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I. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

Este Projeto teve por objetivo avaliar o processo de implantação e 

implementação do Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN), 

desenvolvido pela Área Técnica de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde. 

A unidade principal da análise foi o município. A metodologia adotada 

contemplou as abordagens quantitativa e qualitativa. 

A avaliação iniciou-se pela análise dos dados quantitativos 

disponibilizados na Internet, pelo sistema Datasus, e dos dados dos relatórios gerenciais do 

SISPRENATAL. A partir destas informações, foi construído um novo banco de dados para 

a análise das variáveis do grau de desenvolvimento do PHPN para cada município do país, 

em relação aos dados demográficos e de gestão municipal. Para uma melhor análise, os 

municípios foram separados por categorias de porte populacional: menos de 20.000 

habitantes, de 20.000 a 49.999 habitantes, 50.000 habitantes ou mais e as capitais. Com 

base nesse banco foram estudadas as diferenças de desempenho do PHPN nessas distintas 

categorias e por região do país, visando a identificação de fatores intervenientes, tanto do 

contexto local como nacional, que influenciaram de forma positiva a execução do 

Programa, bem como os fatores preditivos de maior probabilidade de desempenho positivo 

do PHPN. 

Baseado em resultados da análise da abordagem quantitativa, foi possível 

formular hipóteses de relação entre as variáveis de contexto - como porte populacional, 

existência de recursos ambulatoriais e/ou hospitalares, PACS/PSF e outras - com os 

indicadores de desempenho do PHPN selecionados a partir do SISPRENATAL. 

Para aprofundar a compreensão e pesquisar a importância dessas relações, 

foram selecionados inicialmente vinte e cinco municípios de distintos portes e de distintas 

regiões do país, que apresentaram fortes relações entre as variáveis de contexto 

favorecedoras do desempenho apresentado no PHPN, bem como alguns que, apesar de 



 1

apresentarem todas as condições favoráveis, apresentaram um desempenho 

contraditoriamente insuficiente. 

A seleção final de sete municípios foi realizada de forma consensual com 

a Coordenação Nacional de Saúde da Mulher e com a Secretaria da Ciência e Tecnologia 

do Ministério da Saúde. 

Em cada um dos municípios selecionados, foi aplicada a abordagem 

qualitativa de estudo de caso. Foram utilizados entrevista semi-estruturada para os 

informantes-chave (profissionais) e grupos focais com usuárias dos serviços de saúde, para 

coletar os dados primários necessários para o estudo. Em todos os serviços foram também 

coletados dados de prontuários e do SISPRENATAL. 

 

Os principais resultados encontrados na abordagem quantitativa foram: 

1. Análise do tempo de adesão e de realização das atividades do PHPN: 

• O tempo necessário para a adesão ao PHPN é inversamente proporcional ao porte 

do município, à semelhança do tempo entre a adesão e o início dos 

procedimentos. As capitais representaram uma exceção, apresentando o maior 

tempo necessário para a adesão, bem como entre a adesão e o início da produção 

dos procedimentos previstos pelo PHPN, entre as distintas categorias de 

municípios. 

• O tempo entre a adesão e a realização dos procedimentos completos previstos no 

PHPN é diretamente proporcional ao porte populacional, inclusive entre as 

capitais. 

A análise da adesão e da realização de procedimentos indica que os 

municípios de pequeno porte demoram mais para aderir e iniciar os procedimentos, 

mas completam o previsto pelo Programa em menor tempo que os municípios de 

grande porte. 
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Esses resultados permitem levantar a hipótese de que os municípios 

menores encontram dificuldades em relação aos recursos humanos e à capacidade técnica 

necessária para desencadear a organização dos dados, pactuações e recursos para o 

planejamento do sistema de saúde local, o que pode ter levado à demora na 

operacionalização do PHPN. De forma distinta, os municípios maiores, que dispõem de 

recursos humanos mais preparados e antecedentes de prática de planejamento, concretizam 

com maior presteza os pré-requisitos necessários para a implantação do Programa. 

 

2. Desempenho no atendimento pré-natal 

• Quanto menor o porte populacional de município, maior o percentual de 

permanência das gestantes em atendimento. 

• A captação média de gestantes com até cento e vinte dias é alta em todas as 

regiões do país. 

• A média de gestantes com seis consultas de controle pré-natal, seis exames 

laboratoriais e imunizadas apresentam seus menores valores nas regiões Norte e 

Nordeste do país. 

A execução e implementação das ações planejadas ocorrem de maneira 

mais lenta nos municípios de maior porte populacional e não possibilitam o alcance do 

planejado. Em contrapartida, os municípios pequenos, que apresentam dificuldades no 

planejamento e no cumprimento dos critérios predefinidos pelo PHPN, como já referido, 

apresentam desempenho melhor considerando, provavelmente, maior agilidade de ajustes 

na prática cotidiana. O nível de execução de ações planejadas dependeu da capacidade 

física instalada e, portanto, da oferta de serviços existentes nas distintas regiões do país. 

Os resultados obtidos na abordagem qualitativa são compatíveis com a 

maioria dos achados da abordagem quantitativa, a saber: as gestantes são captadas com até 

cento e vinte dias de gestação, realizam as seis consultas durante o pré-natal, realizam a 

primeira bateria de exames laboratoriais e a maioria é imunizada contra o tétano. 
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Além disso, também foi possível a identificação das seguintes 

fragilidades do PHPN: 

• A reduzida realização da segunda bateria de exames no terceiro trimestre. 

• A falta de integração funcional efetiva entre o pré-natal e o parto. 

• A escassa realização da consulta de puerpério. 

 

A análise crítica do SISPRENATAL aponta que o sistema: 

• É amigável, acessível e possui coerência interna. 

• Tem o potencial de instrumentalizar o gerenciamento do PHPN a partir dos 

relatórios gerenciais que emite, quando utilizado com oportunidade. 

• Não retrata de forma integral a realidade do atendimento realizado no local de 

atenção. 

• Apresenta uma defasagem no tempo e no quantitativo dos dados disponíveis no 

sistema em nível local , quando comparado com o central. 

• Depende de uma atitude pró-ativa constante do coordenador municipal do 

Programa para o funcionamento e o fluxo de informações, mais do que da 

capacitação e/ ou institucionalização do SISPRENATAL. 

• Tem uma concepção linear valorizando igualmente todos os indicadores 

selecionados para o monitoramento da atenção e buscando controle de todas as 

atividades, independentemente da sensibilidade ou especificidade de cada um dos 

indicadores. 
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Recomendações ao PHPN: 

A manutenção do PHPN será pertinente e justificável se houver os 

seguintes ajustes: 

• Definição de um mecanismo funcional efetivo de integração entre o pré-natal e o 

parto, acompanhado de um instrumento administrativo de controle e de 

remuneração, seja por meio de uma autorização específica ou por um plano de 

meta para essa integração. 

• Contextualização da consulta do puerpério, com flexibilização do intervalo de 

tempo definido entre o parto e o momento de contato da puérpera com o serviço, 

no qual as atividades de controle do pós-parto sejam decorrentes das 

oportunidades de contato já existentes com o serviço, tais como o controle do 

recém-nascido, a consulta de planejamento familiar ou a visita domiciliar. 

• Focalização da segunda bateria de exames no diagnóstico precoce da sífilis, 

flexibilizando os outros exames laboratoriais para indicação médica. Dessa forma 

a norma técnica poderia ser relativizada, permitindo a pactuação junto ao sistema 

local do retorno do resultado de forma mais rápida e com factibilidade de atuação 

(tratamento, se necessário) prévia ao nascimento. 

• Modificação da atual lógica de financiamento para metas de integração do pré-

natal e parto, para realização do controle pós-parto na oportunidade de contato da 

puérpera com o serviço de saúde, e para priorização do VDRL na solicitação 

normativa de exames no terceiro trimestre, possibilitando potencializar o impacto 

induzido pelo estímulo financeiro ao PHPN. 

 

A manutenção do SISPRENATAL dependerá de: 

• Utilização dos dados com a atual defasagem no tempo e no quantitativo do 

registrado, de maneira que a análise da tendência seja o significado a ser 

interpretado e monitorado, mais do que a busca por conhecer a situação atual na 

sua totalidade. 
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• Seleção de indicadores de síntese do PHPN que, pela capacidade de retratar 

etapas cruciais do processo, permitam a formulação de hipóteses, e, a partir delas, 

o desencadeamento de intervenções rápidas e que efetivamente ampliem o 

processo de flexibilização do Programa frente ao contexto local. 

• Estratificação do universo de municípios, seja em nível nacional, regional ou 

estadual, por porte, e pelo nível de alcance dos indicadores de síntese 

selecionados, que possibilite análises e decisões direcionadas aos distintos 

subgrupos de municípios, visando aumentar a efetividade da intervenção dos 

gestores estadual e federal, e abrindo a possibilidade de utilizar ferramentas de 

informática mais ágeis e objetivas. 
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II. INTRODUÇÃO 
 

O Programa Nacional de Humanização no Pré-natal e Nascimento 

(PHPN) vem fortalecer as ações de saúde desenvolvidas no âmbito dos serviços e dos 

sistemas de saúde para o enfrentamento da morbidade e da mortalidade materna, peri e 

neonatal no Brasil. 

O PHPN fundamenta-se no direito à humanização da assistência 

obstétrica e neonatal como condição primeira para o adequado acompanhamento do parto e 

do puerpério. A humanização compreende, entre outros, dois aspectos fundamentais: a 

convicção de que é dever das unidades de saúde receber com dignidade a mulher, seus 

familiares e o recém-nascido, e a adoção de medidas e procedimentos benéficos para o 

acompanhamento do parto e do nascimento. O PHPN tem como princípios garantir o direito 

da gestante de acesso a atendimento digno e de qualidade na gestação, parto e puerpério, o 

direito da gestante de conhecer e ter acesso assegurado à maternidade em que será atendida 

no parto e o direito da gestante de receber assistência segura e humanizada no parto e no 

puerpério, de acordo com as melhores práticas e com conhecimento atualizado. 

O PHPN foi formulado e detalhado em três componentes: o componente I 

de Incentivo à Assistência Pré-natal, o componente II de Organização, Regulação e 

Investimentos na Assistência Obstétrica e Neonatal e o componente III de Nova Sistemática 

de Pagamento da Assistência ao Parto. Este Programa constituiu-se em diretriz política 

importante, fato que justificou a realização de uma avaliação para seu aprimoramento.  

Na medida em que se toma a avaliação como um processo de gestão 

direcionado à tomada de decisão, a presente proposta deve ser diferenciada de um 

diagnóstico do PHPN. Um diagnóstico caracteriza-se por uma coleta extensa de dados, em 

que se mede muito, faz-se comparações e, por vezes, são realizados julgamentos, mas não 

leva à tomada de decisão, nem de definição de novas estratégias de atuação, principalmente 

envolvendo o ator principal que é o gestor municipal. 
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O termo de referência do edital contempla uma visão de avaliação 

direcionada à tomada de decisão com objetivo de fortalecer e corrigir os rumos do PHPN 

como política nacional de saúde na área de saúde da mulher. 

O PHPN tem como fortaleza a normalização técnica do processo de 

atenção à gestante e à puérpera , englobando os momentos de pré-natal, parto e puerpério e 

estabelece com clareza os passos administrativos e técnicos para o envolvimento dos 

distintos níveis do sistema local de saúde. Além disso, o fato de dispor de informações no 

Datasus, e de contar com um sistema próprio de coleta e processamento de dados, que é o 

SISPRENATAL, facilita a utilização da abordagem quantitativa na avaliação. 

A abordagem quantitativa inicial será complementada pela abordagem 

qualitativa que visará aprofundar o significado das relações encontradas na abordagem 

quantitativa. 

Os resultados da presente pesquisa deverão implicar na adoção de novas 

estratégias que fortaleçam a mobilização de recursos, sejam humanos, financeiros, 

materiais ou outros recursos disponíveis para o desenvolvimento do PHPN. 
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III. OBJETIVOS 
 

 

III.1. Objetivo Geral 

 

• Avaliar a implantação do Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento - 

PHPN - no Brasil. 

 

 

III. 2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar um diagnóstico situacional da implantação do programa em nível nacional. 

• Analisar criticamente as estratégias e etapas operacionais utilizadas ao nível municipal, 

na implantação e na implementação do programa, identificando os principais  pontos 

positivos e problemas do funcionamento do programa  a fim de subsidiar o 

planejamento das ações necessárias para o adequado desenvolvimento futuro do PHPN. 
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IV. METODOLOGIA 
 

A metodologia da presente pesquisa utilizou as metodologias 

quantitativas e qualitativas de avaliação (TANAKA & MELO 2001). Como base para 

coleta, organização e análise dos dados foi utilizado sempre o MUNICÍPIO, como objeto 

de análise. A metodologia exposta compreende as fontes de dados, o plano de coleta, o 

esquema de análise e seus respectivos indicadores. 

 

IV.1. METODOLOGIA QUANTITATIVA 

 

Organização dos dados disponíveis na Internet  

A abordagem inicial do projeto de pesquisa foi focada na utilização de 

bancos de dados existentes no sistema e disponibilizados para consulta pública. 

Essa etapa metodológica foi iniciada por meio da coleta das informações, 

por MUNICIPIO, das seguintes fontes: 

• Sistema de Informação sobre nascidos vivos   - SINASC 

• Sistema de informação hospitalar   - SIH 

• Sistema de informação ambulatorial   - SIA 

• Sistema de mortalidade      - SIM 

• Sistema de informação de agravos de notificação  - SINAN 

Em cada uma dessas fontes de dados foram coletadas informações 

específicas direcionadas aos objetivos da presente pesquisa. 

Para a formulação da proposta, relacionamos a seguir as informações que 

foram previamente selecionadas para a construção desse banco, baseado no conhecimento 

existente na equipe técnica de pesquisa, quais sejam: 
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• SINASC – Nascidos vivos em 1999 – ultimo dado disponível; 

• SIH – Infra-estrutura de recursos hospitalares disponíveis, primariamente utilizaremos o 

numero de leitos obstétricos e de recém-nascido e a produção de hospitalização por 

parto normal e cesárea; 

• SIA – Capacidade física instalada de consultórios de rede básica e produção de 

consultas medica de rede básica produção do código 0707103; 

• ASSISTÊNCIA À SAUDE – forma de gestão do município; 

• Programas específicos – PSF e PACS; 

• SIM – dados de mortalidade materna e de causas evitáveis;  

• Site – www.saude.gov.br/sps/areastecnicas/mulher/mulher.htm - os dados de 

municípios que aderiram ao PHPN, sendo estes classificados da seguinte forma: 

municípios somente aderiram, aqueles que aderiram e os que já tiveram gestantes 

cadastradas/atendidas. 

