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RESUMO 

No desenvolvimento desta tese foi feita uma coletânea de três artigos científicos, sendo eles 
relacionados à educação, habitação e saúde. Os temas, aparentemente muito distintos, tem 
similaridades quando estudados sob a ótica das necessidades sociais de uma população, já que 
são demandas consensualmente entendidas como de responsabilidade do Estado e quando são 
entendidas como um instrumento para o monitoramento da realidade social, para fins de 
formulação e reformulação de políticas públicas. A escolha dos temas não pretende ser 
abrangente, uma vez que existem muitos pontos de vista no que concerne a políticas de 
desenvolvimento social. O objetivo é contribuir para a estruturação de diagnósticos sociais em 
trabalhos que possam vir a ser desenvolvido futuramente. 

O primeiro artigo sugerido que contribuí para as metodologias de estimativa de indicadores de 
escolarização, distinta da atualmente adotada, pelos órgãos oficiais. São comuns, através das 
metodologias disponíveis atualmente, a estimativas de indicadores com valores impossíveis 
teoricamente e a compatibilização dessas fontes de dados pretende corrigir esses erros. Este 
artigo define procedimentos de cálculo para estas estimativas, com o refinamento de 
metodologias e conceitos, que possam ser utilizados e replicados, tendo como bases de dados 
do Censo Escolar e de população. As metodologias trouxeram resultados satisfatórios e dentre 
os resultados encontrados, destaca-se que em estados do Sul e Sudeste do Brasil o atendimento 
escolar já seja universal, ou muito próximo de 100%. Nos Estados do Norte e Nordeste o 
Atendimento Escolar ainda é baixo, justificando o uso de políticas governamentais específicas. 

Apesar da questão habitacional estar em ampla discussão na sociedade brasileira, os estudos 
quantitativos relacionados ao tema abarcam principalmente questões de déficit habitacional e 
medidas de estoque. A demanda demográfica por habitação, entendida como a necessidade por 
novas moradias advinda da dinâmica demográfica de uma população, não tem sido abarcada 
nos estudos brasileiros. Este artigo propõe, a partir da estimativa das necessidades 
habitacionais do passado, projetar a demanda habitacional por domicílios segundo categorias 
de inadequação dos domicílios para a região metropolitana de Belo Horizonte. A inovação 
deste trabalho é a aplicação de modelos do tipo Idade-Período-Coorte para a projeção de taxas 
de chefia de domicílios. Dentre os resultados, destaca-se que, apesar da contínua diminuição 
do total de domicílios em condições deficitárias, em um horizonte próximo ainda haverá um 
número razoável de domicílios em condições degradantes. 

Um dos principais objetivos da saúde pública é viabilizar o acesso aos serviços de saúde, 
como uma maneira de gerar bem estar na população, desenvolvimento social e econômico. 
Desta maneira, o entendimento dos fatores associado e do padrão de utilização dos serviços é 
fundamental para a discussão de políticas voltadas para a equidade do sistema de saúde. O 
objetivo principal do terceiro artigo é desenvolver uma metodologia de categorização de 
municípios segundo as características de seu sistema de saúde, através de técnicas baseadas na 
teoria de conjuntos difusos. O método produziu resultados de simples interpretação e destacou 
grandes desigualdades na distribuição dos recursos em saúde no Estado de Minas Gerais. 



ABSTRACT 

This thesis comprises three manuscripts related to education, housing and health care. In spite 
of an apparent distinction, the themes show similarities when evaluated in the face of social 
necessities of a population. These are demands unanimously understood as State responsibility 
and as an operational instrument for monitoring the social reality, as a means to formulate and 
reformulate public policies. The intention was not to choose a broad theme, since there are 
many different points of view concerning social development policies. Rather, the aim was to 
contribute in the structuration of the social diagnostics to be used in future studies. 

The first manuscript deals with estimation methodologies of school level indicators, and the 
methodology proposed is distinct from that nowadays used by official organs. Indicator 
estimates by means of the currently available methodologies commonly result in values that 
are theoretically unacceptable. The intention was to make databases compatible in order to 
correct for such deficiencies. In this article, calculation procedures for these estimations were 
defined, refining methodologies and concepts, so that they might be utilized and replicated, 
using as inputs the databases from the School and Population Censuses. The methodologies 
could be successfully applied and it was seen that school attendance in the South and 
Southeast States is almost or already 100% in Brazil. On the other hand, in the Northeast and 
North regions, school attendance is still inadequate, and specific government policies are 
justified. 

Although housing is currently an issue widely discussed in Brazil, most housing quantitative 
studies include issues such as housing deficit and assessment of the housing stock. The 
demographic demand for households, considered as the need of new housings resulting from 
the demographic dynamics in a population, has not been usually included in such studies. The 
proposal of this study was to project the housing demand according to categories of housing 
deficit in the Metropolitan Area of Belo Horizonte, based on the estimates of housing needs in 
the past. The innovative feature is that models of Age-Period-Cohort were used to estimate the 
headship rate. Among other findings, it should be noted that a reasonable number of degraded 
dwellings will still exist in the short run despite the continuous decrease in the total housing 
deficit. 

One of the main objectives of public health care is to enable access to health assistance, which 
is regarded as a means to improve life conditions, and help social and economic development. 
Therefore, it is essential to understand any related factors and the patterns of health service 
utilization to enable the discussion of policies concerning equity of the health care. The main 
objective in this study was to develop a methodology to categorize the cities, by means of 
techniques based on the fuzzy sets. The results could be easily interpreted and the method was 
able to distinguish great inequities in the distribution of health care resources in the State of 
Minas Gerais. 
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INTRODUÇÃO 

É cada vez mais importante ampliar a capacidade de identificar segmentos populacionais 

atingidos por efeitos negativos que acompanham mudanças sociais e econômicas. A sociedade 

brasileira, fortemente concentradora de riqueza, tem tido dificuldades para definir suas 

prioridades e para avançar em suas conquistas sociais. Parte dessas dificuldades tem sido 

atribuída a processos de reestruturação do setor público e privado. O modelo atual de atenção 

social tem-se mostrado incapaz de atender às demandas da sociedade sugerindo a redefinição 

do papel do Estado e o redimensionamento dos serviços de atenção à sociedade (Oliveira, 

2001). 

“Desemprego tecnológico, estreitamento de oportunidades por 
diminuição de postos de trabalho, restrição dos mecanismos de 
proteção social e redução da população coberta por esses 
mecanismos, todos esses fatores configuram uma nova exclusão, 
diferente daquela considerada em etapas anteriores do capitalismo. 
(...) Para quem será, então, este mundo globalizado? Como 
equacionar as necessidades de proteção social face à crise do modelo 
estável? O espectro das indagações é amplo e diz respeito a uma 
multiplicidade de aspectos da vida social e coletiva”. (Oliveira, 2001. 
p. 14-15) 

Em face dessas contínuas mudanças, é de fundamental importância identificar a natureza das 

alterações sociais, econômicas e demográficas que estão associadas a questões de risco e 

vulnerabilidade social. Nesse quadro torna-se cada vez mais importante ampliar a capacidade 

de identificar segmentos populacionais mais atingidos pelas desigualdades sociais brasileiras. 

Além do emprego e das formas de geração de renda, outras políticas de inserção social são 

permanentemente desafiados pelas mudanças econômicas, socais e demográficas. As 

tendências demográficas recentes no Brasil oferecem ingredientes fundamentais para o 

delineamento do quadro de problemas e dificuldades hoje enfrentadas e para a identificação 

desses segmentos. Assim, as demandas sociais, entendidas como “um instrumento operacional 

para o monitoramento da realidade social, para fins de formulação e reformulação de políticas 
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públicas” (JANNUZZI, 2001, p. 15), são o foco principal desta tese. Os três aspectos das 

demandas sociais foram abordados por uma coletânea de três artigos científicos, sendo eles 

relacionada a: educação, habitação e saúde.  

Um dos principais argumentos e motivações para o desenvolvimento de temas tão distantes 

está na própria demografia. A Demografia – campo de pesquisas multidisciplinar que tem por 

objetivo estudar as populações humanas e os fenômenos associados ao seu crescimento e 

decrescimento – oferece um instrumental analítico privilegiado já que permite identificar e 

acompanhar a dinâmica de grupos populacionais e apontar circunstâncias a serem levadas em 

conta por alternativas de políticas sociais. A partir de recortes demográficos, é possível 

acompanhar e compreender o movimento, muitas vezes silencioso, do indivíduo e de seu 

grupo social, que respondem, passiva ou ativamente, a movimentos de transformação social. 

No passado, o campo da demografia esteve voltado basicamente para as questões de controle 

populacional e, no futuro, a atenção deslocar-se-á para as novas desigualdades geradas pela 

sociedade moderna (GREENHALGH, 2001). Assim, como já salienta Oliveira (2001, p. 20): 

“Sexo, idade, etapas do ciclo de vida, etnia/raça, campo ou cidade são 
fatores responsáveis pela conformação de segmentos populacionais 
vulneráveis aos processos de transformação social e seus efeitos 
excludentes. O recorte demográfico permite detectar alterações muitas 
vezes imperceptíveis quando se trabalha com informações gerais e 
agregadas”. 

Adicionalmente também é comum o comentário de que, apesar da enorme quantidade de 

dados disponíveis, poucos estudos os analisam. Isto significa que há baixa contribuição dos 

dados para apoiar os processos de formulação e avaliação de políticas (VIACAVA, LEITE e 

TRAVASSOS, 2002). Sendo assim, esforço deste trabalho se justifica enquanto uma 

contribuição na geração de diagnósticos sociais. Apesar das inúmeras justificativas para o 

desenvolvimento de trabalhos que avaliem cientificamente as demandas sociais, é comum o 

relato de que as instituições políticas por vezes priorizam demandas sociais de maneira 

intuitivas ou baseadas em critérios políticos, sem embasamentos técnicos suficientemente 

detalhados para a aplicação dos programas. Acredita-se que quanto mais estudos sejam 

desenvolvidos no tema, menos intuitivas e mais precisas serão as aplicações e formulações das 
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ações governamentais. A simples estimativa de indicadores sociais e avaliação de políticas a 

luz dessas estimativas já seriam um grande subsídio às avaliações. 

Dessa maneira, os artigos aqui desenvolvidos não pretendem ser abrangentes, uma vez que os 

temas são bem mais complexos que o considerado no desenvolvimento deste trabalho. Os 

temas, mesmo que muito distintos entre si, tem similaridades quando estudados sob a ótica das 

necessidades sociais de uma população, já que são demandas consensualmente entendidas 

como de responsabilidade do Estado. A declaração de Alma-Alta ressaltava a responsabilidade 

dos governos de prover a saúde da população e que só seria plenamente atendida com o 

suprimento dos meios sociais adequados. A realização da saúde, conceituada como direito 

humano fundamental, requer a ação de muitos outros setores sociais e econômicos, tais como 

educação, emprego e renda, alimentação, moradia, segurança física e ambiental 

(INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRIMARY HEALTH CARE, 1978). 

No caso do estudo sobre educação, a sua relevância no desenvolvimento social de um povo, 

tem sido freqüentemente referida na literatura científica. Primeiramente, a educação da força 

de trabalho é um dos principais determinantes da renda e do padrão de vida atingido pela 

população, bem como das taxas de crescimento econômico. Também é importante ressaltar 

que a educação é um direito consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que 

menciona o direito de todos os indivíduos à educação obrigatória e gratuita (BRACHO, 2001). 

Sob esta ótica o tema educação foi também definido pela constituição federal brasileira como 

um direito de todos e um dever do estado (BRASIL, 1988). Assim, o uso de indicadores que 

traduzam contínua e eficientemente a presença da população nas escolas é uma necessidade 

óbvia. Entretanto, a metodologia, atualmente em uso pelo Instituto Nacional de Pesquisas em 

Educação – INEP, tem produzido resultados inconsistentes. O primeiro artigo aqui sugerido é 

um estudo metodológico que contribuí para as estimativas de taxas de escolarização, distinta 

da atualmente adotada, pelo INEP. São comuns, pro meio das metodologias disponíveis 

atualmente, estimativas de indicadores com valores impossíveis teoricamente. A 

compatibilização dessas fontes de dados pretende corrigir esses erros. 

No caso dos estudos de habitação, segundo Santos (1999, p. 7), "ainda persiste na literatura 

alguma divergência acerca do papel a ser cumprido pelo Estado no setor da habitação”. 
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Entretanto, “o bem habitação possuí especificidades que justificam a ação governamental” 

(SANTOS, 1999. p. 8) destacando que: (i) a habitação é um bem caro e que a sua 

comercialização depende de financiamentos de longo prazo; (ii) a habitação é uma 

necessidade básica do ser humano; e (iii) a construção civil responde por uma parcela 

significativa da geração de empregos e renda da população (SANTOS, 1999). A constituição 

federal brasileira, a partir da Emenda Constitucional Nº 31, de 2000, instituí o Fundo de 

Combate e Erradicação da Pobreza cujos recursos são aplicados “em ações suplementares de 

nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de 

relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida” (BRASIL, 2000, Art. 

79, p. 1). À questão habitacional e urbana grande importância tem sido dada às modificações 

em curso na escala espacial, isto é, às mudanças tanto no tamanho das áreas ou bairros 

socialmente homogêneos, quanto na distância média entre as diferentes áreas sócio-

econômicas (SABATINI, 2001). A questão habitacional no Brasil, apesar de sua relevância 

para as populações vulneráveis, tem sido alvo de estudos quantitativos que enfocam 

necessidades habitacionais e exclusão espacial. Sob esta ótica, o segundo artigo propõe, a 

partir da estimativa das necessidades habitacionais do passado, projetar a demanda 

habitacional por domicílios segundo categorias de inadequação das moradias. 

Finalmente, a identificação da responsabilidade do estado, no tema saúde, é quase óbvia. 

Exemplos de sistemas de saúde destinados a grupos populacionais específicos ou populações 

menos favorecidas podem ser citados em várias sociedades ocidentais do passado. No caso 

brasileiro, o Sistema único de Saúde – SUS foi criado pela lei 8080 (BRASIL, 1990) que 

prevê atender ou possibilitar o atendimento de 100% da população brasileira baseado em três 

princípios básicos: universalidade, equidade e integralidade. A concepção do SUS objetiva a 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos respectivos serviços, 

prevendo a integração de dois níveis de atenção básica de saúde: o horizontal, de 

responsabilidade dos municípios; e o vertical, em níveis regionais. De responsabilidade dos 

municípios estariam as ações envolvendo educação, nutrição, atenção à família, imunização, 

saneamento básico, controle de endemias, tratamento de doenças comuns e previsão de 

medicamentos essenciais. O nível regional, formado a partir de conjuntos de municípios, é 

capacitado para atendimentos mais complexos, em diversos níveis de especialização. 
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Desta maneira, entendendo que um dos principais objetivos da saúde pública é reduzir as 

desigualdades à morbidade e ao acesso a serviços de saúde, a qualidade de um sistema de 

saúde está associada ao equilíbrio entre as necessidades de cuidados de uma população e a 

oferta de serviços. Para a redução das desigualdades é importante conhecer o padrão de 

utilização dos diversos serviços de saúde em relação a um determinado grupo social. 

Entretanto, a estrutura gerada pelos pólos regionais e os municípios que o gravitam, é 

dinâmica, variando no tempo e espaço dada mudanças macro-econômicas, políticas e sociais. 

Assim, o objetivo do terceiro trabalho é desenvolver uma metodologia para definir os perfis de 

oferta e demanda para serviços de saúde no estado de Minas Gerais. 

É notório que existem muitos pontos de vista no que concerne a políticas de desenvolvimento 

social que não serão abordados nesta tese. Obviamente os artigos aqui apresentados têm 

objetivos mais modestos, sendo principalmente selecionados por terem acompanhado o autor 

no desenvolvimento de pesquisas no Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional – 

CEDEPLAR e em parte de suas atividades profissionais1. Para entender completamente estes 

temas, seria preciso considerar suas características estruturais, desvendar a dimensão política 

das estatísticas e compreender o significado da exclusão para aqueles que por ela são 

atingidos. Cada um desses temas representaria um projeto intelectual tão grande, se não maior, 

quanto a tarefa de apenas mensurá-los (GREENHALGH, 2001). O objetivo principal dos 

artigos que se seguem é contribuir na mensuração de indicadores, e auxiliar na estruturação de 

diagnósticos sociais em trabalhos que possam ser desenvolvidos futuramente. 

                                                 
1 GIVISIEZ, 1999; GIVISIEZ, 2002; GIVISIEZ, 2001; RIOS-NETO, GIVISIEZ e OLIVEIRA, 2003; SAWYER 
e GIVISIEZ, 2003; SAWYER e GIVISIEZ, 2002. 



 23

ESTIMATIVAS DE INDICADORES DE ESCOLARIZAÇÃO 
A PARTIR DA COMPATIBILIZAÇÃO DE DIFERENTES 
FONTES DE DADOS 

Resumo 

As informações de matrículas, coletadas através do Censo Escolar Brasileiro têm a função 
subsidiar a divisão igualitária dos recursos públicos para educação entre os diversos 
municípios brasileiros. Desta maneira, os indicadores de escolarização tem a tarefa adicional 
de auxiliar esta divisão detectando em quais municípios há um total de matrículas superior à 
população em idade escolar. Entretanto, apesar dos indicadores de atendimento escolar serem 
bem definidos teoricamente, existem relatos de problemas de ordem prática que tem gerado 
valores impossíveis teoricamente, e não foram encontradas descrições de como os valores são 
ajustados para valores aceitáveis antes de serem publicados. Este estudo define procedimentos 
de cálculo para estas estimativas, com o refinamento de metodologias e conceitos, que possam 
ser utilizados e replicados, tendo como bases de dados do Censo Escolar e de população. As 
metodologias trouxeram resultados satisfatórios e dentre os resultados encontrados, destaca-se 
que em estados do Sul e Sudeste do Brasil o atendimento escolar já seja universal, ou muito 
próximo de 100%. Nos Estados do Norte e Nordeste o Atendimento Escolar ainda é baixo, 
justificando o uso de políticas governamentais específicas. 

Abstract 

Student enrollment data are collected by the School Census in Brazil in order to allow equal 
distribution of education resources among the Brazilian municipalities. Therefore, indicators 
of school level may additionally help in the distribution, since they identify in which 
municipalities there is higher student enrollments than the actual school-age population. 
Indicators of school attendance are very well defined in the theory. Nevertheless, practical 
problems have been reported and theoretically unacceptable values have been generated. 
Besides, we found no studies suggesting how these values may be adjusted to acceptable 
values before being published. Calculation procedures for such estimates were defined in the 
present study. Besides, methodologies and concepts were refined to be used and replicated, 
using available databases from the School and Housing Censuses. The methodologies 
generated adequate results and one interesting finding was that in the South and Southeast 
States in Brazil school attendance is already universal, or at lest almost 100%. In the Northeast 
and North regions, on the other hand, attendance is still unsatisfactory, which justifies the use 
of specific government policies. 
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Introdução 

Educação é um fator determinante para o desenvolvimento. O capital humano, especialmente 

aquele obtido por meio da educação, tem sido enfatizado como um determinante crítico para o 

progresso econômico. Dessa maneira, investimentos em educação são diretamente refletidos 

no bem-estar de um povo, ou seja, uma população mais escolarizada implica trabalhadores 

mais produtivos e mais especializados, o que aumenta o retorno econômico em bens e serviços 

e facilita a absorção de alta tecnologia. Adicionalmente, um bom nível e a equidade na 

distribuição das escolas têm um forte impacto em retornos em indicadores sociais, como 

mortalidade infantil, fecundidade, educação das crianças e distribuição de renda. Assim, 

entende-se que a educação é vista como um meio para reduzir as desigualdades; como um 

mecanismo para que outros investimentos sejam mais produtivos e trata-se de um caminho 

sólido para o desenvolvimento social e político (VOS, 1996 e OECD, 2003). 

Apesar das necessidades de investimentos em educação serem básicos e imprescindíveis para 

a sociedade, a qualidade e a abrangência do sistema educacional, nos países em 

desenvolvimento, tem merecido diversos estudos (BARRO e LEE, 2001; IIE 2001, UNESCO, 

2004 e VOS, 1996). As avaliações dos impactos dos investimentos em educação requerem um 

monitoramento preciso sobre a cobertura do sistema, assim como da qualidade dos serviços 

educacionais. As medidas de escolarização têm sido usadas para mensurar a abrangência do 

sistema em uma dada população, e freqüentemente, são utilizadas como um indicador de 

desenvolvimento educacional. Em vários estudos, estas medidas são ainda utilizadas como 

valores explicativos para trabalho infantil, capital humano, inserção de jovens no mercado de 

trabalho, dentre outros (ROSATI e ROSSI, 2003; TAZANNATOS, 2003; JENSEN e 

NIELSEN, 1997; PATRINOS e PSACHAROPOULOS, 1995; e CHOUDHURY, 2002). 

Dessa maneira, a estimativa de indicadores que traduzam contínua e eficientemente o 

atendimento escolar brasileiro é uma necessidade permanente. 

No Brasil, o órgão responsável pelo levantamento e processamento de informações 

educacionais é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP –, ligado ao 

Ministério da Educação – MEC. As informações de matrículas coletadas por esse instituto têm 
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ainda a função de subsidiar a divisão igualitária dos recursos públicos, para os diversos 

municípios e escolas públicas brasileiras. A Lei Federal 9.424, de 24/12/1996 (BRASIL, 1996, 

Art. 2º, § 1º, p. 2), que institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF –, além de determinar qual a origem 

dos recursos destinados à educação fundamental, dispõe que a distribuição dos recursos é feita 

“na proporção do número de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas das 

respectivas redes de ensino”. Assim, os indicadores de escolarização, para o caso brasileiro, 

têm, ainda, a tarefa de auxiliar a auditoria da divisão de tais recursos, detectando em quais 

municípios há um total de matrículas superior à população em idade escolar. 

Os dados para as estimativas de escolarização, no Brasil, podem ser obtidos por meio das 

pesquisas declaratórias da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – , 

como os censos demográficos (IBGE, 2001 e RIGOTTI, 2004), ou via do Censo Escolar. 

Dentre essas fontes, é importante destacar o Censo Escolar que é um levantamento de âmbito 

nacional, realizado anualmente e que abrange a educação básica, em seus diferentes níveis – 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – e modalidades – ensino regular, 

educação especial e educação de jovens e adultos. Como o Censo Escolar abrange todo o 

universo das escolas e matrículas brasileiras e tem periodicidade anual, seria natural o seu uso 

como fonte de dados para o cálculo de indicadores educacionais. Entretanto, os dados de 

população, necessários na construção dos indicadores de atendimento, são originários de 

fontes de dados distintas dos dados de matrículas, o que exige a adoção de tratamentos 

estatísticos de compatibilização. Ou seja, apesar de os indicadores de atendimento escolar 

serem bem definidos teoricamente, existem relatos de vários problemas de ordem prática no 

que tange à qualidade das informações. 

A dificuldade em cruzar as informações de base de dados distintas não é exclusiva do Brasil, e 

a literatura sobre assunto relata a existência de estatísticas com valores impossíveis 

teoricamente em várias partes do mundo. Entretanto, não foram encontradas descrições de 

como os valores são ajustados para valores aceitáveis, antes de serem publicados. Ou seja, os 

órgãos responsáveis pelas estatísticas oficiais de educação, nos vários países estudados, não 

esclarecem como os ajustes nos dados são efetuados e se tais ajustes têm algum respaldo 
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científico. Além dessas justificativas, um outro ponto que merece um destaque é a 

metodologia que esteve em uso pelo INEP, durante algum tempo, e que pretendia resolver os 

problemas de compatibilização. Contudo, essa metodologia carece de definições teóricas e de 

embasamento metodológico que a sustentem. 

Um incremento às metodologias em uso atualmente seria definir, de maneira clara e 

transparente, procedimentos para tais estimativas que possam ser utilizadas para cálculo do 

atendimento escolar. Dessa maneira, o objetivo deste trabalho é desenvolver metodologias 

para a estimativa de indicadores de atendimento escolar tendo como bases de dados do Censo 

Escolar e dados de população provenientes de censos populacionais e projeções populacionais. 

Este estudo propõe definir e desenvolver procedimentos que possam ser utilizadas para ajustar 

os valores, com o refinamento de metodologias e conceitos. Como objetivo específico, serão 

estimadas as taxas de escolarização para as unidades da federação brasileiras, baseadas nas 

metodologias desenvolvidas. 

As seções que se seguem apresentam, inicialmente, a revisão bibliográfica sobre o assunto e 

uma série de definições e conceitos. A seção de metodologia foi subdividida em diversas 

subseções para cada um dos procedimentos propostos. Os resultados das estimativas 

realizados e apresentados no corpo deste artigo incluem apenas as grandes regiões do País, 

com alguns destaques específicos para alguns estados brasileiros. A última seção do trabalho 

apresenta as considerações finais para os trabalhos desenvolvidos. Os resultados detalhados, 

para todas as unidades da federação, são apresentados no anexo deste artigo.  

Antecedentes 

Shryock, Siegel e Stockwell (1976) citam as fontes administrativas e censos como as 

principais fontes de dados para as estimativas de indicadores de escolarização. Entretanto, é 

freqüente na literatura o relato da indisponibilidade de dados de matrícula, especialmente, de 

dados por idade. No caso das informações originárias de pesquisas declaratórias, as datas de 

início e fim do ano letivo escolar podem interferir nos levantamentos. Dessa maneira, os 

quesitos sobre nível educacional devem se referir, preferencialmente, ao nível educacional 
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atual2. Já os levantamentos administrativos de educação incluem uma grande gama de 

variáveis, além dos dados de matrículas, mas, segundo Shryock, Siegel e Stockwell (1976), 

raramente apresentam informações demográficas como sexo, idade e localização geográfica 

dos dados. 

A Swedish International Development Cooperation Agency – SIDA –, ligada a Stockholm 

University, desenvolveu um estudo de avaliação da educação de países com os quais o 

governo sueco mantém convênios de assistência na área educacional (IIE, 2003) 3. Esse estudo 

descreve que, em países onde os dados de matrícula são utilizados como fonte de distribuição 

de verbas educacionais, existe uma tendência de sobreestimar os dados de matrículas, 

fenômeno similar ao observado no Brasil. 

Em outros países, a sobreestimativa tem sido atribuída ao fluxo de estudantes entre duas 

regiões em níveis não desprezíveis4. Na zona da Organization for Economic Co-Operation and 

Development – OECD –, o número de alunos estrangeiros matriculados aumentou 16% entre 

1998 e 2001. Cinco países5 teriam recebido sozinhos 71% da totalidade dos estudantes 

estrangeiros na zona da OECD, provenientes principalmente de países membros da 

organização e de alunos da China e do Sudeste Asiático (OECD, 2003). 

A dupla contagem dos estudantes em regiões ocorre onde há níveis de ensino distintos e 

simultâneos, como, por exemplo, cursos profissionalizantes e ensino médio (UOE, 2001 e IIE, 

2003). Embora a sobre-estimativa de valores seja relatada com freqüência, a sub-estimativa de 

dados de matrícula também é observada especialmente nos casos de escolas não-públicas ou 

localizadas em áreas de conflito (SHRYOCK, SIEGEL e STOCKWELL, 1976 e IIE, 2003). 

Outro tipo de inconsistência relatada para as estimativas de escolarização refere-se a 

diferenças entre os dados de população e de matrículas. Tais diferenças normalmente são 

                                                 
2 Os quesitos de pesquisas declaratórias do tipo: ‘em qual nível de ensino esteve  matriculado nos últimos 12 
meses em relação à data da pesquisa?’, dependendo das datas de início e término do ano letivo, podem levar o 
entrevistado a referenciar dois níveis de ensino distintos. 
3 Os países abrangidos por esse estudo foram Bolívia, Honduras, Burkina Faso, Etiópia, Moçambique, Tanzânia, 
Bangladesh e Camboja. 
4 No caso europeu, têm sido citados problemas de fluxo de estrangeiros para locais como Luxemburgo e Chipre, 
o que tem aumentado as taxas de escolarização a valores acima de 100%. 
5 Austrália, França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. 
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devido às formas distintas de obtenção dos dados, a exemplo da realidade brasileira. Em 

outros casos, essas inconsistências são atribuídas à data teórica de referência para a entrada no 

sistema de ensino, que pode não coincidir com a idade observada da coorte matriculada (UEO, 

2004; IIE, 2003 e SHRYOCK, SIEGEL e STOCKWELL, 1976). 

Por fim, as diferenças entre os sistemas de ensino podem ainda dificultar a comparação entre 

as taxas de atendimento entre as regiões e países. O sistema de classificação internacional 

possibilita comparar os níveis de ensino, mas, em alguns casos, as diferenças são suficientes 

para afetar os valores e inviabilizar comparações (UOE, 2004). No Brasil, o estado de Minas 

Gerais passou a adotar, a partir do ano de 2004, a idade de seis anos de idade como referência 

para entrada no ensino fundamental6. Apesar de essa idade ser coerente com as recomendações 

da United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO –, ela difere 

da maioria dos outros estados brasileiros, que adotam a idade de entrada no sistema de ensino 

a partir dos sete anos. Para esses casos, as medidas devem ser calculadas separadamente, para 

cada grupo específico, de acordo com as idades teóricas de cada região. 

Conceitos e definições 

O Censo Escolar brasileiro é uma pesquisa declaratória que tem como unidade de informação 

a escola e como informante o diretor ou responsável por cada unidade escolar, seja ela pública 

ou privada. O seu principal objetivo é fornecer informações estatísticas para diagnósticos e 

análises sobre o sistema educacional, atualizando, anualmente, o Cadastro Nacional de Escolas 

e as informações referentes a matrículas por dependência administrativa, nível e modalidade 

de ensino, turno, turmas, séries, sexo e idade, bem como sobre o movimento e o rendimento 

dos alunos (abandono, aprovação e reprovação) além de outros dados. 

Alguns conceitos utilizados no Censo Escolar brasileiro são diferentes de outras fontes de 

dados internacionais. No que se refere à declaração da matrícula por idade, o sistema brasileiro 

as declara segundo os anos de nascimentos das crianças. Essa forma de declaração de idade 

difere dos dados de população disponíveis e de outras pesquisas similares em outras regiões do 

                                                 
6 O período de 2004 em diante não é compreendido neste trabalho, que dispensou procedimentos independentes 
para o estado de Minas Gerais. 
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mundo. A União Européia, por exemplo, enumera as matrículas segundo a idade completa em 

1° de janeiro, e a UNESCO coleta os dados segundo a idade completa em uma data, que é 

variável entre diversos países. No caso de países do hemisfério norte, a data de 1° de janeiro 

do ano coincide com o meio do período letivo, que se inicia em setembro e termina em junho. 

Já, no caso brasileiro, a data de referência no final de março, adotada pelo Censo Escolar, 

corresponde ao princípio do período letivo. 

A definição de matrícula inicial também mostra definições divergentes. Para a definição das 

Nações Unidas, as matrículas escolares referem-se a estudantes de qualquer instituição de 

ensino regular, para o aprendizado sistemático em qualquer nível de ensino de educação por 

um período delimitado, seja a instituição pública ou privada. Por essa definição, as escolas 

destinadas a desenvolver habilidades específicas (música ou pintura, por exemplo) não são 

reconhecidas como parte da estrutura educacional de um país (SHRYOCK, SIEGEL e 

STOCKWELL, 1976). Outros países enumeram em duplicidade os estudantes que estão 

inseridos em mais de um nível de ensino, como, por exemplo, uma escola técnica e o ensino 

médio. Em outros locais, a matrícula é um registro contínuo, e o número de matrículas 

normalmente informado é um valor médio, com uma aproximação para o meio do período. 

Nas definições do Censo Escolar brasileiro, são considerados os alunos matriculados e 

efetivamente freqüentando a escola na data de referência, excluindo os alunos que se 

matricularam, mas nunca freqüentaram a escola e excluindo aqueles alunos registrados em 

outros tipos de ensino (ensino especial, jovens e adultos etc). 

A União Européia Ocidental – UEO –, a Organization for Economic Co-operation and 

Development – OECD – e a United Nations Educational, Scientific and Cultutal Organization 

– UNESCO –, coletam os dados seguindo padrões definidos pelo sistema de coleta de dados 

da UNESCO, o World Education Indicators – WEI. Nesse sistema, os países membros 

fornecem as informações via de formulários eletrônicos, preenchidos pelos governos locais. 

Dessa maneira, diversos conceitos são similares, como, por exemplo, o conceito de matrícula 

inicial brasileiro é idêntico ao utilizado pela UNESCO, mas difere daquele da UEO, que adota 

a data de 1° de janeiro, correspondente ao meio do período letivo nos países europeus e 

situados na América do Norte. 
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Definição formal das medidas de escolarização 

As medidas de atendimento escolar mais comuns são: o Indicador de Atendimento Escolar 

(Age-specific enrollment ratio ou xn IAE  – fórmula 2), Indicador de Escolarização Líquida 

(Net enrollment ratio ou T
xin ILE , – fórmula 1) e o Indicador Bruto de Escolarização (Gross 

enrollment ratio ou xIBE - fórmula 3).7 O Indicador de Atendimento Escolar caracteriza o 

percentual da população em idade escolar que está freqüentando a escola. O Indicador de 

Escolarização Líquido identifica o percentual da população em determinada faixa etária que se 

encontra matriculada em determinado nível de ensino. E, finalmente, o Indicador Bruto de 

Escolarização é razão entre o total de matrículas de determinado nível de ensino e a população 

na faixa etária adequada a esse nível de ensino. 
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Considerando que: 

xn MAT  Número de pessoas, de x a x+n anos completos, matriculadas na 
escola. 

xin m , : Matrículas de crianças, de x a x+n anos completos; 

im : Total de matrículas na série i; 

xn N  População de x a x+n anos completos 

Os indicadores de escolarização podem ser definidos como taxas, que são calculadas pela 

razão entre os indivíduos que experimentam um evento, em um dado período, e o total do 

tempo vivido por todos os indivíduos da população. Em outras palavras, a definição de uma 

taxa de escolarização considera uma razão cujo numerador é o total de indivíduos, de x anos 

no período entre t e t+n, que estão matriculados na escola em uma série ou nível de ensino; e 

o denominador é o total de tempo vivido por todos os indivíduos de x anos no período entre  t 

                                                 
7 Embora a literatura brasileira tenha traduzido ratio como taxa, o termo indicador é mais adequado aos 
propósitos deste trabalho. A diferenciação entre conceitos matemáticos de taxas, proporções e probabilidades 
poderiam ainda produzir incompreensões, o que justificou a adoção do temo indicador. 
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e t+n, ou os anos-pessoas. Normalmente, a estimativa dos anos-pessoa é calculada por meio 

do total de indivíduos no meio do período em estudo, como uma estimativa aproximada do 

tempo vivido pelos indivíduos no período em análise. 

O conceito de taxa difere daquele de probabilidade que trata da razão entre os eventos 

experimentados em tempo t e a população no início do período que poderia vir a experimentar 

o evento em estudo. As taxas, para uma mesma população, num mesmo evento e em um 

mesmo período, podem divergir significativamente das probabilidades dependendo dos dados 

disponíveis. 

