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presentaçãoA
A realização e a divulgação de pes-

quisas e avaliações com o intuito de 
orientar a implantanção e implemen-
tação de políticas e práticas de saúde 
são atribuições irrevogáveis dos ges-
tores, em todos os níveis do sistema 
de saúde. Nesse intuito, em 2006, 
o Ministério da Saúde, por meio da 
Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) 
representada pelo Departamento de 
Atenção Básica (DAB), publicou a 
primeira versão da pesquisa Saúde 
da Família no Brasil – uma análise 
de indicadores selecionados, 1998 
a 2004. A solicitação do estudo foi 
motivada pela necessidade de co-
nhecer de maneira mais detalhada o 
perfil de expansão da estratégia Saú-
de da Família no país e a sua relação 
com alguns indicadores de saúde.

O estudo baseia-se na seleção de 
um conjunto abrangente e válido de 
indicadores sensíveis à Atenção Bá-
sica, relacionados à saúde da crian-
ça, saúde da mulher e ao controle da 
hipertensão arterial sistêmica, e na 
sistematização dos municípios bra-
sileiros em estratos diferenciados de 
acordo com a cobertura da estratégia 
Saúde da Família (SF). As análises 
buscaram caracterizar a expansão da 

estratégia e abordar o comportamento 
dos indicadores em relação a aspec-
tos tais como porte dos municípios, 
renda e o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH). Os resultados trou-
xeram particular satisfação ao Min-
sitério da Saúde por evidenciarem o 
acerto na condução da política. Para 
muitos indicadores, os impactos posi-
tivos da SF são evidentes e sustenta-
dos ao longo dos anos. 

Duas tendências importantes fo-
ram observadas no estudo: que os 
efeitos da SF sobre os indicadores 
são mais significativos quanto maior 
a sua cobertura e quanto menor o 
IDH dos municípios. Os resultados 
demonstraram também que a SF 
apresentava maior cobertura em mu-
nicípios de IDH mais baixo e estava 
conseguindo aproximar os indicado-
res desses, de outros municípios de 
IDH mais alto, reduzindo a distância 
existente entre esses dois grupos de 
municípios. Esses resultados, para 
além dos aspectos valorizados pela 
estratégia de integralidade, univer-
salidade das ações de saúde, par-
ticipação popular e controle social, 
demonstraram a sua efetividade em 
relação à conquista da equidade em 
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saúde, um dos princípios mais ca-
ros do SUS. 

O acerto de direção foi observado 
para todas as áreas estudadas. Em 
relação à saúde da criança, para o 
indicador mortalidade proporcional 
em menores de um ano de idade, 
por exemplo, pode ser observada 
uma menor proporção de óbitos in-
fantis para o estrato de 70% ou mais 
de cobertura da SF e faixa de IDH 
baixo, quando comparado aos outros 
estratos. Outro exemplo é a cobertu-
ra vacinal. A evolução da proporção 
de municípios que atingiram a meta 
de 95% de cobertura por tetravalen-
te, preconizada pelo Ministério, em 
crianças menores de um ano, ocor-
reu com mais intensidade nos estra-
tos de cobertura mais altas das equi-
pes SF e vem mantendo-se.

No tocante à saúde da mulher, 
o indicador proporção de nascidos 
vivos (NV) de mães com nenhuma 
consulta de pré-natal apresenta sig-
nificativa redução no período estu-
dado, com maior magnitude para 
estratos de  maior cobertura SF e 
menor IDH.

Da mesma forma, a pesquisa 
aponta que o caminho adotado para 
o controle da hipertensão arterial 
tem resultados positivos. Evidencia 
a queda na taxa de internações, por 
exemplo, por acidente vascular ce-
rebral na população com idade igual 
e acima de 40 anos. Os maiores 

índices de queda dessa taxa locali-
zam-se nos estratos com coberturas 
mais altas da SF. Também a taxa de 
internações por insuficiência cardí-
aca congestiva na população de 40 
anos e mais apresentou tendência 
de queda no país e em todos os es-
tratos de cobertura, sendo mais sig-
nificativa nos estratos de mais alta 
cobertura da SF. 

Embora o reflexo das políticas de 
saúde sobre os indicadores não se 
faça notar em curtos intervalos de 
tempo, considerando a sua grande 
utilidade para técnicos e gestores, 
foi organizada a atualização do estu-
do original para os anos de 2005 e 
2006, nos casos em que a informa-
ção sobre os indicadores já estava 
disponível nos sistemas de informa-
ção. Dessa forma, é possível moni-
torar e acompanhar a evolução dos 
mesmos indicadores e suas tendên-
cias ao longo do tempo. 

