiológica e o estudo de carga de doença no 

Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. 2004 

 

STIGLITZ, F.E. Economics of the Public Sector. New York: W.W. Norton &Company, 2000. 

TABNET. Agência Nacional de Saúde Suplementar – Disponível em 

<http://www.ans.gov.br/anstabnet/cgi-bin/tabnet?dados/tabnet_br.def> Acesso em: 18 nov. 

2018. 

THE WORLD BANK. DataBank. Disponível em 

<https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?view=chart> Acesso em 18 out. 

2018. 

UNIDAS – União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. Pesquisas UNIDAS. 

2017/2018. Disponível em < https://www.unidas.org.br/pesquisa-unidas>. Acesso em 20 dez. 

2018. 

UNIDAS – União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. Pesquisas UNIDAS. 

2014. Disponível em <https://www.unidas.org.br/pesquisa-nacional-unidas-2014/15/detalhe-

pesquisa-unidas>. Acesso em 20 dez. 2018. 

VASCONCELOS, A.M.N.; GOMES, M.M.F.; Transição demográfica: a experiência 

brasileira. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 21, n. 4, p. 539-548, 2012.. 

  



 63 

7 APÊNDICE 

*************************************************** 

*  Dissertacao de Mestrado - Juliana T. Calzavara * 

*          Estruturação da Base de dados          * 

*************************************************** 

 

clear* 

set matsize 800 

 

******************* PASTAS DE DESTINO DAS INFORMACOES (previamente 

criadas) 

 

global root "C:\Juliana Calzavara\"  

global RawData "${root}\Outreg" 

global TreatedData "${root}\Dados Tratados" 

set more off, perm 

chdir "${RawData}" 

 

******************* LEITURA DOS DADOS DA PNS 2013 A PARTIR DO 

DATAZOOM(.dct) 

 

infile using "C:\Juliana Calzavara\pnspes.dct", using("C:\Juliana 

Calzavara\PESPNS2013.txt") 

sort v0001 v0024 UPA_PNS V0006_PNS c00301 

save pnadPes_2003.dta, replace 

clear 

 

infile using "C:\Juliana Calzavara\pnsdom.dct", using("C:\Juliana 

Calzavara\DOMPNS2013.txt") 

sort v0001 v0024 UPA_PNS V0006_PNS 

save pnadDom_2003.dta, replace 

clear 

 

import excel "C:\Juliana Calzavara\base_datasus.xlsx", sheet("base") firstrow clear 

sort v0001 

save base_datasus.dta, replace 

clear 

 

******************* MERGE BASES PESSOAS & DOMICILIOS & SUS - 

CHAVEAMENTO 

 

use pnadpes_2003.dta, clear 

 

merge m:1 v0001 v0024 UPA_PNS V0006_PNS using pnadDom_2003 

drop if _merge==2 

drop _merge 

save "${TreatedData}\MERGEpesdom_2003", replace 

erase pnadPes_2003.dta 
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erase pnadDom_2003.dta 

 

merge m:1 v0001 using base_datasus 

drop if _merge==2 

drop _merge 

save "${TreatedData}\MERGEpesdomsus_2003", replace 

erase base_datasus.dta 

 

******************* COMPLEX SURVEY 

*v00281: Peso do domicílio com correção de não entrevista com calibração pela projeção de 

população - usado no cálculo de indicadores de domicílio (da base pessoas) 

*v0024: estrato 

 

recast int v00281, force 

svyset UPA_PNS [pw = v00281], strata(v0024) 

 

******************* TRATAMENTO DOS DADOS - Selecao de variaveis 

 

******** Informacoes sobre a coleta 

rename V0006_PNS numdom 

rename c00301 numpes 

rename v0001 uf 

recast int uf 

 

******** Cobertura de plano de saude 

rename i001 plsaude 

recast int plsaude 

rename i002 qtdplsaude 

rename i003 plodonto 

rename i004 instituicao 

recast int instituicao 

 

******** Cobertura SUS e níveis de saúde regionais 

recast int mortalidade 

recast int leitospublicos 

recast int medicossus 

 

******** Informacoes demograficas 

rename c006 sexo 

recast int sexo 

rename c009 cor 

recast int cor 

rename c008 idade 

recast int idade 

 

******** Informacoes fragilidade social 

*Quantidade de moradores 

rename c001 qtdmoradores 

recast int qtdmoradores 
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*Deficiencias 

rename g001 defintelec 

recast int defintelec 

rename g006 deffisica 

recast int deffisica 

rename g014 defaudi 

recast int defaudi 

rename g021 defvisual 

recast int defvisual 

 