Por fim, uma terceira maneira de estimar os Indicadores de Escolarização é dada pela 

proporção de indivíduos na data de realização de uma pesquisa que tinham determinados 

atributos, como, por exemplo, estar ou não matriculado na escola. No caso de uma data 

específica e de dados de pesquisas declaratórias, como, por exemplo, o Censo Demográfico, a 

estimativa é dada pela proporção de indivíduos que estavam matriculados em uma série ou 

nível específico e representa uma situação em uma data fixa.  

De acordo com essas definições, existem diferenças entre os numeradores e denominadores a 

serem utilizados nos indicadores. No caso da taxa e da probabilidade, o numerador da função 

é representado pelo total de eventos ocorridos em todo o período em análise e, no caso da 

proporção, o numerador é a medida em um instante t∂ . Outra maneira de abordar o tema é 

entender a proporção como uma taxa instantânea e a taxa como a média para um período entre 

t a t+n. 

Outra questão que merece destaque é o decremento ocorrido no numerador durante o período 

em estudo. O total de matrículas pode ser decrescido devido aos abandonos e evasões do 

sistema escolar ou a fenômenos estritamente demográficos como migração e mortalidade. 

Dessa maneira, para o conceito de taxas, o numerador deve considerar tais variações. Cabe 

ainda ressaltar que o denominador, representando a população, ainda é sujeito a decrementos 

(migração e mortalidade) e a erros de subestimativa que não foram diretamente abordados 

neste trabalho. As estimativas de população, geralmente, são baseadas em pesquisas 

censitárias que, embora seja comum a existência de erros por falta (SHRYROCK, SIEGEL e 
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STOCKWELL, 1976), no caso brasileiro, não existem relatos de erros que possam 

comprometer significativamente as estimativas8. 

Metodologia 

Esta seção descreve os procedimentos de cálculo de cinco indicadores de atendimento escolar, 

baseado nos conceitos definidos nas seções anteriores, sendo três taxas, uma probabilidade e 

uma proporção. A metodologia em uso pelo INEP, até o ano 2000, será discutida na primeira 

seção metodológica para comparação. Adicionalmente, os procedimentos para os cálculos a 

partir dos dados das pesquisas declaratórias da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE serão também descritos, já que serão utilizados como balizadores dos 

resultados. 

Metodologia usada pelo INEP 

Nas estimativas das medidas de escolarização, até o ano 2000, o INEP trabalhava com o 

conceito de probabilidades de coorte-período, ou seja, media a probabilidade de pessoas, com 

idade x no início do ano, serem matriculadas nesse mesmo ano, em alguma série. 

Sinteticamente, essa metodologia considera que a população nascida no ano T-x completará x 

anos até 31 de dezembro do ano T e essa mesma população estará com x-1 anos de idade até 

31 de dezembro do ano T-1. Esta metodologia opta por interpolar a população de x-1 anos de 

idade (Figura 1) para 31 de dezembro do ano T-1 e incrementá-la com a variação absoluta da 

população de 31 de dezembro ao dia 31 de março, data de referência do Censo Escolar. O 

resultado dessa interpolação é utilizado como o denominador das matrículas das crianças 

nascidas no ano T-(x+1). 

Desse modo, essa metodologia estima uma probabilidade de coorte-período que uma pessoa 

com idade x no início do ano venha a se matricular durante esse ano. Entretanto, os valores 

encontrados para tal razão, a partir dos dados disponíveis, são freqüentemente maiores que 

100%, resultados teoricamente impossíveis. 

                                                 
8 Embora a estimativa dos erros de sub-estimativa dos censos não seja frequentemente encontrada na literatura, 
entre os demógrafos existe consenso de que os erros são desprezíveis. 
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Figura 1 –  Diagrama de Lexis representando a estimativa do indicador de atendimento escolar, 

segundo o conceito de probabilidade de coorte-período 
Fonte – Elaborado pelo autor do artigo 

A utilização desse procedimento de cálculo para os indicadores de atendimento foi iniciada a 

partir da segunda metade da década de 1990 e, aparentemente, as projeções populacionais da 

época subestimavam o tamanho da população9. Na época, as diferenças foram atribuídas 

principalmente à migração e à mortalidade, que poderia ocorrer entre a data de 1° de janeiro e 

a data do Censo Escolar, e às diferenças na compatibilização da idade. Adicionalmente, havia 

fortes indícios de que os dados de matrícula estavam sobrenumerados, o que trazia valores 

ainda maiores. 

A correção adotada segue a formulação apresentada nas fórmulas 4 e 5 e adota o maior erro 

xK  como fator de correção para todas as demais idades. Por essa metodologia, o total de 

matrículas corrigida, na idade correspondente ao maior fator de correção ( *
xK ) e o total de 

matrículas se igualam à população. 

                                                 
9 Até a divulgação dos resultados do Censo Demográfico 2000, era difícil avaliar os resultados das projeções, 
pois havia um longo interstício entre o então último Censo Demográfico de 1991 e problemas de cobertura da 
Contagem Populacional de 1996. 
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Considerando: 

xK  Fator de correção para a idade x. 
*
xK  Maior fator de correção encontrado. 

xTMAT − : Matrículas de crianças, nascidas no ano T-x 
*

xTMAT − : Matrículas corrigida de crianças, nascidas no ano T-x 
1−T

xN  
População de x anos completos, na data 31 de dezembro do ano T-1 

A implementação desse procedimento iguala a estimativa de escolarização a 100% para a 

idade em que o fator K é o maior. Na prática a implementação do procedimento para os dados 

brasileiros em 2002 admite que o atendimento escolar, para os 12 anos, era de 100% (Ver 

tabela 1 e figura 2). Por essa metodologia, as estimativas dos valores, por definição, nunca 

serão maiores que 100%, já que são reduzidas segundo a maior distorções encontradas. 

Tabela 1 
Probabilidade de Atendimento Escolar, estimada segundo metodologia adotada pelo INEP. População 

Total. Brasil, 2002 
Idade Matrículas População K Mat* 

7 2706577 3252336 -0.20164 2589323
8 3308970 3247164 0.01868 3165619
9 3368843 3274410 0.02803 3222898

10 3399453 3338833 0.01783 3252182
11 3543382 3393020 0.04243 3389876
12 3603135 3447040 0.04332 3447040
13 3524466 3497354 0.00769 3371779
14 3476155 3541939 -0.01892 3325561

Total 26930981 26992096   25764280
K* 0.0433   TAE 95.45%

Fonte – INEP, Censo Escolar (2002) e CEDEPLAR, Projeções Populacionais (2004), adaptados pelo autor do artigo. 
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Figura 2 – População e número de matrículas, segundo a idade. População total. Brasil, 2002 
Fonte – INEP. Censo Escolar. 2002 e CEDEPLAR. Projeções Populacionais. 2004, adaptados pelo autor do artigo 

Taxa 

Como descrito anteriormente, a definição de taxa é dada pela razão entre os indivíduos que 

experimentam um evento, em um dado período, e o total do tempo vivido por todos os 

indivíduos da população. Os procedimentos práticos consideram que o denominador da razão 

é a população no meio do período, como uma aproximação do tempo total de tempo de 

exposição ao evento no período, e o numerador é o número de pessoas, entre sete e 14 anos, 

matriculadas durante o ano. Nesse caso, dependendo do que se entende por evento no caso das 

matrículas, há três maneiras distintas de definir o numerador: (1) as pessoas alguma vez 

matriculadas (equação 6); (2) o número médio de matrículas (equação 7); e (3) tempo médio 

de contribuição na condição de matriculado (equação 8). O numerador para o procedimento 

(1) Pessoas alguma vez matriculada corresponde ao total de matrículas iniciais. No caso dos 

procedimentos (2) número médio de matrículas e (3) tempo médio de contribuição durante o 

período, as saídas do sistema de ensino, ao longo do ano, são consideradas. 

O conjunto de óbitos, emigração e abandono do sistema de ensino são definidos neste trabalho 

como evasão do sistema de ensino. Segundo essa definição, a evasão do sistema é 

conjuntamente estimada pelo INEP via matrículas contabilizadas entre dois anos consecutivos. 

Entretanto, a fração da evasão que ocorre durante o período letivo (março a dezembro) e a 
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fração ocorrida após o período letivo (durante as férias escolares) não é conhecida. O 

pressuposto admitido neste trabalho é que essa fração é 
2
1 , ou seja, que metade das evasões 

ocorre durante o período letivo e metade, durante as férias.  

Adicionalmente, para a estimativa do tempo médio de contribuição na condição de 

matriculado deve ser considerada a distribuição das evasões durante o período letivo. Ou seja, 

para estimar o tempo médio que cada indivíduo que evadiu do sistema contribuiu na condição 

de matriculado, deve-se considerar se as evasões são mais concentradas no início, no fim ou 

uniformemente distribuídas ao longo do período letivo. Para este caso, o pressuposto admitido 

é que as evasões ocorreram uniformemente durante o período letivo, ou seja, considera que 

metade das saídas acontece até o meio do ano. Levando-se em conta que o pressuposto 

anterior de que a metade das evasões se dão durante o período letivo e metade nas férias, o 

pressuposto da distribuição uniforme das evasões leva à relação 
4
1

2
1.

2
1

= . Ou seja, os 

evadidos contribuíram com 
4
1  do seu tempo na condição de matriculados, ou, em outras 

palavras, 75% das crianças que evadiram estiveram na condição de matriculados até o meio do 

período. 

Entretanto, para a implementação dessas metodologias, existem algumas restrições nos dados 

que precisam ser corrigidas. Os dados por idade do Censo Escolar são coletados segundo o 

ano de nascimento das crianças e, não, pela idade completa, como sugere a UNESCO, e os 

dados de população estão disponíveis como idade completa. Mas, como as taxas adotam o 

conceito de idade completa para suas estimativas, torna-se necessário que se façam ajustes nos 

dados de matrículas para transformar a informação por coorte em informação por idade 

completa. A implicação prática é a necessidade de considerar duas coortes de nascimento, para 

se ter pessoas matriculadas, num ano, com uma idade completa x (Figura 3). Ou seja, as 

pessoas nascidas em um ano T-x podem ter x ou x-1 anos completos em algum momento de T 

e as pessoas nascidas em T-(x+1) podem ter x+1 ou x anos completos no ano T. No caso da 

informação de idade completa, compreende parte da coorte nascida em T-x e parte da coorte 

nascida em T-(x+1). 
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Figura 3 – Representação esquemática das diferenças existentes entre as contagens de matrículas 

realizadas pelos censos escolares brasileiros e pelas estimativas populacionais dos censos 
demográficos e de projeções populacionais. 

Fonte – Elaborado pelo autor do artigo 

Para o ajuste desse problema, uma solução possível é calcular fatores de separação, medidos 

empiricamente, que permitam estimar a proporção da população, de uma idade x, nascida no 

ano T-x e no ano T-(x+1). O ponto de partida para isso considera que parte das crianças 

enumeradas como nascidas no ano T-x, na data do Censo Escolar (ano T), tinham x anos 

completos, e parte delas tinham x-1 anos completos (Figura 4). Dessa maneira, optou-se por 

estimar, por meio de pesquisas domiciliares que contivessem dados de mês e ano de 

nascimento, a proporção de pessoas que pertencia a cada parcela dessa composição de coorte, 

idade e nível de ensino, para, posteriormente, transformar os dados das coortes de matrículas 

em idades completas10. Tal procedimento divide as coortes de nascimento em dois grupos 

(Figura 5): (1) as pessoas nascidas no ano T-x e (2) as nascidas no ano T-(x+1). Foram 

utilizadas informações desagregadas por idade simples, nível de ensino e ano de nascimento 

dos indivíduos levantados pelas pesquisas domiciliares. 

                                                 
10 A partir dos dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios – PNAD – , que traz a data de nascimento 
de todos os indivíduos em diversos níveis de ensino, e a partir de tabulações especiais do Censo Demográfico 
2000 e 1991, é possível calcular tais fatores 
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Figura 4 –  Representação gráfica das parcelas de população utilizadas na estimativa dos fatores de 

separação utilizados na separação das coortes em idades completas 
Fonte – Elaborado pelo autor do artigo 

 
Figura 5 -  Representação gráfica das parcelas de população utilizadas na estimativa dos fatores de 

separação utilizados na separação das coortes em idades completas 
Fonte – Elaborado pelo autor do artigo 
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A implementação do procedimento retira uma parcela da coorte mais nova e acrescenta uma 

parcela da coorte mais velha, dentro do grupo etário em estudo. Assim, no caso da população 

de sete a 14 anos, uma parcela da população nascida em T-7 é retirada, já que ela terá seis anos 

na data de referência, e uma parcela da população nascida em T-15 é acrescentada aos dados 

ajustados, já que eles ainda terão 14 anos na data de referência. 
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Figura 6 – Gráficos mostrando fatores de separação observados e suavizados por idade, para o nível 
de ensino fundamental e todos os níveis de ensino, segundo a idade do indivíduo. 
Brasil, 1991 e 2000. 

Fonte – Tabulações especiais do Censo Demográfico de 1991 e 2000, adaptadas pelo autor do artigo. 
Tabela 2 

Fatores de separação observados e suavizados por idade, para o nível de ensino fundamental e todos 
os níveis de ensino, segundo a idade do indivíduo. Brasil, 1991 e 2000 

INEP FUNDAMENTAL 
1991 2000 1991 2000 

IDADE Obs Ajust Obs Ajust Obs Ajust Obs Ajust 
7 0.3616 0.3837 0.3412 0.3466 0.4262 0.3506 0.4079 0.3823 

11 0.3325 0.3287 0.3369 0.3263 0.3327 0.3295 0.3387 0.3320 
15 0.3149 0.2974 0.3185 0.3131 0.2939 0.3158 0.2768 0.3018 
18 0.2986 0.2893 0.2889 0.3055 0.2929 0.3080 0.2892 0.2922 

Fonte – Tabulações especiais do Censo Demográfico de 1991 e 2000, trabalhadas pelo autor do artigo. 

Com a estimativa empírica desses fatores, observou-se que eles não representavam uma 

função constante, como poderia ser suposto (Figura 6). Adicionalmente, no caso dos dados da 

Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios – PNAD –, as estimativas produziram funções 

pouco precisas, dado o processo de amostragem das pesquisas que conferia um certo grau de 

incerteza a dados muito desagregados. Por esse motivo, optou-se por ajustar e suavizar as 

funções via métodos matemáticos e funções implementadas no software estatístico R (R 

Development Core Team, 2004. Para maiores detalhes ver o Apêndice A). Os indicadores da 

qualidade do ajuste, para os dados de 1991 e 2000, são apresentados na tabela 3. 
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No caso dos dados dos censos de 1991 e 2000, o padrão visto para as funções observadas 

apresentava uma incerteza menos destacada o que gerou ajustes mais robustos. 

Adicionalmente, cabe ressaltar que, para as estimativas das matrículas em idade completa, são 

considerados apenas os limites dos grupos de idade11, que apresentam valores razoavelmente 

constantes (tabela 1) sendo assim, os valores observados são adequados às estimativas das 

matrículas em idades completas. Os valores estimados para estes fatores estão entre 33 a 39% 

(tabela 2), o que indica que 33% das crianças nascidas em T-7 já terão completado sete anos 

antes da data de 30 de abril (data de referência da matrícula).  

Tabela 3 
Medida de ajuste das regressões realizadas para ajustar as funções de fatores de separação 

observados para todos os níveis de ensino e ensino fundamental, segundo a idade do indivíduo. Brasil, 
1991 e 2000. 

Intercepto B0 B1 
Nível Ano R² Estimativa p Estimativa p Estimativa p 

Fundamental 1991 0.7886 0.3149 <0.0001 -0.0915 <0.0001 0.0750 <0.0005 
 2000 0.7888 0.3162 <0.0001 -0.0978 <0.0001 0.0635 <0.0005 
Todos 1991 0.8227 -0.7999 <0.0001 -0.1335 <0.0001   
  2000 0.6592 -0.7812 <0.0001 -0.1372 <0.0001     

Fonte – Tabulações especiais do Censo Demográfico de 1991 e 2000, adaptadas pelo autor do artigo. 

As equações 6, 7 e 8 descrevem, formalmente, a estimativa do atendimento escolar de sete a 

14 anos, a taxa estimada por meio do conceito de Alguma vez matriculados (equação 6); a taxa 

estimada pelo conceito de número médio de matrículas (equação 7) e pelo conceito de tempo 

médio de contribuição na condição de matriculado (equação 8). A formulação das demais 

medidas de atendimento, e para os demais grupos de idade, devem ser elaboradas de maneira 

análoga a essas três equações. 

                                                 
11 Para a população de sete a 14 anos, os limites dos grupos de idade são os dados de matrículas daqueles 
nascidos em T-7 e dos nascidos em T-15. 
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Probabilidade 

A probabilidade é calculada via razão entre os eventos ocorridos em um período entre t e t+n e 

a população exposta ao risco de experimentar o evento em estudo. No caso dos indicadores de 

atendimento, o denominador seriam as crianças com x anos na data inicial do período, 

admitida neste estudo como 1º de março do ano T, e o numerador seria o total de matrículas 

das crianças da coorte nascidas no ano t-x. 

Os procedimentos de cálculo das probabilidades de atendimento escolar são de implementação 

mais simples, uma vez que não exigem a separação das coortes em idades completas. 

Ademais, o cômputo das saídas no numerador da equação não é pertinente, uma vez que todos 

os indivíduos que possam a ser matriculados no período em estudo devem ser considerados. 

Pela simplicidade de implementação, trata-se da medida mais indicada para as estimativas 

muito desagregadas, como em municípios. Nesses casos, a procura por valores discrepantes 

está menos sujeita a variações específicas dos fatores de separação, utilizados nas estimativas 

das taxas e das estimativas dos abandonos, que podem ter padrões e níveis exclusivos de 

alguma região. 

A figura 1 ilustra o cálculo da probabilidade líquida de atendimento em um diagrama de Lexis. 

A equação 9 representa a estimativa da Probabilidade de Atendimento Escolar para indivíduos 

entre sete e 14 anos. As estimativas das demais medidas de escolarização e dos demais grupos 

de idade seguem formulações análogas.  
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Taxa instantânea 

As taxas instantâneas são definidas como a proporção de indivíduos que apresentam 

determinadas características ou que estão em determinada situação em uma data específica. 

Para os estudos de educação, no caso de as informações de matrículas e de população tiverem 

datas coincidentes, a razão resultante seria a taxa instantânea. As equações 10 e 11 

representam as estimativas de atendimento, segundo os procedimentos de cálculo para as taxas 

instantâneas. Os dados dos censos demográficos produzem Indicadores de Escolarização que 

são, na verdade, taxas instantâneas, uma vez que as medidas do denominador e do numerador 

estão localizadas no mesmo ponto no tempo. 

A equação 10 corresponde às estimativas de taxa instantânea utilizando dados do Censo 

Escolar brasileiro e dados de população. Nesse caso, as coortes de matrículas, levantadas pelo 

Censo Escolar, devem ser ajustadas para as idades completas correspondentes, como pode ser 

observado no numerador da razão, por meio dos mesmos métodos utilizados para ajustar os 

numeradores das taxas. A equação 11, por sua vez, ilustra os procedimentos para calcular as 

medidas de escolarização estimadas via pesquisas censitárias e amostrais, que, segundo os 

conceitos anteriormente desenvolvidos, são taxas instantâneas. 
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Resultados 

Os resultados apresentados nesta seção ilustram os métodos desenvolvidos. As estimativas 

foram realizadas para todos os estados brasileiros. Entretanto, dada a grande quantidade de 

valores, tais números foram apresentados no anexo deste artigo. Alguns destaques serão dados 

a estados que tiveram valores relevantes em relação à discussão em curso. No início do 

desenvolvimento dos trabalhos, a intenção era ignorar o excesso de matrículas procurando 



 43

detectar, isoladamente, o que produziria os valores de atendimento acima de 100%. Contudo, a 

sobre-estimativa das matrículas no Censo Escolar não pode ser ignorada, pois, aparentemente, 

ela é maior que os dados de população em níveis não desprezíveis. A solução, nesse caso, é 

fazer uso de estimativas da sobre-enumeração decrescendo o total de matrículas. Diante da 

ausência de estimativas atualizadas, os dados de matrícula foram decrescidos a partir das 

estimativas calculadas, para o ano 2001, pela Fundação Instituo de Pesquisas Econômicas – 

FIPE (ver tabela 4) segundo a formulação apresentada em (12). 

Tabela 4 
Sobre-estimaiva do censo escolar, em relação à população base, segundo as unidades da federação e 

grandes regiões. Brasil, 2001 
Unidade Territorial Erros Unidade Territorial Erros

Brasil 5.16 Nordeste 7.48
Norte 6.22 Maranhão 7.84
Rondônia 6.38 Piauí 7.86
Acre 6.20 Ceará 7.14
Amazonas 7.47 Rio Grande do Norte 7.06
Roraima 5.24 Paraíba 7.09
Pará 6.68 Pernambuco 7.10
Amapá 6.57 Alagoas 8.02
Tocantins 4.99 Sergipe 6.86
Sudeste 2.72 Bahia 8.37
Minas Gerais 2.95 Centro Oeste 7.25
Espírito Santo 2.36 Mato Grosso do Sul 8.34
Rio de Janeiro 2.96 Mato Grosso 8.34
São Paulo 2.59 Goiás 8.34
Sul 2.15 Distrito Federal 3.97
Paraná 2.15 Média 5.82
Santa Catarina 2.15 Mediana 6.68
Rio Grande do Sul 2.15 Desvio Padrão 2.27  

Fonte – FIPE, 2001. 
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(12) 

Os dados de população utilizados estão baseados na projeção populacional executada pelo 

CEDEPLAR (2004) que estimou a população brasileira, por idade simples e municípios, para 

os anos de 2000 a 2006, agregada para as unidades da federação. Os dados da população, em 

1998 e 1999, estão baseados em interpolação de dados estimados para o ano de 1995, calcado 

no Censo 2000 e no Censo 1991.  
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Os gráficos e a tabela apresentados (figura 7 e tabela 5) apresentam os Indicadores de 

Atendimento Escolar, segundo as metodologias adotadas para as estimativas. Os valores 

também foram estimados via informações contidas nas pesquisas domiciliares do IBGE 

(Censo Demográfico de 2000 e PNADs de 1998, 1999, 2001 e 2002). Cabe ressaltar que os 

valores intitulados com IBGE nos gráficos e tabelas foram apresentados como ilustração da 

aderência do método aqui desenvolvido com as pesquisas domiciliares. Entretanto, os valores 

estimados por meio das pesquisas domiciliares são comparáveis apenas com a medida da taxa 

instantânea e não devem ser comparados diretamente com os demais valores, pois os métodos 

são diferentes. 

Os valores são crescentes no período estudado e se aproximam de 100% das crianças, em 

todas as regiões estudadas, com valores entre 87,7% e 100,3% para o Brasil, no período. A 

metodologia que utiliza o conceito de Taxa considerando o Número médio de alunos 

matriculados para o numerador, produziu as estimativas com os níveis mais baixos (87,7%, 

para o Brasil) enquanto a Taxa considerando conceito de Alguma vez matriculado para o 

numerador obteve os maiores resultados (100,3%, para o Brasil). Essas diferenças nos valores 

são em decorrência das saídas do sistema, já que, para estimar o número médio de alunos, é 

necessário considerá-las, enquanto o conceito de Alguma vez matriculado não as considera. As 

diferenças observadas para o Brasil se mantêm para as demais regiões do País. Todavia, nas 

regiões Sul e Sudeste, onde a escolarização já é historicamente mais alta que a do restante do 

Brasil, os valores ultrapassam a barreira teórica dos 100%. Os indicadores de escolarização 

ficam muito próximos a 100% no caso de se adotar o conceito de Taxa e Número médio de 

matrículas que, em contrapartida, produziria valores bem menores para as regiões Norte e 

Nordeste (85,3% e 82,9% respectivamente). 
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Tabela 5 
Indicadores de atendimento escolar de sete a 14 anos, por período, segundo a metodologia de cálculo 

da estimativa. Brasil e grandes regiões. 1998 a 2002 
Taxa Central de Escolarização Taxa Instantânea 

Região Período 
Alguma vez 

matriculados 
Número médio 
de matrículas 

Tempo médio de 
contribuição 

como 
matriculados Probabilidade 

Matrículas do 
Censo Escolar 

Proporção 
baseada em 
pesquisas 

domiciliares 
1998 95.0% 87.7% 91.4% 94.1% 94.9% 94.7%
1999 96.8% 90.2% 93.5% 95.9% 96.4% 95.7%
2000 97.7% 90.8% 94.3% 97.4% 98.0% 94.5%
2001 99.0% 94.3% 96.6% 98.6% 99.2% 96.5%B

ra
si

l 

2002 100.3% 95.5% 97.9% 99.8% 100.1% 96.9%
1998 95.6% 85.3% 90.5% 96.5% 96.1% 94.4%
1999 95.6% 86.0% 90.8% 95.6% 95.0% 95.2%
2000 95.6% 85.1% 90.3% 95.8% 95.1% 89.8%
2001 97.4% 90.7% 94.0% 97.6% 96.6% 95.2%N

or
te

 

2002 98.8% 92.1% 95.4% 98.9% 98.1% 95.1%
1998 92.2% 82.9% 87.5% 91.6% 92.2% 92.3%
1999 94.0% 85.4% 89.7% 93.4% 94.0% 94.1%
2000 93.3% 84.1% 88.7% 92.8% 93.8% 92.7%
2001 95.2% 88.3% 91.8% 94.5% 95.3% 95.2%N

or
de

st
e 

2002 97.3% 90.3% 93.8% 96.5% 96.8% 95.8%
1998 102.3% 99.0% 100.6% 98.7% 100.1% 96.2%
1999 103.4% 100.2% 101.8% 105.5% 106.6% 96.7%
2000 101.8% 98.6% 100.2% 101.4% 102.3% 95.9%
2001 102.6% 100.1% 101.3% 102.2% 103.2% 97.4%S

ud
es

te
 

2002 103.2% 100.7% 101.9% 102.8% 103.4% 97.8%
1998 98.8% 96.3% 97.6% 97.6% 97.5% 95.8%
1999 100.0% 97.9% 99.0% 99.8% 99.6% 96.5%
2000 101.4% 99.0% 100.2% 101.0% 101.1% 95.7%
2001 102.4% 100.1% 101.3% 101.9% 101.9% 97.0%

S
ul

 

2002 103.1% 100.8% 101.9% 102.6% 102.6% 97.9%
1998 95.1% 88.3% 91.7% 93.3% 94.0% 95.7%
1999 96.2% 88.6% 92.4% 96.3% 96.6% 96.0%
2000 97.2% 90.5% 93.8% 97.0% 97.3% 95.6%
2001 98.0% 91.8% 94.9% 97.8% 97.9% 97.1%

C
en

tro
 O

es
te

 

2002 100.0% 93.7% 96.9% 99.9% 99.9% 97.1%
Fonte – IBGE. PNAD 1996, 1998, 1999, 2001 e 2002 e Censo Demográfico 2000; INEP. Censo Escolar, 1998 a 2002; e 
CEDEPLAR. Projeções Populacionais. 2004. Dados trabalhados pelo autor do artigo. 
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Figura 7 –  Gráficos mostrando Indicadores de Atendimento escolar de 7 a 14 anos, por períodoo, 
segundo a metodologia de cálculo da estimativa. Brasil e grandes regiões. 1998 a 2002 

Fonte – IBGE. PNAD (1996 a 2002); IBGE. Censo Demográfico (2000); INEP. Censo Escolar (1998 a 2002) e  
CEDEPLAR. Projeções Populacionais (2004). Dados trabalhados pelo autor do artigo 
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A tabela 5 destaca os maiores e menores valores para o Indicador de Atendimento Escolar de 

sete a 14 anos, segundo as cinco metodologias adotadas. Os estados de Amapá, São Paulo, 

Santa Catarina e o Distrito Federal apresentaram os maiores valores da série. A sobre-

estimativa do Distrito Federal pode ter sido atribuída ao fluxo de estudantes das regiões 

vizinhas em níveis não desprezíveis. Já os estados de São Paulo e Santa Catarina apresentam 

Indicadores muito próximos de 100%, e qualquer pequeno erro no numerador ou no 

denominador poderia ser capaz de alterar os resultados. As demais unidades da federação que 

apresentaram valores acima do limite teórico merecem avaliações mais detalhadas. 
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Tabela 6 
Medidas de posição do indicador de atendimento escolar de sete a 14 anos, pela metodologia de 

cálculo, segundo o período. Brasil 1996 a 2002 
  1998 1999 2000 2001 2002 

PROBABILIDADE 
Média 95.4%   96.6%   97.2%   98.3%   99.5% 
Desvio Padrão 5.5%   6.0%   5.0%   4.7%   4.5% 
Máximo Tocantins 106.4% Amapá 107.0% Amapá 104.9% Dist Federal 104.7% Amapá 105.6% 
2° Maior Amapá 105.8% Tocantins 104.8% Dist Federal 103.8% Amapá 104.3% Dist Federal 105.2% 
3° Maior Espírito Santo 104.3% Espírito Santo 104.8% São Paulo 103.8% São Paulo 104.0% Sta Catarina 104.5% 
25° Maior Sergipe 90.2% Alagoas 89.4% Sergipe 91.8% Bahia 93.9% Sergipe 92.8% 
26° Maior Alagoas 87.2% Roraima 88.7% Alagoas 89.3% Alagoas 89.7% Alagoas 90.0% 
Mínimo Amazonas 81.4% Amazonas 78.2% Amazonas 83.3% Amazonas 84.9% Amazonas 87.4% 

TAXA INSTANTÂNEA 
Média 95.1%   96.5%   96.9%   98.2%   99.6% 
Desvio Padrão 5.8%   6.0%   5.1%   4.8%   4.6% 
Máximo Amapá 107.6% Amapá 108.4% Amapá 106.2% Amapá 105.6% Amapá 106.9% 
2° Maior Tocantins 106.1% Espírito Santo 104.5% Dist Federal 103.3% Dist Federal 104.2% Dist Federal 105.2% 
3° Maior Espírito Santo 103.6% Tocantins 104.4% Espírito Santo 102.8% Tocantins 103.2% Acre 104.4% 
25° Maior Bahia 88.7% Alagoas 89.5% Bahia 90.6% Bahia 92.3% Sergipe 92.7% 
26° Maior Alagoas 86.9% Roraima 89.2% Alagoas 89.0% Alagoas 89.2% Alagoas 90.3% 
Mínimo Amazonas 81.5% Amazonas 78.1% Amazonas 83.3% Amazonas 85.3% Amazonas 88.1% 

TAXA CENTRAL – TEMPO MÉDIO DE CONTRIBUIÇÃO COMO MATRICULADO 
Média 92.1%  93.5%  93.7%  95.9%  97.3% 
Desvio Padrão 6.3%  6.3%  6.0%  5.4%  5.1% 
Máximo Espírito Santo 103.1% Amapá 106.0% Dist Federal 102.3% Sta Catarina 103.1% Sta Catarina 104.2% 
2° Maior Amapá 102.9% Espírito Santo 102.5% Amapá 102.1% Dist Federal 103.1% Dist Federal 104.0% 
3° Maior R Gde Sul 99.2% São Paulo 101.0% São Paulo 101.8% Amapá 102.6% Amapá 103.9% 
25° Maior Bahia 84.5% Sergipe 86.7% Bahia 85.5% Bahia 88.8% Sergipe 89.9% 
26° Maior Alagoas 82.1% Alagoas 84.3% Alagoas 84.2% Alagoas 86.2% Alagoas 87.4% 
Mínimo Amazonas 76.4% Amazonas 76.0% Amazonas 79.4% Amazonas 82.0% Amazonas 84.6% 

TAXA CENTRAL – NÚMERO MÉDIO DE MATRÍCULAS NO PERÍODO 
Média 88.6%   90.2%   90.3%   93.4%   94.8% 
Desvio Padrão 7.2%   7.2%   7.3%   6.2%   5.9% 
Máximo Espírito Santo 101.1% Amapá 102.7% Dist Federal 101.2% Sta Catarina 102.6% Sta Catarina 103.6% 
2° Maior Amapá 100.5% Espírito Santo 101.0% São Paulo 100.8% Dist Federal 102.0% Dist Federal 102.9% 
3° Maior R Gde Sul 98.3% São Paulo 100.1% Espírito Santo 100.4% São Paulo 101.5% Amapá 102.3% 
25° Maior Bahia 79.3% Bahia 81.7% Bahia 79.4% Bahia 84.2% Bahia 85.6% 
26° Maior Alagoas 76.3% Alagoas 79.1% Alagoas 79.3% Alagoas 82.7% Alagoas 83.9% 
Mínimo Amazonas 72.8% Amazonas 72.6% Amazonas 76.0% Amazonas 79.0% Amazonas 81.5% 

TAXA CENTRAL – ALGUMA VEZ MATRICULADO 
Média 95.6%  96.8%  97.0%  98.4%  99.9% 
Desvio Padrão 5.7%  5.7%  5.0%  4.7%  4.5% 
Máximo Amapá 105.4% Amapá 109.2% Amapá 104.7% Dist Federal 104.3% Amapá 105.5% 
2° Maior Espírito Santo 105.0% Tocantins 105.0% Dist Federal 103.4% Amapá 104.2% Dist Federal 105.2% 
3° Maior Tocantins 104.5% Espírito Santo 104.0% Espírito Santo 103.1% Sta Catarina 103.7% Sta Catarina 104.8% 
25° Maior Roraima 88.9% Sergipe 91.2% Sergipe 91.4% Bahia 93.3% Sergipe 93.0% 
26° Maior Alagoas 87.9% Alagoas 89.4% Alagoas 89.1% Alagoas 89.6% Alagoas 90.9% 
Mínimo Amazonas 80.1% Amazonas 79.3% Amazonas 82.9% Amazonas 84.9% Amazonas 87.7% 
Fonte – IBGE. Censo Demográfico 1991 e 2000. INEP. Censo Escolar 1998 a 2002. Projeções CEDEPLAR (2004). Dados 
trabalhados pelo autor do artigo 

Finalmente, cabe ressaltar que, em estudos em que o município é utilizado como unidade 

geográfica de análise, os Indicadores de Atendimento têm excedido enormemente o limite de 

100%. A título de ilustração, a tabela 7 apresenta algumas medidas descritivas para as 

Probabilidades Líquidas de Atendimento, calculadas para todos os municípios brasileiros. A 

mediana situa-se em 101.8% e o valor máximo de 278%. Estes valores, em média, tendem a 

ser maiores em municípios menores, embora a média brasileira esteja abaixo de 100%. A 
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maior parte da população brasileira reside em municípios de grande porte, que, geralmente, 

não têm apresentado valores distorcidos o que tem minimizado os efeitos dos municípios 

menores. 