Pode-se afirmar, com base nos re-
sultados apresentados, que a Saúde 
da Família continua contribuindo, de 
maneira significativa, para a transfor-
mação do perfil de saúde da popula-
ção brasileira e para a consolidação 
da qualidade da atenção do Sistema 
Único de Saúde.

Ministério da Saúde
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COBERTURA
DA ESTRATÉGIA SAÚDE
DA FAMÍLIA:
BRASIL E REGIÕES,
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Introdução

A Saúde da Família (SF) foi criada 
pelo Ministério da Saúde em 1994 
com o propósito de orientar a orga-
nização da Atenção Básica no país 
no sentido de garantir os princípios 
de territorialização, longitudinalida-
de no cuidado, intersetorialidade, 
descentralização, co-responsabiliza-
ção e eqüidade, priorizando grupos 
populacionais do Sistema Único de 
Saúde – SUS. Nos primeiros anos, 
recebeu a denominação de Progra-
ma Saúde da Família (PSF) e, pos-
teriormente, em sua fase de con-
solidação, veio a ser chamada de 
estratégia Saúde da Família (SF). 

Em sua essência, a SF foi pensa-
da como mecanismo de ruptura em 
relação ao comportamento passivo 
e baseada em ações pontuais das 
unidades básicas de saúde, enten-
dendo o indivíduo como singular e 
como parte integrante de um con-
texto mais amplo que é a família e 
a comunidade (CHIESA; FRACOLLI, 
2004; BRASIL, 2003b). 

A equipe mínima é composta 
por um médico, um enfermeiro, 
um auxiliar de enfermagem e seis 
ou mais agentes comunitários de 
saúde (ACS). A partir do ano 2000, 
foram incluídas as equipes de saú-
de bucal (SB), prevendo a atuação 

integrada do cirurgião-dentista, do 
técnico de higiene dental (THD) e 
do auxiliar de consultório dentário 
(ACD), dependendo da modalida-
de escolhida.

Os dados referentes ao número de 
Equipes de Saúde da Família passa-
ram a ser registrados oficialmente a 
partir de 1998 com a implantação 
do Sistema de Informação da Aten-
ção Básica (SIAB). Dessa forma, a 
estimativa de cobertura média po-
pulacional da SF, no Brasil, só foi 
possível a partir de 1998, uma vez 
que, para calcular a proporção da 
população coberta pela estratégia, é 
necessário considerar o número de 
Equipes de Saúde da Família exis-
tentes no município.

O objetivo central deste estudo é 
descrever comparativamente o com-
portamento evolutivo de alguns indi-
cadores de saúde, segundo estratos 
de cobertura da estratégia Saúde 
da Família no Brasil e, para tanto, 
torna-se fundamental apresentar a 
evolução da sua cobertura.

Este primeiro capítulo aborda o 
comportamento evolutivo da SF, 
descrevendo-o nas diferentes regiões 
do país e em agrupamentos de mu-
nicípios com diferenciados níveis de 
renda e de porte populacional.
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Objetivo 

Descrever a evolução da cobertu-
ra da Saúde da Família, no período 
de 1998 a 2006, para o Brasil, suas 

regiões geográficas e agrupamentos 
de municípios por porte populacio-
nal e faixa de renda.

Metodologia

Optou-se por um desenho de es-
tudo ecológico de caráter exploratório 
para o período de 1998 a 2006, ten-
do como menor unidade de análise 
cada um dos municípios brasileiros.

Os dados referentes ao número de 
Equipes de Saúde da Família (ESF) 
foram obtidos do Sistema de Informa-
ção da Atenção Básica (SIAB), junto 
ao Departamento de Atenção Básica 
do Ministério da Saúde (DAB/MS).

Os dados populacionais foram 
obtidos do Censo Demográfico para 
o ano 2000 e de projeções para os 
anos subseqüentes, calculadas pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) e obtidas por 
meio da página do DATASUS (www.
datasus.gov.br).

A fonte de dados utilizada para 
a obtenção da renda per capita fa-
miliar média dos municípios foi o 
Atlas de Desenvolvimento Humano 
no Brasil (www.pnud.org.br\atlas), 

cujas informações são originárias do 
Censo Demográfico 2000, realizado 
pelo IBGE. 