Essas variáveis listadas permitiram a construção de uma base de dados 

que serviu para o projeto de pesquisa. 

 

Categorização dos municípios para análise 

Os municípios foram classificados de acordo com duas dimensões, quais 

sejam, porte populacional (menos de 20.000 habitantes, 20.000 a 49.999 habitantes, 50.000 

habitantes ou mais, e capitais) e estágio de adesão ao programa (não aderidos, aderidos sem 

produção, aderidos com produção, mas sem ciclo completo de procedimentos e aderidos 

com ciclo completo de procedimentos). 

O agrupamento dos municípios por estágio de adesão ao programa teve 

como marco inicial a Portaria no. 9 de 5 de julho de 2000, da SPS/MS. A partir dessa 

Portaria, os municípios forma divididos nas três categorias seguintes: 

 

http://www.saude.gov.br/sps/areastecnicas/mulher/mulher.htm
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1. Municípios que aderiram ao programa mas não apresentaram dados de produção até 

outubro de 2002. O dado básico utilizado foi a data de publicação da adesão do 

município ao programa. 

2. Municípios que aderiram ao programa e que apresentaram dados de produção no 

programa de acordo com o registro da data de inicio do registro da produção no 

SISPRENATAL mas que não registraram nenhuma gestante com todos os 

procedimentos realizados conforme o PHPN, até outubro de 2002. 

3. Municípios que aderiram ao programa e apresentaram dados no sistema que 

sinalizavam que já apresentavam acompanhamento de gestação, parto e puerpério 

completos de acordo com as normas do PHPN.  

 

Organização dos dados que não estão disponibilizados na Internet 

São os dados que foram necessários para a pesquisa e que foram 

disponibilizados através dos relatórios gerenciais do SISPRENATAL. Estes dados 

contemplaram o seguinte: por município o total de gestantes cadastradas e o total de cada 

um dos procedimentos previstos no programa e listados como indicadores dos relatórios 

gerenciais item 1.3.12 no documento Implantação do Programa de Humanização no Parto e 

Nascimento disponibilizados no site da Área Técnica de Saúde da Mulher do Ministério da 

Saúde. 

Além destes, também foram disponibilizados dados na seguinte forma: 

para cada gestante, o município no qual ela foi cadastrada, a realização ou não de cada um 

dos procedimentos previstos no Programa, possibilitando a categorização de cada 

município tomando como base o esquema de realização de procedimentos de cada gestante. 

A utilização da base de dados solicitada propiciará conhecer mais 

detalhadamente o papel de cada procedimento e não apenas as relacionadas as 6 consultas e 

exames contemplados no relatório gerencial. 

Os dados disponibilizados foram tratados em programa estatístico (SPSS 

for Windows). 
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Plano de análise e indicadores dos dados quantitativos 

Tendo como base os agrupamentos de municípios e os dados disponíveis 

na Internet e os disponibilizados pelo SISPRENATAL, foram realizadas as seguintes etapas 

avaliativas: 

1.1. Análise comparativa entre os municípios aderidos e não aderidos ao PHPN 

O primeiro passo foi de analisar as diferenças existentes entre o grupo de 

municípios aderidos ao PHPN e o grupo ainda não aderido. 

Os indicadores selecionados para esta comparação foram os específicos 

para a população alvo da presente pesquisa, compreendendo: dados demográficos, 

informações sobre a oferta de infra-estrutura de serviços, tipos de programas prioritários de 

atenção básica ofertadas no município (PACS e PSF) e tipo de produção ambulatorial e 

hospitalar para a população-alvo. 

1.2. Análise comparativa entre os municípios que aderiram ao PHPN 

A etapa seguinte foi a de análise comparativa entre os municípios com 

adesão publicada em Diário Oficial da União, que em outubro de 2002 era de 3.923 

municípios. Esses municípios foram divididos em 3 subgrupos de acordo com o grau de 

desenvolvimento do PHPN. Para a análise de cada um desses subgrupos, foi mantido a 

separação desses pelos portes inicialmente definidos nos termos de referencia. 

1.2.1. O grupo de municípios que aderiram, mas não apresentam registro de produção 

(1.892 municípios); 

1.2.2. O grupo de municípios que aderiram e apresentam algum registro de produção até 

agosto/2002 (2031 municípios). 

1.2.3. O grupo de municípios que aderiram, apresentam registro de produção e gestantes 

com todos os procedimentos realizados conforme o PHPN, até agosto/2002 (634 

municípios). 

O total de gestantes cadastradas no PHPN, de janeiro de 2001 até agosto 

de 2002 é de 316.154. Cabe realçar que ao tomarmos o numero total de gestantes 
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cadastradas de janeiro de 2001 até fevereiro de 2002 (portanto gestantes que tiveram a 

oportunidade de realizar o ciclo completo de procedimento previstos no programa) é de 

167.056, representando 52,8% do total de cadastradas. Dessas somente 11.789 gestantes 

tiveram registro completo de procedimentos (cód. 0707103) conforme o Programa, 

perfazendo um total de 7,04% do total da população-alvo que de alguma maneira já havia 

sido captada pelo Programa, mostrando o desafio da presente avaliação. 

Essa etapa da análise permitiu a identificação preliminar de pontos 

positivos e problemas nas estratégias implementadas pelos municípios para a execução do 

programa. 

O banco de dados, construído com os dados disponíveis na Internet, será 

o novo Banco de dados a ser entregue como produto pelo grupo de pesquisa para utilização 

posterior pelos responsáveis pelo programa, conforme os produtos especificados no termo 

de referencia. 

 

 
III.2 METODOLOGIA QUALITATIVA 

 

Captação e organização dos dados qualitativos 

1. Captação de dados qualitativos referentes à qualidade da atenção prestada. 

A captação dos dados qualitativos mais detalhados sobre a 

operacionalização do programa que permitiram a avaliação de qualidade da atenção 

prestada foi realizada em uma amostra de municípios aderidos ao PHPN. 

1.1. Amostragem de municípios para a abordagem qualitativa 

O processo de amostragem dos municípios foi iniciado pela análise 

preliminar de cada um dos municípios aderidos e que foram classificados em cada um dos 

subgrupos. O objetivo dessa análise foi identificar quais municípios, que pelo seu estagio 

de adesão ao programa, apresentavam o maior potencial de tornar mais explícitos os pontos 
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positivos e os problemas na implantação e implementação do programa conforme definido 

do Objetivo especifico 2. 

Foram selecionados preliminarmente 20 municípios, em diferentes 

estágios de adesão ao programa e de distintos portes populacionais. 

A partir dessa pré-seleção foi realizada uma reunião conjunta com a 

equipe central responsável pelo PHPN e os coordenadores estaduais dos respectivos 

municípios pré-selecionados, para a escolha definitiva dos municípios que compuseram a 

amostra final da abordagem qualitativa, de forma a propiciar uma aproximação entre a 

formulação teórica e a experiência empírica e subjetiva dos responsáveis de alguns 

coordenadores estaduais. 

A amostra foi constituída por 7 municípios, tendo como base os 

subgrupos de municípios constituídos de acordo com o estágio de desenvolvimento do 

PNPN. 

1.2. Coleta de dados qualitativos 

 Em cada um dos municípios da amostra foi realizada uma coleta de 

dados primários qualitativos visando conhecer em detalhes informações referentes à 

qualidade da atenção prestada. Considerando a complexidade do PHPN e o marco 

referencial de avaliação exposto na introdução, a coleta de dados qualitativos da atenção 

não foi aleatória ou apenas descritiva, mas partiu de questionamentos identificados na 

análise dos dados quantitativos anteriormente trabalhados.  

Assim, para a análise mais aprofundada das diferenças encontradas entre 

os municípios foi necessário garantir uma coleta extensa e controlada de dados na 

abordagem qualitativa, caracterizando essa etapa como “estudo de caso” em uma amostra 

de municípios. 

As fontes de dados foram os distintos atores sociais envolvidos no 

programa quais sejam: coordenador estadual e municipal, profissionais dos serviços e 

puérperas.  
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O trabalho de campo foi realizado por dois pesquisadores por um período 

de três a cinco dias úteis, dependendo do porte do município. A técnica de coleta dos dados 

qualitativos foi a utilização da entrevista semi-estruturada para os coordenadores e os 

profissionais e do grupo focal para as usuárias dos serviços. 

Para garantir a adequada operacionalização da coleta e a plena 

identificação do informante-chave e dos componentes do grupo focal de usuárias, o 

envolvimento do coordenador estadual e municipal no processo de planejamento da visita 

aos serviços foi considerado fundamental. 

 

Plano de análise dos dados qualitativos  

A análise dos dados qualitativos coletados nos municípios amostrados 

para o estudo de caso, foi realizada utilizando-se a análise de conteúdo do discurso desses 

atores frente ao desenvolvimento do PHPN. Os passos metodológicos compreenderam um 

processo de desconstrução e reconstrução dos discursos na busca do significado das 

distintas etapas de operacionalização do programa. 

Buscou-se explorar os seguintes aspectos: 

• organização do município – facilidades e dificuldades. 

• central de regulação – funcionamento e relações. 

• mecanismo de vinculação da gestante no pré-natal e no atendimento ao parto. 
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V. ABORDAGEM QUANTITATIVA 
 

 
ORIGEM DOS DADOS 
 

O banco de dados a ser utilizado para a avaliação do PROGRAMA DE 

HUMANIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL E NASCIMENTO (PHPN) começou a ser montado 

com a utilização de quatro arquivos, obtidos nas fontes citadas abaixo, no dia 8 de abril de 

2003. Estes arquivos são os seguintes: 

 

a) Arquivo contendo a população dos municípios brasileiros referentes ao ano de 2000; 

 fonte: http://www.datasus.gov.br - Informações demográficas e sócio-econômicas –  

 arquivo: POPULACA.SAV 

 

b) Arquivo contendo a lista dos municípios brasileiros aderidos e não aderidos ao PHPN 

em questão; 

 fonte: http://www.saude.gov.br/sps/areastecnicas/mulher/mulher.htm 

 arquivo: ADERIDOS.SAV 

 

c) Arquivo contendo a lista dos municípios brasileiros que realizaram algum dos 

procedimentos previstos no PHPN (0707102) 

 fonte: http://www.datasus.gov.br - Informações de Saúde – Assistência à Saúde –  

Procedimentos ambulatoriais (0707102) 

 arquivo: PROC102.SAV 

 

d) Arquivo dos municípios brasileiros contendo informações referentes ao procedimento 

completo do PHPN (0707103). 

 fonte: : www.datasus.gov.br - Informações de Saúde – Assistência à Saúde –  

Procedimentos ambulatoriais (0707103) 

 arquivo: PROC103.SAV 

 
A base para o linkage destes arquivos é o código do município, segundo o 

IBGE. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS SEGUNDO O PORTE 
 

Para dar continuidade ao estudo, primeiramente caracterizamos os 

municípios brasileiros segundo dois recortes de população. No primeiro enfoque a divisão 

dos municípios obedeceu aos seguintes parâmetros: menos de 50.000 habitantes, 50.000 

habitantes ou mais e as capitais; no segundo enfoque acrescentou-se uma categoria e a 

estratificação assumiu a seguinte divisão: menos de 20.000 habitantes, de 20.000 a 49.999 

habitantes, 50.000 habitantes ou mais e as capitais. 

“Lincados” estes arquivos, através da população censitária, os municípios 

foram classificados de acordo com os portes acima descritos. 

 

 

Caracterização dos municípios segundo o primeiro recorte de população 

 

Para termos um panorama de como os municípios brasileiros comportam-

se de acordo com as regiões e o primeiro recorte, obtivemos a tabela 1. 
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TABELA 1:  Distribuição dos municípios brasileiros de acordo com as 
regiões e porte dos municípios. 
  PORTE   
REGIÃO <50.000  >=50.000  Capitais Total 

Norte 406 36 7 449 
Nordeste 1649 134 9 1792 
Sudeste 1449 215 4 1668 
Sul 1098 88 3 1189 
Centro-Oeste 434 25 4 463 

Total 5036 498 27 5561 
Percentuais sobre a região   
REGIÃO <50.000 >=50.000 Capitais Total 

Norte 90,4 8,0 1,6 100,0 
Nordeste 92,0 7,5 0,5 100,0 
Sudeste 86,9 12,9 0,2 100,0 
Sul 92,3 7,4 0,3 100,0 
Centro-Oeste 93,7 5,4 0,9 100,0 

Total 90,6 9,0 0,5 100,0 
Percentuais sobre o porte   
REGIÃO <50.000 >=50.000 Capitais Total 

Norte 8,1 7,2 25,9 8,1 
Nordeste 32,7 26,9 33,3 32,2 
Sudeste 28,8 43,2 14,8 30,0 
Sul 21,8 17,7 11,1 21,4 
Centro-Oeste 8,6 5,0 14,8 8,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

 

Segundo o porte dos municípios, a distribuição está assim caracterizada: 

90,6% têm menos de 50.000 habitantes, 9,0% referem-se a municípios com 50.000 

habitantes ou mais e 0,5% são capitais. Já em relação às regiões, a distribuição é a seguinte: 

8,1% pertencem à região Norte, 32,2% à Nordeste, 30% localizam-se na Sudeste, 21,4% na 

Sul e 8,3% na região Centro-Oeste. 

 

Focando os municípios com população inferior a 50.000 habitantes, a 

região Norte, que possui 8,1% dos municípios brasileiros, tem participação exatamente 

igual em relação ao porte em questão. A região Nordeste possui 32,2% do total de 

municípios e 32,7% dos municípios com menos de 50.000 habitantes, ou seja, uma 

participação um pouco maior. Já a região Sudeste possui 30% dos municípios brasileiros e 
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28,8% dos que estão na faixa analisada. A região Sul comporta 21,4% dos municípios 

brasileiros e abrange 21,8% dos municípios desta faixa. Finalmente, a região Centro-Oeste 

abrange 8,3% dos municípios brasileiros e comporta 8,6% dos municípios com menos de 

50.000 habitantes. 