Tabela 7 
Medidas de posição da probabilidade líquida de atendimento do ensino fundamental estimadas para o 

conjunto dos municípios. Brasil 2001 
MEDIDAS DE POSIÇÃO TLE 

Máximo 277.64%
Mínimo 42.19%
Média 103.00%
Mediana 101.83%
Percentil (0.003) 57.16%
Percentil (0.01) 68.04%
Percentil (0.05) 83.04%
Percentil (0.25) 96.26%
Percentil (0.5) 101.83%
Percentil (0.75) 107.70%
Percentil (0.99) 156.59%
Percentil (0.997) 186.18%

Fonte – Censo Escolar 2001. Projeções CEDEPLAR (2004). Dados trabalhados pelo autor do artigo 

Considerações finais 

Dentre os resultados encontrados, destaca-se que as metodologias trouxeram resultados 

satisfatórios, e os procedimentos propostos estão definidos claramente e, dessa maneira, são 

possíveis de serem replicados. Entretanto, alguns valores ainda se mantêm em patamares 

muito altos, em especial, naqueles estados e municípios onde o atendimento escolar se 

aproxima do universo das crianças. Os estados do Sul e Sudeste do Brasil apresentaram as 

maiores medidas, com valores, em muitos casos, acima do limite teórico de 100%. Sugere-se 

que, para tais casos, sejam admitidos valores iguais ou próximos de 100%. Acredita-se que o 

atendimento escolar já seja universal, ou muito próximo dessa realidade, na maioria dos 

estados do Sul e Sudeste do Brasil. Para as demais unidades da federação, é necessário avaliar 

qual método se adapta melhor à realidade local. O conceito de Taxa, baseado no Número 

médio de alunos matriculados, apresentou os valores aceitáveis para praticamente todas as 

unidades da federação, embora tenha tido, como conseqüência, valores muito baixos nas 

regiões caracterizadas por alta evasão. 

É importante ressaltar que as medidas estimadas neste artigo foram exaustivamente calculadas, 

sendo possível afirmar, com certo grau de certeza, que os dados de matrículas, levantados pelo 

Censo Escolar, estão sobre-enumerados. Aparentemente, as matrículas são superestimadas por 



 50

boa parcela dos municípios brasileiros. Embora a maior parcela dos erros esteja na sobre-

estimativa das matrículas, não existem medidas precisas do nível de erros da sub-estimativa da 

população. Sendo assim, a modernização da forma de coleta dos dados do Censo Escolar é 

uma necessidade urgente para que o País melhore a qualidade de suas estatísticas 

educacionais. 
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Apêndice A 

Suavização de dados através interpolação matemática 

Shryock, Siegel e Stockwell (1976) definem interpolação como  

a arte de inferir valores intermediários a partir de uma série de dados 
conhecidos, com o uso de fórmulas matemáticas ou procedimentos 
gráficos. [Extrapolação, por sua vez, é definida como a] arte de inferir 
valores que estão além de uma série de dados conhecidos, a partir do 
uso de fórmulas matemáticas ou procedimentos gráficos. 

Várias técnicas podem ser usadas para a interpolação e extrapolação de séries matemáticas. 

Entretanto, é importante ressaltar que extrapolar dados populacionais não é o mesmo que 

projetar uma população. 

A aplicação dessas técnicas permite a estimativa de dados de população em datas não cobertas 

por censos, a desagregação de grupos populacionais qüinqüenais ou decenais por idade/ 

simples e a suavização de curvas matemáticas dentre outras aplicações. Tais procedimentos 

possibilitam estimar com precisão matemática pontos intermediários em uma curva de pontos 

conhecidos, e seus resultados, apesar de sujeitos a erros de estimativa, são confiáveis na 

maioria das vezes. 

Este apêndice pretende descrever os procedimentos utilizados para a suavização das curvas 

dos fatores de separação das coortes em idades completas. Para essa suavização, optou-se pelo 

uso de modelos aditivos descritos por Venebles e Ripley (1999) e implementadas via software 

estatístico R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2004). Os dados observados para o Brasil, 

nos censos demográficos de 1991 e 2000, foram utilizados como exemplo. 

Metodologia 

Considerando uma variável dependente Y e um conjunto de variáveis explicativas 

pXX ,........1  um modelo linear pode ser definido formalmente pela EQUAÇÃO 1 
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εβα ++= ∑
=

p

j
jj XY

1
.  

(1) 

Os modelos aditivos substituem a função linear jj Xβ  por uma função não linear para: 

εα ++= ∑
=

p

j
jj XfY

1
)(.  

(2) 

Em que as funções )(. jj Xf  são uma função geral que pode ser somada a α  e trata-se da 

função de suavização. A maneira clássica de introduzir funções não lineares de variáveis 

dependentes é adicionar um conjunto limitado de variáveis transformadas ao modelo, como, 

por exemplo, termos quadráticos ou cúbicos, ou quebrar a extensão dos valores da variável e 

utilizar conjuntos de funções constantes. 

O software R tem diversas funções de suavização e trabalhos teóricos (WAND e JONES12 

citado por VENEBLES e RIPLEY, 1999) e demonstrado vantagens dos ajustes polinomiais 

para seqüências não-sistemáticas. O corrente trabalho utilizou duas funções aditivas para 

suavizar as funções observadas. Para o caso da função para todos dos níveis de ensino (figura 

6, no corpo do artigo), a função observada dos fatores de separação foi ajustada pela função 

Weibull (3). Para a suavização ajuste da função do ensino fundamental, do ensino médio, do 

ensino pré-escolar e ensino de jovens e adultos (figura 6, no corpo do artigo, para o ensino 

fundamental) optou-se por ajustar uma função polinomial de segundo grau (4). 
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).ln()ln(
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+=
+=

=
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(3) 
2

210 xxy βββ ++=  
(4) 

Considerando que 
µλ e=   

X Idade 
f(x) ou y Função a ser estimada 

                                                 
12 WAND, M. P.; JONES, M. C. Kernel Smoothing. Chapman & Hall. 1995. 
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Considerando a variável x como a idade dos indivíduos e a função f(x) como a função a ser 

suavizada, a formulação do modelo aditivo para (2) e (3) será dada pelas fórmulas em (5) e 

(6), respectivamente. Dessa maneira, o procedimento consiste em transformar a variável 

dependente x, e, no caso da equação (5), a variável independente y; para, posteriormente, 

ajustar uma regressão linear simples (5) e múltipla (6), nesta ordem. O uso da regressão linear 

simplifica a avaliação da qualidade da suavização já que utiliza os mesmos indicadores de 

ajuste das regressões lineares tradicionais discutidos extensamente pela literatura estatística. 

No caso deste estudo, foram avaliados a p-valor das variáveis independentes, a soma do 

quadrado dos resíduos e o valor do R².  

[ ] εβµ ++= ∑
=

n

i
ixy

1
1 )ln()ln(  

(5) 

( ) εββα +++= ∑
=

n

i
ii xxy

1

2
21  

(6) 

Onde:  
µλ e=   

X Idade 
f(x) ou y Função a ser estimada 

Os procedimentos práticos para a implementação consistem em transformar as variáveis e, 

posteriormente, ajustar uma função linear. Para a implementação do ajuste polinomial, o 

procedimento consiste, grosso modo, a ajustar o modelo de regressão linear apresentado na 

equação 7. E, para implementar o ajuste pela função Weibull, basta ajustar o modelo de 

regressão linear apresentado em (8). 

εββα +++= 2
21 .. xxy  (7) 

εβα ++= )ln(.)ln( 1 xy  
 

Considerando que 
x Idade 
y Função xTxf −,  

O código apresentado no fim deste apêndice implementa os ajustes. No caso do ajuste 

polinomial, foi utilizada a função “poly(x,n)” interna ao software, que cria uma matriz de n 

posições, a partir de um x vetor dado. A vantagem desta função se aplica a números muito 

grandes para x e n, em que o limite máximo de armazenamento de variáveis numéricas pode 
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ser alcançado. No caso do ajuste de Weibull, o vetor de idades e o vetor a ser ajustado foram 

modificados pela função “log(x)”. 

Nos exemplos apresentados, foram utilizados diagramas de dispersão onde foram apresentados 

os dados dos fatores xTxf −, , no ano de 2000 e 1991, em função da Idade (x), com as 

respectivas funções suavizadas, e, na tabela 8, foram apresentados os valores utilizados no 

ajuste.  Os indicadores do ajuste da regressão foram apresentados na tabela 3, do corpo do 

artigo. 

Tabela 8 
Fatores de separação observados para o nível de ensino fundamental e para todos os níveis de ensino, 

segundo a idade do indivíduo. Brasil, 1991 e 2000. 
TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 
1991 2000 1991 2000 

IDADE Obs Ajust Obs Ajust Obs Ajust Obs Ajust 
7 0.3616 0.3837 0.3412 0.3466 0.4262 0.3506 0.4079 0.3823 
8 0.3411 0.3678 0.3403 0.3405 0.3453 0.3442 0.3462 0.3679 
9 0.3324 0.3533 0.3323 0.3352 0.3336 0.3387 0.3341 0.3547 

10 0.3174 0.3403 0.3315 0.3305 0.3180 0.3339 0.3332 0.3427 
11 0.3325 0.3287 0.3369 0.3263 0.3327 0.3295 0.3387 0.3320 
12 0.3181 0.3187 0.3368 0.3225 0.3186 0.3256 0.3391 0.3226 
13 0.3232 0.3101 0.3311 0.3191 0.3215 0.3220 0.3292 0.3144 
14 0.3093 0.3030 0.3296 0.3160 0.3059 0.3188 0.3258 0.3075 
15 0.3149 0.2974 0.3185 0.3131 0.2939 0.3158 0.2768 0.3018 
16 0.3100 0.2932 0.3268 0.3104 0.2898 0.3130 0.2931 0.2973 
17 0.3091 0.2905 0.3258 0.3079 0.2918 0.3104 0.2955 0.2941 
18 0.2986 0.2893 0.2889 0.3055 0.2929 0.3080 0.2892 0.2922 
19 0.2925 0.2896 0.2797 0.3033 0.2921 0.3057 0.2813 0.2915 
20 0.2971 0.2913 0.3017 0.3013 0.2977 0.3036 0.2986 0.2920 
21 0.2978 0.2945 0.2910 0.2993 0.3033 0.3015 0.2893 0.2938 
22 0.3001 0.2992 0.3078 0.2975 0.2987 0.2996 0.3137 0.2969 
23 0.3072 0.3054 0.2968 0.2957 0.3091 0.2978 0.2968 0.3012 
24 0.3032 0.3130 0.3017 0.2940 0.2979 0.2961 0.3033 0.3068 

Fonte – Tabulações especiais do Censo Demográfico de 1991 e 2000, trabalhados pelo autor do artigo. 

Código 

#Inicializa os vetores de dados 
    #Estes procedimentos de inicialização podem ser substituídos por  
    #procedimentos de importação de arquivos tipo *.CSV (separados por vígula) 
x<-c(7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 
     23,24) 
y.todos.91<-c(0.3616,0.3411,0.3324,0.3174,0.3325,0.3181,0.3232, 
              0.3093,0.3149,0.31,0.3091,0.2986,0.2925,0.2971, 
              0.2978,0.3001,0.3072,0.3032) 
y.todos.2k<-c(0.3412,0.3403,0.3323,0.3315,0.3369,0.3368,0.3311, 
              0.3296,0.3185,0.3268,0.3258,0.2889,0.2797,0.3017, 
              0.291,0.3078,0.2968,0.3017) 
y.fund.2k<-c(0.4079,0.3462,0.3341,0.3332,0.3387,0.3391,0.3292, 
             0.3258,0.2768,0.2931,0.2955,0.2892,0.2813,0.2986, 
             0.2893,0.3137,0.2968,0.3033) 
y.fund.91<-c(0.4262,0.3453,0.3336,0.318,0.3327,0.3186,0.3215, 
             0.3059,0.2939,0.2898,0.2918,0.2929,0.2921,0.2977, 
             0.3033,0.2987,0.3091,0.2979) 
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#Gera os objetos de regressão 
reglin.fund.91 <- lm(y.fund.91~poly(x,2)) 
reglin.fund.2k <- lm(y.fund.2k~poly(x,2)) 
reglin.todos.91 <- lm(log(y.todos.91)~log(x)) 
reglin.todos.2k <- lm(log(y.todos.2k)~log(x)) 
 
#Exibe as estatísiticas da regressão 
summary(reglin.fund.91) 
summary(reglin.fund.2k) 
summary(reglin.todos.91) 
summary(reglin.todos.2k) 
 
#Função para desenhar os gráficos 
Graficos <- function(x,y,tipo="W"){ 
    if(tipo == "W"){ 
        reg=lm(log(y)~log(x)) 
        #Calcula os valores ajustados 
        yfit<-exp(predict.lm(reg)) 
        #Calcula o envelope de confiança 
        y.inf<-exp(confint(reg)[1,1])*((x)^confint(reg)[2,1]) 
        y.sup<-exp(confint(reg)[1,2])*((x)^confint(reg)[2,2]) 
        } 
    else{ 
        reg=lm(y~poly(x,2)) 
        #Calcula os valores ajustados 
        yfit<-predict.lm(reg) 
        #Calcula o envelope de confiança 
        y.inf<-confint(reg)[1,1] + ((x)*confint(reg)[2,1]) + 

((x^2)*confint(reg)[3,1]) 
        y.sup<-confint(reg)[1,2] + ((x)*confint(reg)[2,2]) + 

((x^2)*confint(reg)[3,2]) 
        } 
        #desenha os gráficos 
        plot(x, y, xlim=c(5,25), ylim=c(0,1), xlab = "Idade",  

ylab = "f(x)",type="p") 
        lines(x,yfit, col=rgb(0,0,1), lty=1,lwd=2) 
        lines(x,y.inf, col=rgb(0,0,1), lty=2,lwd=1) 
        lines(x,y.sup, col=rgb(0,0,1), lty=2,lwd=1) 
  
    } 
   
Graficos(x,y.fund.91,"P") 
Graficos(x,y.fund.2k,"P") 
Graficos(x,y.todos.91,"W") 
Graficos(x,y.todos.2k,"W") 
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Apêndice B 

Indicadores de Atendimento Escolar de 7 a 14 anos, por ano, segundo as 
Unidades da Federação 

Tabela 9 
Indicador de atendimento escolar  de 7 a 14 anos,  baseada na metodologia de cálculo 'Alguma vez 

matriculado', por unidade territorial, segundo período. Brasil 1996 a 2002 
Unidade territorial 1996 1998 1999 2000 2001 2002 

Brasil 88.1% 95.0% 96.8% 97.7% 99.0% 100.3% 
Norte 92.9% 95.6% 95.6% 95.6% 97.4% 98.8% 
Rondônia 92.3% 94.4% 95.1% 97.5% 100.1% 101.4% 
Acre 86.6% 98.7% 97.6% 99.2% 100.0% 104.0% 
Amazonas 78.3% 80.0% 79.3% 82.9% 84.9% 87.7% 
Roraima 89.9% 88.9% 91.4% 95.1% 98.3% 98.2% 
Pará 95.9% 98.3% 98.8% 98.1% 100.0% 101.0% 
Amapá 101.3% 105.4% 109.2% 104.7% 104.2% 105.5% 
Tocantins 115.4% 104.5% 105.0% 101.7% 103.3% 103.3% 
Nordeste 83.4% 92.2% 94.0% 93.3% 95.2% 97.3% 
Maranhão 90.4% 98.5% 97.9% 95.3% 97.5% 101.0% 
Piauí 79.8% 96.0% 96.3% 96.6% 100.0% 103.5% 
Ceará 85.3% 92.3% 95.7% 93.8% 96.0% 98.5% 
Rio Grande do Norte 81.2% 91.8% 95.4% 94.6% 95.9% 98.0% 
Paraíba 80.4% 95.4% 96.2% 95.0% 96.4% 98.5% 
Pernambuco 85.1% 93.3% 94.4% 93.0% 94.6% 96.5% 
Alagoas 73.2% 87.8% 89.4% 89.1% 89.6% 90.9% 
Sergipe 83.2% 89.5% 91.2% 91.4% 93.8% 93.0% 
Bahia 81.0% 89.8% 91.8% 91.5% 93.3% 94.9% 
Sudeste 90.1% 102.3% 103.4% 101.8% 102.6% 103.2% 
Minas Gerais 93.9% 98.6% 99.9% 100.3% 102.2% 103.1% 
Espírito Santo 95.9% 105.0% 104.0% 103.1% 103.1% 102.6% 
Rio de Janeiro 86.1% 99.1% 99.4% 100.1% 101.4% 102.6% 
São Paulo 89.6% 98.9% 102.0% 102.9% 103.1% 103.5% 
Sul 92.5% 98.8% 100.0% 101.4% 102.4% 103.1% 
Paraná 92.5% 98.9% 99.9% 101.1% 102.1% 102.4% 
Santa Catarina 95.3% 99.7% 101.0% 102.3% 103.7% 104.8% 
Rio Grande do Sul 91.3% 100.0% 101.1% 101.2% 102.0% 102.8% 
Centro Oeste 85.1% 95.1% 96.2% 97.2% 98.0% 100.0% 
Mato Grosso do Sul 86.7% 93.3% 94.1% 95.9% 95.9% 97.4% 
Mato Grosso 84.5% 93.1% 92.8% 94.2% 95.1% 97.9% 
Goiás 88.3% 95.7% 96.9% 96.0% 97.2% 99.4% 
Distrito Federal 75.5% 95.3% 98.2% 103.4% 104.2% 105.2% 

FONTE – IBGE, Censo Demográfico (1991 e 2000); INEP. Censo Escolar (1996 a 2002); e CEDEPLAR. Projeções 
Populacionais (2004) 
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Tabela 10 
Indicador de atendimento escolar  de 7 a 14 anos,  baseada na metodologia de cálculo 'Número médio 

de matrículas no período', por unidade territorial, segundo período. Brasil 1996 a 2002 
Unidade territorial 1996 1998 1999 2000 2001 2002 

Brasil 80.1% 87.7% 90.2% 90.8% 94.3% 95.5% 
Norte 81.8% 85.3% 86.0% 85.1% 90.7% 92.1% 
Rondônia 84.5% 86.7% 88.3% 88.7% 94.9% 96.1% 
Acre 75.0% 86.2% 86.3% 87.7% 92.9% 96.6% 
Amazonas 71.0% 72.8% 72.6% 76.0% 79.0% 81.5% 
Roraima 83.8% 84.7% 87.4% 90.2% 95.5% 95.5% 
Pará 83.4% 87.0% 87.9% 86.1% 92.3% 93.2% 
Amapá 94.8% 100.5% 102.7% 99.5% 100.9% 102.3% 
Tocantins 99.2% 91.3% 92.9% 90.5% 96.8% 96.8% 
Nordeste 72.3% 82.9% 85.4% 84.1% 88.3% 90.3% 
Maranhão 79.9% 89.8% 90.2% 87.6% 92.0% 95.2% 
Piauí 70.4% 87.5% 88.5% 88.3% 93.9% 97.3% 
Ceará 71.0% 85.6% 90.1% 88.2% 91.8% 94.2% 
Rio Grande do Norte 71.6% 82.2% 88.4% 86.9% 90.7% 92.7% 
Paraíba 70.6% 85.4% 86.3% 84.5% 89.4% 91.3% 
Pernambuco 75.4% 84.4% 86.1% 84.9% 87.8% 89.6% 
Alagoas 63.4% 76.3% 79.1% 79.3% 82.7% 83.9% 
Sergipe 72.9% 80.2% 82.2% 82.5% 87.5% 86.7% 
Bahia 69.8% 79.3% 81.6% 79.4% 84.2% 85.6% 
Sudeste 86.3% 99.0% 100.2% 98.6% 100.1% 100.7% 
Minas Gerais 89.9% 95.4% 96.6% 97.3% 99.0% 100.0% 
Espírito Santo 89.7% 101.1% 101.0% 100.4% 99.0% 98.4% 
Rio de Janeiro 81.3% 93.6% 94.4% 95.1% 98.1% 99.2% 
São Paulo 86.7% 97.1% 100.0% 100.8% 101.5% 101.8% 
Sul 88.9% 96.3% 97.9% 99.0% 100.1% 100.8% 
Paraná 87.8% 96.1% 97.6% 98.5% 99.0% 99.3% 
Santa Catarina 91.7% 96.4% 98.3% 99.2% 102.5% 103.6% 
Rio Grande do Sul 88.8% 98.3% 99.4% 99.2% 99.9% 100.7% 
Centro Oeste 78.1% 88.3% 88.6% 90.5% 91.8% 93.7% 
Mato Grosso do Sul 81.5% 89.1% 90.8% 92.8% 91.1% 92.6% 
Mato Grosso 76.8% 85.8% 85.8% 85.0% 87.4% 89.9% 
Goiás 79.4% 86.7% 85.0% 88.2% 90.0% 92.1% 
Distrito Federal 73.5% 93.2% 96.3% 101.2% 102.0% 102.8% 

FONTE – IBGE, Censo Demográfico (1991 e 2000); INEP. Censo Escolar (1996 a 2002); CEDEPLAR. Projeções 
Populacionais (2004) 



 59

Tabela 11 
Indicador de atendimento escolar  de 7 a 14 anos,  baseada na metodologia de cálculo 'Tempo médio 

matriculado', por unidade territorial, segundo período. Brasil 1996 a 2002 
Unidade territorial 1996 1998 1999 2000 2001 2002 

Brasil 84.1% 91.4% 93.5% 94.3% 96.6% 97.9%
Norte 87.3% 90.5% 90.8% 90.3% 94.0% 95.4%
Rondônia 88.4% 90.5% 91.7% 93.1% 97.5% 98.7%
Acre 80.8% 92.4% 91.9% 93.5% 96.4% 100.3%
Amazonas 74.7% 76.4% 76.0% 79.4% 82.0% 84.6%
Roraima 86.9% 86.8% 89.4% 92.7% 96.9% 96.9%
Pará 89.7% 92.6% 93.4% 92.1% 96.1% 97.1%
Amapá 98.1% 102.9% 106.0% 102.1% 102.5% 103.9%
Tocantins 107.3% 97.9% 98.9% 96.1% 100.0% 100.0%
Nordeste 77.9% 87.5% 89.7% 88.7% 91.8% 93.8%
Maranhão 85.2% 94.2% 94.1% 91.5% 94.7% 98.1%
Piauí 75.1% 91.7% 92.4% 92.4% 97.0% 100.4%
Ceará 78.2% 88.9% 92.9% 91.0% 93.9% 96.4%
Rio Grande do Norte 76.4% 87.0% 91.9% 90.8% 93.3% 95.4%
Paraíba 75.5% 90.4% 91.3% 89.7% 92.9% 94.9%
Pernambuco 80.2% 88.9% 90.3% 88.9% 91.2% 93.1%
Alagoas 68.3% 82.1% 84.3% 84.2% 86.2% 87.4%
Sergipe 78.0% 84.9% 86.7% 87.0% 90.7% 89.8%
Bahia 75.4% 84.5% 86.7% 85.5% 88.7% 90.2%
Sudeste 88.2% 100.6% 101.8% 100.2% 101.3% 101.9%
Minas Gerais 91.9% 97.0% 98.3% 98.8% 100.6% 101.6%
Espírito Santo 92.8% 103.1% 102.5% 101.7% 101.0% 100.5%
Rio de Janeiro 83.7% 96.4% 96.9% 97.6% 99.7% 100.9%
São Paulo 88.1% 98.0% 101.0% 101.8% 102.3% 102.6%
Sul 90.7% 97.6% 99.0% 100.2% 101.3% 101.9%
Paraná 90.1% 97.5% 98.8% 99.8% 100.5% 100.9%
Santa Catarina 93.5% 98.0% 99.6% 100.7% 103.1% 104.2%
Rio Grande do Sul 90.0% 99.2% 100.2% 100.2% 100.9% 101.7%
Centro Oeste 81.6% 91.7% 92.4% 93.8% 94.9% 96.9%
Mato Grosso do Sul 84.1% 91.2% 92.5% 94.3% 93.5% 95.0%
Mato Grosso 80.6% 89.5% 89.3% 89.6% 91.2% 93.9%
Goiás 83.8% 91.2% 90.9% 92.1% 93.6% 95.8%
Distrito Federal 74.5% 94.2% 97.2% 102.3% 103.1% 104.0%

FONTE – IBGE, Censo Demográfico (1991 e 2000); INEP. Censo Escolar (1996 a 2002); e CEDEPLAR. Projeções 
Populacionais (2004) 
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Tabela 12 
Indicador de atendimento escolar  de 7 a 14 anos,  baseada na metodologia de cálculo 'Taxa 

instantânea - Censo Escolar', por unidade territorial, segundo período. Brasil 1996 a 2002 
Unidade territorial 1996 1998 1999 2000 2001 2002 

Brasil 87.3% 94.1% 95.9% 97.4% 98.6% 99.8% 
Norte 93.7% 96.5% 95.6% 95.8% 97.6% 98.9% 
Rondônia 93.2% 95.1% 94.8% 97.1% 99.7% 101.1% 
Acre 87.3% 99.2% 98.3% 99.7% 100.4% 104.4% 
Amazonas 80.0% 81.5% 78.1% 83.2% 85.3% 88.1% 
Roraima 93.7% 92.0% 89.2% 96.4% 99.5% 99.4% 
Pará 96.8% 99.1% 98.7% 98.3% 100.0% 100.8% 
Amapá 104.7% 107.6% 108.4% 106.2% 105.6% 106.9% 
Tocantins 117.1% 106.1% 104.3% 101.5% 103.2% 103.3% 
Nordeste 82.6% 91.6% 93.4% 92.8% 94.5% 96.5% 
Maranhão 90.5% 98.7% 97.9% 94.9% 97.0% 100.2% 
Piauí 74.2% 99.3% 92.3% 95.9% 99.2% 102.5% 
Ceará 84.7% 91.1% 96.0% 93.6% 95.5% 97.9% 
Rio Grande do Norte 80.7% 90.6% 94.7% 94.3% 95.4% 97.4% 
Paraíba 79.4% 93.8% 96.2% 94.3% 95.5% 97.4% 
Pernambuco 84.1% 91.6% 94.8% 92.5% 93.9% 95.8% 
Alagoas 72.6% 86.9% 89.4% 89.0% 89.2% 90.3% 
Sergipe 83.0% 89.2% 90.6% 91.4% 93.5% 92.7% 
Bahia 80.5% 88.6% 91.5% 90.6% 92.3% 93.8% 
Sudeste 88.1% 98.7% 105.5% 101.4% 102.2% 102.8% 
Minas Gerais 92.7% 97.3% 99.8% 99.8% 101.5% 102.5% 
Espírito Santo 94.9% 103.6% 104.5% 102.8% 102.7% 102.1% 
Rio de Janeiro 84.2% 96.0% 100.9% 99.8% 101.1% 102.3% 
São Paulo 87.7% 96.8% 101.0% 102.7% 102.8% 103.2% 
Sul 91.3% 97.6% 99.8% 101.0% 101.9% 102.6% 
Paraná 91.6% 97.6% 100.0% 100.8% 101.6% 102.0% 
Santa Catarina 94.5% 98.7% 100.8% 101.9% 103.2% 104.2% 
Rio Grande do Sul 90.0% 97.6% 101.9% 100.7% 101.4% 102.2% 
Centro Oeste 83.9% 93.3% 96.3% 97.0% 97.8% 99.9% 
Mato Grosso do Sul 86.1% 92.6% 93.9% 95.7% 95.6% 97.0% 
Mato Grosso 84.1% 92.5% 92.8% 94.2% 94.9% 97.7% 
Goiás 87.4% 94.4% 97.1% 95.7% 96.9% 99.3% 
Distrito Federal 72.0% 90.5% 97.1% 103.3% 104.2% 105.2% 

FONTE – IBGE, Censo Demográfico (1991 e 2000); INEP. Censo Escolar (1996 a 2002); e CEDEPLAR. Projeções 
Populacionais (2004) 
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Tabela 13 
Indicador de atendimento escolar  de 7 a 14 anos,  baseada na metodologia de cálculo 'Probabilidade', 

por unidade territorial, segundo período. Brasil 1996 a 2002 
Unidade territorial 1996 1998 1999 2000 2001 2002 

Brasil 82.4% 94.9% 96.4% 98.0% 99.2% 100.1% 
Norte 87.4% 96.1% 95.0% 95.1% 96.6% 98.1% 
Rondônia 87.2% 94.3% 94.2% 95.8% 98.1% 100.2% 
Acre 81.6% 98.9% 97.7% 98.8% 99.5% 102.6% 
Amazonas 74.9% 81.4% 78.2% 83.3% 84.9% 87.4% 
Roraima 87.0% 90.9% 88.7% 96.1% 97.6% 97.7% 
Pará 90.0% 98.6% 97.5% 97.4% 98.9% 100.0% 
Amapá 97.0% 105.8% 107.0% 104.9% 104.3% 105.6% 
Tocantins 110.1% 106.4% 104.8% 101.8% 102.9% 102.9% 
Nordeste 77.1% 92.2% 94.0% 93.8% 95.3% 96.8% 
Maranhão 84.3% 98.5% 98.3% 95.7% 97.2% 100.3% 
Piauí 68.8% 98.4% 92.3% 96.9% 100.1% 102.1% 
Ceará 78.3% 91.3% 95.6% 94.2% 95.8% 97.4% 
Rio Grande do Norte 75.4% 91.3% 94.8% 94.9% 95.8% 97.3% 
Paraíba 73.7% 94.5% 96.8% 95.3% 96.6% 97.7% 
Pernambuco 78.7% 92.3% 95.3% 93.3% 94.9% 96.0% 
Alagoas 68.1% 87.2% 89.4% 89.3% 89.7% 90.0% 
Sergipe 77.9% 90.2% 91.2% 91.8% 94.0% 92.8% 
Bahia 75.7% 90.4% 93.2% 92.4% 93.9% 95.1% 
Sudeste 83.8% 100.1% 106.6% 102.3% 103.2% 103.4% 
Minas Gerais 86.9% 98.5% 100.5% 100.4% 102.1% 103.1% 
Espírito Santo 90.0% 104.2% 104.8% 103.4% 103.5% 102.7% 
Rio de Janeiro 79.7% 97.2% 101.7% 100.4% 102.2% 102.5% 
São Paulo 84.2% 98.5% 102.3% 103.8% 104.0% 103.9% 
Sul 86.5% 97.5% 99.6% 101.1% 101.9% 102.6% 
Paraná 86.6% 97.4% 99.5% 100.4% 101.0% 101.4% 
Santa Catarina 89.2% 98.5% 100.8% 101.8% 103.1% 104.5% 
Rio Grande do Sul 85.6% 97.7% 102.1% 101.4% 102.2% 102.8% 
Centro Oeste 79.0% 94.0% 96.6% 97.3% 97.9% 99.9% 
Mato Grosso do Sul 80.9% 92.5% 93.5% 95.4% 95.2% 96.8% 
Mato Grosso 79.3% 92.7% 93.1% 94.2% 94.9% 97.7% 
Goiás 82.0% 95.3% 97.5% 96.3% 97.3% 99.4% 
Distrito Federal 68.6% 91.9% 98.1% 103.8% 104.7% 105.2% 

FONTE – IBGE, Censo Demográfico (1991 e 2000); INEP. Censo Escolar (1996 a 2002); e CEDEPLAR. Projeções 
Populacionais (2004) 
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PROJEÇÃO DA DEMANDA DEMOGRÁFICA POR 
DOMICÍLIOS: Aplicação da Metodologia das 
Taxas de Chefia Baseado em Modelos de Idade-
Período-Coorte 

Resumo 

Apesar da questão habitacional estar em ampla discussão na sociedade brasileira, os estudos 
quantitativos relacionados ao tema abarcam principalmente questões de déficit habitacional e 
medidas de estoque. A demanda demográfica por habitação, entendida como a necessidade por 
novas moradias advinda da dinâmica demográfica de uma população, não tem sido abarcada 
nos estudos brasileiros. As interações entre as duas abordagens são desejáveis e têm sido 
recomendadas e avanços neste campo podem ser alcançados a partir do desenvolvimento de 
procedimentos que considerem estas duas dimensões. Este estudo propõe, a partir da 
estimativa das necessidades habitacionais do passado, projetar a demanda habitacional por 
domicílios segundo categorias de inadequação dos domicílios para a região metropolitana de 
Belo Horizonte. A inovação deste trabalho é a aplicação de modelos do tipo Idade-Período-
Coorte para a projeção de taxas de chefia de domicílios. Dentre os resultados, destaca-se que, 
apesar da contínua diminuição do total de domicílios em condições deficitárias, em um 
horizonte próximo ainda haverá um número razoável de domicílios em condições degradantes. 
Apesar das mulheres contribuírem menos para o déficit, as melhorias nos domicílios 
femininos são maiores que as masculinas. 

Abstract 

Housing is currently a widely discussed issue in Brazil. In spite of that, housing quantitative 
studies are focused on issues such as housing deficit and assessment of the housing stock. The 
demographic demand for households, considered as the need of new housings resulting from 
the demographic dynamics in a population, has not been usually included in such studies. 
Interactions between these two approaches are desirable and have been recommended, and 
advances may be achieved with the development of procedures that consider both dimensions. 
This study proposes to project the housing demand according to housing deficit criteria in the 
Metropolitan Area of Belo Horizonte, based on the estimates of housing need in the past. The 
innovation is that the study applies an Age-Period-Cohort model to estimate headship rates. A 
continuous decrease in the total of inadequate dwellings was seen; nevertheless, a fairly high 
number of degraded dwellings will still exist in the short run. Women contributed less to the 
housing deficit and the improvements in female households were higher than in male 
households. 
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Introdução 

Não há dúvidas de que a propriedade de uma moradia faz parte do imaginário coletivo da 

população brasileira. A posse desse bem, entre os estratos populares e médios urbanos no 

Brasil, constituía um dos principais indicadores de ascensão social. Ainda hoje, a moradia 

revela o nível social das pessoas residentes, além de trazer consigo referências à 

independência pessoal, à segurança financeira e à perspectiva da transferência do patrimônio 

para os descendentes.  

Na década de 70, um dos maiores desejos da classe média brasileira era adquirir uma moradia 

para não pagar mais aluguel. Bolaffi (1977) entendia a casa própria, juntamente com a 

alimentação e o vestuário, como o principal investimento para a constituição de um 

patrimônio, além de ligar-se, subjetivamente, ao sucesso econômico e a uma posição social 

mais elevada. Hoje, a aquisição desse ativo ainda faz parte da lista de sonhos de uma parcela 

significativa da população brasileira. Entretanto, tem perdido importância relativa para a 

educação, saúde e previdência privada. Essa perda de importância relativa não foi devida à 

realização do sonho da moradia pela população, mas, em grande parte, à deficiência desses 

serviços que antes eram supridos pelo Estado (JUNQUEIRA e VITA, 2002). 

Apesar de a questão habitacional estar em ampla discussão na sociedade brasileira, os estudos 

quantitativos relacionados ao tema abarcam principalmente questões de déficit habitacional e 

medidas de estoque. A demanda demográfica por habitação, entendida como a necessidade por 

novas moradias advinda da dinâmica demográfica de uma população, não tem sido abarcada 

nos estudos brasileiros. A estimativa do déficit e a demanda por residências tratam de 

abordagens distintas, com funções específicas e de aplicabilidades dependentes da situação do 

sistema habitacional de cada país. Entretanto, as interações entre as duas abordagens são 

desejáveis e, embora o déficit seja adequado a análises de longo prazo e a demanda adequada 

a estimativas de curto prazo, as combinações entre os dois procedimentos têm sido 

recomendadas (UNITED NATIONS, 1973). Dessa maneira, avanços nesse campo podem ser 

alcançados a partir do desenvolvimento de procedimentos que considerem essas duas 
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dimensões, estimando a demanda demográfica futura segundo os critérios de déficit 

habitacional.  