*Dependencia social - dificuldades em atividades habituais 

rename k001 difcomer 

recast int difcomer 

rename k004 difbanho 

recast int difbanho 

rename k007 difbanheiro 

recast int difbanheiro 

rename k010 difvestir 

recast int difvestir 

rename k013 difandar 

recast int difandar 

rename k016 difdeitar 

recast int difdeitar 

rename k019 difsentar 

recast int difsentar 

rename k022 difcompras 

recast int difcompras 

rename k025 diffinancas 

recast int diffinancas 

rename k028 difremedios 

recast int difremedios 

rename k031 difmedico 

recast int difmedico 

rename k034 difsair 

recast int difsair 

 

******** Nivel economico 

rename A014 qtdbanheiro 

recast int qtdbanheiro 

rename d009 escolaridade 

recast int escolaridade 

rename d014 concluiescol 

recast int concluiescol 

 

******** Infraestrutura basica 

rename A002 materialdom 

recast int materialdom 

rename A007 aguacanal 

recast int aguacanal 

rename A016 coletalixo 
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recast int coletalixo 

rename A017 energiaeletrica 

recast int energiaeletrica 

 

******** Rendimentos 

rename e001 ocupacao 

recast int ocupacao 

rename f001 aposentado_pensionista 

recast int aposentado_pensionista 

 

keep UPA_PNS v00281 v0024 uf numdom numdom plsaude qtdplsaude plodonto instituicao 

sexo cor idade materialdom aguacanal coletalixo energiaeletrica qtdmoradores defintelec 

deffisica defaudi defvisual qtdbanheiro escolaridade concluiescol ocupacao 

aposentado_pensionista mortalidade leitospublicos medicossus difcomer difbanho difbanheiro 

difvestir difandar difdeitar difsentar difcompras diffinancas difremedios difmedico difsair 

 

save "C:\Juliana Calzavara\Dados Tratados\Base.dta", replace 

 

*************************************************** 

*  Dissertacao de Mestrado - Juliana T. Calzavara * 

*  Tratamento na base  * 

*************************************************** 

 

clear* 

set matsize 800 

use "C:\Juliana Calzavara\Dados Tratados\Base.dta" 

 

*************************************************** TRATAMENTO DOS 

DADOS - definindo variaveis 

 

******** COBERTURA DE PLANO DE SAUDE PARTICULAR 

******** Plano de saude particular [plsaude==1], excluidos os unicamente odontologicos 

[&~(qtdplsaude==1&plodonto==1)], que nao seja de assistencia de servidor publico 

[&instituicao==2] 

gen saudesupl=. 

replace saudesupl=1 if plsaude==1&instituicao==2&~(qtdplsaude==1&plodonto==1) 

recode saudesupl (.=0) 

 

******** POPULACAO IDOSA - IDADE SUPERIOR OU IGUAL A 60 ANOS (Estatuto 

do Idoso - Lei 10.741/03) 

******** Foram detectados 30 registros com idade superior a 100 anos, dos quais 3 com 107 

anos e 1 com 109, indicando não haver necessidade de tratamento da base. 

gen idoso=. 

replace idoso=1 if idade>=60 

recode idoso (.=0) 

 

******** LOCALIZACAO - Estados brasileiros 

gen Rondonia=. 

replace Rondonia=1 if uf==11 

recode Rondonia (.=0) 
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gen Acre=. 

replace Acre=1 if uf==12 

recode Acre (.=0) 

 

gen Amazonas=. 

replace Amazonas=1 if uf==13 

recode Amazonas (.=0) 

 

gen Roraima=. 

replace Roraima=1 if uf==14 

recode Roraima (.=0) 

 

gen Para=. 

replace Para=1 if uf==15 

recode Para (.=0) 

 

gen Amapa=. 

replace Amapa=1 if uf==16 

recode Amapa (.=0) 

 

gen Tocantins=. 

replace Tocantins=1 if uf==17 

recode Tocantins (.=0) 

 

gen Maranhao=. 

replace Maranhao=1 if uf==21 

recode Maranhao (.=0) 

 

gen Piaui=. 

replace Piaui=1 if uf==22 

recode Piaui (.=0) 

 

gen Ceara=. 

replace Ceara=1 if uf==23 

recode Ceara (.=0) 

 

gen RioGrandeNorte=. 

replace RioGrandeNorte=1 if uf==24 

recode RioGrandeNorte (.=0) 

 

gen Paraiba=. 

replace Paraiba=1 if uf==25 

recode Paraiba (.=0) 

 

gen Pernambuco=. 

replace Pernambuco=1 if uf==26 

recode Pernambuco (.=0) 

 

gen Alagoas=. 
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replace Alagoas=1 if uf==27 

recode Alagoas (.=0) 

 

gen Sergipe=. 

replace Sergipe=1 if uf==28 

recode Sergipe (.=0) 