 

Quando analisamos as regiões em relação ao porte dos municípios, temos 

os seguintes dados: a região Norte tem 90,4 % de seus municípios com menos de 50.000 

habitantes, 8% com 50.000 habitantes ou mais e 1,6% refere-se a capitais. A região 

Nordeste apresenta 92,0% de seus municípios com menos de 50.000 habitantes, 7,5% de 

seus municípios apresentam 50.000 habitantes ou mais e 0,5% referem-se a capitais. A 

região Sudeste tem 86,9% de seus municípios com menos de 50.000 habitantes, 12,9% com 

50.000 habitantes ou mais e 0,2% de capitais. O Sul, por sua vez, tem 92,3% de seus 

municípios com menos de 50.000 habitantes, 7,4% com 50.000 habitantes ou mais e 0,3% 

são capitais. O Centro-Oeste apresenta 93,7% de municípios com menos de 50.000 

habitantes, 5,4% com 50.000 habitantes ou mais e 0,9 % refere-se a capitais. 

 

Estes primeiros resultados permitem constatar que quando analisados os 

municípios com menos de 50.000 habitantes, as regiões comportam-se de modo 

homogêneo em relação à sua participação no total de municípios brasileiros. Já em relação 

aos municípios com 50.000 habitantes ou mais, as regiões Norte, Nordeste, Sul e Centro-

Oeste apresentam percentuais inferiores à média brasileira e a região Sudeste, um 

percentual expressivamente superior. Em relação às capitais, as regiões Norte e Centro-

Oeste apresentam percentuais superiores à média nacional, a região Nordeste apresenta uma 

representação eqüitativa e as regiões Sudeste e Sul apresentam percentuais 

aproximadamente 50% inferiores. 

 
 
Caracterização dos municípios segundo o segundo recorte de população 

 

Para termos um panorama de como os municípios brasileiros comportam-

se de acordo com as regiões no segundo recorte, obtivemos a tabela 2. 
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TABELA 2:  Distribuição dos municípios brasileiros de acordo com as regiões e porte 
dos municípios. 
    PORTE   

REGIÃO < 20.000 20.000 a 49.999 >=50.000 Capitais Total 

Norte 302 104 36 7 449
Nordeste 1253 396 134 9 1792
Sudeste 1180 269 215 4 1668
Sul 965 133 88 3 1189
Centro-Oeste 372 62 25 4 463

Total 4072 964 498 27 5561
Percentuais sobre a região    

REGIÃO < 20.000 20.000 a 49.999 >=50.000  Capitais Total 

Norte 67,3 23,2 8,0 1,6 100,0
Nordeste 69,9 22,1 7,5 0,5 100,0
Sudeste 70,7 16,1 12,9 0,2 100,0
Sul 81,2 11,2 7,4 0,3 100,0
Centro-Oeste 80,3 13,4 5,4 0,9 100,0

Total 73,2 17,3 9,0 0,5 100,0

Percentuais sobre o porte    
REGIÃO < 20.000 20.000 a 49.999 >=50.000 Capitais Total 

Norte 7,4 10,8 7,2 25,9 8,1
Nordeste 30,8 41,1 26,9 33,3 32,2
Sudeste 29,0 27,9 43,2 14,8 30,0
Sul 23,7 13,8 17,7 11,1 21,4
Centro-Oeste 9,1 6,4 5,0 14,8 8,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 

Fixando-se as regiões, a contribuição de cada um dos portes é a seguinte: 

na região Norte 67,3% de seus municípios têm menos de 20.000 habitantes, 23,2% têm de 

20.000 a 49.999 habitantes, 8% têm 50.000 habitantes ou mais e 1,6% referem-se a capitais. 

A região Nordeste apresenta a seguinte distribuição: 69,9% com menos de 20.000 

habitantes, 22,1 % com 20.000 a 49.999 habitantes, 7,5% com 50.000 habitantes ou mais e 

0,5% de capitais. Na região Sudeste a distribuição é a seguinte: 70,7% estão na primeira 

faixa, 16,1% na segunda, 12,9% na terceira e 0,2% referem-se a capitais. Já na região Sul, a 

distribuição comporta-se da seguinte forma: 81,2% com menos de 20.000 habitantes, 

11,2% com 20.000 a 49.999 habitantes, 7,4% com mais de 50.000 habitantes ou mais e 

0,3% de capitais. Finalmente a região Centro-Oeste apresentou os seguintes resultados: 

80,3%, 13,.4%, 5,4% e 0,9% para as faixas respectivamente citadas. 
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Julgamos que para a continuidade do trabalho, a análise dos municípios 

categorizados de acordo com o segundo recorte evita a concentração verificada quando da 

utilização do primeiro recorte, ou seja, que 90,6% deles estejam encaixados na primeira 

faixa, a de municípios com menos de 50.000 habitantes. Já o segundo recorte permitiu 

constatar um gradiente entre as 3 categorias iniciais de porte de municípios, 73,2% com 

menos de 20.000 habitantes, 17,3% na categoria intermediária e 9,0% na categoria com 

50.000 habitantes ou mais. 

 

 

A estratégia de análise dos dados do banco quantitativo será dividida em 

quatro fases, a saber: 

 

FASE 1: Caracterizar, segundo o porte dos municípios, sua adesão ao PHPN, a produção 

de procedimentos previstos pelo PHPN e a produção de procedimentos completos segundo 

o PHPN. 

 

FASE 2: Caracterizar, segundo o porte dos municípios, a velocidade de adesão ao PHPN, a 

velocidade do início da produção de procedimentos previstos pelo PHPN e o início da 

produção de procedimentos completos previstos pelo PHPN; 

 

FASE 3: Caracterizar, segundo o porte dos municípios, a intensidade da produção de 

procedimentos previstos pelo PHPN. 

 
FASE 4: Buscar possíveis correlações e/ou associações entre a intensidade da produção de 

procedimentos previstos pelo PHPN e os possíveis agentes facilitadores desta produção, 

quais sejam, a adesão ao PACS, a adesão ao PSF, a capacidade instalada no município no 

tocante às redes ambulatoriais e aos leitos hospitalares. 
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FASE 1: Caracterização, segundo o porte dos municípios, sua adesão ao PHPN, a 

produção de procedimentos previstos pelo PHPN e a produção de procedimentos 

completos segundo o PHPN 

 
Em relação ao porte dos municípios e sua adesão ou não ao PHPN, os 

resultados são os que seguem (tabela 3): 

 
TABELA 3:  Distribuição dos municípios brasileiros segundo o porte e a 
adesão ao PHPN. 
 ADESÃO AO PHPN   
PORTE Não Sim Total 

< 20.000 1254 2818 4072 
20 a 49.999 283 681 964 
>=50.000 101 397 498 
Capitais 0 27 27 

Total 1638 3923 5561 
Percentuais sobre o porte  
PORTE Não Sim Total 

< 20.000 30,8 69,2 100,0 
20 a 49.999 29,4 70,6 100,0 
>=50.000 20,3 79,7 100,0 
Capitais 0,0 100,0 100,0 

Total 29,5 70,5 100,0 
Percentuais sobre a adesão  
PORTE Não Sim Total 

< 20.000 76,6 71,8 73,2 
20 a 49.999 17,3 17,4 17,3 
>=50.000 6,2 10,1 9,0 
Capitais 0,0 0,7 0,5 

Total 100,0 100,0 100,0 
 
 

Verifica-se na tabela 3 que os municípios com menos de 20.000 

habitantes, representam 73,2% dos municípios brasileiros. Entre os aderidos o percentual 

destes municípios é de 71,8%. Já os municípios com 20.000 a 49.999 habitantes 

representam 17,3% do total e adesão ao PHPN para os municípios deste porte é de 17,4%. 

Os municípios com 50.000 habitantes ou mais representam 9,0% do total e apresentam 

adesão de 10,1%. As capitais representam 0,5% dos municípios brasileiros e entre os 

aderidos representam 0,7%. 
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Quando analisamos a adesão ao PHPN segundo o porte dos municípios, 

temos os seguintes resultados: nos municípios com menos de 20.000 habitantes, 69,2% 

aderiram e 30,8% não aderiram ao PHPN. Nos municípios com 20.000 a 49.999 habitantes 

a adesão representa 70,6%. e a não adesão 29,4%. Entre os municípios com 50.000 

habitantes ou mais a adesão é de 79,7% e a não adesão é de 20,3%. Já nas capitais temos a 

adesão em 100%. 

 

Conclui-se que a adesão é mais forte entre as capitais, seguidas pelos 

municípios com 50.000 habitantes ou mais. 

 

Dos 3923 municípios aderidos ao PHPN, a análise relativa ao porte e à 

produção de procedimentos previstos no PHPN (0707102) é apresentada na tabela 4 abaixo: 

 

TABELA 4:  Distribuição dos municípios brasileiros, segundo porte, aderidos ao 
PHPN segundo sua produção de procedimentos incompletos (0707102). 
 PRODUÇÃO PROCEDIMENTOS INCOMPLETOS 
PORTE Aderido Sem Aderido Com Total 

< 20.000 1197 1621 2818 
20 a 49.999 220 461 681 
>=50.000 84 313 397 
Capitais 1 26 27 

Total 1502 2421 3923 

Percentuais sobre o porte  
PORTE Aderido Sem Aderido Com Total 

< 20.000 42,5 57,5 100,0 
20 a 49.999 32,3 67,7 100,0 
>=50.000 21,2 78,8 100,0 
Capitais 3,7 96,3 100,0 

Total 38,3 61,7 100,0 

Percentuais sobre a produção   
PORTE Aderido Sem Aderido Com Total 

< 20.000 79,7 67,0 71,8 
20 a 49.999 14,6 19,0 17,4 
>=50.000 5,6 12,9 10,1 
Capitais 0,1 1,1 0,7 

Total 100,0 100,0 100,0 
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Dos municípios aderidos ao PHPN, os com menos de 20.000 habitantes 

representam 71,8% do total. Entre os aderidos com produção, este porte de município 

representa 67,0%. Já entre os municípios aderidos ao PHPN, os com 20.000 a 49.999 

habitantes representam 17,4% do total, e entre aqueles aderidos com produção o percentual 

é de 19,0%. Dentre estes mesmos municípios aderidos, aqueles com 50.000 habitantes ou 

mais representam 10,1% do total, já aqueles com produção representam 12,9%. As capitais, 

entre os municípios aderidos, representam 0,7% do total de municípios, e aquelas com 

produção representam 1,1% do total de aderidos com produção. 

 

Quando analisados os municípios aderidos ao PHPN de acordo com  

realização de procedimentos previstos pelo PHPN (0707102) segundo o porte dos 

municípios, temos os seguintes resultados: nos municípios com menos de 20.000 

habitantes, 57,5% produziram e 42,5% não produziram. Os municípios com 20.000 a 

49.999 habitantes apresentam 67,7% que produziram e 32,3% que não produziram. Nos 

municípios com 50.000 habitantes ou mais, os que produziram representam 78,8% e os que 

não produziram, 21,2%. Nas capitais temos 96,3% que produziram e 3,7% que não 

produziram. 

 

Depreende-se da tabela acima que as capitais aderem e produzem 

procedimentos relativos ao PHPN em percentual superior às outras categorias analisadas, 

seguida das categorias de municípios com 50.000 habitantes ou mais e dos com 20.000 a 

49.999 habitantes. 

 

Dos 2421 municípios brasileiros que tiveram produção relativa aos 

procedimentos previstos (0707102) no PHPN, a distribuição do porte, em relação à 

realização de procedimentos completos (0707103), é apresentada na tabela 5: 
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TABELA 5:  Distribuição dos municípios brasileiros, segundo porte, aderidos ao 
PHPN e com produção de procedimentos 0707102, segundo sua produção de 
procedimentos 0707103. 
 PRODUÇÃO PROEDIMENTOS COMPLETOS 
PORTE Aderido Sem Aderido Com Total 

< 20.000 1005 616 1621 
20.000 a 49.999 255 206 461 
>=50.000 128 185 313 
Capitais 8 18 26 

Total 1396 1025 2421 
Percentuais sobre o porte  
PORTE Aderido Sem Aderido Com Total 

< 20.000 62,0 38,0 100,0 
20.000 a 49.999 55,3 44,7 100,0 
>=50.000 40,9 59,1 100,0 
Capitais 30,8 69,2 100,0 

Total 57,7 42,3 100,0 
Percentuais sobre a produção   
PORTE Aderido Sem Aderido Com Total 

< 20.000 72,0 60,1 67,0 
20.000 a 49.999 18,3 20,1 19,0 
>=50.000 9,2 18,0 12,9 
Capitais 0,6 1,8 1,1 

Total 100,0 100,0 100,0 
 
 

Dos municípios que apresentaram procedimentos previstos pelo PHPN, 

67,0% referem-se a municípios com menos de 20.000 habitantes, 19,0% a municípios com 

20.000 a 49.999 habitantes, 12,9% a municípios com 50.000 habitantes ou mais e 1,1% a 

capitais. Já dentre aqueles que apresentaram procedimentos completos segundo o PHPN, 

60,1% referem-se a municípios com menos de 20.000 habitantes, 20,1% aos municípios 

com 20.000 a 49.999 habitantes, 18% a municípios com 50.000 habitantes ou mais e 1,8% 

a capitais. 

Quando analisados estes mesmos municípios de acordo com a produção 

de procedimentos completos, segundo o porte, temos os seguintes resultados: nos 

municípios com menos de 20.000 habitantes, 38,0% produziram e 62,0 % não produziram. 

Entre aqueles com 20.000 a 49.999 habitantes 44,7% produziram  e 55,3% não produziram. 

Nos municípios com 50.000 habitantes ou mais, os que produziram representam 59,1% e os 
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que não produziram representam 40,9%. Nas capitais temos 69,2% que produziram e 

30,8% que não produziram. 

 

Conclui-se através destes percentuais que mais uma vez as capitais, 

seguidas dos municípios com 50.000 habitantes ou mais, apresentam percentuais 

aproximadamente 50% superiores em relação às outras categorias de municípios 

analisados. 

 
TABELA 6:  Distribuição dos municípios brasileiros, segundo o porte, sua adesão ao PHPN 
e a produção de procedimentos 0707102 e 0707103. 