Este estudo propõe, a partir da estimativa das necessidades habitacionais do passado, projetar 

a demanda habitacional por domicílios segundo categorias de inadequação dos domicílios para 

a região metropolitana de Belo Horizonte. Adicionalmente, serão estimadas as taxas de chefia 

de domicílios nos anos de 1970, 1980, 1990 e 2000, segundo categorias de necessidades 

habitacionais, e a partir destas, os fluxos de entradas e saídas e do estoque de moradias. A 

inovação deste trabalho é a aplicação de modelos do tipo Idade-Período-Coorte para a 

projeção de taxas de chefia de domicílios. 

A escolha de um método demográfico para estimativas de demanda por domicílios é 

justificada pelo fato de as demandas diferenciais serem condicionadas pelas etapas do ciclo de 

vida por que passam os indivíduos de uma população. A análise da idade envolve interações 

com eventos demográficos tais como nascimento, casamento e migração, que contam a 

história dos indivíduos, desde o nascimento até a morte, passando por todas as etapas do ciclo 

de vida. Essa história não envolve apenas as mudanças da idade, pois, concomitantemente ao 

processo biológico de envelhecimento, os indivíduos estão inseridos em um determinado 

período (ou época) e em uma determinada sociedade. As pessoas afetam e são afetadas pelos 

acontecimentos de sua época, e, na maioria das vezes são o motor dos acontecimentos da 

época em que vivem. Nesse sentido, enquanto vivem, as pessoas escrevem sua história e a 

história das mudanças sociais que imprimem uma marca característica a todos os indivíduos 

daquela época – a coorte. Por isso, além da idade, a análise dos processos demográficos não 

pode ignorar o período e a coorte.  

Desse modo, para cumprir os objetivos propostos neste estudo, foram utilizadas três 

estratégias metodológicas distintas, que se interceptam ao longo do desenvolvimento do 

trabalho. Tais abordagens distintas referem-se às definições de demanda demográfica por 

moradias e projeções da demanda por meio do método das taxas de chefia (headship ratio); os 

modelos Idade-Período-Coorte – IPC e o conceito de déficit habitacional. Assim, as seções 

deste trabalho foram organizadas de modo a abordar esses três arcabouços metodológicos, 

separadamente, relacionando-os em momentos oportunos. Na seção metodológica e na dos 
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resultados um maior enfoque será dado aos modelos IPC, por se caracterizar como uma das 

principais inovações deste estudo. A descrição detalhada da metodologia adotada para o 

déficit habitacional e os resultados encontrados estão descritos no apêndice metodológico 

deste trabalho. 

A seção seguinte, referente aos antecedentes deste trabalho, aborda inicialmente os conceitos 

de demanda habitacional, cita algumas projeções habitacionais já realizadas por outros estudos 

e apresenta uma breve revisão bibliográfica sobre o déficit habitacional. A seção referente à 

metodologia descreve, inicialmente, como essas três abordagens temáticas foram relacionadas 

para depois desenvolver, detalhadamente, os procedimentos metodológicos específicos. Os 

resultados quantitativos do trabalho abordam, em duas seções distintas: (1) as estimativas das 

taxas de chefias observadas no período; (2) os resultados dos ajustes do modelo IPC e da 

projeção das taxas; (3) os resultados da projeção propriamente dita. Na última seção do 

trabalho, além dos apontamentos finais ao trabalho, serão incluídas algumas implicações para 

políticas públicas. 

Antecedentes e conceitos 

A consolidação das necessidades habitacionais futuras em uma região envolve diversos passos 

que podem estar ou não relacionados com as mudanças sociais e econômicas de uma 

população. O diagrama representado na figura 1 apresenta as dimensões que influenciam 

diretamente as estimativas de necessidades futuras por habitação. A projeção de cada uma 

dessas dimensões envolve pressupostos e metodologias bastante distintas. Não é a intenção 

deste estudo abordar todas as dimensões do tema13, e este trabalho estará focado, 

principalmente, no quadro destacado no diagrama, com um maior destaque para a projeção das 

taxas de chefia (item d) e a consolidação da demanda demográfica (item e). 

O item a, referente à projeção de tendências sociais e econômicas (Figura 1), de grande 

importância para qualquer estudo projetivo, não é abordado diretamente neste estudo. 

Entretanto, as projeções populacionais aqui utilizadas (item c) tiveram rigorosas avaliações de 

tendências econômicas e sociais e, dessa maneira, este item está intrinsecamente associado ao 
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estudo que aqui se desenvolve (CEDEPLAR, 2004). O diagrama apresentado considera ainda 

que as projeções levam em conta também a estrutura por estado conjugal da população. Como 

tal informação não estava disponível nas projeções utilizadas, a projeção de domicílios será 

realizada segundo o sexo e a idade do chefe.   

Para as projeções das moradias inadequadas, o estudo da Organização das Nações Unidas – 

ONU (1973) sugere o uso de procedimentos independentes das projeções demográficas e a 

posterior consolidação das necessidades futuras. O presente trabalho entende as inadequações 

habitacionais como um fenômeno que pode ser explicado demograficamente e opta por 

projetá-la por meio de uma metodologia inerentemente demográfica (seta tracejada, na figura 

1). A projeção da taxa de chefia (item d), assim como dos domicílios inadequados, será 

desenvolvida via modelos IPC e constitui, assim, a grande inovação do presente trabalho. Por 

fim, o item e é a consolidação final da demanda demográfica por moradias. 

                                                                                                                                                          
13 Para maiores informações, consultar United Nations (1973); Shryock, Siegel e Stockell (1973) 
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Figura 1 –  Estrutura esquemática para elaboração de projeções de necessidades futuras por 

habitação 
Fonte – UNITED NATIONS, 1973, adaptada pelo autor do artigo. 

Demanda por moradias e projeção habitacional 

Este estudo entende a demanda por moradias como a necessidade demográfica por residências 

(unidades habitacionais) para abrigar uma dada população. Os censos demográficos e 

pesquisas baseadas nos levantamentos censitários são as únicas que consideram todas as 

unidades domiciliares14 de um país e, em virtude disso, têm sido freqüentemente utilizadas 

para gestão, políticas e diagnósticos habitacionais. Entretanto, a complexidade do conceito de 

unidade doméstica ou família dificulta a identificação de subgrupos, dentro dos domicílios, 

que podem ser considerados como demanda específica por habitação. Nesse sentido, a opção 

de considerar como unidade doméstica todos os ocupantes de uma residência simplifica a 

estimativa do total de grupos de pessoas que demandam uma casa. Embora tal pressuposto 

                                                 
14 Segundo a ONU, o conceito de domicílio se baseia nas disposições assumidas pelas pessoas para satisfazer 
suas necessidades de alimentos e outros artigos essenciais. 
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seja comumente utilizado para estudos de habitação, pela simplicidade de aplicação, ele é 

incapaz de abordar todas as questões de demanda por residência, como a existência de 

domicílios estendidos e outras normas sociais. Pesquisas específicas foram capazes de 

identificar subgrupos, dentro dos domicílios, que demandam outras residências, mas a 

implementação de procedimentos capazes de identificar tais subgrupos, em bases de dados 

censitárias, apresenta limitações e exige numerosas especificações, suposições e convenções 

técnicas às vezes discutíveis (RODRIGUEZ, 1999). 

Considerando o pressuposto de que para cada domicílios, existe uma demanda realizada por 

residência, a demanda demográfica por residências ainda reflete diferenças culturais que 

podem ser muito diferentes entre países ou classes sociais. Para o caso da classe média 

brasileira, a demanda por residências é mais dependente das etapas de ciclo de vida, enquanto, 

para as classes menos privilegiadas, a maior demanda está ligada à reposição do estoque de 

moradias existentes. A dificuldade da população mais vulnerável em tornar essa demanda 

efetiva está ligada à estrutura de renda, dificuldade de acesso aos financiamentos concedidos 

pelos programas oficiais e à inexistência de uma política habitacional efetiva (FJP, 2001). No 

caso da Espanha, Rodriguez, Curbelo e Martin (1991) verificaram que, em conseqüência da 

alta institucionalização da população idosa da Espanha, os domicílios tendem a diminuir seu 

estoque a partir dos 65 anos idade. Ao contrário da Espanha, os novos domicílios, no Brasil, 

apresentam um máximo aos 35 anos, no caso dos homens, e 55 anos, no caso das mulheres, 

sendo que o desaparecimento de domicílios só foi observado no Brasil para os homens de 95 

anos ou mais (RIOS-NETO, OLIVEIRA e GIVISIEZ; 2003).  

Sobre as metodologias disponíveis para projeção de demanda, algumas generalizações podem 

ser desenvolvidas. A situação habitacional é dinâmica e fortemente influenciada por fatores 

que não podem ser perfeitamente estimados ou previstos e, dessa maneira, a qualidade de uma 

projeção obviamente diminui quanto maior for o período coberto. Projeções de no máximo 20 

anos, preferencialmente cobrindo períodos entre 10 e 15 anos, são definidas como projeções 

de longos períodos (UNITED NATIONS, 1973). Já as previsões de curto período, cobrindo no 

máximo cinco anos, são as mais adequadas para minimizar erros advindos de variações 

bruscas no estoque e variações imprevistas nas tendências migratórias. Adicionalmente, as 
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projeções de curto período são mais adequadas a unidades territoriais menores enquanto as 

para longos períodos são adequadas a regiões ou países. A principal razão para a metodologia 

de projeção de longo prazo não serem adequadas a pequenas áreas é o fenômeno migratório. 

Os métodos de projeção de demanda habitacional mais comuns podem ser agrupados em 

quatro categorias: (1) métodos elementares que usam a razão entre o número de domicílios e o 

total da população; (2) métodos baseados na razão entre população casada e o total de pessoas 

em grupos individuais de idade; (3) métodos baseados em tabelas de sobrevivência baseadas 

na construção de coortes hipotéticas estacionárias por estado conjugal e tabelas de 

fecundidade, pela duração dos casamentos e idade do chefe do domicílio; e (4) métodos 

baseados em dados vitais dos casamentos, re-casamentos, divórcios, óbitos de pessoas casadas 

e taxas de chefia. 

A metodologia de projeção da demanda por domicílios que faz uso das taxas de chefia de 

domicílios tem sido a mais utilizada em anos recentes e, segundo as Nações Unidas (UNITED 

NATIONS, 1973) é o método mais adequado para projetar demanda por habitação por várias 

razões. Essa metodologia tem uma razoável vantagem sobre as outras, pois reflete as 

mudanças populacionais esperadas da estrutura etária e sexo. Se a projeção por idade e sexo 

estiver adequada, pode-se obter uma razoável projeção do total de domicílios no futuro. Como 

a construção de uma projeção populacional reflete as tendências passadas e futuras na 

fecundidade, mortalidade e migração, o método pode refletir indiretamente esses três 

elementos de mudanças populacionais. 

Por outro lado, o método não leva em conta a dinâmica da formação, crescimento, contração e 

dissolução de domicílios e não é capaz de refletir tal dinâmica no estoque total de domicílios 

no futuro. O número de domicílios no futuro depende ainda de inúmeros fatores inter-

relacionados tais como escolhas pessoais, mudanças de comportamento social e individual, 

como também nos atributos socioeconômicos dos futuros chefes. 

A formação de uma nova residência ainda depende de variáveis como renda, emprego e oferta 

de habitação. A metodologia das taxas de chefia não considera todas essas variáveis uma vez 

que se trata de um método essencialmente demográfico. No entanto, o método pode responder 
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de forma bastante adequada à necessidade de novas moradias dada à dinâmica demográfica do 

ciclo familiar. 

Por fim, o método IPC usado para projetar as taxas de chefia tem sido muito utilizado na 

demografia para estimar o peso dessas três dimensões demográficas em fenômenos diversos15. 

A sua utilização na projeção de tendências futuras de fenômenos demográficos também é 

comum na literatura16. 

Déficit habitacional 

A estimativa das necessidades habitacionais é feita tanto para avaliar a situação de países 

isoladamente, como para elaborar comparações internacionais. Entretanto, uma experiência 

comum na estimativa das necessidades habitacionais é o fato de que freqüentemente, as 

metodologias desenvolvidas se tornam obsoletas. A análise das causas dessa obsolescência 

tem revelado que a concepção estática dos critérios de definição das necessidades 

habitacionais e o uso de métodos inadequados são as principais causas para tal fenômeno. À 

medida que a situação econômica do País melhora, características novas e imprevisíveis 

ganham importância relativa na estimativa do déficit. A essência da mudança é a transição de 

uma fase quantitativa do fenômeno para uma fase qualitativa e de estimação mais complexa. 

A maioria dos países europeus incrementou consideravelmente os métodos de estimação das 

necessidades habitacionais na década de 1960. Como comparação entre os métodos usados na 

estimativa do déficit nos países europeus, as diferenças mais marcantes entre o déficit eram 

relativas a: (1) critérios de densidade domiciliar; (2) proporção de diferentes categorias de 

domicílios e famílias secundárias; (3) o número de indivíduos vivendo em edifícios que não 

correspondiam ao conceito tradicional de residência; e (4) a grande variação no total de 

imóveis desocupados (UNITED NATIONS, 1973) 

                                                 
15 SAIZ-SANCHEZ et al (1999); CLAYTON, SCHIFFLERS (1987) HOBCRAF, MENKEN, PRESTON (1982); 
WILCOX AJ, SKJAERVEN R e IRGENS LM (1994); dentre outros. 
16 OSMOND (1985); RIOS-NETO e OLIVEIRA (1999); BRAY, BRENNA, BOFFETTA (2001); dentre outros 
exemplos. 
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No Brasil e na América Latina, o desenvolvimento dos métodos de estimação do que se 

convencionou chamar de déficit habitacional ainda busca consenso na comunidade científica. 

Entretanto, é notório que a qualidade das moradias é uma questão que reflete grande parte da 

desigualdade social da América Latina e que as necessidades habitacionais são óbvias e 

inquestionáveis para moradores de rua e para os domicílios improvisados17. No Brasil, o maior 

problema relaciona-se com ocupação desordenada do solo urbano e com a ocupação precária 

em áreas sem infra-estrutura adequada. Em outros casos, outros imóveis podem necessitar de 

investimentos em melhorias e reparação mesmo estando localizados em áreas centrais das 

cidades, com excelente infra-estrutura urbana (ALVES, 2004).  

Para tentar solucionar esses problemas, diversas metodologias foram propostas para a 

estimativa do déficit habitacional, dependendo do tipo de utilização dos dados a serem gerados 

e da base de dados disponível. Apesar de os censos demográficos não serem exclusivamente 

desenhados para estimativas de necessidades habitacionais, eles são úteis na quantificação do 

total de moradias inadequadas e têm sido aperfeiçoados na forma de investigação sobre os 

arranjos familiares e sobre as características dos domicílios. Como salienta Alves (2004), a 

quantificação do déficit (ou balanço) habitacional seria obtida facilmente pela subtração entre 

o total de moradias e o total de famílias que desejam uma residência. Ou seja, é consenso que 

cada unidade familiar18 deveria contar com uma moradia. Entretanto, as dificuldades estão nos 

critérios e definições utilizados pelos censos para definir famílias e domicílios que podem não 

coincidir com a necessidade efetiva de uma moradia. Nesse sentido, a opção por considerar 

como estoque habitacional apenas as famílias domiciliares e os domicílios ocupados elimina 

parte de um problema complexo de quantificação das necessidades habitacionais. Esse critério 

é o utilizado pelos estudos levantados e citados a seguir. 

                                                 
17 Os domicílios improvisados são aqueles que não foram construídos para fins residenciais, embora servissem de 
moradia na data do Censo, como, por exemplo, loja ou fábrica sem dependências destinadas exclusivamente à 
moradia; prédios em construção servindo de moradia a pessoal de obra; embarcações; carroças; vagões de estrada 
de ferro; tendas; barracas; grutas; etc. 
18 Nas literaturas sociológicas, antropológicas e demográficas, a reflexão sobre família é bastante rica e complexa 
(CAVENAGHI e GOLDANI, 1993; MEDEIROS e OSÓRIO, 2000; LAZO, 2002). 
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O trabalho de Vasconcelos e Cândido Júnior19, citado por ALVES (2004), apresenta três 

componentes para o cálculo dos déficits: (1) déficit por moradia conjunta ou habitações 

ocupadas por mais de uma família; (2) déficit por moradia precária, caracterizada pelos 

domicílios improvisados e rústicos; (3) déficit por moradia deficiente, que caracteriza as casas 

com ausência de canalização interna de água e rede de esgoto. 

No caso da Fundação João Pinheiro - FJP (2001), o déficit habitacional foi estimado 

dividindo-o em duas dimensões: o das necessidades de incremento e reposição do estoque e as 

inadequações dos domicílios. O incremento do estoque é composto por aqueles domicílios que 

devem ser incorporados ao estoque de domicílios por não existir ou substituídos por sua 

precariedade. O conceito de inadequação das moradias considera moradias que, apesar de ser 

desnecessária a construção de uma nova residência, têm a demanda por investimentos, sejam 

eles de origem pública (serviços públicos) ou privada (reformas e ampliações). 

A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE, do Estado de São Paulo 

calculou o déficit habitacional pra o estado de São Paulo com base na Pesquisa de Condições 

de Vida – PCV, que se trata de um levantamento, por amostragem de domicílios, realizado de 

quatro em quatro anos, bastante amplas na análise da qualidade de vida da população. Embora 

a PCV não tenha sido desenhada para a mensuração das necessidades habitacionais, é útil a 

essa finalidade, já que o levantamento do tipo das habitações foi bastante amplo (GENEVOIS 

e COSTA, 2001). 

O Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC, da Argentina, em seus critérios para 

definir os domicílios com Necessidade Básicas Insatisfeitas – NBI, considera pelo menos uma 

das seguintes condições de inadequação: (1) adensamento excessivo; (2) domicílios 

denominados inconvenientes, como quarto de aluguel, domicílios precário e outro; (3) 

domicílios sem banheiro; (4) domicílios com crianças em idade escolar (6 a 12 anos) fora da 

escola; (5) domicílios que tinham quatro ou mais pessoas por membro ocupado e cujo chefe 

não tinha completado o terceiro ano de escolaridade primária. Embora os itens 4 e 5 não 

                                                 
19 VASCONCELOS, José R. CÂNDIDO JÚNIOR, José O. O problema habitacional no Brasil: déficit, 
financiamento e perspectivas. Rio de Janeiro, Texto para discussão nº 410, IPEA, abril de 1996. 
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correspondam diretamente ao conceito básico de déficit, seriam úteis a políticas sociais que 

vislumbram domicílios vulneráveis. 

A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE considera como adequados 

os domicílios particulares permanente com rede geral de abastecimento de água, com rede 

geral de esgoto ou fossa séptica, coleta de lixo por serviço de limpeza e até dois moradores por 

dormitório. Adicionalmente, estima critérios intermediários de domicílios semi-adequados e 

inadequados. 

Metodologia 

A Figura 2 representa esquematicamente os procedimentos para a projeção das demandas 

habitacionais, segundo a metodologia das taxas de chefia, que inclui as projeções 

populacionais e as projeções habitacionais propriamente ditas. Os itens 1 e 2 da figura 2 

correspondem à projeção populacional por sexo e idade, segundo as regiões em estudo. Para o 

desenvolvimento deste trabalho, foi utilizada a projeção populacional realizada pelos 

pesquisadores do CEDEPLAR (2004), que incluem desagregações por sexo e idade, para 

todos os municípios brasileiros. Essa projeção populacional envolveu duas etapas, sendo a 

primeira realizada para as unidade da federação (item 1 da figura 2) em que foi utilizado o 

método das componentes demográficas e, na segunda etapa, os dados foram desagregados em 

unidades espaciais menores por meio de métodos para projeção de pequenas áreas (item 2 da 

figura 2). A projeção da demanda por habitação, propriamente dita, faz uso da metodologia 

das taxas de chefia, comumente usada para projeções de demanda por habitação (Itens 3 e 4 da 

figura 2) e de estimativas específicas para o déficit habitacional. 

Dessa maneira, no desenvolvimento deste estudo, foram utilizados três arcabouços 

metodológicos para a projeção da demanda demográfica por residências. O primeiro item 

considera a definição formal das taxas de chefia assim como da projeção habitacional à luz 

dessa definição. O segundo item desenvolve os procedimentos adotados para projetar as taxas 

de chefia por meio de modelos IPC. O terceiro item aborda o déficit habitacional e esclarece 

os critérios admitidos para este estudo. 
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Figura 2 – Estrutura esquemática da projeção de demanda demográfica por habitação 
Fonte – Elaborado pelo autor do artigo 

Taxa de chefia 

O método das taxas de chefia (headship rate) para projeção habitacional parte do pressuposto 

de que o número de domicílios existente em uma população é igual ao número de chefes dessa 

mesma população20. Assim, o estoque inicial de domicílios necessários será calculado segundo 

a hipótese de que cada chefe represente a necessidade de uma moradia. A taxa de chefia de 

domicílios [nTx] é definida pela porcentagem de pessoas chefes de domicílios ou principais de 

cada grupo de idade (equação 1). Note-se que a taxa de chefia de domicílio multiplicada pelo 

contingente populacional correspondente [nNx(t)] produz o número de domicílios associado a 

cada grupo de idade. Tal procedimento possibilita a análise da dinâmica do estoque de 

domicílios, pois, para cada período se estabelece: (1) o montante de estoque total e dos grupos 

                                                 
20 RODRIGUEZ, CURBELO e MARTIN, (1991), KONO (1987); SHRYOCK, SIEGEL e STOCKWELL (1976) 
e BUSH (2000) 
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de domicílios classificados por idade; (2) a quantificação dos fluxos de entrada e de saída21 

que alimentam o estoque de domicílio. Assim, a evolução da população e as alterações na 

estrutura etária constituem variáveis-chave de análise da demanda potencial. 
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xn  Taxa de chefia do sexo s, no grupo etário de x a x+n anos completos, no ano t 
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xn  População do sexo s, no grupo etário de x a x+n anos completos, no ano t 
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xn  Total de chefes do sexo s, no grupo etário de x a x+n anos completos, no ano t

O número de chefes, controlado por vários atributos sociodemográficos, pode ser facilmente 

obtido por meio dos censos demográficos, e a definição do chefe ocorre, na maioria das vezes, 

segundo uma hierarquia de provedor principal como também uma hierarquia de idade, 

mantendo uma tradição de matriarcado ou patriarcado. Dessa maneira, as taxas de chefia 

podem ser categorizadas segundo as características de seus chefes, ou segundo as categorias 

físicas das construções. O mais comum é diferenciar domicílios segundo seu tamanho ou pelas 

características do grupo de ocupantes. Os exemplos mais comuns, observados na literatura, 

referem-se ao estado conjugal dos responsáveis, ao tamanho dos domicílios, os tipos laços 

familiares que são encontrados nos domicílios, dentre outros. Assim, o presente estudo 

desagregou as taxas de chefia de domicílio segundo os critérios de déficit habitacional 

definidos no anexo metodológico deste artigo. A taxa de chefia dos domicílios inadequados é 

então definida como: 
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21 O fluxo de formação de domicílios é a diferença entre o total de domicílios entre duas datas e representa a 
formação de novos domicílios segundo a idade de seus chefes. Esse valor se torna negativo quando o total de 
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É importante ressaltar que a metodologia aqui adotada considera apenas os chefes de 

domicílios, em detrimento do conceito de chefe de família. Esta escolha é justificada pelos 

diferentes tratamentos dado pelas diversas pesquisas disponíveis para parentes, locação de 

cômodos e empregados domésticos e que podem gerar números divergentes de domicílios. 

Alves e Cavenaghi (2005) destacam que as diferenças entre os critérios para definição de 

famílias utilizadas pelo Census Bureau dos EUA e pelo INDEC da Argentina inviabilizam a 

comparação dos números do déficit desses países com o Brasil. No caso brasileiro, dois 

conceitos ainda foram modificados entre os censos demográficos que impossibilitam o uso em 

todo o período que se pretende estudar. Como exemplo, vale citar que, na definição do censo 

de 197022 para famílias, considerava-se a possibilidade de se contabilizarem, no máximo três 

famílias conviventes em um mesmo domicílio. Já no censo de 200023, o número de família 

residentes em um mesmo domicílio não foi previamente limitado, tendo sido observados, na 

região metropolitana de Belo Horizonte, casos com sete famílias conviventes em um mesmo 

domicílio. Conforme salienta Alves (2004, p. 15) “considerar toda cohabitação como déficit 

habitacional é ignorar que o conceito de família utilizado pela IBGE tem uma função 

operacional e não sociológica”. 

Para a projeção da demanda por residências24, o método mais usual baseia-se na aplicação de 

uma taxa constante sobre uma projeção populacional (Itens 3 e 4 da figura 2). Dado que a 

projeção da estrutura etária e do crescimento populacional faz parte dos pressupostos da 

projeção demográfica, a única fonte substancial de erro na projeção de demanda seria a 

originada na manutenção da taxa de chefia constante. Entretanto, não se pode afirmar, a priori, 

que a variação nas taxas de chefia não contribua de forma significativa na variação. Em um 

estudo anterior (RIOS-NETO, OLIVEIRA e GIVISIEZ, 2003) foi desenvolvida a 

decomposição dos fluxos de entrada e saída de domicílios e foi revelado que a maior parcela 

                                                                                                                                                          
domicílio diminui no período em análise 
22 No censo de 1970, considerou-se como família um conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco ou de 
dependência doméstica, que vivessem no mesmo domicílio ou pessoa que vivesse só em domicílio independente. 
Todo conjunto de, no máximo, cinco pessoas, que vivessem num domicílio particular, sem estarem ligadas por 
laços de parentesco ou dependência doméstica, foi considerado como família. 
23 No censo de 2000 o IBGE considera como família, nos domicílios particulares, a pessoa que mora sozinha, o 
conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco ou de dependência doméstica e as pessoas ligadas por 
normas de convivência. 
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da variação no estoque de domicílios é devida à mudança no tamanho da população. 

Entretanto, a variação da taxa de chefia tem uma participação negativa de 1,92% e 0,53% nos 

períodos de 1980-1990 e 1990-2000, nessa ordem, passando para uma participação positiva de 

10,28% no período de 1970-1980. Isso significa que, se fosse considerada uma taxa constante 

para se estimar o estoque de domicílios nos dois períodos de participação negativa, se 

superestimaria o número de domicílios necessários e, por outro lado, considerando a 

participação positiva, a projeção de demanda com taxas constantes subestimaria o número de 

domicílios. 

Sendo assim, para obter estimativas de demanda mais precisas, seria indicado projetar alguns 

cenários de taxa de chefia a fim de minimizar os erros provenientes das variações na taxa. A 

metodologia escolhida para a projeção dessas taxas foi por meio do uso de modelos IPC. Uma 

metodologia similar de projeção foi utilizada por Rios-Neto e Oliveira (1999) na projeção de 

taxas de atividade e da PEA. 

Modelos Idade-período-coorte – IPC 

Propõe-se, para estimar demanda futura de estoque de domicílios necessários, o Modelo IPC, 

que permite estimar padrões de taxas de chefia levando-se em consideração os efeitos puros e 

combinados dessas três dimensões. A partir desses padrões estimados, podem-se estabelecer 

cenários de projeção para a taxa de chefia no futuro e, assim, estimar o estoque de domicílios 

isentos do efeito taxa, que pode acarretar erros de subestimação ou superestimação de 

demanda, conforme demonstrado na seção própria.  

Os modelos IPC são utilizados por um grande número de pesquisadores, dispõem os dados em 

tabelas cruzadas de idade por período, coorte por período ou coorte por idade. Estimados os 

parâmetros, o problema consiste em estabelecer tendências futuras para as taxas de chefia à 

luz desses parâmetros. A projeção de taxas de chefia, a partir de cenários estabelecidos por 

meio dos resultados dos coeficientes estimados pelo modelo IPC, permite um cálculo mais 

apurado da demanda futura por domicílios. 

                                                                                                                                                          
24 O conceito de demanda de residência não considera os domicílios coletivos, os domicílios não ocupados e os 
moradores de rua. 
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Taxas de chefia na perspectiva de idade-período-coorte 

A dimensão idade pode explicar grande parte da demanda por domicílios, ocorridas ao longo 

do ciclo de vida dos indivíduos. Em regra geral, os indivíduos nascem em domicílios já 

constituídos, no qual existe um chefe e demais moradores que com ele mantém algum tipo de 

relação. Esse indivíduo pode formar um novo domicílio em virtude de migração devido a 

estudos ou trabalho e, nesse caso, a regra geral é residir em domicílios que, na maioria dos 

casos, já estão constituídos e já têm um chefe, como exemplo podem-se citar as repúblicas de 

estudantes muito comuns no Brasil. A migração em função de trabalho também pode ser 

direcionada para domicílios já constituídos. A formação de novos domicílios pode ainda se dar 

via desdobramento de domicílios constituídos por mais de uma família ou por divórcios e 

separações e também pela constituição de uma nova família fora da unidade domiciliar 

original de ambos os membros, seja por matrimônio ou por qualquer outra modalidade de 

união. 

A coorte da qual tal indivíduo é membro também poderá influenciar de forma significativa o 

ritmo de criação de novos domicílios. Determinadas coortes de nascimento podem 

compartilhar, como característica comum, o fato de serem muito numerosas, ou, ainda, 

vivenciarem uma mudança cultural na idade ao casamento. Pode ainda dividir experiências 

adversas que moldem o comportamento reprodutivo e condicionem o tamanho médio de 

famílias, além de muitas outras experiências que podem produzir algum efeito sobre a questão 

da necessidade de novas moradias.  

Uma outra dimensão que envolve o indivíduo em suas decisões é o período que, de alguma 

forma, reflete a influência do cenário econômico sobre as demandas individuais. Na projeção 

da demanda habitacional, as variáveis econômicas são provavelmente tão importantes quanto 

as demais variáveis demográficas, como população total, idade, sexo e estado conjugal 

(UNITED NATIONS, 1973). Em cenários recessivos, de baixa atividade econômica, altas 

taxas de desemprego e outros fatores condicionados pelas decisões de política 

macroeconômica podem impactar de forma significativa a formação de novos domicílios. Em 

presença de um cenário econômico desfavorável os indivíduos podem adiar a decisão de 

constituir uma nova família ou continuar residindo no mesmo domicílio no caso de uma união. 
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O que pode constituir uma parcela de uniões que não constituirão de imediato uma demanda 

por novas moradias.  

Apesar de a idade ser a primeira variável lembrada para análise de mudança social, ignorar os 

efeitos de período e coorte na interpretação dos processos demográficos é desconhecer duas 

fontes de variação importantes que envolvem tal processo. Nessa perspectiva, a análise de 

processos demográficos ou mudança social pode envolver três níveis distintos: (1) análise 

cross-section (efeitos de período); (2) análise longitudinal (efeitos de idade) e (3) defasagem 

temporal. É possível calcular taxas de chefia para um dado período ou para uma dada coorte, 

dependendo das interações entre estas três dimensões: idade, período e coorte. Um modelo 

Idade-Período – IP – permite calcular taxas de chefia específicas para cada período, um 

modelo Idade-Coorte – IC –, por sua vez, permite o cálculo dessas taxas para cada coorte.  

Entretanto, um modelo completo Idade-Período-Coorte - IPC, por configurar uma identidade, 

só permite decompor a importância relativa de cada uma das três dimensões que envolvem o 

processo demográfico, mediante algumas estratégias empíricas.  

Sendo possível estimar um modelo IPC, ao fixar-se o componente P do modelo, o efeito 

combinado IC produziria uma estimativa da taxa de chefia de período. Ao fixar-se o 

componente C do modelo, o efeito combinado IP determinaria uma estimativa da taxa de 

chefia de coorte.  Por outro lado, os coeficientes estimados para I, P e C causariam os 

impactos puros desses vetores sobre as taxas de chefia de domicílios. 

Uma das vantagens da estimativa de um modelo empírico aos dados de taxas específicas de 

chefia é a possibilidade de extrapolar previsões futuras de comportamento dessas taxas a partir 

dos parâmetros estimados numa equação do modelo IPC. Existem evidências empíricas 

indicando o uso potencial desse modelo de estimativas em técnicas projetivas (RIOS-NETO e 

OLIVEIRA, 1999). 

Definições formais do modelo IPC 

Uma das estruturas do modelo IPC (Age-Period-Cohort ou APC) é a de múltiplo cross-section 

que trabalha com idade por período, ou uma matriz I x J, na qual o espaçamento das I 
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categorias de idade é igual às diferenças interperíodo. Dessa forma, K=I+J-1 diagonais da 

matriz correspondem às coortes de nascimento. 

No modelo IPC, os dados são tabulados como em uma tabela de contingência na qual a linha 

representa a idade do indivíduo, a coluna, o período e cada célula da tabela representa a 

trajetória de determinada coorte entre a idade e o período. Os componentes - idade, período e 

coorte - nos modelos topológicos são tratados como variáveis categóricas. Dessa forma, os 

períodos (P) são identificados por 1 a 4, começando do período mais recente ao mais antigo. A 

idade (I) foi identificada por 1 a 6, representando os seis grupos etários decenais em ordem 

decrescente de idade, ou seja, o 6 representa o grupo etário mais jovem (15-24 anos); o 5 

representa o segundo grupo etário mais jovem (25-34 anos) e assim sucessivamente. As 

coortes (C) foram identificadas segundo a tabela de contingência apresentada na tabela 1, 

nesse caso, a coorte mais jovem é identificada por 1, e, a mais velha, por 9, que é o número 

total de categorias de coorte. Em síntese, o modelo que se pretende estimar é constituído por 

quatro categorias de período, seis de idade e 9 de coorte. Os indicadores de coorte podem ser 

identificados, no caso do uso dos censos demográficos, como na tabela 1, a seguir: 

Tabela 1 
Matriz de coorte – Por idade e período 

Período 1970 1980 1990 2000 
Idade 4 3 2 1 

15-24 6 C4 C3 C2 C1 
25-34 5 C5 C4, C3 C2 
35-44 4 C6 C5 C4 C3 
45-54 3 C7 C6 C5 C4 
55-64 2 C8 C7 C6 C5 
65+ 1 C9 C8 C7 C6 

Fonte – Elaborada pelo autor do artigo 

Para estimar os coeficientes IPC, ou seja, estimar os efeitos da idade, do período e da coorte 

sobre o padrão das taxas de chefia foi utilizado o modelo de regressão de Poisson, que integra 

o grupo dos modelos lineares generalizados. Os modelos lineares generalizados “são uma 

extensão dos modelos lineares tradicionais que permitem que a média de uma população 

dependa de um preditor linear por meio de uma função de ligação não-linear, e que a 

distribuição de probabilidade da resposta seja membro de uma família exponencial de 

distribuição” (RIOS-NETO e OLIVEIRA, 1999). A escolha do modelo de regressão de 

Poisson deve-se, principalmente, ao fato de a medida a ser estimada tratar-se de uma taxa. 
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Adicionalmente, a escolha do modelo de regressão pode ser associada ao fato de as variáveis I, 

P e C serem variáveis categóricas e, dessa maneira, os indivíduos pertencentes a cada uma das 

categorias serem contagens discretas. Estas contagens são freqüentemente consideradas como 

distribuições de Poisson. 

Supondo que a variável Y é distribuída segundo uma distribuição de Poisson, tem valor 

esperado µ  e de variância também µ . No caso das três variáveis explicativas (I, P e C para 

Idade, Período e Coorte, respectivamente) o modelo de regressão poderia ser escrito como: 

CPIg ...)ln()( χπιαµµ +++==  (3) 

Considerando que  
)(µg  Função de ligação. Usualmente a função logaritmo é usada como ligação 

α , ι , π  e χ  Coeficientes a serem estimados, relativos ao intercepto, idade, período e 
coorte, respectivamente. 