 

gen Bahia=. 

replace Bahia=1 if uf==29 

recode Bahia (.=0) 

 

gen MinasGerais=. 

replace MinasGerais=1 if uf==31 

recode MinasGerais (.=0) 

 

gen EspiritoSanto=. 

replace EspiritoSanto=1 if uf==32 

recode EspiritoSanto (.=0) 

 

gen RioDeJaneiro=. 

replace RioDeJaneiro=1 if uf==33 

recode RioDeJaneiro (.=0) 

 

gen SaoPaulo=. 

replace SaoPaulo=1 if uf==35 

recode SaoPaulo (.=0) 

 

gen Parana=. 

replace Parana=1 if uf==41 

recode Parana (.=0) 

 

gen SantaCatarina=. 

replace SantaCatarina=1 if uf==42 

recode SantaCatarina (.=0) 

 

gen RioGrandeSul=. 

replace RioGrandeSul=1 if uf==43 

recode RioGrandeSul (.=0) 

 

gen MatoGrossoSul=. 

replace MatoGrossoSul=1 if uf==50 

recode MatoGrossoSul (.=0) 

 

gen MatoGrosso=. 

replace MatoGrosso=1 if uf==51 

recode MatoGrosso (.=0) 

 

gen Goias=. 

replace Goias=1 if uf==52 

recode Goias (.=0) 
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gen DistritoFederal=. 

replace DistritoFederal=1 if uf==53 

recode DistritoFederal (.=0) 

 

gen estado=. 

replace estado=uf 

recode estado (.=0) 

 

label define Estado 11 "Rondonia" 12 "Acre" 13 "Amazonas" 14 "Roraima" 15 "Para" 16 

"Amapa" 17 "Tocantins" 21 "Maranhao" 22 "Piaui" 23 "Ceara" 24 "RioGNorte" 25 "Paraiba" 

26 "Pernambuco" 27 "Alagoa" 28 "Sergipe" 29 "Bahia" 31 "MinasGerais" 32 "EspiritoSanto" 

33 "RioDeJaneiro" 35 "SaoPaulo" 41 "Parana" 42 "SantaCatarina" 43 "RioGSul" 50 

"MatoGSul" 51 "MatoG" 52 "Goias" 53 "DistritoFederal" 

label values estado Estado 

 

******** LOCALIZACAO - Regioes do pais: Norte(1) Nordeste(2) Sudeste(3) Sul(4) 

Centro-Oeste+Distrito Federal(5) 

gen Norte=. 

replace Norte=1 if uf>=11&uf<=17 

replace Norte=0 if uf<=10|uf>=18 

 

gen Nordeste=. 

replace Nordeste=1 if uf>=21&uf<=29 

replace Nordeste=0 if uf<=20|uf>=30 

 

gen Sudeste=. 

replace Sudeste=1 if uf>=31&uf<=35 

replace Sudeste=0 if uf<=30|uf>=36 

 

gen Sul=. 

replace Sul=1 if uf>=41&uf<=43 

replace Sul=0 if uf<=40|uf>=44 

 

gen CentroOeste=. 

replace CentroOeste=1 if uf>=50&uf<=53 

replace CentroOeste=0 if uf<=49|uf>=54 

 

gen regiao=. 

replace regiao=1 if Norte==1 

replace regiao=2 if Nordeste==1 

replace regiao=3 if Sudeste==1 

replace regiao=4 if Sul==1 

replace regiao=5 if CentroOeste==1 

recode estado (.=0) 

 

label define Regiao 1 "Norte" 2 "Nordeste" 3 "Sudeste" 4 "Sul" 5 "CentroOeste" 

label values regiao Regiao 
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******** ACESSO A SAUDE PUBLICA - Oferta de atendimento SUS - foram utilizadas as 

medianas das series - (1)Nivel bom SUS (0)Nivel ruim SUS 

gen QualidadeSUS=. 

replace QualidadeSUS=1 if leitospublicos>=1.01&medicossus>=1.69 

replace QualidadeSUS=0 if leitospublicos<1.01|medicossus<1.69 

 

******** ACESSO A SAUDE - Taxas de mortalidade - foi utilizada a mediana da serie - 

(1)Nivel bom (0)Nivel ruim 

gen Mortalidade=. 

replace Mortalidade=1 if mortalidade<=16.9 

replace Mortalidade=0 if mortalidade>16.9 

 

******** CONDICAO DEMOGRAFICA - SEXO - Valores da base: (1)Masculino 

(2)Feminino 

gen Feminino=. 

replace Feminino=1 if sexo==2 

replace Feminino=0 if sexo==1 

 

gen Masculino=. 

replace Masculino=1 if sexo==1 

replace Masculino=0 if sexo==2 

 