Adesão PROC. 0707102 PROC. 0707103 
PORTE 

Sim Não Sim Não Sim Não 

<20.000 habitantes 2818 1254 1621 1197 616 1005 

20.000 a 49.999 habitantes 681 283 461 220 206 255 

≥50.000 habitantes 397 101 313 84 185 128 

Capitais 27 0 26 1 18 8 
 
 
 

Para fins de apresentação qualitativa dos dados já analisados, atribuímos a 

cada categoria do porte dos municípios uma nota que varia de 1 a 4, devido a serem quatro 

os recortes analisados, sendo 1 para a pior e 4 para a melhor categoria, em cada um dos 

quesitos analisados, sendo então resumidos na tabela 7. 

 

TABELA 7:  Avaliação qualitativa da distribuição dos municípios brasileiros, segundo o 
porte, sua adesão ao PHPN e a produção de procedimentos 0707102 e 0707103. 

PORTE Adesão Procedimentos 
0707102 

Procedimentos 
0707103 

< 20.000 habitantes 1 1 1 

20.000 a 49.999 habitantes 2 2 2 

≥50.000 habitantes 3 3 3 

Capitais 4 4 4 
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MAPA 1: Distribuição espacial dos municípios brasileiros segundo o estágio de adesão em 
relação ao PHPN. 
 

 
 
Legenda 
 
 Não aderidos 
 Aderidos sem produção 
 Aderidos com produção de procedimentos incompletos (0707102) 
 com produção de procedimentos incompletos (0707103) 
 
 
 

Conclui-se que, em relação ao porte dos municípios, as variáveis estudadas, 

percentuais de municípios com adesão ao PHPN e os percentuais de municípios com 

produção de procedimentos (incompletos e completos) apresentam um mesmo padrão, 

apresentando valores percentuais maiores, quanto maior é o porte das cidades. 
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FASE 2 - Caracterização, segundo o porte dos municípios, da velocidade de adesão ao 

PHPN, da velocidade do início da produção de procedimentos previstos pelo PHPN e 

do início da produção de procedimentos completos previstos pelo PHPN 

 

Nesta fase foram geradas variáveis que refletem o tempo de adesão ao 

PHPN e a diferença, em meses, entre o início da produção de procedimentos previstos pelo 

PHPN e o início da produção de procedimentos completos, em relação à data de adesão. 

 

O ponto inicial para o cálculo do tempo de adesão foi o primeiro 

município a aderir.  

 

Primeiramente foram detectados alguns erros entre a data de adesão e a 

data de início dos procedimentos previstos pelo PHPN. Os municípios que apresentam 

problemas são apresentados na listagem que segue. 

 

Listagem dos municípios aderidos ao PHPN com registro de produção anterior à data de 
publicação de adesão ao PHPN. 

 
 
          MUNICIPI                                                  DI102ADE 
 
          241420 Tibau do Sul                                   -2,00 
          270070 Batalha                                            -2,00 
          313120 Ipanema                                          -4,00 
          350780 Brodowski                                      -1,00 
          354020 Pontal                                              -1,00 
          354630 Santa Cruz das Palmeiras               -1,00 
          354760 Santa Rosa de Viterbo                    -1,00 
          355090 São Simão                                       -1,00 
          355170 Sertãozinho                                     -1,00 
          355620 Valinhos                                          -1,00 
 

 
 
 

A variável DI102ADE negativa indica que o município em questão 

registrou produção relativa aos procedimentos 0707102 n meses antes da data da 

publicação da adesão. Estes municípios foram retirados de todas as análises que contêm 

dados referentes ao procedimento 0707102. 
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A caracterização do porte dos municípios em relação ao tempo de adesão, 

em meses, ao PHPN é mostrada na tabela 8: 

 
TABELA 8:  Distribuição dos municípios brasileiros, segundo o porte, e o tempo de adesão 
ao PHPN. 

PORTE N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

Mínimo Máximo 

<20.000 habitantes 2818 13,64 5,18 ,10 2 25

20.000 a 49.999 habitantes 681 13,54 5,16 ,20 2 25

≥ 50.000 habitantes 397 12,50 5,03 ,25 0 25

Capitais 27 9,78 4,97 ,96 0 22

Total 3923 13,48 5,18 ,08 0 25
 

Verifica-se na tabela 7 que em média o tempo de adesão ao PHPN dos 

municípios foi de 13,5 meses. As capitais aderiram mais rapidamente ao PHPN do que 

todas as outras categorias. Seguem-se os municípios com 50.000 habitantes ou mais, não 

existindo diferença entre os municípios com menos de 20.000 habitantes em relação aos de 

20.000 a 49.999 habitantes. As capitais aderiram em média em 9,8 meses, os municípios 

com 50.000 habitantes ou mais em 12,5 meses, os municípios com 20.000 a 49.999 em 13,5 

meses e os com menos de 20.000 habitantes em 13,6 meses. Comparando-se as capitais aos 

demais portes de municípios, conclui-se que os municípios com menos de 20.000 

habitantes apresentam desempenho 36% inferior, os de 20.000 a 49.999 habitantes 34% 

inferior e os com 50.000 habitantes ou mais 25% inferior. 

 
Verificado o tempo de adesão ao PHPN, a análise prossegue focando a 

diferença, em meses, entre a adesão ao PHPN e o início da produção de procedimentos 

previstos pelo PHPN. Os resultados são apresentados na tabela 9: 
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TABELA 9:  Distribuição dos municípios brasileiros, segundo o porte, e o tempo decorrido 
entre a  adesão ao PHPN e o início da produção de procedimentos 0707102. 

PORTE N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão Mínimo Máximo 

<20.000 habitantes 1616 4,86 3,46 ,09 0 21

20.000 a 49.999 habitantes 458 4,51 3,47 ,16 0 20

≥50.000 habitantes 311 4,17 3,08 ,17 0 17

Capitais 26 6,19 3,24 ,63 1 13

TOTAL 2411 4,72 3,42 ,07 0 21
 
 

A média, em meses, entre o início da produção dos procedimentos 

previstos pelo PHPN e a data da adesão foi de 4,7 meses quando considerados todos os 

municípios brasileiros. Os que tiveram menor tempo entre estas datas foram os municípios 

com 50.000 habitantes ou mais, com 4,2 meses, seguidos pelos municípios com 20.000 a 

49.999, dos municípios com menos de 20.000 habitantes e das capitais, com 4,5 meses, 4,9 

meses e 6,2 meses respectivamente. Em outras palavras, tomando-se como base o porte dos 

municípios que iniciaram a produção mais celeremente, as capitais apresentam desempenho 

47% inferior, os com menos de 20.000 habitantes 17% inferior e os com 20.000 a 49.999 

habitantes 7% inferior. 

 

Partindo-se do pressuposto de que os municípios que produziram 

procedimentos 0707102 estavam habilitados a produzirem os procedimentos completos, 

continuamos a análise que visa a verificação do tempo, em meses, entre a adesão ao PHPN 

e a produção destes procedimentos. Na tabela 10, a seguir, podemos observar os resultados: 

 

 

 

 

 

 

TABELA 10:  Distribuição dos municípios brasileiros, segundo o porte, com produção de 
procedimentos 0707102, e o tempo decorrido, em meses, para a  produção de procedimentos 
0707103 após sua adesão ao PHPN. 
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PORTE N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão Mínimo Máximo 

<20.000 habitantes 617 10,83 3,10 ,12 5 24

20.000 a 49.999 habitantes 206 10,85 2,91 ,20 5 21

≥ 50.000 habitantes 185 10,99 3,19 ,23 4 22

Capitais 18 11,83 2,20 ,52 8 17

Total 1026 10,88 3,07 ,10 4 24
 

Em média, o início da produção de procedimentos completos em relação 

à data de adesão foi de 10,9 meses, para todos os municípios brasileiros. Pequenas 

diferenças foram encontradas quando analisados os portes dos municípios. Os menores 

tempos registrados referem-se aos municípios de menor porte, aumentando em um mês 

quando consideradas as capitais.  

 

Julgamos interessante também verificar o tempo decorrido entre o início 

da produção dos procedimentos previstos pelo PHPN e o início da produção dos 

procedimentos completos, os resultados são apresentados na tabela 11. 

 

TABELA 11:  Distribuição dos municípios brasileiros, segundo o porte, e o tempo 
decorrido, em meses, entre o início da produção de procedimentos 0707102 e o início da 
produção de procedimentos 0707103.  

PORTE N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

Mínimo Máximo 

<20.000 habitantes 617 7,18 2,46 ,13 0 20

20.000 a 49.999 habitantes 206 7,43 2,99 ,21 0 15

≥50.000 habitantes 185 7,54 3,38 ,25 0 19

Capitais 18 5,72 3,23 ,76 0 12

Total 1025 7,29 3,25 ,10 0 20
 
 

Em relação a estes tempos, notamos que o mesmo é crescente de acordo 

com o porte do município, excetuando-se as capitais que apresentaram o menor tempo, com 

5,7 meses. A diferença entre os menores municípios e os com 50.000 habitantes ou mais é 

 



 32

de apenas 0,3 mês. Na média o tempo decorrido entre estes dois estágios foi de 7,3 meses, 

quando considerados todos os municípios brasileiros. 

 

Se em relação ao estágio da adesão as Capitais são seguidas pelos 

municípios com 50.000 habitantes ou mais, estes por sua vez são seguidos pelos municípios 

de 20.000 a 49.999 habitantes, seguidos pelos de menor porte, em todos os três quesitos 

analisados anteriormente, ou seja, na adesão, na produção de procedimentos previstos pelo 

PHPN e na produção de procedimentos completos, nesta fase houve uma diversidade maior 

em relação aos resultados relacionados à velocidade de adesão às três fases do PHPN. 

 

O tempo de adesão ao PHPN é inversamente proporcional ao porte dos 

municípios, ou seja as capitais aderem mais rapidamente e os de menor porte demoram 

mais para aderir. 

 

O tempo entre a adesão ao PHPN e o início dos procedimentos previstos 

apresenta resultados semelhantes ao anterior, excetuando-se as capitais que apresentaram o 

maior tempo neste item. 

 

Já o tempo entre a adesão e o início de produção de procedimentos 

completos apresenta um gradiente oposto ao tempo de adesão ao PHPN. O tempo decorrido 

aumenta à medida que cresce o porte dos municípios, logicamente considerando que as 

capitais são os maiores municípios. 

 

O tempo entre o início dos procedimentos previstos e o início dos 

procedimentos completos guarda semelhança com os resultados do tempo de início dos 

procedimentos previstos pelo PHPN. 

 

O gráfico a seguir ilustra a situação observada com relação ao tempo de 

adesão e o início dos procedimentos previstos pelo PHPN. 

 

 



 33

GRÁFICO 1:  Distribuição dos municípios brasileiros, segundo o porte e o tempo 
decorrido, em meses, entre sua adesão ao PHPN, o início da produção de procedimentos 
0707102 e o início da produção de procedimentos 0707103. 
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Resumindo, podemos visualizar na tabela 12 os dados qualitativos, 

semelhante à apresentada na FASE 1. Neste caso a pior nota (1) é atribuída ao maior tempo 

observado e a maior nota (4) ao menor tempo. 

 

TABELA 12:  Avaliação qualitativa da distribuição dos municípios brasileiros, segundo o porte, 
seu tempo de adesão ao PHPN, o tempo entre a adesão e o início da produção de procedimentos  
0707102, o tempo entre a adesão e o início da produção de procedimentos completos (0707103) 
e o tempo entre o início da produção de procedimentos 0707102 e o início da produção de 
procedimentos completos (0707103). 

PORTE 
Tempo de 

adesão 
Tempo entre a 

adesão e o 
início 0707102 

Tempo entre a 
adesão e o 

início 
0707103 

Tempo entre o 
início 0707102 

e início 
0707103 

< 20.000 habitantes 1 2 4 2 

20.000 a 49.999 
habitantes 

2 3 3 3 

≥50.000 habitantes 3 4 2 4 

Capitais 4 1 1 1 
 

 

 

Conclui-se que em relação ao tempo de adesão, quanto maior o 

município, mais rapidamente os mesmos aderiram ao PHPN. A mesma característica é 

encontrada em relação ao tempo decorrido entre a adesão e o início da produção de 

procedimentos incompletos, excetuando-se as capitais. Um padrão inverso foi encontrado 

em relação ao tempo decorrido entre a adesão e o início da produção de procedimentos 

completos, ou seja, neste caso, quanto menor o município, mais celeremente os mesmos 

começaram a produzi-los. O tempo decorrido entre o início dos dois procedimentos 

apresentou o mesmo padrão ao encontrado entre a adesão e o início da produção de 

procedimentos incompletos. 
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FASE 3 – Caracterização, segundo o porte dos municípios, da intensidade da 

produção de procedimentos previstos pelo PHPN 

 

Nesta fase, nossa proposta é analisar a produtividade dos municípios no 

tocante a produção de procedimentos previstos pelo PHPN (0707102) e dos procedimentos 

completos do PHPN (0707103) segundo o porte dos municípios. 

 

Para efetuarmos a análise proposta nesta fase, foram agregados aos 

arquivos anteriormente citados os seguintes arquivos: PCES2001, PCES2002, PNOR2001, 

PNOR2002 e o NV9900, os quais contêm, respectivamente, os Partos Cesáreos de 2001, os 

Partos Cesáreos de 2002, os Partos Normais de 2001, os Partos Normais de 2002 e os 

Nascidos Vivos de 1999 e 2000. Os partos relacionados tratam-se daqueles pagos pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o município de residência. 

 
Antes de procedermos com a análise, observamos que analisar 

simplesmente o total de cada um destes procedimentos implicaria em viés, pois é de se 

esperar que os maiores municípios tenham apresentado produção numericamente maior de 

procedimentos. Para permitir análise isenta em relação a estes procedimentos, é necessário 

que se proceda a uma padronização dos dados, ou seja, eliminar este viés. Neste sentido, a 

criação de indicadores de produtividade para cada categoria dos procedimentos a serem 

analisados torna-se necessária. 

 
Os indicadores propostos são os seguintes: 

Tomando-se como numerador o total de partos ou o total de nascidos 

vivos ocorridos em cada unidade a ser analisada (município), teremos como denominador o 

número de procedimentos de cada tipo (0707102 e 0707103) efetuados naquela unidade 

analisada. Há que se levar em conta, porém, o tempo em que cada um destes grupos de 

procedimentos foi produzido naquele município, para adequar-se o numerador a este 

mesmo intervalo de tempo. Em outras palavras, se o município analisado estiver 

produzindo determinado tipo de procedimento há 13 meses, o denominador será composto 

pela soma deste procedimento nesse período e o numerador levará em conta os partos 

realizados ou os nascidos vivos ocorridos naquele município no período de 2 anos, sendo 
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considerados os anos de 2001 e 2002 para os partos e os anos de 1999 e 2000 para os 

nascidos vivos multiplicados por 13/24. 