Os totais de domicílios caracterizados como inadequados e a população representam 

contagens executadas na data dos censos. Considerando que as taxas foram definidas como 

N
n  e 

N
d  , seus valores esperados podem ser definidos como 

N
1µ  e 

N
2µ ,  e ajustadas segundo a 

EQUAÇÃO 4. 

CPI
A

...ln χπιαµ
+++=






  (4) 

Considerando que:  
µ  Valores esperados de chefes e de domicílios  inadequados, ou 1µ  e 2µ , 

respectivamente 
A  Total da população e total de domicílios, ou  n e N respectivamente. 

A equação 4 ainda pode ser escrita segundo o desenvolvimento apresentado na equação 5 em 

que o termo  )ln(A  é comumente chamado de termo de compensação (offset) e que deve ser 

considerado no processo de estimação. A equação 5 demonstra que a média é proporcional a 

A, ou seja, mantendo as co-variáveis constantes, ao multiplicar o denominador das razões por 

um determinado número, a média estimada deveria ser multiplicada pelo mesmo valor. 

{ }
CPI eeeeA

ACPI
ACPI

....
)ln(...exp

)ln(...)ln(

χπιαµ

χπιαµ
χπιαµ

=

++++=
++++=

 

 

(5) 
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A escolha desse modelo justifica-se pela forma dos indicadores analisados, considerados como 

proporções que variam de 0 a 1. Funções lineares podem extrapolar os valores ajustados além 

desses limites, o que poderia trazer problemas no caso de projeção das taxas. A aplicação do 

método em dois estágios é capaz de projetar as taxas de chefia de municípios, no primeiro 

estágio, e desagregá-la em duas categorias de inadequação habitacional no segundo estágio. 

∑∑ ∑
== =

==
K

K
K

I

I

J

J
JI

11 1

χπι  (6) 

Sendo que o ι  representa o efeito associados à idade, π  representa o efeito de período e χ  

representa os efeitos de coorte, a equação 5 está sujeita  à seguinte restrição apresentada na 

equação 6. Esta restrição é importante porque configura um problema de identificação, uma 

vez que I (idade) = P (período-ano) – C (coorte – ano de nascimento). É comum na literatura 

resolver esse problema por meio da imposição de uma ou mais restrições lineares sobre 

qualquer variável independente. Ou seja, pode-se admitir que os parâmetros para qualquer par 

de coortes, ou período ou idades são iguais. Neste trabalho, adotou-se o critério de que as duas 

coortes mais velhas apresentam coeficientes iguais. Esta solução, comum na literatura, tende a 

ser um pressuposto aceitável quando não há mudanças substanciais no passado. 

O ajuste do modelo foi avaliado por meio da medida do desvio (deviance) e pela estimativa do 

Pseud-R². Cabe ressaltar que os dados individuais dos censos demográficos foram agregados 

em células contendo a freqüência observada, para cada associação entre sexo, idade, período e 

coorte. Tal opção viabiliza o tratamento estatístico de grandes bases de dados, como é o caso 

dos censos demográficos. Entretanto, freqüentemente, pode produzir medidas de desvio muito 

altas relativamente aos graus de liberdade, sugerindo a falta de ajuste do modelo. Esse 

fenômeno, conhecido como overdispersion, foi contornado por meio do uso de procedimento 

para estimativa de modelos lineares generalizados, baseados em dados agregados, presente no 

software estatístico utilizado (SAS, 2001). 

Resultados 

Inicialmente, deve ser esclarecido que o recorte geográfico utilizado neste trabalho é a cidade 

de Belo Horizonte, o seu colar metropolitano e a respectiva Região Metropolitana. O colar 



 83

metropolitano compreende os municípios circunvizinhos à região metropolitana, sem, no 

entanto, integrar a região metropolitana (Figura 3). As tabelas apresentadas nas seções 

subseqüentes foram organizadas segundo essa distribuição geográfica, ou seja: (1) Área 

Metropolitana: considera a cidade de Belo Horizonte e os demais municípios da área 

metropolitana (90% da população total); (2) Belo Horizonte: apenas o município da capital do 

estado (46% da população total); (3). Colar Metropolitano: apenas os municípios que 

compõem o colar metropolitano (10% da população total) e (4) Total: todos os municípios da 

região (4 = 3 + 1). 

Tabela 2 
População por regão, segundo período. Área Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 

1970, 1980, 1991 e 2000 
1970 1980 1991 2000 

Region Absolute % Absolute % Absolute % Absolute % 
i Área Metropolitana 1719490 88.3% 2676352 90.0% 3515542 89.9% 4349654 90.2%
ii Belo Horizonte 1235030 63.4% 1780839 59.9% 2020161 51.7% 2238526 46.4%
iii Colar Metropolitano 227295 11.7% 296800 10.0% 394565 10.1% 470085 9.8%
iv Total 1946785 100.0% 2973152 100.0% 3910107 100.0% 4819739 100.0%

Fonte – Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000 (IBGE) adaptados pelo autor do artigo. 

 
Figura 3 – Área Metropolitana de Belo Horizonte e colar metropolitano 
Fonte – IBGE. 2002a, adaptado pelo autor do artigo. 

Avaliação retrospectiva das taxas de chefia 

A seguir, são apresentadas as taxas de chefia entre 1970 e 2000, as projeções para 2010 e a 

combinação das projeções das taxas e das populações. As taxas de chefia para o sexo 
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masculino encontram-se na figura 4, em que é possível observar a queda para o grupo etário 

compreendido pelas idades de 25 a 45 anos entre 1970 e 1990. Já, em 2000, relativamente a 

1990, verifica-se uma queda mais acentuada para o grupo etário compreendido entre os 25 e 

65 anos de idade e um crescimento no grupo etário entre os 65 e 85 anos de idade entre 1990 e 

2000. 
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Figura 4 –  Gráfico contendo taxas de chefia observada do sexo masculino, por grupo etário, segundo 
período. Região Metropolitana de Belo Horizonte e Colar Metropolitano. Minas Gerais. 
Brasil. 1970, 1980, 1991 e 2000. 

Fonte – Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 (IBGE), adaptado pelo autor do artigo. 

No que se refere às taxas de chefia de domicílio para o sexo feminino no mesmo período, 

nota-se um crescimento consistente a cada década com pico acentuado por volta dos 70 anos 

de idade (Figura 5). Esse aumento das taxas de chefia femininas pode ser explicado pelas 

circunstâncias que envolvem mudanças comportamentais no que se refere à autonomia 

feminina e participação no mercado de trabalho. Parte desse aumento pode também ser 

atribuído ao aumento no número de separações e divórcios que resultam na formação de um 

novo domicílio no qual a mulher é a pessoa principal e arca com o ônus principal da criação 

dos filhos. 

O aumento da chefia feminina pode ainda ser associado a fatores operacionais, relativos à 

definição de chefe adotado pelo IBGE no Censo 2000. No Brasil, os censos e pesquisas 

domiciliares utilizaram, durante muitos anos, a denominação “chefe do domicílio” e “chefe da 

família”. O termo “chefe” sempre esteve associado à autoridade e responsabilidade pelos 
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negócios da família e, na maioria dos casos, a mais importante fonte de sustento. 

Freqüentemente este termo esteve associado a figura masculina. No início da década de 1990, 

as novas pesquisas domiciliares lançadas pelo IBGE passaram a utilizar o termo “pessoa de 

referência” em detrimento do termo “chefe” (IBGE, 2003). A modificação da terminologia 

pode ainda ser associada ao aumento da chefia feminina, embora seu efeito não seja 

mensurável. 
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Figura 5 –  Gráfico contendo taxas de chefia observada do sexo feminino, por grupo etário, segundo 
período. Região Metropolitana de Belo Horizonte e COlar Metropolitano. Minas Gerais. 
Brasil. 1970, 1980, 1991 e 2000 

Fonte – Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 (IBGE), adaptado pelo autor do artigo. 

Finalmente, é notório o aumento da chefia dos homens e mulheres a partir dos 65 anos de 

idade. O aumento relativo do total de pessoas idosas e responsáveis pelo sustento de 

domicílios pode estar associado ao aumento da cobertura do sistema previdenciário brasileiro. 

Embora esta possibilidade legal tenha sido prevista durante a elaboração da constituição de 

1988, apenas na década de 1990 foi observado o aumento significativo dos aposentados pelo 

sistema previdenciário nacional. Dessa maneira, esta quantificação só teria sido observada de 

maneira sensível no Censo Demográfico de 2000. 

Resultados dos modelos IPC 

As tabelas 3 e 4 apresentam os resultados das medidas de ajuste dos modelos gerados, para o 

conjunto de todos os municípios das regiões em estudo. A estatística de qui-quadrado 
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calculada para o desvio sugere que o ajuste do modelo não estaria adequado. A suposição 

principal é que tenha ocorrido o fenômeno de overdispersion, provavelmente causado pelo 

agrupamento dos dados. Dessa maneira, a estimativa do desvio (deviance) foi ajustada pela 

estatística do Qui-quadrado de Pearson. Esta opção aumenta o poder preditivo do modelo e, 

principalmente, descarta a hipótese nula de o modelo não ser representativo para os dados. 

Adicionalmente, a análise visual dos valores estimados e observados para os modelos IPC, 

mostrados dos gráficos 1 a 4 da figuras 6, reforça a hipótese de o modelo estar correto. 

Gráfico 1 – Homens – valores observados Gráfico 2 - Homens – valores estimados 
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Gráfico 3 - Mulheres – valores observados. Gráfico 4 - Mulheres – valores estimados 
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Figura 6 -  Gráficos contendo a taxa de chefia por idade observadas e estimadas, segundo o sexo do 

chefe e o período de referência. Região metropolitana de Belo Horionte e Colar 
Metropolitano. 1970 a 2000 

Fonte – Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 (IBGE), adaptado pelo autor do artigo. 

Entretanto, apesar de o modelo estar visualmente bem ajustado, a literatura freqüentemente 

sugere a avaliação do Pseudo-R² para garantir que o modelo corrente produz ganhos em 

relação ao modelo Nulo (ALLISON, 1999). As tabelas 3 e 4 fornecem essa estatística que 
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indica que, para os homens, o modelo que considera todas as co-variáveis (Idade, o Período e 

a Coorte) explica 99,8% da variância e, no caso das mulheres, 99,1%. O melhor ajuste para 

homens é coerente com as informações observadas: uma vez que a taxa de chefia máxima para 

os homens é 90% e que sua variação no período analisado é pequena e, no caso das mulheres, 

o máximo de apenas 44% com variações mais marcantes nos períodos. Cabe ressaltar que o 

modelo que considera apenas a idade é capaz de explicar 99,2% da variância, no caso dos 

homens, e 92,9%, no caso das mulheres. 

Tabela 3. 
Medidas de ajuste dos modelos de taxa de chefia, segundo as co-variáveis incluídas. Homens. Região 

metropolitana de belo horionte e colar metropolitano. 1970 a 2000 
Log da verosimilhança 

Não ajustada 
Ajustada pelo qui-quadrado de 

Pearson 
Modelo Ajustado G² gl Qui-q G² gl Qui-q Pseudo-R² 

Modelo Nulo 1022049 47 0.000 58.801 47 0.1159  
Idade 8644 42 0.000 41.882 42 0.4761 99.2% 
Período 1021156 44 0.000 55.039 44 0.1230 0.1% 
Coorte 491165 39 0.000 48.591 39 0.1396 51.9% 
Idade e Período 3163 39 0.000 39.591 39 0.4435 99.7% 
Idade e Coorte 3942 34 0.000 35.384 34 0.4027 99.6% 
Período e Coorte 327120 36 0.000 42.187 36 0.2210 68.0% 
Idade, Período e Coorte 2506 32 0.000 32.942 32 0.4208 99.8% 

Fonte – Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 (IBGE), adaptado pelo autor do artigo. 
Tabela 4. 

Medidas de ajuste dos modelos de taxa de chefia, segundo as co-variáveis incluídas. Mulheres. Região 
metropolitana de belo horionte e colar metropolitano. 1970 a 2000 

Log da verosimilhança 

Não ajustada 
Ajustada pelo qui-quadrado de 

Pearson 
Modelo Ajustado G² gl Qui-q G² gl Qui-q Pseudo-R² 

Modelo Nulo 600112 47 0.000 47.196 47 0.4646  
Idade 42581 42 0.000 42.824 42 0.4356 92.9% 
Período 547090 44 0.000 43.744 44 0.4825 8.8% 
Coorte 333417 39 0.000 42.336 39 0.3290 44.4% 
Idade e Período 12906 39 0.000 42.179 39 0.3352 97.8% 
Idade e Coorte 5614 34 0.000 40.445 34 0.2070 99.1% 
Período e Coorte 62769 36 0.000 40.996 36 0.2607 89.5% 
Idade, Período e Coorte 5521 32 0.000 38.300 32 0.2052 99.1% 

Fonte – Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 (IBGE), adaptado pelo autor do artigo. 

Avaliação similar foi feita para a taxa de chefia dos domicílios inadequados. As tabelas 5 e 6 

apresentam os resultados das estimativas de ajuste. O Pseudo-R² para o modelo IPC, no caso 

dos homens, foi de 86,2% e, para mulheres, de 95,6%. A exemplo dos modelos anteriores, o 

modelo que utiliza apenas a idade como variável explicativa foi capaz de elucidar a maior 

parte da variância. Por outro lado, os modelos para os domicílios chefiados por mulheres estão 

melhor ajustados que os para os dados masculinos. Esta observação é coerente com a hipótese 

de que os domicílios chefiados por mulheres são mais vulneráveis à pobreza. 
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Tabela 5 
Medidas de ajuste dos modelos da taxa de chefia dos domicílios inaquados, segundo as co-variáveis 

incluídas. Homens. Região metropolitana de belo horionte e colar metropolitano. 1970 a 2000 
Log da verosimilhança 

Não ajustada 
Ajustada pelo qui-quadrado 

de Pearson 
Modelo Ajustado G² gl Qui-q G² gl Qui-q Pseudo-R² 

Modelo Nulo 559546 47 0.000 44.641 47 0.5708  
Idade 219148 42 0.000 37.940 42 0.6498 60.8%
Período 444115 44 0.000 44.376 44 0.4558 20.6%
Coorte 277356 39 0.000 37.806 39 0.5242 50.4%
Idade e Período 79632 39 0.000 26.899 39 0.9288 85.8%
Idade e Coorte 89795 34 0.000 24.851 34 0.8740 84.0%
Período e Coorte 268691 36 0.000 34.456 36 0.5421 52.0%
Idade, Período e Coorte 77145 32 0.000 21.517 32 0.9197 86.2%

Fonte – Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 (IBGE), adaptado pelo autor do artigo 
Tabela 6 

Medidas de ajuste dos modelos ajustados da taxa de chefia dos domicílios inadequados, segundo as 
co-variáveis incluídas. Mulheres. Região metropolitana de belo horionte e colar metropolitano. 1970 a 

2000 
Log da verosimilhança 

Não ajustada 
Ajustada pelo qui-quadrado 

de Pearson 
Modelo Ajustado G² gl Qui-q G² gl Qui-q Pseudo-R² 

Modelo Nulo 185817 47 0.000 42.007 47 0.6791  
Idade 24953 42 0.000 37.516 42 0.6680 86.6%
Período 180593 44 0.000 41.761 44 0.5681 2.8%
Coorte 55725 39 0.000 41.490 39 0.3627 70.0%
Idade e Período 13933 39 0.000 32.023 39 0.7782 92.5%
Idade e Coorte 9424 34 0.000 24.882 34 0.8730 94.9%
Período e Coorte 42291 36 0.000 38.344 36 0.3636 77.2%
Idade, Período e Coorte 8248 32 0.000 22.189 32 0.9023 95.6%

Fonte – Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 (IBGE), adaptado pelo autor do artigo 
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Gráfico 5 - Homens – valores observados Gráfico 6 - Homens – valores estimados 
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Gráfico 7 - Mulheres – valores observados Gráfico 8 - Mulheres – valores estimados 
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Figura 7 –  Taxa de chefia dos domicílios inadequados por idade, observadas e estimadas, segundo o 

sexo do chefe e o período de referência. Região metropolitana de Belo Horizonte e Colar 
Metropolitano. 1970 a 2000 

Fonte – Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 (IBGE), adaptado pelo autor do artigo. 

Projeção das taxas de chefia 

É notório que, das três variáveis, a taxa de chefia é explicada principalmente pela variável de 

idade e que os ganhos que seriam observados com a inclusão das duas outras variáveis são 

mínimos (tabelas 3 e 4). Entretanto ignorar os efeitos do período, para a composição de 

cenário de projeção, seria desconhecer as mudanças marcantes do comportamento da chefia de 

domicílios, principalmente, para o período entre 1990 e 2000 para o caso das mulheres. Assim, 

para a composição de cenários que consideram o período ou a coorte, juntamente com a idade, 

esses efeitos seriam capazes de gerar cenários adequados. Ainda assim, apesar do pequeno 
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ganho, a opção pelo uso de todas as estimativas dos coeficientes para as três co-variáveis 

provavelmente produz cenários mais precisos. 

Os cenários adotados sugeridos para a projeção das taxas de chefia foram três: (1) o primeiro 

cenário sugere que não haverá variação nos coeficientes de período, ou seja, os coeficientes de 

período serão os mesmos na década 2000-2010, como foram em 1970-2000; (2) o segundo 

cenário de projeção sugere que o aumento da taxa de chefia feminina, na década de 1990, 

assim como a diminuição da taxa masculina, manterá o ritmo de (de-)crescimento durante a 

década de 2000 a 2010; (3) o terceiro cenário não considera o forte crescimento observado 

para as taxas de chefia femininas na década de 1990, e supõe que o crescimento seria menos 

acentuado e seguiria a tendência observada entre 1970-1990. As taxas de chefia estimadas e 

projetadas para 2010 para o cenário (2) são apresentadas nos gráficos 9 e 10 da figura 8. Para a 

elaboração dos cenários para a projeção das taxas de chefia dos domicílios inadequados foram 

considerados os mesmos cenários dos utilizados para as taxas de chefia. Os gráficos 11 e 12 da 

figura 9 apresentam estes resultados. 

Gráfico 9 - Homens Gráfico 10 - Mulheres 
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Figura 8 –  Gráficos contendo as taxas de chefia projetada e estimada, por grupo etário, segundo 

período, sexo do chefe e cenário de projeção. Região Metropolitana de Belo Horizonte e 
Colar Metropolitano. Minas Gerais. Brasil. 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 

Fonte – Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 (IBGE), adaptado pelo autor do artigo. 
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Gráfico 11 – Homens Gráfico 12 - Mulheres 
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Figura 9 –  Gráficos contendo as taxas de chefia dos domicílios inadequados projetada e estimada, 

por grupo etário, segundo período, sexo do chefe e cenário de projeção. Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e Colar Metropolitano. Minas Gerais. Brasil. 1970, 1980, 
1991, 2000 e 2010 

Fonte – Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 (IBGE), adaptado pelo autor do artigo. 

Projeção dos estoques e fluxos 

O estoque de domicílios estimados e projetados, segundo o modelo de taxa de chefia, está 

disposto na tabela 7. Observa-se que o número absoluto de domicílios chefiados por homens, 

ao longo de todos os períodos, é significativamente superior ao número de domicílios 

chefiados por mulher, como era de se esperar. Não obstante, a análise da proporção dos 

domicílios chefiados por homens e mulheres em relação ao total de cada estrato geográfico 

revela que a proporção dos municípios chefiados por mulheres passaria de 16,8%, em 1970, 

para valores entre 29,1% e 36,7%, em 2010, dependendo do cenário de projeção adotado. Em 

contraposição, a proporção dos domicílios chefiados por homens decresce de 84,5%, em 1970, 

para valores entre 70,1% e 61,6%, em 2010. Destaca-se que, no município de Belo Horizonte, 

a proporção dos domicílios femininos aumenta de 18,01%, em 1970, para valores entre 33,5% 

a 43,6%, em 2010.  
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Tabela 7 
Número absoluto de domicílios, por período e cenário de projeção, segundo o sexo do chefe e região. 
Região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 1970, 1980, 1991, 2000, 2005 and 2010 

Região 
Metropolitana Belo Horizonte Colar Metropolitano Total 

Período Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 
1970 257450 52310 183276 40271 33893 6501 291315 53592 
1980 460105 98617 307444 73634 50259 9709 510364 96425 
1990 622009 176744 362221 121075 71009 16175 692992 169170 
2000 821496 337612 418001 205462 91742 29599 913232 320285 
2005 966297 399400 468537 232264 105296 34834 1071603 433402 

i 2010 1106916 464328 515854 260205 119071 40578 1226047 503815 
2005 907889 501934 424090 293067 101402 43578 1010719 555832 

ii 2010 1037604 645003 467508 364500 113140 55165 1151054 717237 
2005 905041 483783 420158 288562 101445 40488 1007767 526060 

iii 2010 1033600 616415 462178 357616 113200 50390 1146918 666478 
Fonte – Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 (IBGE), adaptado pelo autor do artigo. 

Os fluxos estimados entre os períodos estão representados na tabela 8 e tornam mais claro o 

crescimento da demanda de domicílios chefiados por mulheres. Em números absolutos, o 

fluxo do total de domicílios masculinos diminui entre 1980-1990 em relação a 1970-1980, 

entre 1990-2000 o fluxo é pouco superior ao período 1970-1980. Se a tendência de 

decrescimento observada para a taxa de chefia masculina, na década de 1990, se mantiver 

inalterada, o fluxo projetado para o período 2000-2010 na Região Metropolitana seria cerca 10 

mil unidades domiciliares superior ao período anterior ou ainda menos. A clara evidência do 

crescimento da demanda de domicílios chefiados por mulher é revelada pelo comportamento 

crescente do fluxo absoluto ao longo dos períodos. Merece destacar que entre 1990-2000, o 

fluxo de domicílios femininos é quase duas vezes maior do que o verificado entre 1980-1990 e 

que os cenários de projeção elevam o fluxo de formação de domicílios femininos para valores 

50% acima dos fluxos masculinos.  

Tabela 8 
Fluxo absoluto de domicílios, por período e cenário de projeção, segundo o sexo do chefe e região. 

Região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 1970, 1980, 1991, 2000, 2005 and 2010 
Região 

Metropolitana Belo Horizonte Colar Metropolitano Total 
Periodo Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

  1970-1980 202654 46308 124168 33363 16366 3208 219048 42833
 1980-1990 161904 78127 54777 47441 20750 6466 182628 72745
 1990-2000 199487 160868 55780 84387 20734 13425 220240 151115
i 2000-2010 285420 126716 97853 54743 27328 10979 312815 183530
ii 2000-2010 216108 307390 49507 159039 21397 25566 237822 396953
iii 2000-2010 212104 278803 44177 152155 21458 20791 233686 346193

Fonte – Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 (IBGE), adaptado pelo autor do artigo. 

A estimativa da parcela dos domicílios que compõem o déficit é apresentada na tabela 9. 

Obviamente, como no caso do estoque de domicílios estimado, o número absoluto dos 
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domicílios masculinos que compõem o déficit é superior aos femininos. Contudo, o aumento 

da proporção do déficit de domicílios femininos cresce menos do que a proporção do estoque 

de domicílios femininos. Por outro lado, a proporção do déficit masculino decresce menos do 

que a proporção do estoque masculino, ou seja, o fluxo dos domicílios femininos contribui 

menos para o aumento do déficit do que o fluxo dos domicílios masculinos.  

Tabela 9 
Proporção de domicílios inadequados, por período, segundo o sexo do cehfe e região. Região 

metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 1970, 1980, 1991, 2000, 2005 and 2010 
Região Metropolitana Belo Horizonte Colar Metropolitano Total 

Período Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 
1970 66.4% 65.7% 60.2% 60.9% 71.9% 74.6% 67.0% 68.4%
1980 60.3% 55.4% 53.0% 49.4% 53.0% 51.5% 59.5% 56.8%
1990 42.0% 35.4% 28.6% 26.3% 43.2% 38.8% 42.1% 37.3%
2000 28.4% 22.3% 14.6% 12.3% 26.9% 20.4% 28.3% 23.4%
2005 28.2% 22.1% 14.4% 12.1% 26.8% 20.2% 28.1% 23.1%

i 2010 28.0% 21.9% 14.2% 11.9% 26.7% 20.1% 27.8% 22.9%
2005 25.5% 19.3% 12.6% 10.6% 24.2% 17.1% 25.4% 18.5%

ii 2010 20.3% 15.0% 8.3% 7.0% 20.8% 14.0% 20.4% 14.1%
2005 27.4% 20.6% 14.4% 13.1% 33.4% 24.8% 28.0% 21.1%

iii 2010 22.2% 16.3% 9.8% 9.1% 30.9% 22.3% 22.9% 16.8%
Fonte – Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 (IBGE), adaptado pelo autor do artigo. 

Os dados apresentados na tabela 10 referem-se ao fluxo absoluto dos domicílios deficitários 

entre os períodos. Os fluxos absolutos masculinos são negativos a partir de 1980-1990, 

refletindo a queda da participação masculina na demanda habitacional. Em contrapartida, os 

fluxos femininos são positivos, refletindo o aumento da participação relativa das mulheres na 

chefia de domicílios. 

Tabela 10 
Fluxo absoluto de déficit habitacional, por período, segundoo sexo do chefe e região. Região 

metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 
Região Metropolitana Belo Horizonte Colar Metropolitano Total 

Periodo Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 
  1970-1980 106262 20250 52621 11835 2231 154 108552 18076
 1980-1990 -15860 8026 -59266 -4488 4062 1270 -11839 8325
 1990-2000 -27892 12510 -42804 -6506 -6029 -231 -33868 11946
i 2000-2010 76222 26521 12369 5715 7147 2105 83198 40443
ii 2000-2010 -22516 21515 -22061 61 -1141 1696 -23729 26018
iii 2000-2010 -3784 25231 -15567 7266 10344 5173 4716 36755

Fonte – Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 (IBGE), adaptado pelo autor do artigo. 

Considerações Finais 

No caso dos estudos de habitação, segundo Santos (1999, p. 7), "ainda persiste na literatura 

alguma divergência acerca do papel a ser cumprido pelo Estado no setor da habitação. 

[Entretanto,] o bem habitação possuí especificidades que justificam a ação governamental” 
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destacando que: (1) a habitação é um bem caro e que a sua comercialização depende de 

financiamentos de longo prazo; (2) a habitação é uma necessidade básica do ser humano; e (3) 

a construção civil responde por uma parcela significativa da geração de empregos e renda da 

população (SANTOS, 1999, p. 8). A Constituição Federal Brasileira, a partir da Emenda 

Constitucional nº 30, de 2000, institui o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza cujos 

recursos são aplicados “em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, 

reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para 

melhoria da qualidade de vida” (BRASIL, 2000). 

Foi destacado que, apesar de a contínua diminuição do total de domicílios em condições 

deficitárias, em um horizonte próximo, ainda haverá um número razoável de domicílios em 

condições degradantes. Apesar de as mulheres contribuírem menos para o déficit, as melhorias 

nos domicílios femininos são maiores que as masculinas. Entretanto, em números absolutos, 

os cenários de projeção ainda apontam para o aumento do total de domicílios deficitários na 

década de 2000 a 2010. Adicionalmente, cabe ressaltar que uma característica marcante de 

estudos de necessidades habitacionais é a forte relação com o nível de desenvolvimento social 

e econômico de um país ou região. Ou seja, para cada fase do desenvolvimento de uma região, 

são percebidos diferentes tipos de necessidades e, por isso, a metodologia de estimativa deve 

ser adaptada continuamente. Assim, seria válido desenvolver esse mesmo estudo para 

horizontes temporais mais curtos a partir de outras pesquisas amostrais, como, por exemplo, a 

Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios – PNAD. 

Como salientam Alves e Cavenaghi (2005), as estimativas de déficit habitacional no Brasil 

têm computado apenas os domicílios particulares permanentes ocupados. Entretanto, esses 

números são quase sempre superados pelos domicílios não ocupados, incluindo os que estão à 

venda ou disponíveis para aluguel. “Uma política habitacional deveria considerar esse imenso 

estoque de domicílios ao invés, simplesmente, de propor a construção de novas unidades 

habitacionais (ALVES e CAVENAGHI, 2005, p. 19-20)”. Existem muitos domicílios vagos 

nas áreas centrais que não satisfazem o equilíbrio entre oferta e demanda. 

Dentre outras, as políticas disponíveis para combate ao déficit habitacional e o financiamento 

direto à população viabilizam reforma de imóveis depreciados ou inadequados e são focados 
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no indivíduo e em sua casa. A construção e o término de novas moradias e a melhoria das 

habitações são ponto principal dessas propostas e, como a maior parte do déficit concentra-se 

nas populações de baixa renda (FJP, 2002), para que a maior parte deste déficit seja atendido, 

as linhas de créditos devem ser dirigidos para essa população.  

Um aspecto que remete a políticas sociais é a necessidade de integração entre as políticas. 

Uma decisão isolada pode ser ineficiente já que existem muitas inter-relações entre as diversas 

áreas sociais. Como exemplo, a construção de conjuntos habitacionais sem um planejamento 

mais orgânico do problema de demanda por habitações com a de outros serviços sociais pode 

acarretar sérios problemas na segurança pública. A mesma lógica se aplica a outras áreas 

como as políticas de educação, de redução da pobreza, de saúde e de trabalho que, para serem 

eficientes em longo prazo, não podem privilegiar uma em detrimento das outras. Esse modelo 

valoriza as políticas locais e permite uma interação grande com a comunidade, aumentando a 

eficácia dos programas. Os agentes comunitários da saúde poderiam ser responsáveis por 

ajudar a identificar as necessidades reais da comunidade, promovendo uma integração com 

outras áreas. De fato, no caso de uma política social, a necessidade de garantia de acesso aos 

serviços sociais torna a gestão local, em grande medida, mais eficiente (ANDRADE, 2002). 

Além das implicações de políticas públicas, a mensuração e a caracterização da demanda 

demográfica habitacional apresentam grandes implicações no mercado. Estudos que avaliem o 

crescimento da demanda demográfica por habitação controlado por características 

sociodemográficas dos chefes, distribuição espacial da renda municipal, bem como pela idade 

com que os indivíduos realizam as principais transições do ciclo de vida constituem 

informações relevantes para segmentação de mercados e direcionamento de empreendimentos 

imobiliários e outros relacionados com as demandas do ciclo de vida.  
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Apêndice A 

Estimativa do déficit habitacional 

Ainda que existam polêmicas e questionamentos, há o consenso de que a noção de déficit 

habitacional corresponde a uma cifra em que as necessidades habitacionais em um momento 

são comparadas com o estoque de moradias em condições de atender, satisfatoriamente, a 

população. Assim, de maneira generalizada, as necessidades habitacionais correspondem a um 

conjunto de características dos edifícios que os tornem uma moradia habitável, devendo 

apresentar requisitos mínimos de construção e conservação (RODRIGUEZ, 2000). Em termos 

mais específicos, uma moradia adequada deve (1) ser capaz de proteger seus moradores do 

ambiente externo; (2) dispor de um espaço de privacidade; (3) oferecer um ambiente sadio, 

como mostra a figura 10. 

 
Figura 10 –  Estrutura esquemática dos critérios adotados na estimativa do déficit habitacional 
Fonte – Elaborado pelo autor do artigo 
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Para atender o critério referente à proteção às intempéries (item 1), este estudo considerou 

exclusivamente os domicílios improvisados. Sua definição poderia ainda valer-se do estado da 

moradia e da qualidade de seus materiais. Entretanto, tais variáveis não estão disponíveis em 

todas as bases censitárias utilizadas e não foram consideradas. 

As abordagens das necessidades habitacionais advindas da disponibilidade de espaço para 

intimidade e privacidade (Item 2, da figura 10) têm como pré-requisito a existência de uma 

área mínima para cada indivíduo residente ou então, pode ser abordada pela classificação do 

tipo de ocupação. O critério mais freqüente para determinar a densidade habitacional é a razão 

de residentes por cômodo, ou, no caso de existirem dados disponíveis, pode também ser 

definido pelo número de habitantes por unidade de área construída. A primeira opção é mais 

exeqüível, porque é sugerido o cálculo de um índice a ser usado como balizador dos 

domicílios que represente as residências de uma cidade, região ou país. 

No caso de elaborar classificações categóricas para o tipo de ocupação na abordagem dos 

espaços de intimidade e privacidade (item 2), o critério mais comum considera a presença de 

várias famílias em uma única moradia. Entretanto, a experiência dos países europeus (UNIED 

NATIONS, 1973) tem provado que a estimativa do déficit para tais critérios depende da 

definição que se dá aos domicílios e às famílias. Por esse motivo, para definir se uma moradia 

oferece privacidade a seus moradores, o presente estudo adotou como critério que qualquer 

domicílio que tenha mais que três moradores por dormitório foi considerado como inadequado 

(FJP, 2001). Outras maneiras podem ser elaboradas para a definição desse critério. Melhores 

resultados podem ser encontrados com o cruzamento dos dados em matrizes com tamanho dos 

domicílios por número de cômodos usados como dormitórios. A avaliação de várias tabelas, 

cada uma para cada número de famílias no domicílio, é capaz de definir de maneira clara esses 

índices. Entretanto, a avaliação via grandes períodos pode ser influenciada pelo incremento no 

número de moradias; pela construção de outros quartos nas moradias existentes; pela 

construção de nas novas residências, com maior número de quartos ou pela conversão de um 

edifício em duas ou mais moradias. 

E, por fim, o ambiente sadio pode ser medido pela disponibilidade de serviços básicos ou pela 

presença de unidades sanitárias em uma residência. Sendo assim, um modo de abordar é 
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considerando a presença de serviços públicos no domicílio. Contudo, tal classificação se aplica 

com maior propriedade à área urbana, é mais indicada para avaliar o déficit por serviços de 

saneamento básico e não por carências das habitações propriamente ditas. Como o presente 

estudo está preocupado diretamente com as carências das moradias, foram considerados como 

inadequados todos aqueles domicílios que não apresentassem escoamento adequado da água 

servida; que não tivessem encanamento interno de água originária de poço, de nascente ou de 

rede geral ou aqueles domicílios que não contasse com unidade sanitária interna a residência. 

Finalizando, destaca-se que o conceito de déficit adotado procura estimar as necessidades 

habitacionais exclusivas das residências, considerando os três itens citados por Rodriguez 

(2000). Dessa maneira, entende-se que os serviços de infra-estrutura urbana compõem esse 

déficit por serem necessários à salubridade do mesmo, mas não descartam o uso de soluções 

viabilizadas pelo próprio morador: as fossas sépticas e água encanada de poço ou nascente.  

Assim, os critérios utilizados para a concepção do déficit consideram que, dado um estoque de 

domicílios, há uma proporção daqueles que são inadequados, baseado em critérios 

compatíveis nas bases de dados utilizadas25. Os critérios aqui adotados não diferenciam 

aqueles domicílios que têm necessidade de serem incrementados daqueles que necessitam 

apenas de reformas. Assim, as estimativas absolutas contabilizadas não se referem a um 

número a ser incrementado ao estoque e, sim, a domicílios que não se enquadram nos critérios 

adotados. Adicionalmente, cabe ressaltar que os conceitos definidos por Rodriguez (2000) 

foram os que mais se adequaram a bases de dados escolhidas para o estudo. Dessa maneira, 

tais pressupostos podem não ser totalmente indicados para estudos elaborados baseados em 

outras fontes de dados. 