******** CONDICAO DEMOGRAFICA - COR (RACA) - Valores da base: (1)branca 

(2)preta (3)amarela (4)parda (5)indigena (6)ignorado 

******** Foram detectados e excluidos 5 registros com raca ingnorada. 

drop if cor==9 

 

gen Branca=. 

replace Branca=1 if cor==1 

replace Branca=0 if cor>=2 

 

gen Preta=. 

replace Preta=1 if cor==2 

replace Preta=0 if cor==1|cor>=3 

 

gen Amarela=. 

replace Amarela=1 if cor==3 

replace Amarela=0 if cor<=2|cor>=4 

 

gen Parda=. 

replace Parda=1 if cor==4 

replace Parda=0 if cor<=3|cor>=5 

 

gen Indigena=. 

replace Indigena=1 if cor==5 

replace Indigena=0 if cor<=4|cor>=6 

 

******** CONDICAO DEMOGRAFICA - IDADE 

 

******** Idoso60_69 = de 60 a 69 anos 
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gen Idoso60_69=. 

replace Idoso60_69=1 if idade>=60&idade<70 

replace Idoso60_69=0 if idade<60|idade>=70 

 

******** Idoso70_79 = de 70 a 79 anos 

gen Idoso70_79=. 

replace Idoso70_79=1 if idade>=70&idade<80 

replace Idoso70_79=0 if idade<70|idade>=80 

 

******** Idoso80mais = 80 anos ou mais 

gen Idoso80mais=. 

replace Idoso80mais=1 if idade>=80 

replace Idoso80mais=0 if idade<80 

 

******** Faixa etaria do idoso 

gen faixaetaria=. 

replace faixaetaria=1 if Idoso60_69==1 

replace faixaetaria=2 if Idoso70_79==1 

replace faixaetaria=3 if Idoso80mais==1 

recode faixaetaria (.=0) 

 

label define FaixaEtaria 1 "Idodo(60-69)" 2 "Idodo(70-79)" 3 "Idoso80+" 

label values faixaetaria FaixaEtaria 

 

******** FRAGILIDADE SOCIAL (1)Mora sozinho (0)Mora com mais pessoas 

gen MoraSozinho=. 

replace MoraSozinho=1 if qtdmoradores==1 

replace MoraSozinho=0 if qtdmoradores>=2 

 

******** FRAGILIDADE SOCIAL (1)Possui alguma deficiencia (0)Nao possui nenhuma 

deficiencia 

gen Deficiencia=. 

replace Deficiencia=1 if defintelec==1|deffisica==1|defaudi==1|defvisual==1 

replace Deficiencia=0 if defintelec==2&deffisica==2&defaudi==2&defvisual==2 

 

******** FRAGILIDADE SOCIAL (1)Possui alguma dependencia em relacao as funcoes 

basicas do dia a dia (0)Nao possui nenhuma dependencia 

gen Dependencia=. 

replace Dependencia=1 if 

difcomer<4|difbanho<4|difbanheiro<4|difvestir<4|difandar<4|difdeitar<4|difsentar<4|difcomp

ras<4|diffinancas<4|difremedios<4|difmedico<4|difsair<4 

recode Dependencia (.=0) 

 

******** ESTRUTURA SOCIOECONOMICA - Quantidades de banheiros no domicilio - 

(1)Mais de 1 (0)1 ou nenhum 

gen PropBanheiros=. 

replace PropBanheiros=1 if qtdbanheiro/qtdmoradores>=0.5 

replace PropBanheiros=0 if qtdbanheiro/qtdmoradores<0.5 

 

******** ESTRUTURA SOCIOECONOMICA - nivel de escolaridade do idoso 
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gen NivelEscol=. 

replace NivelEscol=escolaridade if concluiescol==1 

replace NivelEscol=escolaridade-1 if concluiescol==2 

recode NivelEscol (.=0) 

 

******** AltaEsco= graduacao completa 

gen AltaEsco=. 

replace AltaEsco=1 if NivelEscol>=10 

replace AltaEsco=0 if NivelEscol<10 

 

******** MediaEsco = ensino medio completo 

gen MediaEsco=. 

replace MediaEsco=1 if NivelEscol>=7&NivelEscol<10 

replace MediaEsco=0 if NivelEscol<7|NivelEscol>=10 

 

******** BaixaEsco = ensino fundamental completo 

gen BaixaEsco=. 

replace BaixaEsco=1 if NivelEscol<7 

replace BaixaEsco=0 if NivelEscol>=7 

 

gen escol=. 

replace escol=1 if BaixaEsco==1 

replace escol=2 if MediaEsco==1 

replace escol=3 if AltaEsco==1 

recode escol (.=0) 

label define Escol 1 "Baixa" 2 "Média" 3 "Alta" 

label values escol Escol 

 