 
O cálculo para a produtividade será feito de acordo com os seguintes 

parâmetros: 

 

a) Tomando como base os partos realizados pelo SUS: 

 

24102
)20022001(102 nx

prod
partospartosPRODP +

=  

 
 

24103
)20022001(103 nx

prod
partospartosPRODP +

=  

 
 
b) Tomando como base os nascidos vivos em 1999 e 2000: 
 
 

24102
)20001999(102 nx

prod
nascidosnascidosPRODN +

=  

 
 

24103
)20001999(103 nx

prod
nascidosnascidosPRODN +

=  

 
 

 
Onde PRODLxxx é o total de procedimentos relativos a cada tipo; sendo L 

(P = partos e N = nascimentos), xxx sendo (102 ou 103) e n o total de meses (tempo) em 

que aquele tipo de procedimento foi realizado. O tempo em que o procedimento foi 

realizado foi considerado como sendo o número de meses a partir do qual ocorreu o início 

deste(s) procedimento(s), não levando em consideração se em meses intermediários aquele 

município deixou de produzir este(s) tipo(s) de procedimento(s). Justifica-se a adoção deste 

critério em relação ao tempo, devido ao fato de que se um determinado município iniciou 

aquele grupo de procedimentos, ele já teria todas as condições necessárias (humanas, 
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materiais e de infra-estrutura) para tal feito e, portanto, não haveria razão para que deixasse 

de realizá-los nos meses subseqüentes. 

 
A interpretação deste índice é apresentada a seguir: Para cada n partos ou 

n nascidos vivos ocorridos no município estudado ocorreu a produção de um procedimento 

0707012 ou procedimento 0707103, ou seja, quanto menor esta relação, mais o município 

está produzindo.  

 

Obtidas as estatísticas descritivas dos indicadores propostos nesta fase, 

observou-se que em todos eles o desvio padrão foi muito alto em relação à média, o que 

pressupõe que os mesmos não apresentam distribuição normal. Para melhor análise destes 

dados lançaremos mão das medianas, que neste tipo de distribuição é um procedimento 

mais adequado. 

 

Os dados relativos ao indicador de produtividade do procedimento 

0707102 em relação aos partos SUS estão na tabela 13, a seguir. 

 
TABELA 13:  Distribuição dos municípios brasileiros segundo o porte e a produção de 
procedimentos incompletos (0707102). Indicador de produtividade calculado segundo o 
número de partos pagos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por local de residência, nos 
anos de 2000 e 2001. 

Porte N Média Mediana Desvio Relação Mediana 

<20.000 habitantes 1616 3,76 1,87 8,89 1,00

20.000 a 49.999 habitantes 458 6,07 3,07 10,28 1,64

≥50.000 habitantes 311 9,54 3,09 32,29 1,65

Capitais 26 13,10 6,71 20,04 3,59

Total 2411 5,04 2,22 14,69 
 

A mediana do número de partos necessários para a realização de um 

procedimento 102 é de 2,22 para o total, indo de 1,87 para os menores municípios até 6,71 

para as capitais. Tomando-se como base os menores municípios, que foram os que 

apresentaram o melhor indicador, os municípios com 20.000 a 49.999 habitantes 

apresentaram desempenho 1,64 vezes pior, quase empatados com os municípios da 
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categoria seguinte. Já as capitais apresentaram desempenho, neste indicador, 3,59 vezes 

pior do que os melhores municípios. 

 
Os dados relativos ao indicador de produtividade do procedimento 

0707102 em relação aos Nascidos Vivos, segundo o SINASC, estão na tabela 14, a seguir. 

 

TABELA 14:  Distribuição dos municípios brasileiros, segundo o porte e a produção de 
procedimentos incompletos (0707102). Indicador de produtividade calculado segundo o 
número de Nascidos Vivos, nos anos de 1999 e 2000. 

Porte N Média Mediana Desvio Relação Mediana 

<20.000 habitantes 1613 4,82 2,53 10,35 1,00

20.000 a 49.999 habitantes 458 7,57 4,07 11,60 1,61

≥50.000 habitantes 311 11,03 4,42 35,14 1,75

Capitais 26 20,53 9,25 37,03 3,66

Total 2408 6,32 3,09 16,65 
 

Pode-se observar que os dados da tabela acima apresentam as mesmas 

tendências de distanciamento da mediana que aquelas vistas na tabela 12. 

 

Os dados relativos ao indicador de produtividade do procedimento 

0707103 em relação aos partos realizados pelo SUS estão na tabela 15, a seguir. 

 

TABELA 15:  Distribuição dos municípios brasileiros segundo o porte e a produção de 
procedimentos completos (0707103). Indicador de produtividade calculado segundo o 
número de partos pagos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por local de residência, nos 
anos de 2000 e 2001. 

Porte N Média Mediana Desvio Relação Mediana

<20.000 habitantes 617 11,84 5,27 18,72 1,00

20.000 a 49.999 habitantes 206 37,22 17,61 63,15 3,34

≥50.000 habitantes 185 110,25 45,81 176,15 8,69

Capitais 18 1060,10 444,76 1931,66 84,39

Total 1026 53,07 9,33 296,54 
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A mediana do número de partos necessários para a realização de um 

procedimento 0707103 é de 9,33 para o total, indo de 5,27 para os menores municípios até 

444,76 para as capitais. Tomando-se como base os menores municípios, que foram os que 

apresentaram o melhor indicador, os municípios com 20.000 a 49.999 habitantes 

apresentaram desempenho 3,34 vezes pior, seguidos pelos municípios com população de 

50.000 habitantes ou mais, com desempenho 8,69 vezes pior e das capitais com 

desempenho 84,39 vezes pior. 

 

Os dados relativos ao indicador de produtividade do procedimento 

0707103 em relação aos Nascidos Vivos, segundo o SINASC, estão na tabela 16, a seguir. 

 
TABELA 16:  Distribuição dos municípios brasileiros, segundo o porte e a produção de 
procedimentos completos (0707103). Indicador de produtividade calculado segundo o 
número de Nascidos Vivos, nos anos de 1999 e 2000. 

Porte N Média Mediana Desvio Relação Mediana

<20.000 habitantes 617 16,20 7,28 25,73 1,00

20.000 a 49.999 habitantes 206 49,18 23,96 76,50 3,29

≥50.000 habitantes 185 167,47 64,37 284,34 8,84

Capitais 18 1796,27 715,44 3969,88 98,27

Total 1026 81,32 13,43 577,25 
 

Os resultados da tabela acima corroboram os dados da tabela anterior, 

porém com dados de mediana superiores aos obtidos quando o indicador refere-se aos 

partos realizados pelo SUS. 

 

 

Conclui-se que os municípios de menor porte apresentam indicadores de 

produtividade dos dois tipos de procedimentos melhores do que os municípios maiores. 

Esta diferença é mais acentuada em relação ao indicador de procedimentos completos. 
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Indicadores de produtividade, segundo os tempos de adesão e de início da 
produção de procedimentos. 

 

 
As análises dos indicadores de produtividade de procedimentos 

(incompletos e completos), segundo o tempo de início da produção dos mesmos e do tempo 

de adesão, são apresentadas a seguir. 

 

Para fins desta análise, os tempos foram divididos em quartis, o primeiro 

quartil engloba os municípios que aderiram ou produziram mais rapidamente, seguidos dos 

municípios dos segundos, terceiros e quartos quartis, que representam os municípios que 

produziram ou aderiram mais vagarosamente. 

 
TABELA 17:  Indicador de produtividade de procedimentos incompletos segundo o 
tempo de início de produção dos mesmos. 
PRODP102 N Média Mediana DP Mínimo Máximo

1.quartil 674 2,93 1,57 7,47 0,18 121,25
2.quartil 548 4,16 2,18 7,32 0,04 82,54
3.quartil 608 6,02 2,95 14,75 0,39 211,00
4.quartil 593 7,44 2,97 23,34 0,04 331,17

Total 2423 5,09 2,22 14,78 0,04 331,17
 

As medianas dos indicadores de produtividade de procedimentos 

incompletos segundo o tempo de início de produção dos mesmos apresentam um gradiente 

decrescente de produtividade (quanto menor, melhor), conforme o município que mais 

demora a produzi-lo. 

 

TABELA 18:  Indicador de produtividade de procedimentos completos segundo o tempo de 
início de produção dos mesmos. 
PRODP103 N Média Mediana DP Mínimo Máximo 

1.quartil 288 30,33 5,31 95,96 0,32 1066,88
2.quartil 259 48,37 10,87 120,00 0,36 1108,19
3.quartil 314 59,90 12,97 194,56 0,10 1936,75
4.quartil 165 87,16 10,38 660,60 0,40 8456,67

Total 1026 53,07 9,33 296,54 0,10 8456,67
 

O indicador de produtividade de procedimentos completos apresenta 

padrão diferente do anterior. O melhor indicador, 5,31, é o referente aos municípios que 

aderiram mais rapidamente (1º quartil), seguidos dos que aderiram no 4º quartil (10,38) e 
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dos que aderiram no 2º quartil (10,87), apresentando seu pior resultado entre os que 

aderiram no 3º quartil. 

 

TABELA 19:  Indicador de produtividade de procedimentos incompletos segundo o tempo 
de adesão ao PHPN. 
PRODP102 N Média Mediana DP Mínimo Máximo 

1.quartil 1125 4,11 1,87 12,04 0,18 293,75
2.quartil 623 5,12 2,34 12,79 0,04 211,00
3.quartil 456 6,83 3,06 21,40 0,04 331,17
4.quartil 217 6,32 2,58 15,65 0,04 182,11

Total 2421 5,08 2,22 14,78 0,04 331,17
 

O indicador de produtividade de procedimentos incompletos, quando 

analisados segundo o tempo de adesão ao PHPN, apresenta valores melhores entre os que 

aderiram mais rapidamente, excetuando-se os que aderiram no 3º quartil. 

 
TABELA 20:  Indicador de produtividade de procedimentos completos segundo o tempo de 
adesão ao PHPN. 
PRODP103 N Média Mediana DP Mínimo Máximo 

1.quartil 684 46,34 8,49 148,71 0,32 1936,75
2.quartil 239 42,85 11,48 94,83 0,10 978,96
3.quartil 96 129,83 11,96 872,10 0,60 8456,67
4.quartil 7 7,24 7,31 4,48 0,67 15,13

Total 1026 53,07 9,33 296,54 0,10 8456,67
 

Já o indicador de produtividade de procedimentos completos, quando 

analisados segundo o tempo de adesão ao PHPN, apresentou seu melhor resultado quando 

considerados os municípios que aderiram no 4º quartil, ou seja, os que mais demoraram a 

aderir ao PHPN.  

 

 

Conclui-se, observando-se as tabelas 17 a 20, que a análise da produção 

de procedimentos segundo os tempos não apresenta um padrão definido. 
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As análises dos dados dos indicadores de produtividade segundo o tempo 

de início da produção dos mesmos e do tempo de adesão ao PHPN, de acordo com o porte 

dos municípios, são apresentadas nas tabelas seguintes (tabelas 21 a 24): 

 

TABELA 21:  Indicador de produtividade de procedimentos incompletos segundo o 
tempo de inicio da produção e porte dos municípios. 
PRODP102 N Média Mediana DP Mínimo Máximo 
POP2000B       

<20.000       
1.quartil 428 2,40 1,34 6,02 0,18 91,17
2.quartil 347 3,19 1,86 5,88 0,04 82,54
3.quartil 424 5,37 2,42 14,70 0,39 211,00
4.quartil 423 4,27 2,38 6,03 0,04 50,67

20.000 a 49.999       
1.quartil 127 3,41 1,88 6,79 0,46 59,78
2.quartil 124 5,20 2,70 7,00 0,78 46,37
3.quartil 101 6,90 4,24 13,27 0,66 124,63
4.quartil 110 9,28 5,24 12,41 0,63 77,50

>=50.000       
1.quartil 111 4,20 2,28 11,91 0,87 121,25
2.quartil 73 6,23 3,25 11,39 0,80 79,38
3.quartil 73 6,82 3,88 13,37 0,85 107,83
4.quartil 56 27,70 5,76 69,09 1,00 331,17

Capitais       
1.quartil 8 6,43 5,74 5,27 1,34 14,97
2.quartil 4 17,88 19,84 11,82 3,15 28,68
3.quartil 10 18,77 8,74 30,42 3,04 102,33
4.quartil 4 7,49 3,68 8,29 2,71 19,91

Total 2423 5,09 2,22 14,78 0,04 331,17
 

Nota-se que, independentemente do porte dos municípios, os indicadores 

são melhores quanto mais rapidamente os municípios iniciaram a produção de 

procedimentos incompletos (tabela 21), excetuando-se os que aderiram mais tardiamente, 

nos municípios com menos de 20.000 habitantes. Nas capitais não foi encontrada nenhuma 

tendência. 
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TABELA 22:  Indicador de produtividade de procedimentos completos segundo o tempo 
de inicio da produção e porte dos municípios. 
PRODP103 N Média Mediana DP Mínimo Máximo 
<20.000       

1.quartil 180 10,55 3,40 20,72 0,32 160,42
2.quartil 152 14,55 6,07 23,34 0,36 186,33
3.quartil 181 12,69 7,42 15,96 0,10 127,08
4.quartil 104 8,67 5,77 9,04 0,40 48,33

20.000 a 49.999       
1.quartil 47 22,10 5,42 44,23 0,99 216,19
2.quartil 51 43,79 17,69 97,66 1,50 643,00
3.quartil 78 41,77 21,82 51,30 1,65 260,17
4.quartil 30 37,89 19,60 33,93 1,75 104,38

>=50.000       
1.quartil 57 84,70 21,59 183,81 1,70 1066,88
2.quartil 50 112,09 49,67 160,76 3,20 760,76
3.quartil 49 132,25 54,13 196,52 3,69 978,96
4.quartil 29 120,15 74,71 150,42 12,17 767,00

Capitais       
1.quartil 4 242,53 235,02 232,01 12,23 487,85
2.quartil 6 413,12 253,83 377,71 101,72 1108,19
3.quartil 6 1129,11 1179,20 663,46 280,52 1936,75
4.quartil 2 4429,17 4429,17 5695,75 401,67 8456,67