Resultados 

A tabela 11 e a figura 20 apresentam os valores estimados para o déficit por meio das bases 

censitárias utilizadas. O percentual de domicílios que foram categorizados segundo esses 

critérios, como deficitários, diminuíram gradualmente no período em análise, decrescendo de 

60,6%, em 1970, a 20.8%, em 2000. O fator que mais influiu nessa diminuição foi o 
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significativo aumento da proporção de domicílios que passaram a ser considerado como 

salubres (diminuição 39,8 pontos percentuais) e, em segundo lugar, a queda na proporção de 

domicílios considerados excessivamente adensados (diminuição de 20 pontos percentuais). 

Os dados ressaltam que o total de domicílios considerados vem diminuindo progressivamente 

nas últimas três décadas. Entretanto, é reconhecido que as necessidades habitacionais têm forte 

relação com o nível de desenvolvimento de um país, e o crescimento do País, nas últimas três 

décadas é diretamente refletido na qualidade das moradias. O abastecimento de água adequada 

e a presença de sanitários, na região, por exemplo, têm se aproximado do universo dos 

domicílios. 

Outro fato marcante que pode ser observado nesses dados é a contínua diminuição da 

população dos domicílios. No Brasil, assim como em outros países latino-americanos, o 

processo de transição demográfica tem alcançado um estágio avançado durante as últimas três 

décadas. O número de domicílios tem crescido acima do ritmo de crescimento da população, 

refletindo a diminuição progressiva do tamanho das famílias brasileiras. “Tem crescido o 

percentual de pessoas morando sozinhas e de coabitação, tanto familiar (parentes), quanto não-

familiar (não parentes). Desta forma tem diminuído a densidade de pessoas por domicílio, mas 

tem aumentado o número de famílias conviventes” (DINIZ e CAVENAGHI, 2004). 

Obviamente, esse efeito tem produzido a diminuição da densidade de moradores nos 

domicílios26. 

                                                                                                                                                          
25 FIBGE – Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000 
26 Alguns estudos fazem uso de critérios de adensamento variáveis, em que são observados os tipos das famílias. 
Por exemplo, famílias com apenas filhos das mesmas exigiriam um quarto para cada par de filhos mais o quarto 
do casal; assim como famílias com crianças com menos de seis anos exigiram quartos diferenciados pelo sexos 
dos filhos. Critérios desse tipo podem ser vistos em Ricci (1973). 
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Tabela 11 
Números absolutos e relativos dos domicílios, por ano, segundo o tipo de necessidade. Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. Minas Gerais. Brasil. 1970, 1980, 1991 e 2000 
1970 1980 1991 2000 

Tipo de necessidade Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 
Proteção ao ambiente 309 0.09% 1769 0.28% 4156 0.44% 4670 0.36%
Privacidade 100645 27.94% 126432 20.11% 112538 12.07% 102821 7.93%
Ambiente salubre 218488 60.59% 331613 52.59% 304515 32.52% 270305 20.79%
Água 195486 54.26% 201612 32.07% 87371 9.37% 86900 6.71%
Esgoto 218488 60.64% 307653 48.93% 259355 27.82% 243152 18.76%
Sanitário 47992 13.32% 28768 4.58% 79844 8.56% 7978 0.62%
Déficit 239734 60.59% 363599 52.59% 357704 32.52% 338555 20.79%
Total 360609 100.00% 630529 100.00% 936433 100.00% 1300493 100.00%

Fonte – Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 (IBGE), adaptados pelo autor do artigo 
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Figura 11 –  Proporção de domicílios considerados como déficit, por ano, segundo região. Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. Minas Gerais. Brasil. 1970, 1980, 1991 e 2000 
Fonte – Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 (IBGE), adaptados pelo autor do artigo 
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DEFINIÇÃO DE PERFIS PARA O SISTEMA DE SAÚDE 
ESTADUAL: Uma aplicação do método Grade of 
Membership – GoM 

Resumo 

Um dos principais objetivos da saúde pública é viabilizar o acesso a serviços de saúde, como 
um modo de gerar bem-estar para a população, desenvolvimento social e econômico. Dessa 
maneira, o entendimento dos fatores associados e do padrão de utilização dos serviços é 
fundamental para a discussão de políticas voltadas para a eqüidade do sistema de saúde. O 
objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma metodologia de identificação de pólos 
principais de saúde, em recortes espaciais específicos, por meio de técnicas baseadas na teoria 
de conjuntos difusos. O modelo teórico de Andersen, inicialmente desenvolvido para modelos 
individuais de causa-efeito, foi transposto para a escala regional. O método produziu 
resultados de simples interpretação e destacou grandes desigualdades na distribuição dos 
recursos em saúde no estado de Minas Gerais. O trabalho auxilia na detecção de regiões com 
deficiências no seu sistema de saúde para subsidiar decisões de alocação de recursos em infra-
estrutura e em serviços de prevenção. 

Abstract 

One of the main objectives of public health policies is to enable access to health care services, 
as a means to increase population well-being as well as social and economic development. 
Therefore, understanding any associated factors and the patterns of health service utilization is 
essential to the discussion of policies directed to the equity of the health care system. The 
main objective in this study was to develop a methodology to categorize the cities, by 
techniques based on the diffuse group theory. The Anderson’s theoretic model, initially 
developed for individual cause-effect models, is transposed to a larger regional scale. The 
results could be easily interpreted and identified great inequities in the distribution of health 
care resources in the State of Minas Gerais. This study helps to detect regions with deficient 
health care in order to provide the necessary information for decision making in regard to 
allocation of resources for infrastructure and prevention programs. 
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Introdução 

O estado de saúde é um componente do capital humano individual, e condições precárias de 

saúde estão relacionadas com baixos níveis de crescimento econômico. Por outro lado, piores 

condições de saúde, pior função física e menor uso de serviços de saúde, estão associados com 

menor renda e com carência social. Sob essa ótica, entende-se que um dos principais objetivos 

da saúde pública seria reduzir as desigualdades da morbidade e viabilizar o acesso a serviços 

de saúde, como um modo de gerar bem-estar na população, desenvolvimento social e 

econômico. Ou seja, o entendimento dos fatores associado à utilização de serviços é 

fundamental para a discussão de políticas voltadas para o aumento da eqüidade do sistema de 

saúde brasileiro. Entende-se que o conhecimento do padrão de utilização dos serviços e bens 

de saúde é essencial para tornar as respostas a essas demandas em respostas equânimes e 

efetivas em relação aos custos. Entretanto, a falta de consenso nesse campo tem gerado um 

grande número de estudos cujo objetivo principal é a identificação de fatores associados com a 

utilização de serviços de saúde (DACHS, 2002; ANDRADE, 2002a; WENNEMBERG, et. al, 

1984; SAWYER, LEITE e ALEXANDRINO, 2002; CASTRO, TRAVASSOS e 

CARVALHO, 2002 e ALMEIDA et al., 2002). 

É notório que o investimento em saúde pública relativamente à construção e ampliação de 

novos hospitais, postos de saúde e investimento na contratação e instalação de serviços 

especializados aumenta o poder de cura e prevenção de um sistema de saúde. Mas esse fato 

pouco significa na diminuição dos índices relativos à saúde de uma dada população quando 

esta vive em condições precárias de saneamento básico, de educação sanitária, de nutrição e 

das condições das moradias. Ou seja: curar alguém e levá-lo para as mesmas condições 

precárias de vida não é uma busca de saúde e, sim, o uso de medidas paliativas. Perguntas 

como aquelas feitas por Nero (1995, p. 17) permanecem e estimulam vários estudos na área de 

saúde pública: 

• é possível manter um certo número de serviços disponíveis sempre que 
necessários e em todas as localidades? [...] 

•  Qual a demanda e qual a oferta de serviços de saúde? [...] 



 105

• Quando e onde deve ser construído um novo hospital? 

Os padrões de demanda e oferta de serviços de saúde são resultado da associação entre fatores 

sociais, individuais e culturais prevalentes na população. Grandes variações são 

freqüentemente observadas entre áreas geográficas, tempo de internação hospitalar, prescrição 

de medicamentos ou custo dos tratamentos. Do ponto de vista da unidade de análise, esses 

estudos têm diferido quanto à incorporação ou não do mercado local hospitalar. Contudo, no 

âmbito da metodologia implementada, há uma clara predominância no emprego de modelos de 

regressão para identificação de fatores associados com a utilização de serviços de saúde 

(WENNBERG, 1984). 

Neste estudo, a metodologia a ser utilizada, na avaliação das diferenças na utilização dos 

serviços de saúde, estará focada na identificação de perfis de consumo, por meio de técnicas 

baseadas na teoria de conjuntos difusos. Estes perfis serão delineados via modelo teórico 

proposto por Andersen (1995), freqüentemente utilizado como marco teórico para a 

identificação de padrão de acesso, demanda e oferta de serviços de saúde (CASTRO, 

TRAVASSOS e CARVALHO, 2002; SAWYER, LEITE e ALEXANDRINO, 2002; 

PINHEIRO et al., 2002; ALMEIDA et al., 2002). O arcabouço teórico proposto considera, na 

identificação de padrões para os serviços e bens de saúde, a existência de atributos 

populacionais, relacionados à demanda potencial de uma população por serviços de saúde; os 

atributos do sistema de saúde relacionados à oferta instalada e fatores ligados à utilização 

efetiva do sistema. 

Assim, o objetivo deste trabalho é desenvolver uma metodologia de identificação de 

categorias para os municípios, segundo as características de seu sistema de saúde, em recortes 

espaciais específicos, baseado no modelo teórico de utilização de serviços de Andersen (1968 

e 1995). O modelo teórico de Andersen (1968 e 1995), desenvolvido inicialmente para 

modelos individuais de causa-efeito, será transposto para a escala regional, a partir da 

categorização dos municípios. Tal procedimento será realizado via o uso de dados primários e 

administrativos, na escala regional dos municípios do estado de Minas Gerais, Brasil. 

Num momento posterior, o produto final deste trabalho, replicado a outras regiões e 

municípios, trará subsídios para a escolha do investimento mais indicado para uma localidade, 
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como também possibilitará uma resposta mais precisa aos questionamentos de quais 

localidades de uma determinada região responderiam melhor à instalação de um 

estabelecimento de maior complexidade e maior custo. 

Antecedentes 

Os bens e serviços de saúde apresentam diversas particularidades que os distinguem de outros 

bens e serviços. Dentre essas diferenças, destaca-se a necessidade de certificação de um 

profissional especializado para indicação de um produto ou serviço a ser consumido. Assim, 

os consumidores não são capazes de discernir e realizar escolhas desses bens. Um segundo 

aspecto é a dissociação entre o agente indicador da terapêutica e o provedor dos bens e 

serviços. O provedor, na ausência de contratos que estabeleçam incentivos para a 

racionalização do uso dos serviços médicos, tende a sobreutilizar os procedimentos. A terceira 

característica é que esses bens são consumidos em um ambiente de incerteza, ou seja, está 

associada ao fato de que o consumo desses bens afeta diretamente a qualidade de vida dos 

indivíduos. A incerteza faz com que a presença de um sistema de seguridade social, público ou 

privado, gere ganhos de bem-estar para os indivíduos (ANDRADE, 2002b). 

A qualidade de um sistema de saúde, por sua vez, está associada ao equilíbrio entre as 

necessidades de cuidados de uma população e a oferta de serviços. O desnível entre a demanda 

e a oferta pode gerar uso desnecessário ou demanda reprimida. Assim, elevadas taxas de 

utilização de serviços relaciona-se com a maior necessidade ou utilização desnecessária, e 

baixas taxas de utilização podem indicar dificuldade de acesso, insuficiência de recursos ou 

menor necessidade de cuidados de saúde. Para a redução das desigualdades à morbidade é 

importante conhecer o padrão de utilização dos diversos serviços de saúde em relação a um 

determinado grupo social (PINHEIRO e TRAVASSOS, 1999). Mas os estudos apontam 

diversos determinantes para tais desigualdades: alguns estudos destacam fatores ligados à 

oferta (disponibilidade de serviços) e outros apontam fatores de demanda (condição social, 

demográfica e raça dentre outras) (PINHEIRO et al., 2001). 

Segundo Hulka e Wheat (1985), a necessidade é um fator importante na explicação da 

demanda por saúde e pode ser medida por variáveis baseadas em diagnóstico, em sintomas ou 
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na própria percepção da condição de saúde. Shoul, Congdon e Curtis (1996) afirmam que a 

auto-avaliação é um bom preditor da condição de saúde. As pesquisas baseadas na auto-

avaliação do estado de saúde dos entrevistados têm como principal vantagem o potencial para 

coleta em grandes amostras, muitas vezes, com representatividade nacional, a um custo 

relativamente baixo, principalmente quando comparadas com aquelas que são baseadas em 

avaliação clínica (BECKER et al. 2000). Entretanto, uma desvantagem dessas pesquisas é que 

a sua qualidade depende da capacidade dos entrevistados de recordar e de informar a 

ocorrência de doenças. Outra desvantagem é que a população institucionalizada geralmente 

não faz parte do público-alvo, fazendo com que os indivíduos em pior estado de saúde não 

sejam entrevistados. Leite et al. (2002) destacam que as prevalências levantadas pela IBGE via 

PNAD de 1998, em seu suplemento de saúde, apresentaram grandes discrepâncias com o 

estudo de Cargas de Doenças do Brasil, sendo que os pesquisadores devem ter cuidado ao 

assumir as prevalências observadas. 

Outra maneira de estimar a condição de saúde de uma população é a partir das estatísticas 

obtidas com base em informações hospitalares que, em geral, são criadas para fins de 

faturamento. Essas estatísticas são relativas a episódios e eventos e, por isso, apresentam 

falhas na cobertura de condições cujas causas não são bem definidas ou não têm tratamento 

específico (UNITED NATIONS, 1995; e SADANA et al. citado por LEITE et al. 200427). Em 

países em desenvolvimento, onde o acesso ao serviço de saúde é restrito, ainda há problemas 

de seletividade, o que faz com que a informação coleada não seja representativa da população 

como um todo. Entretanto, as vantagens do uso de dados administrativos estão na avaliação de 

serviços de saúde, sugerindo um conjunto de intervenções para melhorar a qualidade da 

assistência. Nesses casos, é de grande relevância a utilização dos registros do Sistema de 

Informações Hospitalares e do Sistema de Informações Ambulatoriais / Sistema de 

informações de Procedimentos de Alta Complexidade (LEITE et al., 2002). 

Apesar de a condição de saúde ser um fator importante para a compreensão da utilização do 

sistema de saúde, existem outros fatores demográficos, biológicos, sociais e geográficos que 

                                                 
27 SADANA, R. MATHERS CD; LOPEZ AD. MURRAY CJL; e IBURG K 2000. Comarative analyses of more 
than 50 houehold surveys on health status. Geneva, WHO (GPE discussion paper, no 15) apud LEITE et al 
(2002) 
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estão associados a essa utilização. Wilson (1981) já destacava uma demanda maior das 

mulheres por cuidados médicos e de indivíduos muito jovens ou idosos, seja pela maior 

necessidade de prevenção ou maior risco de ocorrência de doenças. Estudos sobre diferenças 

de gênero na saúde em sociedades industrializadas apontam que, embora vivam mais que os 

homens, as mulheres relatam mais morbidade e problemas psicológicos e utilizam mais os 

serviços de saúde (PINHEIRO et al., 2002). Os grupos de maior renda consomem mais 

serviços ambulatoriais, e os serviços hospitalares tendem a aumentar na medida em que a 

renda decresce. Embora as doenças crônicas tendam a ser mais graves entre os socialmente 

excluídos, elas parecem afetar, com freqüência semelhante, diversos grupos de sociais 

(CASTRO, TRAVASSOS e CARVALHO, 2002; TREVENA et. al., 2001; ALMEIDA et al, 

2002). A raça também tem sido referenciada como fator determinante de condição de saúde, 

inclusive no Brasil (CASTRO, TRAVASSOS e CARVALHO, 2002). 

Além de considerar os fatores de demanda, as diferenças no uso dos serviços de saúde podem 

também ser referenciadas às condições de oferta, formas de organização dos serviços, sua 

modalidade de financiamento e de pagamento ao prestador e preferência por profissionais, 

disponibilidade de especialistas e diagnósticos (PINHEIRO et al., 2001). O sistema de saúde 

vigente no Brasil é saúde misto, composto pelo Sistema Único de Saúde – SUS –, com 

financiamento público, e pela denominada medicina suplementar – convênios, seguros, 

medicina privada. Por princípio, o SUS deve assistir a população brasileira de forma universal; 

na prática, sua cobertura varia de lugar para lugar no País e entre grupos sociais 

(TRAVASSOS, 1997). Os setores de medicina suplementar operam na lógica de mercado e 

são pautados por princípios claramente não eqüitativos (CASTRO, TRAVASSOS, 

CARVALHO, 2002). Essa dualidade no sistema brasileiro determina desigualdades sociais 

importantes, já que os indivíduos de grupos sociais mais favorecidos contam com duplo acesso 

ao sistema (ANDRADE, 2002b). Embora estudos focados na medicina suplementar sejam 

importantes na avaliação de um sistema de saúde, a intenção deste trabalho é considerar 

apenas o sistema público de saúde. 

O sistema público de saúde brasileiro se caracteriza pela descentralização dos serviços, ou 

municipalização da saúde, a partir da Constituição de 1988. A heterogeneidade econômico-



 109

social existente entre as diversas regiões tem tornado o processo de descentralização complexo 

e bastante desigual. A principal dificuldade no processo de descentralização dos serviços de 

saúde diz respeito à compatibilidade da oferta de serviços, pois grande parte dos municípios 

não conta com capacidade instalada e, muitas vezes, não tem escala populacional suficiente 

para ofertar serviços de saúde que demandam economia de escala. Nessa estrutura 

organizacional, os estados são os responsáveis pela execução de um Plano Diretor de 

Regionalização – PDR –, para compatibilizar a rede de saúde regional entre os municípios que 

a compõem. Além de garantir o acesso, o mais próximo possível de sua residência, a um 

conjunto de ações em saúde e associado às necessidades mínimas, o PDR deve propor uma 

descrição da organização territorial do estado em regiões, microrregiões e módulos 

assistenciais de saúde. Finalmente, o Programa Saúde da Família e Agentes Comunitários de 

Saúde constituem uma medida mais efetiva para transformar a ênfase no tratamento curativo, 

em um modelo baseado no cuidado preventivo à saúde (ANDRADE, 2002b). 

Marco Conceitual 

Andersen (1968) fez uma revisão ampla dos modelos teóricos de utilização de serviços, o que 

resultou num modelo teórico no qual tanto fatores hospitalares quanto individuais podem ser 

incorporados. Revisado em artigo posterior (ANDERSEN, 1995), em sua Fase 2, os 

determinantes do modelo são separados em nos fatores populacionais, na caracterização do 

sistema de saúde, no uso efetivo dos serviços, e na avaliação da satisfação do usuário. Estas 

dimensões são representadas esquematicamente pela figura 1. 

Os fatores que definem o modelo foram categorizados segundo a demanda e oferta por 

serviços de saúde. Assim, adota-se o pressuposto de que os atributos populacionais identificam 

a demanda potencial de uma população por serviços de saúde. Dessa maneira, os fatores 

demográficos, a estrutura social, as variáveis ambientais e a condição de saúde são entendidas 

como características que definem a demanda por saúde da população de uma dada região. 

As Características populacionais são descritas por meio de três fatores: (1) fatores de 

predisposição; (2) fatores de capacitação; e (3) fatores de necessidade. Os fatores de 

predisposição explicam a predisposição de uma população em demandar cuidados de saúde, 
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sugerindo determinantes biológicos para a necessidade de cuidados de saúde dos indivíduos, 

caracterizados, principalmente, pelos fatores demográficos, como idade e sexo. Dentre os 

determinantes de predisposição aqui citados, outros ainda podem ser incluídos, de acordo com 

a disponibilidade dos dados, como, por exemplo, predisposição genética, fumo e sedentarismo 

dentre outros. Os fatores de predisposição podem ainda ser caracterizados pela Percepção 

cultural sobre saúde, que é um meio de explicar como a estrutura social pode influenciar no 

conhecimento da disponibilidade de recursos, nas percepções individuais sobre a necessidade 

de cuidados e no subseqüente uso do sistema. 

Os fatores de capacitação são relacionados ao status de uma pessoa na comunidade e sua 

habilidade individual para reconhecer e lidar com os problemas de saúde. Tais fatores são 

normalmente caracterizados pela estrutura social e procuram medir os fatores que podem 

eventualmente influenciar o acesso e a intenção de acesso a serviços de saúde. Dentre as 

medidas utilizadas nesse item, incluem-se educação, renda, ocupação e raça. Os fatores de 

capacitação são ainda referenciados às variáveis ambientais, utilizadas como uma forma de 

quantificação do risco potencial dos indivíduos e famílias. Variáveis comumente utilizadas 

como indicadores do ambiente são: taxa de urbanização, cobertura de serviços públicos de 

infra-estrutura urbana, disponibilidade de áreas verdes e de lazer. Finalmente, os fatores de 

necessidade apontam para a necessidade por atendimento hospitalar ou ambulatorial. Estas 

variáveis podem ser medidas por meio das condições de saúde autodeclarada ou baseadas nas 

condições de saúde diagnosticada por agentes de saúde ou pesquisas específicas. 
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Figura 1 –  Modelo teórico de utilização de serviços de saúde 
Fonte – ANDERSEN, 1995, adaptada pelo autor do artigo 

 

Os atributos do sistema de saúde foram ainda considerados como determinantes da oferta 

instalada de serviços de saúde. Desse modo, a disponibilidade de recursos de saúde e a 
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organização do sistema definem as características da oferta disponível à população. Para a 

mensuração desses atributos sugere-se avaliar a disponibilidade de recursos, como, por 

exemplo disponibilidade de profissionais e serviços próximos aos locais de residência dos 

indivíduos, proporção de médicos e profissionais de saúde na população; disponibilidade de 

leitos hospitalares, disponibilidades de serviços especializados, tempo despendido no translado 

e espera pelo atendimento. Outra dimensão que avalia os atributos do sistema é a sua 

organização estrutural, caracterizada, dentre outras variáveis, pela cobertura de planos de 

saúde, tipo de sistema de saúde e a extensão da rede de saúde privada. 

Os fatores ligados à utilização efetiva do sistema são relacionados à demanda realizada do 

sistema, e a sua mensuração ocorre pelo do tempo de utilização, e por meio do tipo do uso, do 

motivo da internação e do local de atendimento. O tipo do uso pode ser caracterizado pelo 

padrão de atendimento, como ambulatorial, hospitalar ou dentário, ou, ainda, pelo custo 

médio dos serviços. O local do atendimento caracteriza onde os pacientes foram atendidos, 

baseados no deslocamento realizado ou na forma de acesso aos estabelecimentos. Variáveis 

como proporção de internações realizadas fora do município de residência ou distância média 

percorrida são suficientes para caracterizar o local de atendimento. O motivo do atendimento 

relaciona-se aos diagnósticos que levaram aos ambulatórios ou hospitais. E, finalmente, o 

tempo de atendimento caracteriza o tempo médio despendido nos atendimentos dos serviços 

de saúde, sendo freqüentemente quantificadas a partir de tempos médios de internação ou 

medições específicas do tempo despendido em consultas e exames. 

Finalmente, o modelo adotado ainda considera a satisfação do usuário baseada na avaliação do 

sistema por parte de seus usuários. A avaliação do sistema, no caso do modelo proposto por 

Andersen (1995), considera a existência de pesquisas específicas de satisfação do usuário. 

Metodologia 

O objetivo deste trabalho será alcançado com categorização dos municípios a partir de 

variáveis levantadas empiricamente e relacionadas aos atributos desenvolvidos no marco 

teórico. O Grade of Membership – GoM –, a ser utilizado neste trabalho, parte da hipótese de 

que, a partir de um conjunto de atributos relacionados a um grupo de indivíduos, perfis-tipo 
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podem ser construídos, e de que todos os elementos do grupo podem ser ordenados em função 

do seu grau de pertinência àqueles perfis-tipo definidos. O processo de categorização trabalha 

com o conceito de conjuntos difusos (fuzzy) e a escolha desta metodologia justifica-se pela 

dificuldade de definir categorias discretas para sistemas de saúde. Em estudos onde a 

heterogeneidade e a incerteza das categorias já são previstas, é desejável considerar o 

enquadramento simultâneo em mais de uma categoria, em diferentes graus de pertinência em 

cada uma delas. 

Na sua implementação, o método estatístico GoM constrói probabilidades de pertinência a 

perfis diferenciados, a partir da agregação de características comuns de variáveis relacionadas 

entre si. Assim, para cada elemento i, em um conjunto k, existe um grau de pertinência ou 

pertencimento (Grade of Membership, representado pela notação ikg ) que representa em 

quanto cada elemento pertence ao conjunto. Este valor varia de 0 a 1, sendo zero quando o 

elemento não é um membro do conjunto e um, quando o elemento pertence unicamente ao 

conjunto k. A probabilidade de resposta l para j-ésima questão para um indivíduo pertencente 

ao perfil extremo k é kjlλ . Pelo pressuposto do modelo existe pelo menos um indivíduo que 

pertence unicamente ao conjunto k. Este pressuposto dá a probabilidade de resposta, para esse 

indivíduo, para os vários níveis da variável. O método de estimação estatística baseia-se em 

procedimentos de máxima verossimilhança, embora diferentes modelos de probabilidade 

possam ser formulados para diversos desenhos de amostra. O modelo de máxima 

verossimilhança adotado é representado conforme a formulação em (1)28, que, na prática, 

consiste no uso de métodos numéricos iterativos, que atribuem sucessivos valores aos 

conjuntos enquanto mantém o outro constante. 
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Os trabalhos pioneiros na aplicação do GoM foram na área de engenharia, mas o método tem 

grande aplicabilidade na análises de fenômenos em que os indivíduos tem características de 

serem membros parciais de diversos conjuntos simultaneamente. Como exemplo de aplicações 

                                                 
28 MANTON, WOODBURRY e TOLLEY, 1994; CERQUEIRA, 2004 
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podem ser citados modelos para o diagnóstico de doenças crônicas e suas associações com 

diagnósticos secundários, sintomas e características sócio-demográficas; a investigação de 

problemas psiquiátricos; no exame de dados ligados ao processo de envelhecimento humano; a 

análise de demanda por serviços de saúde; estudo de mecanismos que influenciam a 

mortalidade infantil dentre outros (BEISER, CARGO e WOODBURY, 1994; CERQUEIRA, 

2004; SAWYER e BELTRÃO, 1992; MACHADO, 1997; SAWYER, LEITE e 

ALEXANDRINO, 2000; SAWYER e MONTE-MÓR, 2001). 

Descrição e origem dos dados 

Os dados a serem utilizados nos modelos são provenientes de fontes primárias e 

administrativas, dependendo do indicador a ser estimado. As figuras 2, 3 e 4, nesta ordem, 

apresentam as variáveis que foram escolhidas para caracterizar a Demanda Potencial para os 

serviços de saúde, a Oferta Instalada Pelo sistema e o Uso Efetivo do Sistema e suas 

respectivas fontes.  As categorias adotadas para as variáveis contínuas podem ser conferidas 

na listagem apresentada no Apêndice A. 

O arcabouço teórico de Andersen (1995) foi desenvolvido para a avaliação das respostas 

individuais em modelos do tipo causa-efeito. Entretanto, a maioria dos dados utilizados neste 

estudo são agregações de dados individuais nos quais as unidades de coleta são os domicílios 

ou estabelecimentos de saúde e, por razões práticas, foram agregados em municípios. De 

modo geral, as unidades territoriais dos municípios são arbitrárias quando confrontadas com o 

fenômeno a ser investigado, e a suposição de que as associações estatísticas e os padrões 

observados nos níveis municipais serão os mesmos dos níveis mais desagregados seria uma 

falácia ecológica (O’SULLIVAN e UNWIN, 2003). Em outras palavras, alterar as unidades 

de agregação produz uma grande variedade de associações entre as variáveis. Dessa maneira, 

o estudo pretende categorizar os municípios e definir padrões para esses territórios, e seus 

valores não devem ser generalizados para os indivíduos.  

As variáveis escolhidas para caracterizar a Demanda Potencial para utilização dos serviços de 

saúde (figura 2) foram distribuídas de acordo com a pertinência dos indicadores com os 

fatores em questão. Destaca-se que a mortalidade por causas foi utilizada como indicador das 
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condições de saúde diagnosticadas na população. O uso de indicadores de mortalidade 

significando condição de saúde, não faz sentido para a avaliação de respostas individuais 

estivesse sendo avaliado. Entretanto, o entendimento do significado das variáveis deve ser 

transposto para a escala agregada dos municípios, e, dessa maneira, a compreensão do padrão 

da mortalidade como indicador de condição de saúde da população, e não do indivíduo, é 

válida.  

Fatores de predisposição 
Nome  Descrição 
DEM Fatores Demográficos 
DEM01 Proporção da população entre 0 e 9 anos (IBGE, 2000) 
DEM02 Proporção da população de mulheres de 15 a 39 anos (IBGE, 2000) 
DEM03 Proporção de homens com 65 anos ou mais (IBGE, 2000) 
DEM04 Proporção de mulheres com 65 anos ou mais (IBGE, 2000) 
DEM05 Taxa de fecundidade total (PNUD, IPEA e FJP, 2000) 
Fatores de capacitação 
SOC Estrutura social 
SOC01 Proporção da população abaixo da linha da pobreza (IBGE, 2000) 
SOC02 Taxa de analfabetismo (IBGE, 2000) 
SOC03 Taxa de atendimento escolar 7 a 14 anos (IBGE, 2000) 
AMB Fatores ambientais 
AMB01 Taxa de urbanização (IBGE, 2000) 
AMB02 Proporção de domicílios com energia elétrica (IBGE, 2000) 
AMB03 Proporção de domicílios com abastecimento de água adequado (IBGE, 2000) 
AMB04 Proporção de domicílios com esgoto adequado (IBGE, 2000) 
Fatores de necessidade 
MBR Condições de saúde auto-referida 
MBR01 Proporção da população com problemas mentais (IBGE, 2000) 
MBR02 Proporção da população com problemas de visão (IBGE, 2000) 
MBR03 Proporção da população com problemas de audição (IBGE, 2000) 
MBR04 Proporção da população com dificuldade de subir escadas (IBGE, 2000) 
MBD Condições de saúde diagnosticada 
MBD01 Taxa de mortalidade infantil (DATASUS, 1998) 
MBD02 Esperança de vida ao nascer (PNUD, IPEA e FJP, 2000) 
MBD03 Probabilidade de sobrevivência até os 40 anos (PNUD, IPEA e FJP, 2000) 
MBD04 Probabilidade de sobrevivência até os 60 anos (PNUD, IPEA e FJP, 2000) 
MBD05 Proporção de mortes por causas evitáveis (DATASUS, 2000) 
MBD06 Proporção de mortes por doenças cardiovasculares e neoplasmas (DATASUS, 2000) 

Figura 2 –  Descrição das variáveis, estimadas em nível municipal do estado de Minas Gerais, 
selecionadas como indicadores das características populacionais – demanda potencial 

Fonte – Elaborado pelo autor do artigo 

No caso dos indicadores da disponibilidade de recursos instalados nos municípios, foram 

selecionadas variáveis que caracterizassem a sistema hospitalar e o sistema ambulatorial 

instalado (figura 3). A presença de leitos e a menor distância percorrida para internação 

caracterizam os hospitais instalados no Estado. O total de consultórios e de equipos 

odontológicos procuram dar a dimensão da infra-estrutura para consultas nos municípios. As 

demais variáveis (total de salas de gesso, salas de pequenas cirurgias e salas de cirurgias 

ambulatoriais) representam os recursos de urgência instalados. Embora as salas de gesso e 
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salas de cirurgias não sejam unidades exclusivas de unidades de urgência, elas são muito 

comuns nestes estabelecimentos, e, por isso, foram entendidas como uma aproximação desse 

tipo de serviço. A variável Total de unidades de vigilância sanitária e epidemiológica foi 

escolhida como indicador de capacidade institucional instalada, embora seu significado não 

deva ser traduzido unicamente como indicador da existência de controle de vetores, epidemias 

e endemias. 

Nome  Descrição 
REC Disponibilidade de recursos 

REC01 
Menor distância percorrida para internação, em outro município, de pacientes residentes no município i 
(ANDRADE, 2004) 

REC02 Possuí leitos de clínica? (DATASUS, 2000) 
REC03 Possuí leitos de cirurgia? (DATASUS, 2000) 
REC04 Possuí leitos de obstetrícia? (DATASUS, 2000) 
REC05 Possuí leitos de pediatria? (DATASUS, 2000) 
REC06 Possuí leitos de UTI? (DATASUS, 2000) 
REC07 Unidades ambulatoriais por mil habitantes (DATASUS, 2000) 
REC08 Consultórios médicos por mil habitantes (DATASUS, 2000) 
REC09 Equipos odontológicos por mil habitantes (DATASUS, 2000) 
REC10 Salas de gesso por mil habitantes (DATASUS, 2000) 
REC11 Salas de pequenas cirurgias por mil habitantes (DATASUS, 2000) 
REC12 Sala de cirurgias ambulatoriais por mil habitantes (DATASUS, 2000) 
ORG Organização do sistema 
ORG01 Total de unidades de Vigilância Sanitária e epidemiológica (DATASUS, 2000) 
ORG02 Unidade de Saúde da Família (DATASUS, 2000) 
POL Caracterização da política do sistema 
POL01 Mesorregião de referência (SES, 2003) 
POL02 É módulo de referência? (SES, 2003) 

Figura 3 – Descrição das variáveis, estimadas em nível municipal do estado de Minas Gerais, 
selecionadas como indicadores das características do sistema de saúde – Oferta 

Fonte – Elaborado pelo autor do artigo 

Os indicadores selecionados para caracterizar o uso do sistema de saúde estão apresentados na 

figura 4. A codificação de grande parte dessas variáveis baseou-se em informações disponíveis 

nas bases de dados originais e em critérios descritos no apêndice B. A escolha das variáveis de 

internações, dos pacientes residentes nos municípios, diferencia os procedimentos básicos 

(mais freqüentes) dos procedimentos complexos (os mais dispendiosos), assim como os 

diagnósticos principais citados nas Autorizações de Internações Hospitalares. No caso dos 

atendimentos ambulatoriais valorizou-se a diferenciação dos atendimentos preventivos frente 

aos atendimentos emergenciais. Dessa maneira, variáveis que, individualmente, indicam a 

realização da doença, na escala municipal, significam a atenção a enfermidades específicas, 

em níveis variados. Assim, na escala agregada, os atendimentos a doentes crônicos (diabetes, 

deficientes, hipertensão e hanseníase) e à saúde da mulher, que exigem acompanhamentos 
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contínuos e/ou por longos períodos, demonstram preocupação de ambulatórios no 

acompanhamento desses pacientes, sendo então associados a sistemas preventivos de saúde. 