O estudo foi desenvolvido em duas 
etapas:

Na primeira, analisou-se a evolução 
da cobertura populacional da Saúde da 
Família (SF) para o Brasil e suas regi-
ões. Para o Brasil, a análise foi particu-
larizada por porte populacional e nível 
de renda dos municípios. A estimativa 
da proporção da população coberta 
pela SF foi obtida por meio do critério 
de uma equipe para cada 3.450 pes-
soas (*Cálculo padrão adotado pelo 
Departamento de Atenção Básica do 
Ministério da Saúde). O mês tomado 
como referência para a informação 
do número de Equipes da Saúde da 
Família foi dezembro para cada ano. 
Os municípios que em dezembro não 
tinham ESF cadastradas foram consi-
derados com cobertura zero (0%) da 
SF, no ano específico.
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Para a estimativa da proporção 
da população coberta pela SF para 
o Brasil e regiões, calculou-se a mé-
dia ponderada das proporções das 
coberturas municipais consideran-

do a população de cada município.1

Método de cálculo da cobertura 
populacional da SF, por município, 
tomando-se o mês de dezembro 
como referência:

Método de cálculo da cobertura populacional da SF, por município,
tomando-se o mês de dezembro como referência:

* Nº. de equipes da SF  x  3.450 (número médio estimado de pessoas
cadastradas por equipe)   x   100

População total do município

  1 Cálculo da cobertura média: 100* (Σ  POPi * CPSFi )/Σ  POPi ,o nde POPi  = é a população do mu-
nicípio i; CPSF é a cobertura PSF do município i. Para o cálculo, a proporção da população coberta 
foi limitada em 100%.     

Na segunda etapa, analisou-se a evolução da distribuição percentual de 
municípios e de suas populações. Os municípios foram agrupados segundo a 
faixa de cobertura da SF, gerando cinco unidades ecológicas, denominadas de 
estratos de cobertura:

 Estrato de 0%:  estão incluídos os municípios que no ano
  analisado não tinham SF implantada;
 Estrato de 0 - 20%: estão incluídos os municípios com pro- 
  porção estimada de população coberta  
  pela SF abaixo de 20%;
 Estrato de 20–50%: estão incluídos os municípios com pro- 
  porção estimada de população coberta  
  pela SF entre 20% e 49,99%;
 Estrato de 50–70%: estão incluídos os municípios com pro- 
  porção estimada de população coberta 
  pela SF entre 50% e 69,99%;
 Estrato de > 70%: estão incluídos os municípios com pro- 
  porção estimada de população coberta 
  pela SF de 70% ou mais.
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Em seguida, foi calculado o percen-
tual de municípios que estavam con-
centrados em cada estrato de cobertu-
ra, considerando o total de municípios 
existente no agregado específico (Bra-
sil ou regiões), em cada ano do estu-
do. Calculou-se, também, a proporção 
da população que residia no grupo de 
municípios de cada estrato. Essa aná-
lise nos permitiu evidenciar a evolução 
da distribuição dos municípios e da 
população, nos diversos estratos de 
cobertura da SF, no período de 1998 
a 2006, para o Brasil e suas regiões.

Para o Brasil, a análise da distri-
buição dos municípios, segundo o es-
trato de cobertura da SF, considerou 
perfis diferenciados de porte popula-
cional, de renda e de municípios.

Foram consideradas três catego-
rias de análise para ambas as eta-
pas (I e II).

1. Brasil - foram incluídos todos 
os municípios brasileiros existentes 
no ano correspondente.

2. Brasil por porte populacional - 
os municípios foram agrupados por 
porte populacional:

• Municípios de pequeno porte (po-
pulação abaixo de 20 mil habitantes);

• Municípios de porte interme-
diário (população entre 20 e 80 
mil habitantes);

• Municípios de grande porte 
(população igual ou acima de 80 
mil habitantes).

3. Brasil por faixa de renda – a 
análise foi realizada agrupando-se os 
municípios em três cortes de renda:

• Municípios com renda baixa 
(renda per capita familiar média, 
menor que um salário mínimo);

• Municípios com renda intermedi-
ária (renda per capita familiar média, 
entre um e dois salários mínimos);

•  Municípios com renda alta 
(renda per capita familiar média, 
igual ou maior que dois salários 
mínimos).