Total 1026 53,07 9,33 296,54 0,10 8456,67
 

Em relação ao indicador de procedimentos completos, o padrão foi 

semelhante ao encontrado para o indicador de procedimentos incompletos. A diferença foi 

encontrada nos municípios com população entre 20.000 e 49.999 habitantes, que apresentou 

valor diferente nos municípios que produziram mais tardiamente. Já entre as capitais, foi 

observado que o indicador piora à medida em que as mesmas demoram para iniciar a 

produção (tabela 22). 
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TABELA 23:  Indicador de produtividade de procedimentos incompletos segundo o tempo 
de adesão e porte dos municípios. 
PRODP102 N Média Mediana DP Mínimo Máximo 
<20.000        

1.quartil 734 3,13 1,60 6,54 0,18 101,33
2.quartil 433 4,28 2,04 12,75 0,04 211,00
3.quartil 299 4,83 2,58 9,56 0,04 102,5
4.quartil 155 4,01 2,16 6,56 0,04 52,08

20.000 a 49.999       
1.quartil 210 4,41 2,27 7,40 0,46 59,78
2.quartil 108 6,93 3,70 13,35 0,78 124,63
3.quartil 105 7,30 4,12 10,68 0,66 77,50
4.quartil 38 8,97 4,10 11,41 0,63 57,96

>=50.000        
1.quartil 164 7,67 2,70 26,66 0,87 293,75
2.quartil 77 6,88 3,47 11,94 0,85 79,38
3.quartil 49 17,92 4,29 58,04 0,80 331,17
4.quartil 23 13,28 5,35 36,94 1,03 182,11

Capitais       
1.quartil 17 8,87 6,69 8,09 1,34 28,68
2.quartil 5 12,12 10,12 11,12 2,71 30,33
3.quartil 3 8,95 3,90 9,50 3,04 19,91
4.quartil 1 102,33 102,33 . 102,33 102,33

Total 2421 5,08 2,22 14,78 0,04 331,17
 

O indicador de procedimentos incompletos, segundo o tempo de adesão 

ao PHPN e porte dos municípios, não apresentou diferenças relevantes em relação à análise 

anterior (tabela 21), principalmente em relação aos municípios com 50.000 habitantes ou 

mais (tabela 23). 

 



 45

 

TABELA 24  Indicador de produtividade de procedimentos completos segundo o tempo 
de adesão e porte dos municípios. 
PRODP103 N Média Mediana DP Mínimo Máximo 
<20.000       

1.quartil 413 11,96 4,75 20,49 0,32 186,33
2.quartil 149 11,90 5,96 15,90 0,10 107,00
3.quartil 49 11,24 8,16 10,40 0,60 43,75
4.quartil 6 7,22 7,10 4,91 0,67 15,13

20.000 a 49.999       
1.quartil 127 31,01 11,28 66,83 0,99 643,00
2.quartil 50 55,92 39,61 57,22 1,75 229,75
3.quartil 28 33,06 13,80 51,15 1,91 211,50
4.quartil 1 7,31 7,31 . 7,31 7,31

>=50.000       
1.quartil 130 111,96 41,50 184,58 1,70 1066,88
2.quartil 38 125,14 70,04 178,69 3,69 978,96
3.quartil 17 63,89 40,63 74,04 5,35 288,90

Capitais       
1.quartil 14 590,24 335,35 604,79 12,23 1936,75
2.quartil 2 458,76 458,76 80,74 401,67 515,85
3.quartil 2 4950,44 4950,44 4958,55 1444,22 8456,67

Total 1026 53,07 9,33 296,54 0,10 8456,67
 

Já o indicador de produtividade de procedimentos completos, segundo o 

tempo de adesão ao PHPN e porte dos municípios, não apresentou tendência alguma, quer 

seja em relação ao porte como em relação ao tempo de adesão (tabela 24). 
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As análises seguintes serão focadas nos municípios que tiveram tempos 

de adesão ou de início da produção de procedimentos (incompletos ou completos) situados 

no primeiro quartil, ou seja, aqueles que aderiram ao PHPN e que produziram mais 

rapidamente. 

 

TABELA 25:  Indicador de produtividade de procedimentos incompletos segundo a 
região, para os municípios que produziram no primeiro quartil. 
PRODP102 N Média Mediana DP Mínimo Máximo 
REGIÃO       

Norte 2 8,19 8,19 7,38 2,97 13,41
Nordeste 72 7,30 3,95 15,29 1,41 121,25
Sudeste 261 3,18 1,75 7,49 0,39 91,17
Sul 337 1,77 1,25 3,61 0,18 59,78
Centro-Oeste 2 3,47 3,47 2,40 1,77 5,17

Total 674 2,93 1,57 7,47 0,18 121,25
 

O indicador de produtividade de procedimentos incompletos, para os que 

produziram no primeiro quartil, (tabela 25) é pior na região Norte, apresenta valores 

intermediários nas regiões Nordeste e Centro-Oeste e melhor nas regiões Sul e Sudeste, 

respectivamente. 

 

 
TABELA 26:  Indicador de produtividade de procedimentos completos segundo a 
região, para os municípios que produziram no primeiro quartil. 
PRODP103 N Média Mediana DP Mínimo Máximo 
REGIÃO       

Norte 1 12,23 12,23 . 12,23 12,23
Nordeste 28 70,54 23,21 100,01 3,08 390,18
Sudeste 76 47,59 10,13 119,42 0,83 826,31
Sul 183 17,11 3,32 81,29 0,32 1066,88

Total 288 30,33 5,31 95,96 0,32 1066,88
 

O indicador de procedimentos completos, para os que produziram no 

primeiro quartil, apresenta melhor resultado na região Sul e o pior na região Nordeste 

(tabela 26). 
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TABELA 27:  Indicador de produtividade de procedimentos incompletos segundo a região, 
para os municípios que aderiram no primeiro quartil. 
PRODP102 N Média Mediana DP Mínimo Máximo 

      
Norte 41 6,40 3,34 7,65 0,61 36,75

REGIÃO 

Nordeste 260 7,39 3,49 20,99 0,26 293,75
Sudeste 320 3,47 1,78 8,04 0,26 107,83
Sul 482 2,22 1,38 4,47 0,18 63,29
Centro-Oeste 22 12,09 4,02 21,82 0,93 101,33

Total 1125 4,11 1,87 12,04 0,18 293,75
 

Observa-se na tabela 27 uma clara distinção entre dois grupos de regiões, 

um formado pelas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e outro formado pelas regiões 

Sul e Sudeste. 

 
TABELA 28:  Indicador de produtividade de procedimentos completos segundo a região, 
para os municípios que aderiram no primeiro quartil. 
PRODP103 N Média Mediana DP Mínimo Máximo 
REGIÃO       

Norte 20 183,55 30,01 437,13 2,75 1936,75
Nordeste 123 83,51 21,65 219,59 0,47 1683,13
Sudeste 183 55,66 11,28 124,88 0,67 826,31
Sul 351 20,04 4,31 73,51 0,32 1066,88
Centro-Oeste 7 76,22 31,26 91,61 7,83 268,92

Total 684 46,34 8,49 148,71 0,32 1936,75
 

O indicador de procedimentos completos, para os municípios que 

aderiram no primeiro quartil (tabela 28), apresenta os mesmos resultados do indicador de 

procedimentos incompletos. 

 

 Conclui-se que, entre os municípios que aderiram ao PHPN ou produziram 

procedimentos no primeiro quartil, os indicadores de produtividade analisados são 

melhores, em geral, nas regiões Sul e Sudeste e piores nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. 
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MAPA 2: Distribuição espacial dos municípios brasileiros segundo os quintis do indicador 
de produtividade de procedimentos incompletos (0707102). 
 

 
 
 
 
 
Legenda 
 
 Não tem produção 
 Quintil 1 
 Quintil 2 
 Quintil 3 
 Quintil 4 
 Quintil 5 
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MAPA 3: Distribuição espacial dos municípios brasileiros segundo os quintis do indicador 
de produtividade de procedimentos completos (0707103). 
 

 
 

 
Legenda 
 
 Não tem produção 
 Quintil 1 
 Quintil 2 
 Quintil 3 
 Quintil 4 
 Quintil 5 
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FASE 4: Busca de possíveis associações entre a intensidade da produção de 

procedimentos previstos pelo PHPN e os possíveis agentes facilitadores, tais como a 

adesão ao PACS ou ao PSF e a capacidade instalada nos municípios de redes 

ambulatoriais e de leitos hospitalares 

 
 

Nesta fase, nossa proposta é analisar num primeiro momento as variáveis 

facilitadoras em relação à adesão ou não ao PHPN, levando-se em consideração o porte dos 

municípios e a região. Também será analisada a produtividade dos municípios no tocante à 

produção de procedimentos previstos pelo PHPN (0707102) e dos procedimentos 

completos do PHPN (0707103) ainda segundo variáveis facilitadoras do incremento da 

produção. 

Consideramos como variáveis facilitadoras as adesões aos programas 

PACS e PSF, os indicadores de infra-estrutura representados pelos recursos ambulatoriais e 

hospitalares, e o indicador de dependência do município em relação ao SUS. A descrição 

destas variáveis encontra-se a seguir. 

 
A adesão ao PACS e PSF foi obtida através do DATASUS e indica, para 

cada município aderido a cada um destes programas, o percentual da população atendida 

em cada um dos referidos programas. Os últimos dados disponibilizados para estes 

programas referem-se ao ano de 2000. 

 

Os indicadores de infra-estrutura, da mesma forma que os indicadores de 

produtividade dos procedimentos 0707102 e 0707103, também levarão em conta a 

produção de partos no município, para eliminarmos o viés do tamanho do município. Para a 

geração destes indicadores serão considerados os dados obtidos através do DATASUS, para 

os anos de 2001 e 2002. 

 

O indicador de dependência em relação ao SUS será criado levando-se em 

consideração os partos realizados e pagos pelo SUS num município e num determinado 

período em relação às informações do SINASC, que são as dos nascidos vivos naquele 

mesmo município. Os dados que serão utilizados para a geração deste indicador foram 
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obtidos via DATASUS, considerando-se os anos de 1999 e 2000. A utilização destes anos 

deve-se ao fato de que, em relação aos nascidos vivos, os últimos dados disponíveis serem 

desse período. 

 

Assim sendo os indicadores propostos obedecem às seguintes fórmulas: 

 

AnoLeitosObst
PartosSUSRHRELPAR =  

 

latoriaiscursosAmbu
PartosRARELPAR

Re
=  

 

vosNascidosVi
PartosSUSRELPARNAS =  

 

A leitura destes indicadores deve ser a seguinte: 

a) RHRELPAR – para cada n partos pagos pelo SUS em determinado município, 

existe um leito obstétrico disponível; 

b) RARELPAR – para cada n partos pagos pelo SUS em determinado município, 

existe uma unidade ambulatorial disponível; 

c) RELPARNAS – indica a relação de dependência em determinado município em 

relação ao SUS, quanto mais próximo de 1 maior será a dependência. 

 
 

A análise dos dados referentes às variáveis facilitadoras, a saber, a adesão 

aos programas PSF e PACS, dos indicadores de recursos (ambulatoriais e hospitalares) e de 

dependência em relação ao SUS, segundo a condição de adesão ao PHPN foi, num primeiro 

momento, focada em relação ao porte dos municípios e em relação às regiões. 

Devido ao fato destes indicadores não apresentarem uma distribuição 

normal, as análises serão realizadas com as medianas. 
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• Análises segundo a adesão ou não ao PHPN e o porte dos municípios 

 
TABELA 29:  Indicador de recursos ambulatoriais segundo condição de adesão ao PHPN e 
porte dos municípios. 
  N Média Mediana DP Mínimo Máximo
ADERIDO       
Não       

<20.000 1219 3,14 2,05 3,35 0,04 29,67
20.000 a 49.999 283 6,19 4,46 6,87 0,10 63,32
>=50.000 101 8,87 5,47 11,13 1,15 84,42

Sim       
<20.000 2771 2,70 2,02 2,57 0,03 29,88
20.000 a 49.999 681 4,73 3,85 3,69 0,04 30,02
>=50.000 397 6,89 5,20 5,69 0,70 41,27
Capitais 27 12,31 7,80 9,17 1,81 35,71

Total 5479 3,70 2,53 4,19 0,03 84,42
 
 

O indicador de recursos ambulatoriais apresenta, independentemente do 

status de adesão ao PHPN, uma piora na medida em que cresce o porte dos municípios. 

Entre os municípios não aderidos a mediana varia de 2,05 até 5,47. Já entre os aderidos a 

mesma situa-se entre 2,02 chegando até 7,8 nas capitais. 

 
TABELA 30:  Indicador de recursos hospitalares segundo condição de adesão ao PHPN e 
porte dos municípios. 
  N Média Mediana DP Mínimo Máximo 
ADERIDO       
Não       

<20.000 596 2,26 1,61 2,46 0,05 35,50
20.000 a 49.999 264 3,50 2,86 2,72 0,31 19,46
>=50.000 99 3,86 3,23 2,70 0,69 17,34

Sim       
<20.000 1516 2,19 1,67 1,82 0,04 13,6
20.000 a 49.999 649 3,58 2,67 3,08 0,10 22,93
>=50.000 389 4,36 3,17 7,15 0,45 127,85
Capitais 27 3,37 3,03 1,44 1,02 6,65

Total 3540 2,85 2,10 3,35 0,04 127,85
 

O indicador de recursos hospitalares apresenta comportamento 

semelhante ao de recursos ambulatoriais, quando analisados pelo porte dos municípios, 

excetuando-se as capitais, entre os municípios aderidos ao PHPN. 
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TABELA 31:  Percentual de adesão ao PACS segundo condição de adesão ao 
PHPH e porte dos municípios. 
 ADERIDO N Média Mediana DP 
Não     

<20.000 1254 28,53 0,00 40,37
20.000 a 49.999 283 35,05 33,92 32,20
>=50.000 101 18,41 4,29 26,54

Sim     
<20.000 2818 22,90 0,00 40,09
20.000 a 49.999 681 25,76 10,34 49,90
>=50.000 397 14,36 0,74 22,45
Capitais 27 11,61 0,70 17,33

Total 5561 24,39 0,00 40,10
 

A adesão aos PACS não apresentou qualquer tendência, encontrando-se 

seus melhores resultados nos municípios de 20.000 a 49.999 habitantes, independentemente 

da adesão ou não ao PHPN. 