Nome  Descrição 
USO Tipo do uso 
USO01 Custo, por habitante, atendimentos ambulatoriais de urgência/emergência (DATASUS, 2000) 
USO02 Custo, por habitante, das consultas em ambulatório (DATASUS, 2000) 
USO03 Custo, por habitante, das vacinas (exceto bloqueio de surto) (DATASUS, 2000) 

USO04 
Custo, por habitante, das internações de procedimentos básicos (procedimentos mais freqüentes) 
(DATASUS, 2000) 

USO05 
Custo, por habitante, das internações de procedimentos de alta complexidade (procedimentos mais 
dispendiosos) (DATASUS, 2000) 

USO06 Custo, por habitante, das internações eletivas, por mil habitantes (DATASUS, 2000) 
USO07 Custo, por habitante, das internações do tipo urgência/emergência, por mil habitantes (DATASUS, 2000) 
LOC Local 
LOC01 Percentual de internações realizadas fora município de residência (DATASUS, 2000) 
LOC02 Distância média percorrida (ANDRADE, 2004) 
LOC03 Distância média percorrida pelo paciente encaminhado (ANDRADE, 2004) 
MOT Motivo 
MOT01 Atendimentos ambulatoriais de doenças crônicas, por mil habitantes (DATASUS, 2000) 
MOT02 Atendimentos ambulatoriais de DST, por mil habitantes (DATASUS, 2000) 
MOT03 Atendimentos ambulatoriais de doenças típicas de idosos, por mil habitantes (DATASUS, 2000) 
MOT04 Atendimentos ambulatoriais a saúde da mulher, por mil habitantes (DATASUS, 2000) 
MOT05 Atendimentos ambulatoriais de urgência, por mil habitantes (DATASUS, 2000) 
MOT06 Atendimentos de outros atendimentos (exceto não especificados), por mil habitantes (DATASUS, 2000) 

MOT07 
Internações, segundo o município de residência do paciente, por mil habitantes, em conseqüência de 
gravidez, parto ou puerpério (DATASUS, 2000) 

MOT08 
Internações, segundo o município de residência do paciente, por mil habitantes, em conseqüência de 
doenças sistêmicas (DATASUS, 2000) 

MOT09 
Internações, segundo o município de residência do paciente, por mil habitantes, em conseqüência de 
causas externa de morbidade (DATASUS, 2000) 

MOT10 
Internações, segundo o município de residência do paciente, por mil habitantes, em conseqüência de 
doenças infecto-contagiosas (DATASUS, 2000) 

TMP Tempo 

TMP01 
Tempo médio das internações de procedimentos básicos (procedimentos mais freqüentes) (DATASUS, 
2000) 

TMP02 
Tempo médio das internações de procedimentos de alta complexidade (procedimentos mais 
dispendiosos) (DATASUS, 2000) 

Figura 4 – Descrição das variáveis, estimadas em nível municipal do estado de Minas Gerais, 
selecionadas como indicadores das características do uso do sistema de saúde – 
Demanda realizada 

Fonte – Elaborado pelo autor do artigo 

Finalmente, destaca-se que não foram incluídas variáveis da Percepção cultural sobre saúde, 

pois, apesar da sua importância em predizer e entender o uso de um sistema, os fatores 

culturais não se mostraram significantes em estudos já desenvolvidos. Andersen (1995) 

pondera que, quando a percepção cultural é examinada sobre uma doença em particular, 

associada à necessidade e a atendimentos específicos do sistema de saúde, as relações 

apresentam maior significância. Outro bloco não considerado aqui é a avaliação do sistema, 

pois, além dessas variáveis não estarem disponíveis no nível municipal, avaliar o sistema, 

segundo critérios de satisfação do usuário, foge à proposta original deste estudo. 
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Definição dos perfis 

A construção dos perfis extremos é uma parte importante no desenvolvimento do trabalho 

desenvolvido pelo método GoM. Esta construção é elaborada por meio dos valores de ijkλ , 

estimados pelo modelo, que comparados com a freqüência marginal correspondente, dá 

indicações das características principais de cada perfil. Um total de quatro perfis foram 

gerados, considerando que uma categoria l, de uma variável j, seria característica de um perfil 

k se a relação entre ijkλ  e a freqüência marginal – RLFM – fosse maior que 1,20. O valor da 

RLFM é arbitrário, e sua escolha depende do grau de heterogeneidade que se queira apreender 

da amostra. Quanto maior seu valor, mais restritivo será o processo de inclusão de categorias 

das variáveis a um determinado perfil (SAWYER, LEITE e ALEXANDRINO, 2002). O 

Apêndice A apresenta as variáveis selecionadas e as respectivas RLFM. 

Assim, dentre os perfis delineados e baseados no marco teórico e nas variáveis determinadas, 

o perfil 1 seria o mais satisfatório para as necessidades da população e é definido por uma 

tipologia de boa infra-estrutura instalada, com características de predisposição mediana, e 

demanda realizada sem distorções. O perfil 4, por sua vez, define o contrário, com estrutura 

instalada deficiente, características de predisposição que indicam demanda potencial não 

realizada, e demanda efetiva pequena e concentrada em procedimentos típicos de regiões sub-

desenvolvidas. 

Os perfis 2 e 3, por sua vez, são intermediários nesses padrões. O perfil 2 está mais 

caracterizado por oferta de serviços de urgência e demanda realizada principalmente nesses 

procedimentos, enquanto o perfil 3, apesar de apresentar níveis menores de urbanização, conta 

apenas com ambulatórios básicos, concentrando suas atividades em procedimentos 

preventivos. Em contraposição, o perfil 2 foi caracterizado com indicadores de morbidade em 

piores níveis que aqueles detectados no perfil 3. Apesar dessa aparente incoerência, as 

diferenças na morbidade podem indicar uma demanda seletiva e direcionada para os serviços 

instalados, que se caracterizam por serviços de urgência no perfil 2 e ambulatoriais no perfil 3. 

A nomenclatura adotada não pretende sintetizar a descrição destes perfis, mas fazer 
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referências às suas principais características, que foram descritas detalhadamente nas seções 

que se seguem.  

Perfil 1– Alta urbanização, oferta especializada de serviços e demanda de internação 
eletiva 

Este perfil é caracterizado por municípios altamente urbanizados com estrutura social 

desenvolvida. A demanda potencial se caracteriza por média predisposição demográfica ao 

uso do sistema de saúde e por baixa morbidade. 

A oferta do sistema de saúde instalada se caracteriza por ter hospital com Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI – e unidades ambulatoriais destinadas principalmente a consultas médicas. O 

município tem ainda unidade de vigilância sanitária e programa de saúde da família. Os 

municípios pertencentes a estes perfil são principalmente pertencentes às macrorregiões de 

saúde de Alfenas, Belo Horizonte, Divinópolis, Patos de Minas, Uberaba e Uberlândia. 

A demanda realizada se caracteriza por altos gastos, por habitantes, em internações eletivas e 

em procedimentos especializados, destacando-se as internações para partos e causas externas. 

Esse perfil ainda se caracteriza por não encaminhar internações para longas distâncias e por ter 

uma quantidade média de atendimentos ambulatoriais, de custo mediano por habitantes. 

Perfil 2 – Urbanização média, oferta mista de serviços e demanda ambulatorial de 
urgência 

Este perfil é caracterizado por municípios com níveis de urbanização médios a altos, com 

estrutura social em níveis médios a baixos. A demanda potencial se caracteriza por média 

predisposição demográfica ao uso do sistema de saúde e por alta morbidade. 

A oferta do sistema de saúde instalada conta com hospital sem UTI e unidades ambulatoriais 

destinadas principalmente a consultas médicas e odontológicas e serviços de urgência e 

emergência29. O perfil tem ainda unidade de vigilância sanitária e programa de saúde da 

                                                 
29 A presença da sala de gesso é um ambiente típico de estabelecimentos que prestam atendimento de urgência 
(unidades de pronto atendimento) e foi utilizada como proxy de serviços de urgência e emergência. 
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família. Os municípios pertencentes a estes perfil são principalmente pertencentes às 

macrorregiões de saúde de Barbacena, Governador Valadares, Juiz de Fora e Ponte Nova. 

A demanda realizada, desse perfil, caracteriza-se por atendimentos ambulatoriais com altos 

gastos de urgência e emergência e baixos gastos em consultas. Esses atendimentos 

ambulatoriais destinam-se a doenças sistêmicas e infecto-contagiosas. As internações tendem 

a ser longas e também destinadas a doenças sistêmicas e infecto-contagiosas. Os gastos com 

internações são principalmente nas internações básicas, que, por sua vez, têm um custo médio-

alto, e são principalmente de emergências, em detrimento das internações eletivas. Poucas 

internações são realizadas fora do município e, quando se realizam, as distâncias percorridas 

são pequenas. 

Perfil 3 – Média urbanização, oferta básica de serviços e demanda ambulatorial 
preventiva 

Este perfil é caracterizado por municípios com níveis de urbanização médios a baixos, com 

estrutura social em níveis médios a altos. A demanda potencial se caracteriza por uma 

predisposição demográfica média ao uso do sistema de saúde, mas com, relativamente, muitos 

idosos e por uma fecundidade em níveis médios a altos. Tanto a morbidade referida como a 

diagnosticada está situada em níveis médios a baixos. 

A oferta do sistema de saúde instalada se caracteriza por não dispor de hospital e ter muitas 

unidades ambulatoriais destinadas, principalmente, a consultas médicas, não sendo 

característica a presença de unidades de pronto atendimento. O perfil não tem unidade de 

vigilância sanitária, mas conta com programa de saúde da família. Os municípios pertencentes 

a estes perfil são principalmente pertencentes às macrorregiões de saúde de Barbacena, Belo 

Horizonte, Divinópolis, Juiz de Fora, Ponte Nova e Uberaba. 

A demanda realizada, desse perfil, caracteriza-se por atendimentos ambulatoriais com altos 

gastos em consultas e vacinações. As internações tendem a ser longas, sendo mais 

dispendiosas para procedimentos eletivos do que para emergências tendo, os pacientes, 

percorrido distâncias médias a longas. Os gastos com internações são principalmente nas 
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internações básicas, que, por sua vez, têm um custo médio-alto, e são principalmente de 

emergências, em detrimento das internações eletivas, e básicas, em detrimento das 

especializadas. 

Perfil 4 – Baixa urbanização, oferta deficitária e demanda subdesenvolvida 

Este perfil é caracterizado por municípios poucos urbanizados, com infra-estrutura urbana 

deficitária e estrutura social pouco avançada. A demanda potencial se caracteriza por alta 

fecundidade e muitas crianças. Tanto a morbidade referida como a diagnosticada está situada 

em níveis altos. 

A oferta do sistema de saúde instalada se caracteriza por não ter hospital e contar com poucas 

unidades ambulatoriais com pequena estrutura física, sem a presença de unidades de pronto 

atendimento. O perfil não se caracteriza por serviços de vigilância sanitária instalados. Os 

municípios pertencentes a estes perfil são principalmente pertencentes às macrorregiões de 

saúde de Diamantina, Governador Valadares, Montes Claros, Pará de Minas e Teófilo Otoni. 

A demanda realizada desse perfil caracteriza-se por poucos gastos por habitantes em 

atendimentos ambulatoriais e em internações. Os atendimentos ambulatoriais destinam-se a 

doenças sexualmente transmissíveis, ao pré-parto, à atenção à saúde da mulher e à urgências. 

As internações tendem a ser curtas para procedimentos básicos tendo os pacientes percorrido 

longas distâncias para serem internados. As internações são ainda caracterizadas por serem 

destinadas a partos e a doenças infecto-contagiosas e, raramente, destinadas a doenças 

sistêmicas e para causas externas. 

Definição do pertencimento dos municípios a dois ou mais perfis 

Após a definição dos perfis extremos, é necessário determinar parte dos municípios 

simultaneamente pertencentes a dois ou mais perfis. Foram criados algoritmos que se 

destinaram à definição de tipos mistos de perfis, considerando a predominância de algum 

perfil. Assim, o perfil genérico k foi considerado com predominante se 70.0>=ikg , ou seja, 

município tem pelo menos 70% das características do perfil extremo k. O perfil misto de dois 
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perfis k e k’ foi assim considerado quando 70.0' >=+ ikik gg  e a predominância em k ocorre 

quando 'ikik gg > . As demais condições foram entendidas como perfis indefinidos ou amorfos. 

Resultados 

A avaliação dos resultados será feita a partir da comparação entre os perfis e as variáveis 

utilizadas como base de dados. Os perfis delineados serão descritos por gráficos do tipo 

boxplot (BLANXART apud CERQUEIRA 200430), com valores de diversas variáveis, sem 

categorização e da avaliação de tabelas e outros gráficos. Posteriormente será feita uma análise 

da distribuição espacial dos perfis no território do estado de Minas Gerais. Os perfis serão 

referenciados de acordo com a numeração estabelecida na seção onde os mesmos foram 

definidos. 

Descrição dos perfis 

A aderência às categorias dos perfis extremos e mistos a fatores de demanda potencial ao uso 

do sistema de saúde está representada nos gráficos 1 a 4, da figura 5. A Taxa de Urbanização, 

representando os fatores ambientais, é mais baixa em municípios categorizados como perfil 4 

e aumenta progressivamente até o perfil 1. Este padrão também é observado na análise dos 

perfis mistos, já que a presença do perfil 1, na composição do perfil misto, aumenta a 

probabilidade do município ter maior nível de urbanização. A Taxa de Fecundidade Total 

(gráfico 2, da figura 6) apresenta padrão oposto ao da Taxa de Urbanização, ou seja,  é 

ascendente do perfil 4 para o perfil 1. 

A Taxa de Analfabetismo e a proporção da população abaixo da linha da pobreza, variáveis 

representantes da estrutura social, são maiores no perfil 4 do que no 1 (gráfico 3 e 4, da figura 

6). Entretanto esta tendência não é constante, pois os perfis intermediários geram uma inflexão 

na tendência. Dessa maneira, os municípios categorizados pelo perfil de urbanização média a 

alta (perfil 2) têm maior probabilidade de ter mais analfabetos e mais pobreza do que os 

municípios categorizados na urbanização média a baixa (perfil 3). 
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Gráfico 1 - Taxa de urbanização (demanda 
potencial – fatores de predisposição – fatores 
ambientais) 

Gráfico 2 – Taxa de fecundidade total (demanda 
potencial – fatores de predisposição – fatores 
demográficos) 

  
Gráfico 3 – Taxa de analfabetismo (demanda 
potencial – fatores de capacitação – estrutura 
social) 

Gráfico 4 – Proporção da população abaixo da 
linha da pobreza (demanda potencial – fatores 
de capacitação – estrutura social) 

  
Figura 5 – Gráficos mostrando fatores de predisposição e de capacitação ao uso (demanda 

potencial), segundo perfis de utilização do sistema de saúde. Minas Gerais. Brasil. 2000 
Nota –   1,2,3,4: Perfil k predominante 

12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43 (kk’): Perfil misto predominante em k com características de k’ 
99: Perfil Amorfo. 

Fonte – Dados trabalhados pelo autor do artigo 

 

Os indicadores de morbidade, representando os fatores de necessidade de uso do sistema de 

saúde possuem a mesma inflexão observada nos fatores de estrutura social, descritos no 

parágrafo anterior. Tal inflexão denota que os municípios categorizados como urbanização 

média a alta (perfil 2) teriam piores indicadores de morbidade que aqueles categorizados com 

urbanização média a baixa (perfil 3). Adicionalmente, os indicadores de morbidade 

                                                                                                                                                          
30 BLANXART, M. F. et al. Análisis exploratorio de datos: nuevas técnicas estadísticas. Barcelona: Promociones 
y Publicaciones Universitarias. 1992. 296p apud CERQUEIRA, 2004 
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diagnosticada (gráficos 7 e 8, da figura 6) demonstram uma tendência similar, com a mesma 

inflexão entre os perfis 2 e 3. Os perfis de alta urbanização (perfil 1) e baixa urbanização 

(perfil 4) estão em extremos opostos de baixa e alta morbidade, respectivamente. 

Gráfico 5 – Dificuldade de subir escadas 
(demanda potencial – fator de necessidade – 
morbidade auto-referida) 

Gráfico 6 – Proporção da população com 
problemas mentais (demanda potencial – fator 
de necessidade – morbidade auto-referida) 

  
Gráfico 7 - Taxa de mortalidade infantil 
(demanda potencial – fator de necessidade – 
morbidade diagnosticada) 

Gráfico 8 – Esperança de vida ao nascer 
(demanda potencial – fator de necessidade – 
morbidade diagnosticada) 

  
Figura 6 – Gráficos mostrando fatores de necessidade ao uso (demanda potencial), segundo perfis 

de utilização do sistema de saúde. Minas Gerais. Brasil. 2000 
Nota –   1,2,3,4: Perfil k predominante 

12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43 (kk’): Perfil misto predominante em k com características de k’ 
99: Perfil Amorfo. 

Fonte – Dados trabalhados pelo autor do artigo 
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Gráfico 9 - Consultórios por mil habitantes 
(oferta – disponibilidade de recursos) 

Gráfico 10 – Proporção de municípios com salas 
de gesso (oferta – disponibilidade de recursos) 
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Gráfico 11 – Menor distância percorrida para 
internação em outro município (oferta – 
disponibilidade de recursos) 

Gráfico 12 – Proporção de municípios com leitos 
de UTI e Clínica Médica, segundo perfil 
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Figura 7 – Gráficos mostrando a disponibilidade de recursos (oferta), segundo perfis de utilização. 
Minas Gerais. Brasil. 2000 

Nota –   1,2,3,4: Perfil k predominante 
12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43 (kk’): Perfil misto predominante em k com características de k’ 
99: Perfil Amorfo. 

Fonte – Dados trabalhados pelo autor do artigo 

A avaliação dos recursos instalados nos municípios apresenta padrões diversos quando os 

recursos de atendimento básicos e mais sofisticados são avaliados. Os recursos de atendimento 

básico, como consultórios médicos e salas de gesso31 (gráfico 9 e 10, da figura 7), têm maior 

probabilidade de serem encontrados em municípios com características de alta urbanização do 

que nos de baixa urbanização, como era de se esperar. Entretanto, os perfis intermediários (2 e 

3) possuem probabilidades maiores que o perfil de alta urbanização (perfil 1) de possuírem 

consultórios médicos por habitante. Contudo, a estrutura ambulatorial talvez esteja instalada 
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junto à estrutura hospitalar, nos municípios do perfil 1, e não estejam sendo contabilizados nos 

dados ambulatoriais. Equipamentos mais sofisticados, como, por exemplo, leitos de UTI 

(gráfico 12, figura 7) são freqüentes nos municípios com predominância no perfil 1 e 

inexistentes nos demais. Os leitos de clínica médica são mais comuns em municípios com 

características do perfil 1 e 2 e quase inexistentes nos municípios com características do perfil 

3 e 4. Finalmente, as distâncias percorridas são maiores no perfil intermediário 2 (urbanização 

média a alta) do que nos municípios de urbanização média a baixa (perfil 3). 

Gráfico 13 – Custo, por habitante, de 
internações de alta complexidade, de residentes 
no município (demanda realizada – tipo do uso) 

Gráfico 14 – Custo, por habitante, das 
internações de procedimentos básicos, de 
residentes no município (demanda realizada – 
tipo do uso) 

  
Figura 8 – Gráficos mostrando o tipo do uso (demanda realizada), segundo perfis de utilização. 

Minas Gerais. Brasil. 2000 
Nota –   1,2,3,4: Perfil k predominante 

12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43 (kk’): Perfil misto predominante em k com características de k’ 
99: Perfil Amorfo. 

Fonte – Dados trabalhados pelo autor do artigo 

Os indicadores do tipo do uso (demanda realizada) são representados na Figura 8. Observa-se 

que as internações de alta complexidade, de pacientes residentes nos municípios, são mais 

dispendiosas para pacientes residente em municípios categorizados no perfil 1, apresentando 

um padrão descendente até o perfil 4. Já as internações de procedimentos básicos tiveram um 

custo maior por habitante nos municípios do perfil 2, seguido por municípios do perfil 1, 3 e 4, 

nesta ordem. Vale ressaltar que a oferta de recursos hospitalares é de equipamentos mais 

sofisticados no perfil 1, e de leitos de clínicas básicas em municípios do perfil 2 (figura 7). Ou 

seja, a demanda do sistema de saúde tem seguido a oferta de recursos, sugerindo, neste caso, 

                                                                                                                                                          
31 proxy de pronto atendimento 
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que a demanda realizada optou pelos hospitais mais próximos e pelos recursos instalados nos 

próprios municípios. 

Gráfico 15 – Atendimentos ambulatoriais de 
urgência (demanda realizada – motivo do uso) 

Gráfico 16 – Atendimentos ambulatoriais de 
doenças crônicas (demanda realizada – motivo 
do uso) 

  
Figura 9 – Gráficos mostrando o motivo do uso de atendimento ambulatoriais (demanda realizada), 

segundo perfis de utilização. Minas Gerais. Brasil. 2000 
Nota –   1,2,3,4: Perfil k predominante 

12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43 (kk’): Perfil misto predominante em k com características de k’ 
99: Perfil Amorfo. 

Fonte – Dados trabalhados pelo autor do artigo 

A demanda realizada para atendimentos ambulatoriais de urgência é mais comum no perfil 4, 

sugerindo um sistema de saúde preventivo deficiente (Gráfico 15, figura 9). Nos municípios 

com presença do perfil de alta urbanização (perfil 4) a demanda por atendimentos 

ambulatoriais de urgência é baixo, sugerindo que os atendimentos de urgência ocorram na rede 

hospitalar ou que o sistema de prevenção seja mais eficiente. Os atendimentos de urgência são 

ligeiramente maiores no perfil 2 do que no perfil 3. Já a demanda realizada de atendimentos de 

doenças crônicas32 (gráfico 16, figura 9) são mais comuns nos municípios de urbanização 

média a baixa (perfil 3), do que nos municípios de urbanização média a alta (perfil 2), 

sugerindo que a demanda realizada por atendimentos preventivos é mais comum nos 

municípios do perfil 3. Adicionalmente, a presença de unidades de pronto atendimento nos 

municípios do perfil 2, aparentemente, aumenta a demanda realizada por atendimentos de 

urgência. 

                                                 
32 Proxy de atendimentos ambulatoriais preventivos 
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Gráfico 17 – Internações de pacientes em 
conseqüência de causas externas de morbidade 
(demanda realizada – motivo do uso) 

Gráfico 18 – Internações de pacientes em 
conseqüência de doenças infecto-contagiosas 
(demanda realizada – motivo do uso) 

  
Figura 10 – Gráficos mostrando o motivo do uso de atendimento hospitalares (demanda realizada), 

segundo perfis de utilização. Minas Gerais. Brasil. 2000 
Nota –   1,2,3,4: Perfil k predominante 

12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43 (kk’): Perfil misto predominante em k com características de k’ 
99: Perfil Amorfo. 

Fonte – Dados trabalhados pelo autor do artigo 

A análise das internações de pacientes em conseqüências de causa externas é mais comum em 

municípios caracterizados pelo perfil 1, corroborando com a literatura que destaca a maior 

ocorrência de acidentes em municípios mais populosos (CARVALHO e CRUZ, 1998). As 

internações devido a doenças infecto-contagiosas são mais comuns nos municípios do perfil 2, 

que possuem hospitais, seguido pelos municípios do perfil 4, que não possuem hospital mas 

tem fatores que indicam demanda potencial por serviços desta natureza. A inexistência de 

hospitais nos municípios caracterizados pelo perfil 3, assim como uma demanda realizada 

aparentemente preventiva, poderia explicar a pequena demanda para internações por causas 

evitáveis nessas cidades. 

Distribuição dos perfis na população e nos municípios 

A tabela 1 enumera o total de municípios e a população em cada uma das categorias definidas. 

Notas-se que, para o total de municípios do estado, o perfil puro 3 concentra a maior parcela 

dos municípios (17,5%). Entretanto, a avaliação do total da população contida em cada perfil 

puro revela que cerca 57,9% da população reside em municípios cuja estrutura pode ser 

considerada como boa (Perfil puro 1). O perfil puro 4, que representa os municípios mais 

deficitários, representa 13,8% dos municípios mineiros e 4,5% do total da população do 
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estado. Cabe ressaltar, que, embora 4,5% represente uma pequena parcela da população, 

25,4% ou 12% da população do estado reside em municípios representados por perfis mistos, 

mas com predominância do perfil 4 sobre os demais. 

Tabela 1 
Total de municípios e população em cada perfil. Municípios do estado de Minas Gerais, 2000 

Municípios População 
Perfil Absoluto % Absoluto % 

Total 182 21.3% 12121124 67.7% 
Puro 101 11.8% 10374702 57.9% 
1+2 65 7.6% 1363264 7.6% 
1+3 11 1.3% 142938 0.8% 

1) Alta urbanização, oferta 
especializada de serviços e 
demanda de internação eletiva 

1+4 5 0.6% 240220 1.3% 
Total 184 21.6% 2129219 11.9% 
Puro 74 8.7% 777832.7 4.3% 
2+1 59 6.9% 769058.3 4.3% 
2+3 16 1.9% 99057 0.6% 

2) Urbanização média, oferta 
mista de serviços e demanda 
ambulatorial de urgência 

2+4 35 4.1% 483270.7 2.7% 
Total 260 30.5% 1387093 7.7% 
Puro 149 17.5% 635068.6 3.5% 
3+1 25 2.9% 265284 1.5% 
3+2 30 3.5% 150973.7 0.8% 

3) Média urbanização, oferta 
básica de serviços e demanda 
ambulatorial preventiva 

3+4 56 6.6% 335766.4 1.9% 
Total 217 25.4% 2127032 11.9% 
Puro 118 13.8% 813431.7 4.5% 
4+1 19 2.2% 537900.9 3.0% 
4+2 37 4.3% 512788.9 2.9% 

4) Baixa urbanização, oferta 
deficitária e demanda 
subdesenvolvida 

4+3 43 5.0% 262910.3 1.5% 
Amorfos 99 10 1.2% 140666.1 0.8% 

Fonte – Elaborada pelo autor do artigo 

Embora grande parcela da população mineira resida em municípios com boa infra-estrutura 

instalada, uma grande heterogeneidade na distribuição dos perfis foi observada. A tabela 2 

enumera o percentual de municípios em cada uma das mesorregiões segundo os perfis 

delineados. A característica mais marcante é que os municípios pertencentes a mesoregião de 

Montes Claros, Diamantina e Teófilo Otoni são, em grande parte, caracterizado com sistema 

de saúde deficiente (perfil 4). Já os municípios de Uberaba e Uberlândia são caracterizados 

pela melhor estrutura de saúde. 
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Tabela 2 
Percentual de municípios com predominância nos perfis, segundo mesorregião de saúde de referência. 

Municípios do estado de Minas Gerais, 2000 
Mesorregião de referência Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 
ALFENAS 20,8% 5,8% 24,7% 0,0% 
BARBACENA 9,8% 11,8% 39,2% 0,0% 
BELO HORIZONTE 17,9% 8,5% 15,1% 4,7% 
DIMANTINA 0,0% 4,2% 0,0% 41,7% 
DIVINÓPOLIS 24,6% 10,5% 33,3% 0,0% 
GOVERNADOR VALADARES 6,1% 15,9% 4,9% 25,6% 
JUIZ DE FORA 4,3% 19,1% 34,0% 0,0% 
MONTES CLAROS 1,2% 0,0% 0,0% 61,6% 
PARÁ DE MINAS 13,3% 3,3% 3,3% 10,0% 
PONTE NOVA 3,8% 19,2% 17,3% 1,9% 
TEÓFILO OTONI 0,0% 0,0% 0,0% 41,7% 
UBERABA 25,9% 0,0% 22,2% 0,0% 
UBERLÂNDIA 26,7% 3,3% 13,3% 0,0% 

Fonte – Dados trabalhados pelo autor do artigo 

Em uma análise mais detalhada, a tabela 3, por exemplo, destaca que 87% dos municípios da 

macrorregião de Montes Claros (60% da população da macrorregião) são categorizados no 

perfil de baixa infra-estrutura instalada, altos níveis de morbidade e baixos índices de 

urbanização (perfil 4). Já no caso da macrorregião de Belo Horizonte (tabela 3), que representa 

25% da população do Estado, 30% dos municípios (89,1% da população) têm como perfil 

predominante o perfil 1 (tabela 4). 

Tabela 3 
Total de municípios e população dos perfis puros e mistos na Macro-região do Norte de Minas, Minas 

Gerais, 2000 
Municípios População 

Perfil Absoluto % Absoluto % 
Total 4 4.7% 461704 32.2% 

Puro 1 1.2% 306947 21.4% 
1+2 1 1.2% 50300 3.5% 
1+3 0 0.0% 0 0.0% 

1) Alta urbanização, oferta 
especializada de serviços e 
demanda eletiva 

1+4 2 2.3% 104457 7.3% 
Total 5 5.8% 109782 7.6% 

Puro 0 0.0% 0 0.0% 
2+1 1 1.2% 36720 2.6% 
2+3 0 0.0% 0 0.0% 

2) Urbanização média, oferta 
mista de serviços e demanda 
de urgência 

2+4 4 4.7% 73062 5.1% 
Total 1 1.2% 2767 0.2% 

Puro 0 0.0% 0 0.0% 
3+1 0 0.0% 0 0.0% 
3+2 0 0.0% 0 0.0% 

3) Média urbanização, oferta 
básica de serviços e 
demanda preventiva 

3+4 1 1.2% 2767 0.2% 
Total 75 87.2% 861326 60.0% 

Puro 53 61.6% 383801 26.7% 
4+1 11 12.8% 351966 24.5% 
4+2 6 7.0% 92283 6.4% 

4) Baixa urbanização, oferta 
deficitária e demanda 
subdesenvolvida 

4+3 5 5.8% 33276 2.3% 
Amorfos 99 1 1.2% 0 0.0% 

Fonte – Elaborado pelo autor do artigo 
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Tabela 4 
Distribuição espacial dos perfis puros e mistos na Macro-região do Central de Minas (Belo Horizonte), 

Minas Gerais. 2000 
Municípios População 

Perfil Absoluto % Absoluto % 
Total 25 29.1% 4351468 89.1% 

Puro 16 18.6% 4128325 84.5% 
1+2 8 9.3% 185271 3.8% 
1+3 1 1.2% 37872 0.8% 

1) Alta urbanização, oferta 
especializada de serviços e 
demanda eletiva 

1+4 0 0.0% 0 0.0% 
Total 18 20.9% 220343 4.5% 

Puro 6 7.0% 47734 1.0% 
2+1 3 3.5% 59206 1.2% 
2+3 4 4.7% 28147 0.6% 

2) Urbanização média, oferta 
mista de serviços e demanda 
de urgência 

2+4 5 5.8% 85256 1.7% 
Total 31 36.0% 239978 4.9% 

Puro 14 16.3% 58785 1.2% 
3+1 6 7.0% 120684 2.5% 
3+2 3 3.5% 21008 0.4% 

3) Média urbanização, oferta 
básica de serviços e 
demanda preventiva 

3+4 8 9.3% 39502 0.8% 
Total 11 12.8% 72791 1.5% 

Puro 3 3.5% 15014 0.3% 
4+1 0 0.0% 0 0.0% 
4+2 4 4.7% 39487 0.8% 

4) Baixa urbanização, oferta 
deficitária e demanda 
subdesenvolvida 

4+3 4 4.7% 18291 0.4% 
Amorfos 99 1 1.2% 0 0.0% 

Fonte – Elaborado pelo autor do artigo 

Distribuição espacial dos perfis no estado de Minas Gerais 

A figura 11 apresenta a regionalização das mesorregiões de saúde proposta pelo Plano Diretor 

de Regionalização da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais – SES-MG (2002). Esse 

mapa-chave visa auxiliar as referências às áreas geográficas que serão feitas ao longo da 

descrição dos resultados. 
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Figura 11 – Macro regiões de saúde. Minas Gerais, 2000 
Fonte – Elaborado pelo autor a partir de dados da SES-MG (2002) e IBGE (2003) 

 

A distribuição espacial dos perfis, para todo o Estado está apresentado na Figura 12. A 

distribuição para o perfil 1, que caracteriza os municípios com sistema de saúde mais 

adequado, está regionalizada na região sudoeste do estado. O perfil 4, que caracteriza os piores 

padrões, está localizado na região norte e nordeste do estado. O perfil 2, apesar de menos 

concentrado espacialmente é mais freqüente na região leste e sul do estado, e o perfil 3, 

também menos concentrado espacialmente, está localizado principalmente na região sul. A 

distribuição espacial apresenta similaridades marcantes com a distribuição do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (PNUD, IPEA e FJP, 2003). Essa similaridade entre as 

duas distribuições valoriza o procedimento adotado dando indicações de que existe aderência 

entre os resultados. 
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Figura 12 – Distribuição espacial dos perfis puros e mistos no estado de Minas Gerais. 2000 
Fonte – Elaborado pelo autor do artigo 
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A heterogeneidade da distribuição dos perfis pode ainda ser destacada pela análise de recortes 

espaciais mais detalhados. A figura 13 apresenta as tipologias predominantes para cada perfil, 

na mesorregião de Saúde Norte (Montes Claros, destacado pela elipse no mapa). O município 

de Montes Claros é o único que aderiu predominantemente ao perfil de alto potencial (perfil 

1). A presença grande de municípios categorizados no perfil 4 indica regiões morbidade alta e 

estrutura instalada deficiente. Na mesorregião de saúde central (Belo Horizonte, destacada na 

figura 14), os municípios categorizados como predominantes no perfil 1 e coincidem com a 

conurbação da cidade de Belo Horizonte (eixo Noroeste-Sudeste, destacado no mapa), sendo 

que os demais perfis são dispersos no restante da região central. 

 
Figura 13 -  Distribuição espacial dos perfis puros e mistos na mesorregião do norte de minas, Minas 

Gerais. 2000 
Fonte – Elaborado pelo autor do artigo 
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Figura 14 –  Distribuição espacial dos perfis puros e mistos no mesorregião de saúde Central (Belo 

Horizonte), Minas Gerais. 2000 
Fonte – Elaborado pelo autor do artigo 

Concluindo, a análise dos resultados para o estado de Minas Gerais poderia demonstrar que os 

problemas do estado são localizados em algumas regiões e que grande parte da população vive 

em municípios com boa infra-estrutura em saúde. Entretanto, a análise detalhada das regiões e 

da geografia das regiões ressalta grandes desigualdades na distribuição dos recursos. Pessoas 

residentes no extremo norte, da macrorregião Norte (figura 13), precisam se deslocar cerca de 

400 km33 para chegar Montes Claros. Em contraposição, na região central do estado, além de 

se caracterizar por um sistema de saúde mais bem instalado, essas distâncias estariam entre 50 

e 100 km. Tais constatações atestam que, no caso da região de Montes Claros, existe a 

necessidade de investimentos em regiões afastadas do pólo já constituído, para a instalação de 

novos serviços e de nova infra-estrutura, ambos visando a serviços de prevenção e de 

urgência. 
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Apontamentos Finais 

As desigualdades destacadas na análise visual das cartas temáticas geradas ao fim deste 

trabalho demonstram uma grande desigualdade na distribuição dos recursos em saúde no 

estado de Minas Gerais. Os dados indicaram que a demanda realizada têm seguido a oferta de 

serviços, indicando que os investimentos em infra-estrutura não devem estar concentrados em 

pólos já constituídos. É necessária a melhor estruturação das instalações em cidades que ainda 

não se caracterizam como centro regional na área de saúde, como meio de viabilizar o acesso 

da população de recursos mais completos. 