******** ESTRUTURA SOCIOECONOMICA - Infraestrutura basica: (1)Adequado: bom 

material da construcao, agua canalizada, coleta de lixo e energia eletrica (0)Inadequado: sem 

pelo menos um desses componentes 

gen InfraBoa=. 

replace InfraBoa=1 if materialdom<=3&aguacanal==1&coletalixo<=2&energiaeletrica<=2 

replace InfraBoa=0 if materialdom>=4|aguacanal==2|coletalixo>=3|energiaeletrica==3 

 

******** RENDIMENTOS 

******** Na semana de referência trabalhou ou estagiou, durante pelo menos uma hora, em 

alguma atividade remunerada em dinheiro? (1)Sim - (0)Nao 

gen Ocupado=. 

replace Ocupado=1 if ocupacao==1 

replace Ocupado=0 if ocupacao==2 

 

******** O idoso recebe alguma aposentadoria ou pensao (1)Sim - (0)Nao 

gen Aposentado_Pensionista=. 

replace Aposentado_Pensionista=1 if aposentado_pensionista==1 

replace Aposentado_Pensionista=0 if aposentado_pensionista==2 

 

save "C:\Juliana Calzavara\Dados Tratados\BaseTratada.dta", replace 

 

*************************************************** 
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*  Dissertacao de Mestrado - Juliana T. Calzavara * 

*  Planos de saude na populacao idosa - PNS 2013  * 

*************************************************** 

 

clear* 

set matsize 800 

use "C:\Juliana Calzavara\Dados Tratados\BaseTratada.dta" 

 

******** Variável dependente binária: possuir ou não plano de saúde privado 

******** Variáveis independentes: (1)local de residencia, (2)qualidade do atendimento 

público de saúde, (3)condicao demografica, (4)fragilidade social, (5)nível econômico, e 

(6)rendimentos. 

******** Função Logit para interpretação dos coeficientes e mfx para efeitos marginais 

 

******************************************************** POR REGIAO 

GEOGRAFICA ******************************************************** 

******** (1) LOCAL DE RESIDENCIA 

svy, subpop(idoso): logit saudesupl Norte Nordeste Sudeste Sul CentroOeste 

mfx 

outreg2 using "logit_PAIS.doc", mfx 

******** (2) QUALIDADE DO ATENDIMENTO PUBLICO DE SAUDE 

svy, subpop(idoso): logit saudesupl Norte Nordeste Sudeste Sul CentroOeste QualidadeSUS 

Mortalidade 

mfx 

outreg2 using "logit_PAIS.doc", mfx 

******** (3) CONDICAO DEMOGRAFICA 

svy, subpop(idoso): logit saudesupl Norte Nordeste Sudeste Sul CentroOeste QualidadeSUS 

Mortalidade Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indigena Idoso60_69 

Idoso70_79 Idoso80mais 

mfx 

outreg2 using "logit_PAIS.doc", mfx 

******** (4) FRAGILIDADE SOCIAL 

svy, subpop(idoso): logit saudesupl Norte Nordeste Sudeste Sul CentroOeste QualidadeSUS 

Mortalidade Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indigena Idoso60_69 

Idoso70_79 Idoso80mais MoraSozinho Deficiencia Dependencia 

mfx 

outreg2 using "logit_PAIS.doc", mfx 

******** (5) NIVEL ECONOMICO 

svy, subpop(idoso): logit saudesupl Norte Nordeste Sudeste Sul CentroOeste QualidadeSUS 

Mortalidade Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indigena Idoso60_69 

Idoso70_79 Idoso80mais MoraSozinho Deficiencia Dependencia Infra PropBanheiros 

AltaEsco MediaEsco BaixaEsco 

mfx 

outreg2 using "logit_PAIS.doc", mfx 

******** (6) RENDIMENTOS 

svy, subpop(idoso): logit saudesupl Norte Nordeste Sudeste Sul CentroOeste QualidadeSUS 

Mortalidade Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indigena Idoso60_69 

Idoso70_79 Idoso80mais MoraSozinho Deficiencia Dependencia Infra PropBanheiros 

AltaEsco MediaEsco BaixaEsco Ocupado Aposentado_Pensionista 

mfx 
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outreg2 using "logit_PAIS.doc", mfx 

 

******************************************************** POR ESTADO 

BRASILEIRO - REGIAO NORTE 

******************************************************** 

******** (1) LOCAL DE RESIDENCIA 

svy, subpop(if idoso==1 & Norte==1): logit saudesupl Rondonia Acre Amazonas Roraima 

Para Amapa Tocantins 

mfx 

outreg2 using "logit_NORTE.doc", mfx 

******** (3) CONDICAO DEMOGRAFICA 

svy, subpop(if idoso==1 & Norte==1): logit saudesupl Rondonia Acre Amazonas Roraima 