 

TABELA 32:  Percentual de adesão ao PSF segundo condição de adesão ao PHPN e porte 
dos municípios. 
 ADERIDO N Média Mediana DP p 
Não      

<20.000 hab 1254 6,01 0,00 20,22 0,0000
20.000 a 49.999 283 4,38 0,00 13,92 0,0000
>=50.000 101 3,50 0,00 8,06 0,0247

Sim      
< 20.000 2818 13,20 0,00 29,26
20.000 a 49.999 681 9,08 0,00 19,29
>=50.000 397 6,89 0,00 14,56
Capitais 27 4,80 0,77 10,14

Total 5561 9,96 0,00 24,70
 

A adesão ao PSF também não apresentou nenhuma associação, em 

relação ao porte dos municípios e adesão ou não ao PHPN. Quando comparados os 

municípios não aderidos versus os aderidos, foram encontradas diferenças para todos os 

portes estudados. O teste utilizado foi o de Mann-Whitney U-Wilcoxon Rank Sum W Test. 
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Conclui-se, através das tabelas 29 e  30, que as variáveis facilitadoras 

representadas pelos indicadores de recursos ambulatoriais e hospitalares, apresentam um 

mesmo padrão, independentemente da adesão ou não ao PHPN, apresentando seus 

melhores resultados quanto menor o município. Em relação aos programas PACS e PSF 

(tabelas 31 e 32) não foi encontrada nenhuma tendência. 

 

Quando analisados os dados de adesão aos programas PACS e PSF, 

porém considerando somente os municípios que aderiram aos mesmos, os dados são os 

seguintes. 

 

TABELA 33: Percentual de adesão ao PACS segundo condição de adesão ao PHPN e 
porte dos municípios, entre os municípios que aderiram ao PACS. 
 ADERIDO N Média Mediana DP 
Não     

< 20.000 534 67,00 69,36 35,33
20.000 a 49.999 190 52,21 53,80 25,43
>=50.000 60 30,98 24,69 28,24

Sim     
< 20.000 1095 58,93 58,28 44,88
20.000 a 49.999 391 44,87 38,72 59,01
>=50.000 205 27,80 19,38 24,55
Capitais 16 19,60 12,26 18,81

Total 2491 54,45 53,14 44,20
 

Em relação à adesão ao PACS, independentemente da adesão ou não ao 

PHPN, as medianas apresentam valores decrescentes segundo o porte dos municípios. Entre 

os não aderidos, o valor varia de 69,36 até 24,69, e entre os aderidos, de 58,28 até 12,26 

(tabela 33). 
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TABELA 34:  Percentual de adesão ao PSF segundo condição de adesão ao PHPN e porte 
dos municípios, entre aqueles que aderiram ao PSF. 
 ADERIDO N Média Mediana DP p 
Não      

< 20.000 152 49,54 42,94 34,94 0,0311
20.000 a 49.999 46 26,93 18,10 24,34 0,6394
>=50.000 33 10,71 5,89 11,10 0,1642

Sim      
< 20.000 661 56,26 54,02 35,04 
20.000 a 49.999 222 27,85 20,24 24,89 
>=50.000 172 15,89 8,82 18,62 
Capitais 15 8,63 4,95 12,47 

Total 1301 42,55 32,43 34,95 
 

Em relação à adesão ao PSF (tabela 34), foi encontrada a mesma situação 

descrita para o PACS, porém a intensidade da queda da adesão ao PSF é mais intensa do 

que a observada para o PACS. Quando comparados os municípios não aderidos versus os 

aderidos, foi encontrada diferença para os municípios de menor porte. O teste utilizado foi 

o de Mann-Whitney U-Wilcoxon Rank Sum W Test. 

 

Quando considerados somente os municípios que aderiram aos 

programas PACS e PSF (tabelas 33 e 34), foi constatado que os melhores percentuais de 

cobertura são apresentados nos menores municípios, independentemente da adesão ou não 

ao PHPN. Nota-se contudo que as medianas de cobertura do PACS apresentam valores 

superiores entre os não aderidos; já em relação ao PSF, ocorre o inverso, os municípios 

aderidos apresentam melhores coberturas.  
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TABELA 35:  Dependência ao SUS segundo condição de adesão ao PHPN e porte 
dos municípios. 
 ADERIDO N Média Mediana DP Mínimo Máximo 
Não       

< 20.000 1224 1,03 0,80 1,35 0,02 22,5
20.000 a 49.999 283 0,96 0,88 0,53 0,07 4,86
>=50.000 101 0,79 0,75 0,26 0,34 2,31

Sim       
< 20.000 2794 0,87 0,76 3,84 0,03 203,00
20.000 a 49.999 681 0,81 0,79 0,28 0,00 2,98
>=50.000 397 0,75 0,71 0,28 0,24 2,93
Capitais 27 0,68 0,70 0,15 0,39 0,93

Total 5507 0,89 0,77 2,82 0,00 203,00
 

O estudo da variável que indica a dependência do município em relação 

ao SUS apresentou, independentemente da adesão ou não ao PHPN, resultados 

semelhantes. O valor cresce de 0,80 para 0,88 e de 0,76 para 0,79 dos municípios com 

menos de 20.000 habitantes para os municípios com 20.000 a 49.999 habitantes. O valor 

decresce para 0,75 entre os não aderidos e para 0,71 entre os aderidos, para os municípios 

com mais de 50.000 habitantes, mantendo-se no mesmo patamar, entre os aderidos, quando 

consideradas as capitais. 
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• Análises segundo a adesão ou não ao PHPN e a região 

 

TABELA 36:  Indicador de recursos ambulatoriais segundo condição de adesão ao PHPN 
e a região. 
  N Média Mediana DP Mínimo Máximo 
ADERIDO      
Não       

Norte 155 5,26 3,24 6,28 0,10 40,60
Nordeste 640 4,73 3,28 4,99 0,04 63,32
Sudeste 401 3,68 2,66 4,26 0,12 34,50
Sul 375 2,72 1,35 5,86 0,04 84,42
Centro-Oeste 32 4,31 2,45 4,75 0,08 20,67

Sim       
Norte 286 4,94 3,03 5,61 0,04 34,45
Nordeste 1149 3,96 3,22 3,14 0,13 30,02
Sudeste 1232 3,67 2,50 3,88 0,03 41,27
Sul 792 2,40 1,72 2,60 0,03 28,63
Centro-Oeste 417 3,33 2,20 3,82 0,06 35,71

Total 5479 3,70 2,53 4,19 0,03 84,42
 

O melhor indicador de recursos ambulatoriais apresenta-se na região Sul, 

independentemente da adesão ou não ao PHPN, seguem-se as regiões Centro-Oeste e 

Sudeste, com indicadores intermediários, e finalmente as regiões Norte e Nordeste, 

independentemente da condição de adesão ao PHPN.  
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TABELA 37:  Indicador de recursos hospitalares segundo condição de adesão ao PHPN e 
a região. 
 ADERIDO N Média Mediana DP Mínimo Máximo 
Não       

Norte 101 4,15 3,73 3,07 0,28 19,29
Nordeste 384 3,35 2,74 2,65 0,14 19,46
Sudeste 233 2,41 1,88 2,74 0,21 35,50
Sul 222 1,55 1,01 1,59 0,05 10,06
Centro-Oeste 19 2,03 1,49 1,47 0,15 5,17

Sim       
Norte 165 3,58 3,04 2,52 0,07 16,11
Nordeste 803 4,08 3,28 2,97 0,23 25,86
Sudeste 727 2,63 1,78 5,28 0,13 127,85
Sul 554 2,00 1,55 1,65 0,07 10,46
Centro-Oeste 332 1,63 1,10 1,66 0,04 12,60

Total 3540 2,85 2,10 3,35 0,04 127,85
 

O indicador de recursos hospitalares apresenta seus melhores resultados 

nas regiões Sul e Centro-Oeste, havendo uma inversão entre estas duas regiões, segundo a 

adesão ou não ao PHPN. Segue-se a região Sudeste, com indicador próximo ao da região 

Sul entre os aderidos. As regiões Norte e Nordeste apresentam os piores indicadores. 

 

Conclui-se, pela análise dos indicadores de recursos de infra-estrutur,a 

que estes não se comportam de uma maneira uniforme, quando analisados segundo a 

condição de adesão ao PHPN e a região. 
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TABELA 38:  Percentual de adesão ao PACS segundo condição de adesão ao PHPN e a 
região. 
 ADERIDO N Média Mediana DP 
Não     

Norte 160 32,35 15,11 36,65
Nordeste 642 41,54 43,64 43,07
Sudeste 406 6,91 0,00 19,76
Sul 393 30,10 9,65 36,17
Centro-Oeste 37 29,06 0,00 37,82

Sim     
Norte 289 35,46 25,1 38,78
Nordeste 1150 35,12 19,65 56,59
Sudeste 1262 6,00 0,00 18,16
Sul 796 24,46 0,03 33,52
Centro-Oeste 426 24,41 0,00 33,08

Total 5561 24,39 0,00 40,10
 

A adesão ao PACS não mostrou qualquer tendência, quando analisada em 

relação à adesão ou não ao PHPN e região. Todavia, destaque-se que os valores da adesão 

ao PACS invertem-se quando consideradas as regiões Norte e Nordeste em relação à 

adesão ou não ao PHPN. Já a região Sul, apresenta maior cobertura do PACS quando 

considerados os municípios que não aderiram ao PHPN. 
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TABELA 39:  Percentual de adesão ao PSF segundo condição de adesão ao PHPN e a 
região. 
 ADERIDO N Média Mediana DP 
Não     

Norte 160 4,82 0,00 17,69
Nordeste 642 2,50 0,00 12,49
Sudeste 406 14,32 0,00 28,20
Sul 393 2,17 0,00 12,17
Centro-Oeste 37 2,23 0,00 7,84

Sim     
Norte 289 20,30 0,00 34,96
Nordeste 1150 12,48 0,00 26,15
Sudeste 1262 13,58 0,00 28,13
Sul 796 9,21 0,00 24,79
Centro-Oeste 426 3,63 0,00 14,55

Total 5561 9,96 0,00 24,70
 

A adesão ao PSF não apresentou nenhuma diferença quando analisada em 

relação à adesão ou não ao PHPN e a região. 

 

De forma semelhante à análise dos indicadores de infra-estrutura, a 

análise dos percentuais de cobertura dos programas PACS e PSF, quando considerados 

todos os municípios, também não apresentou qualquer resultado homogêneo quando 

analisados segundo a condição de adesão ao PHPN e a região. 
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Quando analisados os dados de adesão aos programas PACS e PSF, 

segundo a adesão ou não ao PHPN e o porte dos municípios, porém considerando somente 

os municípios que aderiram aos mesmos, os dados são os seguintes: 

 

 

TABELA 40:  Percentual de adesão ao PACS segundo condição de adesão ao PHPN e a 
região, entre os municípios que aderiam ao PACS. 
 ADERIDO N Média Mediana DP 
Não     

Norte 95 54,48 56,97 32,45
Nordeste 401 66,50 67,87 36,18
Sudeste 62 45,27 41,53 28,78
Sul 209 56,60 54,49 30,94
Centro-Oeste 17 63,25 72,99 30,33

Sim     
Norte 196 52,29 46,48 36,56
Nordeste 699 57,78 56,46 62,93
Sudeste 219 34,59 24,07 30,22
Sul 399 48,80 44,14 32,46
Centro-Oeste 194 53,60 52,93 28,93

Total 2491 54,45 53,14 44,20
 

Os municípios não aderidos ao PHPN apresentam valores de cobertura 

PACS superiores aos que aderiram ao PHPN, independentemente da região. 
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TABELA 41:  Percentual de adesão ao PSF segundo condição de adesão ao PHPN e a 
região, entre os municípios que aderiram ao PSF. 
 ADERIDO N Média Mediana DP 
Não     

Norte 33 23,38 11,27 33,28
Nordeste 47 34,12 22,18 32,74
Sudeste 125 46,50 42,72 32,99
Sul 23 37,05 21,45 35,92
Centro-Oeste 3 27,53 25,16 7,83

Sim     
Norte 129 45,48 38,23 39,94
Nordeste 364 39,42 30,49 33,16
Sudeste 380 45,11 36,39 34,73
Sul 155 47,32 37,53 36,85
Centro-Oeste 42 36,78 28,95 30,76

Total 1301 42,55 32,43 34,95
 

Em relação à adesão ao PSF, ocorre o inverso do descrito para a adesão 

ao PACS. Os valores de cobertura do PSF são maiores entre os aderidos ao PHPN do que 

entre os não aderidos, excetuando-se os municípios da região Sudeste, onde ocorre uma 

piora neste indicador. 

 

Conclui-se que os indicadores de cobertura dos programas PACS e PSF, 

quando analisados somente os municípios que a eles aderiram, comportam-se de maneira 

distinta segundo a adesão ou não ao PHPN e a região. 
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TABELA 42:  Dependência ao SUS segundo condição de adesão ao PHPN e a região. 
 ADERIDO N Média Mediana DP Mínimo Máximo 
Não       

Norte 160 0,87 0,83 0,62 0,07 6,00
Nordeste 640 1,19 0,97 1,12 0,02 14,17
Sudeste 405 1,21 0,85 1,79 0,07 22,50
Sul 371 0,53 0,53 0,18 0,03 1,16
Centro-Oeste 32 0,81 0,73 0,43 0,04 2,13

Sim       
Norte 289 0,77 0,77 0,33 0,00 2,90
Nordeste 1147 1,00 0,95 0,34 0,04 3,71
Sudeste 1261 0,91 0,70 5,71 0,04 203,00
Sul 788 0,66 0,66 0,19 0,15 2,43
Centro-Oeste 414 0,62 0,62 0,24 0,03 1,49

Total 5507 0,89 0,77 2,82 0,00 203,00
 

Do mesmo modo que a adesão ao PSF, o indicador de dependência ao 

SUS apresenta o mesmo comportamento: os municípios não aderidos apresentam este 

indicador superior aos dos municípios aderidos, sendo exceção a região Sul. 
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MAPA 4: Distribuição espacial dos municípios brasileiros segundo os quintis do indicador 
de recursos ambulatoriais. 
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MAPA 5: Distribuição espacial dos municípios brasileiros segundo os quintis do indicador 
de recursos hospitalares. 
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MAPA 6: Distribuição espacial dos municípios brasileiros segundo os quintis do percentual 
de adesão ao PACS. 
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MAPA 7: Distribuição espacial dos municípios brasileiros segundo os quintis do percentual 
de adesão ao PSF. 
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MAPA 8: Distribuição espacial dos municípios brasileiros segundo os quintis do indicador 
de dependência ao SUS.  
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• Correlações entre os indicadores de produtividade e as variáveis facilitadoras 

 

 

A partir deste momento os dados serão analisados buscando possíveis 

correlações entre os indicadores de produtividade de procedimentos, criados na fase 3, e as 

variáveis facilitadoras, representadas pelos indicadores de recursos ambulatoriais e 

hospitalares, adesão aos programas PACS e PSF e do indicador de dependência ao SUS. 