Os dados analisados e o tema saúde são complexos, entretanto, o método de categorização 

adotado é capaz de subsidiar a análise da temática. Por meio do trabalho aqui desenvolvido, 

foi possível detectar as regiões com deficiências no seu sistema de saúde e, embasar decisões 

de alocação de recursos em infra-estrutura e em serviços de prevenção. Entretanto, outros 

fatores sociais e econômicos devem ser levados em conta. A Norma Operacional de 

Assistência à Saúde de 2002 – NOAS – 01/02 (BRASIL, 2002) é um avanço na legislação 

brasileira, que tem gerado Planos de Diretores de Regionalização – PDR – preocupados com a 

solução dos problemas no Estado. Entretanto, cabe questionar se como outras regiões do país, 

assim como os critérios determinados pelo PDR vigente, está coerente com as necessidades 

específicas da população residente nos municípios. 

Outra dimensão que merece considerações detalhadas é a exploração da área que compõe a 

população que demanda saúde, pois, apesar das restrições, vários estudos baseiam a 

caracterização da oferta nos limites políticos administrativos. Wennberg e Gittelsohn (1973) 

inovaram tal questão ao utilizar utilizaram unidades geográficas construídas para refletir a 

influência de um serviço hospitalar a que eles denominaram mercado hospitalar34. A 

identificação dos mercados de cada serviço, ou de um conjunto de serviços, permite a 

                                                                                                                                                          
33 Distância euclidiana 
34 Os mercados hospitalares são pequenas áreas definidas com base no agrupamento de unidades de áreas 
menores visando à criação de regiões onde a maioria da população residente utiliza certo estabelecimento de 
saúde (WENNBERG e GITTELSOHN, 1973) 
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identificação da população que potencialmente recorre aos serviços, permitindo o cálculo de 

outras medidas de uso do sistema35. 
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Apêndice A 

Estimativas da relação entre λ e a freqüência marginal 

Tabela 5 
Estimativas da relação de ijkλ  com a Freqüência marginal (RLFM), por categorias das variáveis e 

freqüências absolutas. Minas Gerais (continua) 
RLFM NOME DESCRIÇÃO VARIAVEL CATEGORIAS FREQ 1 2 3 4 

AMB01 1 213 0.0000 0.1928 1.1096 2.6380
 2 213 0.0000 1.3324 1.6744 1.0216
 3 213 0.1660 2.4748 1.2160 0.3404
 

Taxa de urbanização 

4 214 3.8187 0.0000 0.0000 0.0000
AMB02 1 213 0.0000 0.4408 0.0000 3.1608
 2 213 0.0000 2.2248 1.1416 0.8392
 3 213 1.1444 1.3344 1.6344 0.0000
 

Proporção de domicílios com energia 
elétrica 

4 214 2.8442 0.0000 1.2191 0.0000
AMB03 1 213 0.0000 0.0000 0.0000 3.7956
 2 213 0.0000 2.3020 1.6304 0.2044
 3 213 1.0292 1.6980 1.4024 0.0000
 

Proporção de domicílios com 
abastecimento de água adequado 

4 214 2.9590 0.0000 0.9633 0.0000
AMB04 1 213 0.0000 0.0000 0.4796 3.1972
 2 213 0.0000 1.6216 1.6200 0.8028
 3 213 0.2584 2.3784 1.6212 0.0000
 

Proporção de domicílios com esgoto 
adequado 

4 214 3.7267 0.0000 0.2785 0.0000
DEM01 1 213 1.3672 1.8524 1.1704 0.0000
 2 213 1.3864 1.5044 1.3700 0.0000
 3 213 1.2464 0.6432 1.4596 0.6944
 

Proporção da população entre zero e 
nove anos 

4 214 0.0000 0.0000 0.0000 3.2924
DEM02 1 213 0.0000 0.4588 0.6420 2.9356
 2 213 0.0000 1.6660 1.3112 0.9108
 3 213 0.4192 1.8752 1.5096 0.1536
 

Proporção da população de mulheres 
de 15 a 39 anos 

4 214 3.5665 0.0000 0.5351 0.0000
DEM03 1 213 1.8976 0.0000 0.1708 1.9656
 2 213 1.5588 0.2400 0.8140 1.3628
 3 213 0.5440 1.7680 1.0380 0.6716
 

Proporção de homens com 65 anos ou 
mais 

4 214 0.0000 1.9841 1.9693 0.0000
DEM04 1 213 1.1832 0.0000 0.6172 2.1632
 2 213 1.8372 0.0000 1.0092 1.1612
 3 213 0.9796 1.6220 0.7624 0.6756
 

Proporção de mulheres com 65 anos ou 
mais 

4 214 0.0000 2.3685 1.6048 0.0000
DEM05 1 201 2.6835 1.1076 0.7453 0.0000
 2 219 1.0770 1.4082 1.6012 0.0000
 3 216 0.3553 1.4605 1.6312 0.4957
 

Taxa de fecundidade total 

4 217 0.0000 0.0287 0.0000 3.4433
LOC01 1 213 2.7616 1.3908 0.0000 0.0000
 2 211 1.2534 2.6409 0.0000 0.0000
 3 0     
 

Percentual de internações realizadas 
fora município de residência 

4 429 0.0000 0.0000 1.9881 1.9881
LOC02 1 213 3.5136 1.0392 0.0000 0.0000
 2 213 0.3064 2.4052 1.1392 0.0000
 3 213 0.1800 0.5556 1.9444 1.0900
 

Distância média percorrida 

4 214 0.0000 0.0000 0.9127 2.8984
LOC03 1 213 0.4488 0.0000 2.8532 0.0000
 2 213 0.2236 1.7276 1.1104 0.9772
 3 213 1.4292 1.2240 0.0364 1.6008
 

Distância média percorrida pelo 
paciente encaminhado 

4 214 1.8908 1.0442 0.0000 1.4167
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Tabela 5 
Estimativas da relação de ijkλ  com a Freqüência marginal (RLFM), por categorias das variáveis e 

freqüências absolutas. Minas Gerais (continua). 
NOME DESCRIÇÃO VARIAVEL CATEGORIAS FREQ RLFM 

MBD01 1 213 2.3636 0.4536 1.2320 0.0000
 2 208 0.9041 1.5496 1.7193 0.0000
 3 194 0.6586 1.0128 0.3916 1.9035
 

Taxa de mortalidade infantil 

4 238 0.1401 0.9986 0.6577 2.0355
MBD02 1 212 0.0000 0.0000 0.0000 3.2590
 2 213 0.0000 2.4516 1.2096 0.7540
 3 213 1.0884 1.5484 1.6588 0.0000
 

Esperança de vida ao nascer 

4 215 2.8885 0.0000 1.1226 0.0000
MBD03 1 212 0.0000 0.0000 0.0000 3.2582
 2 213 0.0000 2.4404 1.2104 0.7548
 3 212 1.0594 1.5659 1.6687 0.0000
 

Probabilidade de sobrevivência até os 
40 anos 

4 216 2.9099 0.0000 1.1142 0.0000
MBD04 1 213 0.0000 0.0000 0.0000 3.2476
 2 212 0.0000 2.4474 1.2169 0.7554
 3 213 1.0860 1.5624 1.6568 0.0000
 

Probabilidade de sobrevivência até os 
60 anos 

4 215 2.8909 0.0000 1.1222 0.0000
MBD05 1 213 1.7248 1.0552 1.4092 0.0000
 2 213 1.8284 1.3872 1.0840 0.0000
 3 213 0.4468 1.5576 1.1952 0.8152
 

Proporção de mortes por doenças 
infecto-contagiosas e mal definidas 
(Cap 1 + 20) 

4 214 0.0000 0.0000 0.3104 3.1721
MBD06 1 213 0.0000 0.0000 0.3304 3.0420
 2 213 0.5596 1.4836 1.2820 0.7296
 3 213 2.3584 0.9544 0.8184 0.2280
 

Proporção de mortes por doenças 
cardiovasculares e neoplasmas (Cap 
2+9) 

4 214 1.0777 1.5558 1.5629 0.0000
MBR01 1 213 1.2028 0.4848 1.4048 0.8308
 2 213 1.7000 0.6476 0.9596 0.7156
 3 213 1.0460 1.1300 0.9132 0.9344
 

Proporção da população com 
problemas mentais 

4 214 0.0514 1.7311 0.7195 1.5135
MBR02 1 213 1.8976 0.4196 1.3536 0.3480
 2 213 2.1024 0.5880 0.8160 0.5760
 3 213 0.0000 2.0980 1.0148 0.9092
 

Proporção da população com 
problemas de visão 

4 214 0.0000 0.8908 0.8124 2.1582
MBR03 1 213 1.4152 0.3344 1.5080 0.6420
 2 213 1.7940 0.7656 0.8248 0.6304
 3 213 0.7908 1.6488 0.5816 1.0800
 

Proporção da população com 
problemas de audição 

4 214 0.0000 1.2458 1.0813 1.6410
MBR04 1 213 1.2164 0.1464 1.6728 0.8480
 2 213 1.6896 0.8328 0.4776 1.0412
 3 213 1.0940 1.0436 0.9420 0.9380
 

Proporção da população com 
dificuldade de subir escadas 

4 214 0.0000 1.9689 0.9044 1.1677
 



 143

Tabela 5 
Estimativas da relação de ijkλ  com a Freqüência marginal (RLFM), por categorias das variáveis e 

freqüências absolutas. Minas Gerais (continua) 
NOME DESCRIÇÃO VARIAVEL CATEGORIAS FREQ RLFM 

MOT01 0 106 0.8984 0.7137 1.5105 0.7976
 1 187 1.9986 0.9489 0.3863 0.8324
 2 186 1.1913 1.3606 0.5216 1.0261
 3 187 0.5904 1.0251 1.2571 1.0662
 

Atendimentos ambulatoriais de doenças 
crônicas, por mil habitantes 

4 187 0.2831 0.8342 1.5484 1.1945
MOT02 0 602 0.7820 1.1833 0.9958 1.0283
 1 63 2.0595 0.8946 0.7527 0.4270
 2 62 1.5014 0.4795 0.9466 1.0740
 3 63 1.6716 0.8581 0.7392 0.8095
 

Atendimentos ambulatoriais de DST, 
por mil habitantes 

4 63 0.8405 0.0000 1.5878 1.4068
MOT03 0 344 0.8638 1.0677 1.0345 1.0191
 1 127 1.9839 0.9034 0.3966 0.8758
 2 127 1.7483 0.4047 0.9013 0.9906
 3 127 0.6430 1.2973 1.0114 1.0268
 

Atendimentos ambulatoriais de doenças 
típicas de idosos, por mil habitantes 

4 128 0.0000 1.2100 1.5933 1.0540
MOT04 0 40 1.0660 0.5787 1.2170 1.0787
 1 203 1.9328 1.0647 0.5584 0.6248
 2 203 1.3601 1.3567 0.5773 0.8160
 3 203 0.6979 0.7042 1.3563 1.1349
 

Atendimentos ambulatoriais a saúde da 
mulher, por mil habitantes 

4 204 0.0000 0.9577 1.4636 1.4075
MOT05 0 426 0.6806 1.1130 1.0918 1.0900
 1 107 1.8264 1.2304 0.6144 0.4784
 2 106 2.2718 0.5774 0.8605 0.3927
 3 107 0.8040 1.1488 1.0592 0.9872
 

Atendimentos ambulatoriais de 
urgência, por mil habitantes 

4 107 0.4000 0.6056 1.1144 1.7936
MOT06 0 285 0.5216 1.0000 1.5012 0.8805
 1 142 1.7590 1.1578 0.7024 0.5006
 2 142 1.4476 1.1771 0.3831 1.1169
 3 142 1.5934 0.4825 0.5506 1.4578
 

Atendimentos de outros atendimentos 
(exceto não especificados), por mil 
habitantes 

4 142 0.1747 1.1946 1.3675 1.1771
MOT07 0 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 1 213 0.6448 0.9016 2.0400 0.3480
 2 212 0.7245 1.5731 1.1924 0.6008
 3 213 1.2064 0.9776 0.5964 1.2372
 

Internações, por mil habitantes, em 
conseqüência de gravidez, parto ou 
puerpério 

4 213 1.4272 0.5540 0.1760 1.8164
MOT08 1 213 0.1868 0.0000 2.1208 2.0036
 2 213 1.3712 0.0000 1.4256 1.4524
 3 213 2.2204 1.0236 0.4536 0.5440
 

Internações, por mil habitantes, em 
conseqüência de doenças sistêmicas 

4 214 0.2207 2.9645 0.0000 0.0000
MOT09 0 7 0.0000 0.0000 2.5625 1.2500
 1 212 0.1819 0.8988 0.8976 1.9546
 2 211 0.7794 1.2061 1.0656 0.9283
 3 211 1.5105 1.1421 0.7951 0.6348
 

Internações, por mil habitantes, em 
conseqüência de causas externa de 
morbidade 

4 212 1.5627 0.7880 1.1900 0.4707
MOT10 0 7 0.0000 0.0000 3.1500 0.5375
 1 212 0.8221 0.0000 2.2631 0.6671
 2 211 1.6769 0.3239 1.1976 0.8320
 3 211 1.1040 1.3344 0.4676 1.1935
 

Internações, por mil habitantes, em 
conseqüência de doenças infecto-
contagiosas 

4 212 0.4353 2.3711 0.0000 1.3221
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Tabela 5 
Estimativas da relação de ijkλ  com a Freqüência marginal (RLFM), por categorias das variáveis e 

freqüências absolutas. Minas Gerais (continua). 
NOME DESCRIÇÃO VARIAVEL CATEGORIAS FREQ RLFM 

ORG01 0 420 0.8268 0.7455 1.2270 1.1443
 1 0     
 2 0     
 3 247 0.2534 1.1824 1.3666 1.1107
 

Unidade de Saúde da Família 

4 186 2.3839 1.3317 0.0000 0.5271
ORG02 0 698 0.3441 1.2209 1.1263 1.2225
 1 147 3.9465 0.0000 0.4576 0.0000
 

Unidades de Vigilância Sanitária 
2 8 4.4000 0.1444 0.0000 0.0000

POL01 ALFENAS 154 1.9691 0.9906 1.1812 0.0000
 BARBACENA 51 0.5850 1.3000 2.0850 0.0000
 B. HORIZ 106 1.3194 1.0984 1.3202 0.3702
 DIAMANTINA 24 0.0000 0.7214 0.0000 3.1429
 DIVINÓPOLIS 57 2.3269 0.2134 1.4403 0.0000
 GOV VALAD 82 0.1479 1.3375 0.2417 2.1865
 J FORA 94 0.0000 2.7700 1.7782 0.0000
 M CLAROS 86 0.0000 0.0000 0.0000 3.3614
 P DE MINAS 30 1.3857 0.2086 0.4257 1.9343
 P NOVA 52 0.0000 2.1574 1.9295 0.0475
 T OTONI 60 0.0000 0.0000 0.0000 3.5157
 UBERABA 27 2.4000 0.0000 1.5469 0.0000
 

Mesorregião de referência 

UBERLANDIA 30 4.2743 0.0000 0.0000 0.0000
POL02 Módulo de referência 1 853 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
REC01 1 213 1.3184 0.6004 1.6796 0.3992
 2 213 0.6724 1.1628 1.6520 0.4640
 3 213 1.2264 1.2680 0.6664 0.9376
 

Distância ao hospital mais próximo 

4 214 0.7797 0.9649 0.0020 2.1908
REC02 0 413 0.0000 0.0000 2.0661 2.0661
 Leitos de clínica 1 440 1.9380 1.9380 0.0000 0.0000
REC03 0 454 0.0000 0.0000 1.8797 1.8797
 Leitos de cirurgia 1 399 2.1368 2.1368 0.0000 0.0000
REC04 0 419 0.0000 0.0000 2.0367 2.0367
 Leitos de obstetrícia 1 434 1.9646 1.9646 0.0000 0.0000
REC05 0 435 0.0000 0.0000 1.9608 1.9608
 Leitos de pediatria 1 418 2.0408 2.0408 0.0000 0.0000
REC06 0 810 0.8177 1.0526 1.0526 1.0526
 Leitos de UTI 1 43 4.4640 0.0000 0.0000 0.0000
REC07 0 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 1 213 1.6788 0.0588 0.2104 2.0084
 2 212 1.2161 0.6992 0.7000 1.3578
 3 212 0.7542 1.5743 1.0880 0.6414
 

Unidades ambulatoriais por mil 
habitantes 

4 213 0.3588 1.6768 2.0088 0.0000
REC08 0 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 1 213 1.0024 0.0000 0.3880 2.4752
 2 212 0.9675 0.9349 0.9253 1.1727
 3 212 1.1337 1.5333 1.0735 0.3582
 

Consultórios médicos por mil 
habitantes 

4 213 0.9044 1.5412 1.6208 0.0000
REC09 0 7 0.0000 0.0000 2.0250 1.8000
 1 212 1.5602 0.7622 0.0000 1.7635
 2 211 0.8717 1.1020 0.4765 1.6020
 3 211 1.1271 1.0385 1.2364 0.6109
 

Equipos odontológicos por mil 
habitantes 

4 212 0.4731 1.1305 2.2518 0.0000
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Tabela 5 
Estimativas da relação de ijkλ  com a Freqüência marginal (RLFM), por categorias das variáveis e 

freqüências absolutas. Minas Gerais (continua). 
NOME DESCRIÇÃO VARIAVEL CATEGORIAS FREQ RLFM 

REC10 0 511 0.0000 0.4876 1.6694 1.6349
 1 86 4.5535 0.0000 0.0000 0.0000
 2 85 3.8630 0.7190 0.0000 0.0000
 3 85 1.5370 2.4170 0.0000 0.2070
 

Salas de gesso por mil habitantes 

4 86 0.0000 3.9030 0.0000 0.0000
REC11 0 161 0.0000 0.1365 2.4159 1.0296
 1 173 3.5857 0.3488 0.0000 0.3591
 2 173 1.3404 1.4626 0.1241 1.2798
 3 173 0.0000 2.0345 0.9103 1.0744
 

Salas de pequenas cirurgias por mil 
habitantes 

4 173 0.0000 0.9532 1.6419 1.2537
REC12 0 445 0.0646 0.3427 1.7611 1.6625
 1 102 4.0658 0.4850 0.0000 0.0000
 2 102 2.9450 1.0925 0.0000 0.2975
 3 102 1.0417 2.5050 0.0000 0.4567
 

Sala de cirurgias ambulatoriais por mil 
habitantes 

4 102 0.0008 2.7592 0.6725 0.3475
SOC01 1 213 3.1420 0.0000 0.6500 0.0000
 2 213 0.8580 1.4428 1.8756 0.0000
 3 213 0.0000 2.5572 1.4744 0.5132
 

Proporção da população abaixo da linha 
da pobreza 

4 214 0.0000 0.0000 0.0000 3.4729
SOC02 1 213 3.7476 0.0000 0.6252 0.0000
 2 213 0.2524 2.3748 1.5980 0.0000
 3 213 0.0000 1.3928 1.7768 0.7480
 

Taxa de analfabetismo 

4 214 0.0000 0.2315 0.0000 3.2390
SOC03 1 213 0.0096 1.3072 0.8912 1.7016
 2 213 0.3740 1.4404 0.8756 1.2828
 3 213 1.4680 0.6968 0.9852 0.8788
 

Taxa de atendimento escolar sete  a 
quatorze anos 

4 214 2.1398 0.5534 1.2430 0.1363
TMP01 1 213 1.3156 0.3380 0.5536 1.7700
 2 213 1.4056 1.0892 0.3508 1.2400
 3 213 0.8112 1.2092 1.2620 0.7056
 

Tempo médio das internações de 
procedimentos básicos (procedimentos 
mais freqüentes) 

4 214 0.4657 1.3582 1.8263 0.2833
TMP02 1 213 0.9096 0.8668 1.1256 1.0632
 2 213 1.6924 0.8280 0.6028 0.9576
 3 213 1.1620 1.0920 0.9000 0.8764
 

Tempo médio das internações de 
procedimentos de alta complexidade 
(procedimentos mais dispendiosos) 

4 214 0.2351 1.2084 1.3661 1.0984
USO01 0 196 0.0000 0.0000 2.0330 1.6091
 1 164 0.4526 0.2750 1.8635 1.1646
 2 164 1.6901 1.0438 0.6203 0.7818
 3 164 1.6135 1.9755 0.0000 0.7130
 

Custo, por habitante, atendimentos 
ambulatoriais de urgência/emergência 

4 165 1.4446 1.9041 0.2876 0.6176
USO02 0 32 0.0000 0.9368 0.7500 2.1868
 1 205 0.1975 1.7900 0.4238 1.6350
 2 205 1.3917 0.8425 1.0167 0.7808
 3 205 1.3688 0.5058 1.2279 0.8779
 

Custo, por habitante, das consultas em 
ambulatório 

4 206 1.1988 0.8731 1.3686 0.5223
USO03 0 37 0.2721 0.0000 1.1930 2.3814
 1 204 0.5109 1.1552 1.1812 1.1197
 2 204 0.9054 1.3682 1.2310 0.5172
 3 204 1.5264 0.6925 1.2410 0.5502
 

Custo, por habitante, das vacinas 
(exceto bloqueio de surto) 

4 204 1.1921 0.9686 0.3163 1.5686
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Tabela 5 
Estimativas da relação de ijkλ  com a Freqüência marginal (RLFM), por caetgorias das variáveis e 

frequencias absolutas. Minas Gerais (conclusão). 
NOME DESCRIÇÃO VARIAVEL CATEGORIAS FREQ RLFM 

USO04 1 213 0.0000 0.0000 1.9012 2.2332
 2 213 1.3376 0.2332 1.1552 1.3832
 3 213 1.6684 1.2524 0.7388 0.3836
 

Custo, por habitante, das internações 
de procedimentos básicos 
(procedimentos mais frequentes) 

4 214 0.9900 2.5044 0.2044 0.0000
USO05 1 213 0.2680 0.1120 1.1480 2.2536
 2 213 0.8828 0.7836 0.7964 1.5108
 3 213 1.2284 1.7828 0.8460 0.2356
 

Custo, por habitante, das internações 
de procedimentos de alta complexidade 
(procedimentos mais dispendiosos) 

4 214 1.6147 1.3163 1.2048 0.0000
USO06 0 11 0.0000 1.5615 0.9077 1.4538
 1 211 0.3968 1.3109 0.8182 1.4470
 2 210 0.7980 1.4268 0.8484 0.9313
 3 210 1.5077 0.7049 1.1138 0.7146
 

Custo, por habitante, das internações 
eletivas, por mil habitantes 

4 211 1.3559 0.5324 1.2279 0.8858
USO07 1 213 0.0000 0.0000 1.7960 2.4588
 2 213 1.3000 0.1960 1.7044 0.9124
 3 213 1.9888 1.0320 0.4996 0.6288
 

Custo, por habitante, das internações 
do tipo urgência/emergência, por mil 
habitantes 4 214 0.7084 2.7610 0.0000 0.0000

Fonte – Dados elaborados pelo autor a partir fontes diversas adaptado pelo autor do artigo 

Apêndice B 

Categorização do uso e do motivo das internações e atendimentos 
ambulatoriais 

O critério de linha de pobreza (variável SOC01, da figura 2) adotou a renda domiciliar limite 

de ½ salário mínimo per capita, ou seja, os domicílios, com renda per capita menor do que 

esse limite, foram considerados como abaixo da linha da pobreza. O uso de múltiplos de 

salários mínimos como Linha de Pobreza, apesar de comum na literatura, é desaconselhado 

nos casos de disponibilidade de informações sobre a estrutura de consumo das famílias. 

Entretanto, essa informação não estava disponível durante a execução deste trabalho e, nesses 

casos, o critério adotado neste trabalho é considerado aceitável (ROCHA, 1997 e 2000). 

A distância entre os municípios  foi estimada por meio de trabalho elaborado por Andrade et 

al. (2004) baseado na distância rodoviária entre municípios que encaminharam pacientes para 

outros municípios. Dessa maneira, a distância média (variável LOC02 e LOC03, da figura 4) 

trata-se de uma ponderação simples entre as distâncias percorrida por todos os pacientes 

atendidos fora do município de residência. 



 147

Foram considerados como procedimentos básicos (USO04 e TMP01, da figura 4) os 

procedimentos realizados com maior freqüência no ano 2000, ou seja, o procedimento 

realizado 159 vezes ou mais (Percentil 75), durante o ano, foi considerado como básico. Os 

procedimentos de alta complexidade (USO05 e TMP02, na figura 4) são os mais dispendiosos, 

em média, no ano 2000, ou seja, o procedimento com custo médio maior que R$400,00 

(Percentil 75) foi considerado como de alta complexidade (adaptado de Oliveira, 2003 – ver 

figura 15). 

As internações eletivas e urgência/emergência (variáveis USO06 e USO07, da figura 4) foram 

contabilizadas a partir das categorias da variável caráter da internação, original da base de 

dados das Autorizações de Internações Hospitalares – AIH (ver figura 15). Os motivos das 

internações considerados pelas variáveis MOT06 a MOT10 (figura 4) tratam-se agregações do 

diagnóstico principal da internação (variável Diagnóstico Principal da base de dados de AIH – 

ver figura 15). 

A codificação dos tipos de uso para os atendimentos ambulatoriais (variáveis USO01 a 

USO03, da figura 4) foi baseado no Grupo de atendimento, original do Sistema de 

Informações Ambulatoriais – SIA. Finalmente os motivos dos atendimentos ambulatoriais 

(MOT01 a MOT06, da figura 4) tratam-se de uma agregação do Tipo de Atendimento, original 

do Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA (ver figura 16). 
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INTERNAÇÕES 
Categorização Sugerida 

Frequência e custo das internações no período Uso Variável 
Procedimento realizado 159 vezes ou mais durante o ano (Percentil 75) Básicos USO04 
Custo do procedimento realizado maior que R$400.00 (Percentil 75) Alta complexidade USO05 

Categorização DATASUS Categorização Sugerida 
Caráter da Internação Uso Variável 

Eletiva Eletivas USO06 
Urgência/Emergência,AIH emitida antes da internação Urgência/emergência USO07 
Internação em AIH de alta complexidade Não considerada - 
Urgência/Emergência, AIH emitida após a internação. Urgência/emergência USO07 
compatível com acidente de trabalho ou a serviço da empresa Não considerada - 
compatível com acidente de trajeto entre a residência e trabalho Não considerada - 
compatível com outros acidente de trânsito (exceto as 2 anteriores) Não considerada - 
quadro compatível com outros tipos de lesões e envenenamentos (agentes 
físicos ou químicos) Não considerada - 
Urgência/Emergência em Unidade de Referência Urgência/emergência USO07 
Urgência/Emergência – compatível com acidente no trabalho ou a serviço 
da empresa Urgência/emergência USO07 
Urgência/Emergência – quadro compatível com acidente de trajeto entre a 
residência e trabalho Urgência/emergência USO07 
Urgência/Emergência – quadro compatível com outros tipos de acidente 
de trânsito, não considerados acidentes de trajeto entre residência e 
trabalho Urgência/emergência USO07 
Urgência/Emergência – quadro compatível com outros tipos de lesões e 
envenenamentos (agentes físicos ou químicos) Urgência/emergência USO07 

Categorização DATASUS Categorização Sugerida 
Diagnóstico principal (Capítulo CID 10) Motivo Variável 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias (A00-B99) Doenças infectocontagiosas MOT10 
Neoplasias [tumores] (C00-D48) Não considerada - 
Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos 
imunitários (D50-D89) Não considerada - 
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (E00-E90) Não considerada - 
Transtornos mentais e comportamentais (F00-F99) Não considerada - 
Doenças do sistema nervoso (G00-G99) Não considerada - 
Doenças do olho e anexos (H00-H59) Não considerada - 
Doenças do ouvido e da apófise mastóide (H60-H95) Não considerada - 
Doenças do aparelho circulatório (I00-I99) Não considerada - 
Doenças do aparelho respiratório (J00-J99) Doenças sistêmicas MOT08 
Doenças do aparelho digestivo (K00-K93) Doenças sistêmicas MOT08 
Doenças da pele e do tecido subcutâneo (L00-L99) Doenças sistêmicas MOT08 
Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (M00-M99) Não considerada - 
Doenças do aparelho geniturinário (N00-N99) Doenças sistêmicas MOT08 
Gravidez, parto e puerpério (O00-O99) Gravidez, parto ou puerpério MOT07 
Algumas afecções originadas no período perinatal (P00-P96) Não considerada - 
Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas 
(Q00-Q99) Não considerada - 
Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, 
não classificados em outra parte (R00-R99) Não considerada - 
Lesões, envenenamento e algumas outras conseqüências de causas 
externas (S00-T98) 

Causas externa de 
morbidade MOT09 

Causas externas de morbidade e de mortalidade (V01-Y98) 
Causas externa de 
morbidade MOT09 

Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de 
saúde (Z00-Z99) Não considerada - 

Figura 15 –  Codificação das variáveis de tipo de uso, motivo e tempo médio de internação. Minas 
Gerais, 2000. 

Fonte – Elaborado pelo autor do artigo 

 



 149

TRATAMENTOS AMBULATORIAIS 
Categorização DATASUS Categorização Sugerida 

Grupo atendimento Motivo Variável 
A deficientes (fisico e/ou mental) Doenças crônicas MOT01 
Ao diabetico Doenças crônicas MOT01 
Ao hipertenso (arterial) Doenças crônicas MOT01 
Da hanseniase Doenças crônicas MOT01 
Das doencas sex. Transmiss. (exc aids) DST MOT02 
De aids DST MOT02 
Ao idoso Doenças típicas de idosos MOT03 
De prevencao ao cancer Doenças típicas de idosos MOT03 
Das doencas reumaticas Doenças típicas de idosos MOT03 
Gestante no primeiro trimestre Saúde da mulher MOT04 
Gestante no segundo trimestre Saúde da mulher MOT04 
Gestante no terceiro trimestre Saúde da mulher MOT04 
Integrado de atencao a saude da mulher Saúde da mulher MOT04 
Hemofilia Outros atendimentos MOT06 
Da tuberculose Outros atendimentos MOT06 
Das doencas profissionais Outros atendimentos MOT06 
Acidente de transito com veiculo a motor Urgência MOT05 
Ao acidentado de trabalho Urgência MOT05 

Categorização DATASUS Categorização Sugerida 
Tipo Atendimento Uso Variável 

Vacinacao de bloqueio(Bl.de Surto) Não considerada - 
Nao Exigido Não considerada - 
Urgencia/Emergencia (Consulta ou Procedimento) Urgência/emergência USO01 
Urg/Emerg. com referencia para outra Unidade Urgência/emergência USO01 
Primeira Consulta Consultas USO02 
Consulta Suqsequente Consultas USO02 
Prim.Consulta anual c/ref outra Unidade Consultas USO02 
Consulta subs.anual c/ref outra Unidade Consultas USO02 
Vacinacao de rotina Vacinas (exc. bloq. de surto) USO03 
Vacina de Campanha Vacinas (exc. bloq. de surto) USO03 

Figura 16 –  Codificação das variáveis de tipo de uso, motivo do atendimento ambulatorial. Minas 
Gerais, 2000. 

Fonte – Elaborado pelo autor do artigo 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os conteúdos trabalhados nos artigos que compõe esta tese remetem a políticas de 

provimento de bens e serviços que devem ser garantidos acesso a todos os cidadãos. Essa 

característica em si já justifica a participação do estado no provimento e financiamento destes 

bens. Os números, que constituem o domínio tradicional do demógrafo, chamam a atenção 

para as instituições, intervenções políticas e os resultados sócio-econômicos de desigualdade e 

segregação. O desafio maior é identificar a combinação de forças que trabalham em 

sociedades específicas para criar graus de variados de desigualdade, em termos de idade, sexo, 

raça, classe e assim por diante. 

Um outro aspecto que remete a políticas sociais é a necessidade de integração entre as 

políticas. Uma decisão isolada pode ser ineficiente já que existem muitas inter-relações entre 

as diversas áreas sociais. Sendo assim, para a efetivação das políticas governamentais, o 

planejamento das ações a partir do diagnóstico da situação corrente é uma premissa básica. 

Keinert (2001,p. 9) já destacava que “foi-se o tempo em que políticos e administradores 

públicos podiam alardear suas realizações sem que se pudesse auferir o impacto que haviam 

causado às coletividades que governam”. Assim, o desenvolvimento dos trabalhos é 

importante no incremento dos estudos disponíveis para a avaliação de indicadores sociais. 

O estudo desenvolvido no tema educação demonstra a urgência de modernização do sistema 

de coleta de dados de matrículas brasileiro, como forma de melhorar a qualidade dos dados de 

educação. Adicionalmente, a constatação da presença quase universal das crianças nas escolas 

fundamentais, reforça que os investimentos da sociedade devam estar concentrados no 

incremento da qualidade do ensino fundamental, e no aumento da abrangência do ensino 

médio e da educação infantil. 

Na literatura sobre o assunto, o tema habitação tem sido freqüentemente avaliado sob 

perspectivas teóricas e descritivas, sendo que os poucos estudos quantitativos sobre o tema, no 
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Brasil, são primeiramente associados a medidas de estoque e déficit. O estudo desenvolvido 

nesta tese aborda questões não consideradas nos estudos nacionais sobre habitação e procura 

ainda valorizar a importância de projeções populacionais de pequenas áreas na construção de 

indicadores capazes de subsidiar gestores municipais e regionais. 

Os serviços de saúde pública, sua oferta e sua demanda tratam-se de temas complexos e que 

exigem um grande esforço de síntese. A extensa literatura sobre o assunto já apresenta um 

alerta sobre essas dificuldades embora, a metodologia adotada tenha sido capaz de sintetizar a 

heterogeneidade. Os padrões espaciais são, em grande parte, nítidos e, assim, são capazes de 

descrever a distribuição dos recursos e serviços. 

Os trabalhos aqui desenvolvidos abordam diferentes escalas regionais e destina-se a gestores 

distintos. As três escalas territoriais abordadas referem-se à escala municipal, no estudo de 

habitação; a escala estadual, no caso do estudo da saúde; e escala nacional, para a educação. 

Entretanto, os métodos não foram desenvolvidos exclusivamente esses níveis de agregação 

espacial, sendo possível, por meio de adaptações nos conceitos e definições, a transposição 

para outras unidades espaciais. 

Finalmente, cabe ressaltar que estudos na área social podem ainda ser aprofundados na 

projeção dessas demandas ou pela variação das escalas de análise. Projetá-las seria prever 

pressões demográficas sobre os serviços de natureza social e a demografia oferece os 

instrumentos para esta tarefa. As projeções populacionais são um instrumento privilegiado já 

que permitem prever ou antecipar os cenários de necessidades e demandas sociais; são uma 

referência fundamental de todas as ações e programas governamentais; e, sendo assim, 

constituem um insumo indispensável para a formulação de políticas de desenvolvimento 

econômico e social (BUSH, 2000). 

Retomando a afirmação de Viacava, Leite e Travassos (2002) de que, apesar da enorme 

quantidade de dados disponíveis, poucos estudos os analisam, uma das primeiras motivações e 

objetivos desta tese foi alcançada, que era negar esta afirmação ou pelo menos contribuir 

parcialmente nesta negação. Esta motivação partiu da convicção de que a escassez de recursos 

amplifica o desafio para as políticas de proteção social e de que é extremamente importante 
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desenvolver abordagens e afinar instrumentos de investigação que permitam avaliar com 

maior precisão os volumes populacionais afetados por diferentes processos de exclusão 

(OLIVEIRA, 2001). 
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