Para Amapa Tocantins Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indigena 

Idoso60_69 Idoso70_79 Idoso80mais 

mfx 

outreg2 using "logit_NORTE.doc", mfx 

******** (4) FRAGILIDADE SOCIAL 

svy, subpop(if idoso==1 & Norte==1): logit saudesupl Rondonia Acre Amazonas Roraima 

Para Amapa Tocantins Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indigena 

Idoso60_69 Idoso70_79 Idoso80mais MoraSozinho Deficiencia Dependencia 

mfx 

outreg2 using "logit_NORTE.doc", mfx 

******** (5) NIVEL ECONOMICO 

svy, subpop(if idoso==1 & Norte==1): logit saudesupl Rondonia Acre Amazonas Roraima 

Para Amapa Tocantins Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indigena 

Idoso60_69 Idoso70_79 Idoso80mais MoraSozinho Deficiencia Dependencia Infra 

PropBanheiros AltaEsco MediaEsco BaixaEsco 

mfx 

outreg2 using "logit_NORTE.doc", mfx 

******** (6) RENDIMENTOS 

svy, subpop(if idoso==1 & Norte==1): logit saudesupl Rondonia Acre Amazonas Roraima 

Para Amapa Tocantins Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indigena 

Idoso60_69 Idoso70_79 Idoso80mais MoraSozinho Deficiencia Dependencia Infra 

PropBanheiros AltaEsco MediaEsco BaixaEsco Ocupado Aposentado_Pensionista 

mfx 

outreg2 using "logit_NORTE.doc", mfx 

 

******************************************************** POR ESTADO 

BRASILEIRO - REGIAO NORDESTE 

******************************************************** 

******** (1) LOCAL DE RESIDENCIA 

svy, subpop(if idoso==1 & Nordeste==1): logit saudesupl Maranhao Piaui Ceara 

RioGrandeNorte Paraiba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia 

mfx 

outreg2 using "logit_NORDESTE.doc", mfx 

******** (3) CONDICAO DEMOGRAFICA 

svy, subpop(if idoso==1 & Nordeste==1): logit saudesupl Maranhao Piaui Ceara 

RioGrandeNorte Paraiba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Feminino Masculino Branca 

Preta Amarela Parda Indigena Idoso60_69 Idoso70_79 Idoso80mais 

mfx 
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outreg2 using "logit_NORDESTE.doc", mfx 

******** (4) FRAGILIDADE SOCIAL 

svy, subpop(if idoso==1 & Nordeste==1): logit saudesupl Maranhao Piaui Ceara 

RioGrandeNorte Paraiba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Feminino Masculino Branca 

Preta Amarela Parda Indigena Idoso60_69 Idoso70_79 Idoso80mais MoraSozinho 

Deficiencia Dependencia 

mfx 

outreg2 using "logit_NORDESTE.doc", mfx 

******** (5) NIVEL ECONOMICO 

svy, subpop(if idoso==1 & Nordeste==1): logit saudesupl Maranhao Piaui Ceara 

RioGrandeNorte Paraiba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Feminino Masculino Branca 

Preta Amarela Parda Indigena Idoso60_69 Idoso70_79 Idoso80mais MoraSozinho 

Deficiencia Dependencia Infra PropBanheiros AltaEsco MediaEsco BaixaEsco 

mfx 

outreg2 using "logit_NORDESTE.doc", mfx 

******** (6) RENDIMENTOS 

svy, subpop(if idoso==1 & Nordeste==1): logit saudesupl Maranhao Piaui Ceara 

RioGrandeNorte Paraiba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Feminino Branca Preta Amarela 

Parda Indigena Idoso60_69 Idoso70_79 Idoso80mais MoraSozinho Deficiencia Dependencia 

Infra PropBanheiros AltaEsco MediaEsco BaixaEsco Ocupado Aposentado_Pensionista 

mfx 

outreg2 using "logit_NORDESTE.doc", mfx 

 

******************************************************** POR ESTADO 

BRASILEIRO - REGIAO SUDESTE 

******************************************************** 

******** (1) LOCAL DE RESIDENCIA 

svy, subpop(if idoso==1 & Sudeste==1): logit saudesupl MinasGerais EspiritoSanto 

RioDeJaneiro SaoPaulo 

mfx 

outreg2 using "logit_SUDESTE.doc", mfx 

******** (3) CONDICAO DEMOGRAFICA 

svy, subpop(if idoso==1 & Sudeste==1): logit saudesupl MinasGerais EspiritoSanto 

RioDeJaneiro SaoPaulo Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indigena 