Esta análise inicial será elaborada levando-se em consideração, inicialmente, o Brasil como 

um todo e depois através de estratificação segundo o porte dos municípios. 

 

As hipóteses iniciais, se confirmadas, devem obedecer à direção mostrada 

nas figuras que seguem: 

 

FIGURA 1:  Direção da correlação entre o indicador de recursos (ambulatoriais e 
hospitalares) e os indicadores de produtividade dos procedimentos (0707102 e 0707103). 
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FIGURA 2:  Direção da correlação entre o indicador de dependência ao SUS e da adesão 
aos programas PACS e PSF e os indicadores de produtividade dos procedimentos (0707102 
e 0707103). 

 
 

As correlações obtidas entre os indicadores de produtividade e as 

possíveis variáveis facilitadoras, para todo o Brasil, são as seguintes: 

 
REPARNAS   RHRELPAR   RARELPAR   PORCPACS   PORCPSF 
                                                                 
PRODP102      ,1540      ,0410      ,1473     -,0482     -,0905  
            ( 2420)    ( 1662)    ( 2398)    ( 1106)    (  741)  
            P= ,000    P= ,095    P= ,000    P= ,109    P= ,014  
                                                                 
PRODP103     -,0160      ,0516      ,2874     -,0865     -,2406  
            ( 1026)    (  777)    ( 1018)    (  522)    (  323)  
            P= ,609    P= ,151    P= ,000    P= ,048    P= ,000 
 
 

Dentre as correlações acima, as seguintes apresentam a direção esperada, 

mas com índices de correlação considerados fracos: RARELPAR (Indicador de Recursos 

AmbulatoriaIs) versus PRODP102 e PRODP103 (Indicadores de produtividade de 

procedimentos), e PORCPSF (Percentual de adesão ao programa PSF) versus PRODP103. 

 

Visto não estarem as hipóteses confirmadas em sua totalidade, buscamos 

novas abordagens no sentido de aprimorarmos a análise de dados. Para tanto, julgamos 
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conveniente estratificarmos o trabalho de acordo com o porte dos municípios, obtendo-se 

os seguintes resultados. 

 
POP2000B:      1,00   < 20.000                                   
                      - -  Correlation Coefficients  - -           
                                                                   
             REPARNAS   RHRELPAR   RARELPAR   PORCPACS   PORCPSF   
                                                                   
PRODP102      ,1263      ,0644      ,0451     -,0479     -,1052    
            ( 1619)    (  887)    ( 1597)    (  681)    (  411)    
            P= ,000    P= ,055    P= ,072    P= ,211    P= ,033    
                                                                   
PRODP103      ,1465      ,1157      ,0689     -,0883     -,1634    
            (  617)    (  382)    (  609)    (  311)    (  149)    
            P= ,000    P= ,024    P= ,089    P= ,120    P= ,046    
 

 

No estrato referente aos municípios com menos de 20.000 habitantes, as 

seguintes correlações confirmaram as hipóteses, RHRELPAR (Indicador de Recursos 

Hospitalares) versus PRODP103 (Indicador de produtividade de procedimentos completos) 

e PORCPSF (Percentual de Adesão ao PSF) versus PRODP103 e PRODP102. Destacamos 

que as correlações obtidas também foram consideradas fracas. 

 
POP2000B:      2,00   20.000A49.999                                 
                      - -  Correlation Coefficients  - -          
                                                                  
             REPARNAS   RHRELPAR   RARELPAR   PORCPACS   PORCPSF  
                                                                  
PRODP102      ,2337      ,0307      ,2803     -,0329     -,0189   
            (  462)    (  442)    (  462)    (  255)    (  169)   
            P= ,000    P= ,520    P= ,000    P= ,601    P= ,807   
                                                                  
PRODP103      ,2354      ,3224      ,1407      ,0011      ,0104   
            (  206)    (  196)    (  206)    (  113)    (   76)   
            P= ,001    P= ,000    P= ,044    P= ,991    P= ,929   

 

 
No estrato seguinte, houve sensível melhora em relação a estas 

correlações. Dois dos indicadores de recursos de infra-estrutura corroboram as hipóteses. 

Os dados são os seguintes: RHRELPAR versus PRODP103, e RARELPAR versus 

PROP102 e PRODP103, destacando-se neste último caso a maior correlação entre 

RARELPAR versus PROPP102. 
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POP2000B:      3,00   >=50.000                                
                      - -  Correlation Coefficients  - -         
                                                                 
             REPARNAS   RHRELPAR   RARELPAR   PORCPACS   PORCPSF 
                                                                 
PRODP102      ,3372      ,0037      ,0508      ,1205      ,0015  
            (  313)    (  307)    (  313)    (  155)    (  145)  
            P= ,000    P= ,949    P= ,370    P= ,135    P= ,986  
                                                                 
PRODP103     -,0009      ,0682      ,1663     -,1232     -,1166  
            (  185)    (  181)    (  185)    (   88)    (   87)  
            P= ,990    P= ,361    P= ,024    P= ,253    P= ,282 
 

No estrato dos municípios com 50.000 habitantes ou mais, as correlações 

foram consideradas fracas em três situações, sempre envolvendo o indicador de 

produtividade PRODP103 versus RARELPAR, PORCPACS e PORCPSF. 
 
POP2000B:      4,00   Capitais                                    
                      - -  Correlation Coefficients  - -          
                                                                  
             REPARNAS   RHRELPAR   RARELPAR   PORCPACS   PORCPSF  
                                                                  
PRODP102     -,0099      ,1574      ,5155     -,4059     -,2478   
            (   26)    (   26)    (   26)    (   15)    (   16)   
            P= ,962    P= ,443    P= ,007    P= ,133    P= ,355   
                                                                  
PRODP103     -,2552      ,0262      ,3448      ,4107     -,3225   
            (   18)    (   18)    (   18)    (   10)    (   11)   
            P= ,307    P= ,918    P= ,161    P= ,238    P= ,333   
 
 
 

No estrato referente às capitais, foi obtido o maior número de correlações 

que corroboraram as hipóteses e onde estas correlações foram mais intensas. São as 

seguintes: PRODP102 versus RHRELPAR, RARELPAR, PORCPACS e PORCPSF, e 

também as que envolvem o indicador de produtividade de procedimentos completos 

PRODP103 versus REPARNAS RARELPAR e PORCPSF. 

 

Os dados até aqui analisados confirmaram em parte as nossas hipóteses, 

mas não na intensidade que seria de se esperar. Uma nova abordagem, desta vez 

envolvendo o porte dos municípios segundo as regiões brasileiras, poderia apresentar 

resultados mais detalhados que permitiriam, em última análise, enriquecer a análise de 

dados. Esta abordagem pode ser vista a seguir. 
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Na tabela 43 são apresentadas as correlações para todas as combinações 

possíveis de porte versus região entre cada uma das variáveis facilitadoras versus os 

indicadores de produtividade propostos.  
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TABELA 43:  Correlações encontradas e que vão ao encontro das hipóteses, por porte do município e 
região, de acordo com as variáveis facilitadoras e o tipo de procedimento. 
 

  
Região 

===> Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 
Porte Var.Facilit. P102 P103 P102 P103 P102 P103 P102 P103 P102 P103 P102 P103 
< 20.000 PN                         
    habitantes RA                         
  RH           1      2  1
  AC   3  1 1        5    
  AF 2 4 2    4  2     1 1
20.000 a 49.999 PN   8                    
    habitantes RA     3 2  2 6  1  3 1
  RH 3        2  1       3
  AC 3 6              1    
  AF             2  1      
>=50.000 habitantes  PN                         
 RA 8 6 2 2 1  2        1
  RH   7  1                
  AC       2 2  1 1 5 5  1
  AF     1 3 1  3        1
Capitais PN         3            2
  RA 5  2  8      3 3 5 3
  RH     5  4  6  5 4 1  
  AC 5  3 5            4  
  AF 6  5 6            2 3
Total PN                         
 RA   1 2 4  3 2 1 5 2 1 2
 RH   2            1 3    
 AC 1    1 1 2  1 4      
  AF 2 3 2 2  2 1 1 2 3  2

 
Obs: Os números dentro das células indicam a intensidade da correlação,sendo 
1 de 0.10 a 0.19, 2 de 0,20 a 0,29, 3 de 0,30 a 0,39 .... e 8 de 0.80 a 0.89 
 
PN = relação partos/nascimentos 
RA = Recursos ambulatoriais 
RH = Recursos hospitalares 
AC = Adesão ao PACS 
AF = Adesão ao PSF 
 
P102 = Procedimentos 0707102 
P103 = Procedimentos 0707103 
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Para facilitação da interpretação das correlações, introduziremos o 

seguinte critério: as mesmas serão divididas em três categorias, consideraremos correlações 

fracas aquelas que estiverem entre 0.10 a 0.39, médias aquelas que estiverem entre 0.40 a 

0.69 e fortes entre 0.70 a 1.00. 

 

Para a região Norte foram encontradas 5 correlações. São as seguintes: 

entre os indicadores de infra-estrutura versus PRODP103, entre adesão aos programas 

(PACS e PSF) versus PROPDP102 e adesão ao PSF contra PRODP103, todas elas fracas. 

 

Já em relação à região Nordeste, o número de correlações encontradas foi 

igual à da região Norte, tanto em termos de número de correlações quanto à intensidade das 

mesmas. Destaque-se, porém, que uma das correlações, RARELPAR versus PRODP103 

foi considerada uma correlação de média intensidade. 

 

Na região Sudeste foram encontradas 4 correlações, todas de fraca 

intensidade, a maioria envolvendo as variáveis facilitadoras referentes à adesão aos 

programas PACS e PSF e uma envolvendo o indicador de procedimentos completos 

RARELPAR versus PRODP103. 

 

Quando analisada a região Sul, 5 correlações foram encontradas, todas 

elas fracas, duas delas relacionadas ao indicador de produtividade PRODP102 e três em 

relação ao indicador PRODP103, nenhuma que mereça destaque. 

 

A região Centro-Oeste, por sua vez, destacou-se apresentando 7 

correlações, dentre as dez possíveis. Nenhuma correlação foi encontrada quando 

considerada a variável facilitadora RELPARNAS. Quando analisada a variável facilitadora 

RARELPAR, a correlação em relação ao indicador de produtividade PRODP102 foi 

considerada média e em relação ao indicador PRODP103 fraca. A variável RHRELPAR foi 

considerada fraca, em relação aos dois indicadores de produtividade. Foi encontrada uma 

correlação média entre a adesão ao PACS e o indicador PRODP102 e correlações fracas da 

adesão ao PSF contra PRODP102 e PRODP103. 
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Quando analisados os resultados da tabela acima em relação ao porte e 

região, os seguintes clusters devem ser destacados: 

 

a) Municípios com menos de 20.000 habitantes: 

1) Região Norte: Variável de adesão ao PSF em relação ao PRODP102 (fraca) 

e variável de adesão ao PSF versus PRODP103 (média) e adesão ao PACS 

versus PRODP103 (fraca); 

2) Região Sudeste: apresentando uma correlação média entre adesão ao PSF e 

PRODP103; 

3)  Região Centro-Oeste: com a correlação média entre PACS e PROPDP103 e 

fraca entre RHRELPAR e PRODP103. 

b) Municípios com 20.000 a 49.999 habitantes: 

1) Região Norte: foram encontradas quatro correlações, duas delas fracas, 

RHRELPAR e PORCPACS versus PRODP102, uma correlação média entre 

adesão ao PACS e PRODP103 e uma correlação forte entre REPARNAS 

contra PRODP103; 

2) Região Sul: com três correlações, destaca-se a seguinte: RARELPAR versus 

PRODP102; 

c) Municípios com 50.000 habitantes ou mais: 

1) Região Norte: das três correlações encontradas, duas delas foram 

consideradas fortes, são elas, RARELPAR versus PRODP102 e 

RHRELPAR versus PRODP103 e uma considerada média entre 

RARELPAR versus PRODP103; 

2) Região Nordeste: nesta região foram encontradas 6 correlações, porém todas 

elas consideradas fracas; 

3)  Região Sul: das quatro correlações encontradas, nenhuma merece destaque. 

4) Região Centro-Oeste: embora só tenham sido encontradas duas correlações, 

as duas foram consideradas médias e envolvendo a adesão ao PACS. 

 

d) Capitais: nestas foram encontradas o maior número de correlações e as mais 

intensas, cuja análise apresentamos a seguir: 
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1) Região Norte: três correlações foram encontradas, todas elas de média 

intensidade, todas facilitando a produção do procedimento 0707102, que são 

as seguintes: RARELPAR e as de adesão aos programas; 

2) Região Nordeste: das seis correlações encontradas, foram quatro de média 

intensidade, sendo elas: RHRELPAR e PORCPSF versus PRODP102 e as 

de adesão aos programas com PRODP103; 

3) Região Sudeste: somente três correlações foram encontradas, todas elas em 

relação ao indicador de produtividade dos procedimentos 0707102, 

destacando-se uma considerada forte entre RARELPAR, uma média entre 

RHRELPAR e uma fraca entre o indicador de dependência ao SUS; 

4) Região Sul: embora somente uma correlação tenha sido encontrada, esta é 

considerada média, envolvendo a variável RHRELPAR versus a produção 

de procedimentos 0707102; 

5) Região Centro-Oeste: das quatro correlações encontradas, todas elas 

envolvendo os indicadores de recursos de infra-estrutura, uma foi 

considerada média, entre RHRELPAR com PRODP102, as outras 

consideradas fracas, envolvendo RARELPAR versus PRODP102 e 

PRODP103 e RHRELPAR versus PRODP103. 

 