Idoso60_69 Idoso70_79 Idoso80mais 

mfx 

outreg2 using "logit_SUDESTE.doc", mfx 

******** (4) FRAGILIDADE SOCIAL 

svy, subpop(if idoso==1 & Sudeste==1): logit saudesupl MinasGerais EspiritoSanto 

RioDeJaneiro SaoPaulo Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indigena 

Idoso60_69 Idoso70_79 Idoso80mais MoraSozinho Deficiencia Dependencia 

mfx 

outreg2 using "logit_SUDESTE.doc", mfx 

******** (5) NIVEL ECONOMICO 

svy, subpop(if idoso==1 & Sudeste==1): logit saudesupl MinasGerais EspiritoSanto 

RioDeJaneiro SaoPaulo Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indigena 

Idoso60_69 Idoso70_79 Idoso80mais MoraSozinho Deficiencia Dependencia Infra 

PropBanheiros AltaEsco MediaEsco BaixaEsco 

mfx 

outreg2 using "logit_SUDESTE.doc", mfx 
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******** (6) RENDIMENTOS 

svy, subpop(if idoso==1 & Sudeste==1): logit saudesupl MinasGerais EspiritoSanto 

RioDeJaneiro SaoPaulo Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indigena 

Idoso60_69 Idoso70_79 Idoso80mais MoraSozinho Deficiencia Dependencia Infra 

PropBanheiros AltaEsco MediaEsco BaixaEsco Ocupado Aposentado_Pensionista 

mfx 

outreg2 using "logit_SUDESTE.doc", mfx 

 

******************************************************** POR ESTADO 

BRASILEIRO - REGIAO SUL 

******************************************************** 

******** (1) LOCAL DE RESIDENCIA 

svy, subpop(if idoso==1 & Sul==1): logit saudesupl Parana SantaCatarina RioGrandeSul 

mfx 

outreg2 using "logit_SUL.doc", mfx 

******** (3) CONDICAO DEMOGRAFICA 

svy, subpop(if idoso==1 & Sul==1): logit saudesupl Parana SantaCatarina RioGrandeSul 

Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indigena Idoso60_69 Idoso70_79 

Idoso80mais 

mfx 

outreg2 using "logit_SUL.doc", mfx 

******** (4) FRAGILIDADE SOCIAL 

svy, subpop(if idoso==1 & Sul==1): logit saudesupl Parana SantaCatarina RioGrandeSul 

Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indigena Idoso60_69 Idoso70_79 

Idoso80mais MoraSozinho Deficiencia Dependencia 

mfx 

outreg2 using "logit_SUL.doc", mfx 

******** (5) NIVEL ECONOMICO 

svy, subpop(if idoso==1 & Sul==1): logit saudesupl Parana SantaCatarina RioGrandeSul 

Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indigena Idoso60_69 Idoso70_79 

Idoso80mais MoraSozinho Deficiencia Dependencia Infra PropBanheiros AltaEsco 

MediaEsco BaixaEsco 

mfx 

outreg2 using "logit_SUL.doc", mfx 

******** (6) RENDIMENTOS 

svy, subpop(if idoso==1 & Sul==1): logit saudesupl Parana SantaCatarina RioGrandeSul 

Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indigena Idoso60_69 Idoso70_79 

Idoso80mais MoraSozinho Deficiencia Dependencia Infra PropBanheiros AltaEsco 

MediaEsco BaixaEsco Ocupado Aposentado_Pensionista 

mfx 

outreg2 using "logit_SUL.doc", mfx 

 

******************************************************** POR ESTADO 

BRASILEIRO - REGIAO CENTRO-OESTE 

******************************************************** 

******** (1) LOCAL DE RESIDENCIA 

svy, subpop(if idoso==1 & CentroOeste==1): logit saudesupl MatoGrossoSul MatoGrosso 

Goias DistritoFederal 

mfx 

outreg2 using "logit_CENTROOESTE.doc", mfx 
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******** (3) CONDICAO DEMOGRAFICA 

svy, subpop(if idoso==1 & CentroOeste==1): logit saudesupl MatoGrossoSul MatoGrosso 

Goias DistritoFederal Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indigena Idoso60_69 

Idoso70_79 Idoso80mais 

mfx 

outreg2 using "logit_CENTROOESTE.doc", mfx 

******** (4) FRAGILIDADE SOCIAL 

svy, subpop(if idoso==1 & CentroOeste==1): logit saudesupl MatoGrossoSul MatoGrosso 

Goias DistritoFederal Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indigena Idoso60_69 

Idoso70_79 Idoso80mais MoraSozinho Deficiencia Dependencia 

mfx 

outreg2 using "logit_CENTROOESTE.doc", mfx 

******** (5) NIVEL ECONOMICO 

svy, subpop(if idoso==1 & CentroOeste==1): logit saudesupl MatoGrossoSul MatoGrosso 

Goias DistritoFederal Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indigena Idoso60_69 

Idoso70_79 Idoso80mais MoraSozinho Deficiencia Dependencia Infra PropBanheiros 

AltaEsco MediaEsco BaixaEsco 

mfx 

outreg2 using "logit_CENTROOESTE.doc", mfx 

******** (6) RENDIMENTOS 

svy, subpop(if idoso==1 & CentroOeste==1): logit saudesupl MatoGrossoSul MatoGrosso 

Goias DistritoFederal Feminino Masculino Branca Preta Amarela Parda Indigena Idoso60_69 

Idoso70_79 Idoso80mais MoraSozinho Deficiencia Dependencia Infra PropBanheiros 

AltaEsco MediaEsco BaixaEsco Ocupado Aposentado_Pensionista 

mfx 

outreg2 using "logit_CENTROOESTE.doc", mfx 

 

*************************************************** 

*  Dissertacao de Mestrado - Juliana T. Calzavara * 

*  Análise descritiva * 

*************************************************** 

 

clear* 

set matsize 800 

use "C:\Juliana Calzavara\Dados Tratados\BaseTratada.dta" 

 

*************************************************** ANALISE DESCRITIVA 

***************************************** 

 

*************** PERGUNTA.1: DISTRIBUICAO DOS IDOSOS POR FAIXA ETARIA, 

ESTADO E REGIAO E ACESSO SAUDE SUPL 

 

svy, subpop(idoso): tabulate estado faixaetaria 

svy, subpop(if idoso==1 & saudesupl==1): tabulate estado faixaetaria 

 

*************** PERGUNTA.3: COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO IDOSA POR SEXO 

E COR 

 

svy, subpop(idoso): tabulate estado sexo 

svy, subpop(idoso): tabulate estado cor 
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*************** PERGUNTA.4: DISTRIBUICAO DOS IDOSOS QUE MORAM 

SOZINHOS POR FAIXA ETARIA, ESTADO E REGIAO E ACESSO PL SAUDE 

 

svy, subpop(if idoso==1 & MoraSozinho==1): tabulate estado faixaetaria 

svy, subpop(if idoso==1 & MoraSozinho==1 & saudesupl==1): tabulate estado faixaetaria 

 

*************** PERGUNTA.5: DISTRIBUICAO DOS IDOSOS COM DEFICIENCIA 

POR FAIXA ETARIA, ESTADO E REGIAO E ACESSO PL SAUDE 

 

svy, subpop(if idoso==1 & Deficiencia==1): tabulate estado faixaetaria 

svy, subpop(if idoso==1 & Deficiencia==1 & saudesupl==1): tabulate estado faixaetaria 

 

*************** PERGUNTA.6: DISTRIBUICAO DOS IDOSOS DEPENDENTES POR 

FAIXA ETARIA, ESTADO E REGIAO E ACESSO PL SAUDE 

 

svy, subpop(if idoso==1 & Dependencia==1): tabulate estado faixaetaria 

svy, subpop(if idoso==1 & Dependencia==1 & saudesupl==1): tabulate estado faixaetaria 

 

*************** PERGUNTA.7: DISTRIBUICAO DOS IDOSOS POR 

INFRAESTRUTURA DA RESIDENCIA E ACESSO PL SAUDE 

 

svy, subpop(idoso): tabulate estado InfraBoa 

svy, subpop(if idoso==1 & saudesupl==1): tabulate estado InfraBoa 

 

*************** PERGUNTA.8: DISTRIBUICAO DOS IDOSOS EM RESIDENCIAS 

COM MAIS DE UM BANHEIRO POR ESTADO E REGIAO E ACESSO PL 

 

svy, subpop(idoso): tabulate estado PropBanheiros 

svy, subpop(if idoso==1 & saudesupl==1): tabulate estado PropBanheiros 

 

*************** PERGUNTA.9: IDOSOS POR NIVEL DE ESCOLARIDADE 

 

svy, subpop(idoso): tabulate faixaetaria escol 

svy, subpop(idoso): tabulate estado escol 

svy, subpop(if idoso==1 & saudesupl==1): tabulate estado escol 

 

*************** PERGUNTA.10: DISTRIBUICAO DA POPULACAO IDOSA 

OCUPADA, APOSENTADA E PENSIONISTA, POR ESTADO E REGIAO E ACESSO A 

PL SAUDE 

 

svy, subpop(idoso): tabulate estado Ocupado 

svy, subpop(idoso): tabulate estado Aposentado_Pensionista 

 

svy, subpop(if idoso==1 & saudesupl==1): tabulate estado Ocupado 

svy, subpop(if idoso==1 & saudesupl==1): tabulate estado Aposentado_Pensionista 