Evolução da Proporção da População Coberta pela SF para
o Brasil e Regiões Geográficas, 1998-2006.

A análise da evolução da propor-
ção da população coberta pela estra-
tégia Saúde da Família para o Brasil 
(Gráfico 1) e cada uma das suas re-
giões geográficas (Gráficos 2 a 6), no 

período de 1998 a 2006, demonstra 
um aumento progressivo da cobertura 
tanto em âmbito nacional como regio-
nal. No país, a proporção da população 
coberta, que era de 6,55% em 1998, 

ETAPA I
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passou para 32,05% em 2002, al-
cançando aproximadamente 40% em 
2004 e 46,19% em 2006. Essa evo-
lução reflete um aumento em torno de 
700% no período, considerando que a 
cobertura de 2006 é de sete vezes a 
identificada em 1998. 

Tomando-se como base os anos de 
1998, 2002 e 2006, para compara-
ção da cobertura populacional da SF 
entre as diversas regiões, verificou-se 
que o Nordeste, com resultados de 
9,31%, 45,40%, e 67,20%, respec-
tivamente, apresentou, em geral, as 
proporções mais elevadas de cober-
tura populacional no período (Gráfico 
2). Em seguida, tem-se a Região Cen-
tro-Oeste (Gráfico 3), com coberturas 
de 10,21%, 38,88% e 44,70%, e a 
Região Sul (Gráfico 4), com 5,07%, 
30,65% e 44,62%. 

A Região Norte (Gráfico 5), com va-
lores de 4,82%, 29,97% e 41,85%, 
assim como a Sudeste (Gráfico 6), 
com coberturas de 4,94%, 23,03% 

e 34,03%, apresentaram as meno-
res proporções de população coberta 
pela SF entre as regiões. 

No que se refere ao ritmo de evo-
lução da cobertura, as Regiões Nor-
deste e Sudeste, com proporção da 
população coberta em 2006 em tor-
no de sete vezes a identificada em 
1998, apresentaram crescimento 
similar ao obtido para o Brasil. Para 
as Regiões Norte e Sul, as proporções 
de cobertura cresceram no período 
mais do que 800%, ou seja, acima do 
crescimento médio nacional. A Região 
Centro-Oeste, com uma cobertura de 
mais de quatro vezes em 2006 do que 
em 1998, apresentou perfil de evo-
lução abaixo da média nacional. No 
entanto, essa região iniciou o período 
com a mais elevada cobertura popula-
cional (10,21% em 1998). 

A partir dos resultados apresenta-
dos, foi elaborado o Gráfico 7, que 
demonstra a desigualdade na cober-
tura da SF entre as regiões.
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Evolução da Proporção da População Coberta pela SF para
o Brasil: Uma Análise por Porte Populacional dos Municípios.

Os gráficos 8 e 9 permitem uma 
análise particularizada da evolução 
de cobertura da SF por porte popu-
lacional dos municípios e o gráfico 
10 apresenta uma análise compa-
rativa. Em 1998, apenas 9,41% da 
população brasileira que residia em 
municípios pequenos (população 
inferior a 20 mil habitantes) esta-
va coberta por Equipes de Saúde 
da Família (Gráfico 8). No entanto, 
em 2002, essa proporção já era de 
55,99% e, em 2006, a cobertura 
da SF era superior a 77%. Esse 
padrão de expansão acelerada da 
cobertura da SF nos municípios pe-
quenos não está presente na mesma 
velocidade nos municípios com po-
pulação igual ou superior a 80 mil 
habitantes (municípios grandes), 
onde os percentuais de cobertura 
da SF foram de 4,84% em 1998; 
21,10% em 2002 e 32,05% em 
2006 (Gráfico 9). É interessante 
perceber que em 2006 os municí-
pios pequenos tinham coberturas 
da SF de aproximadamente duas 
vezes e meia aquela identificada 
nos municípios grandes. 

Agregando-se os municípios de 
porte populacional intermediário 
(população entre 20 e 80 mil ha-
bitantes) na análise (Gráfico 10), 
observa-se que nos três grupos 
populacionais houve expansão da 
cobertura da SF, considerando que, 
mesmo nos municípios maiores, a 
proporção identificada no final do 
período é quase sete vezes a de 
1998. Entretanto, o distanciamen-
to entre as curvas vai aumentando 
ao longo do período e revela que, 
quanto menor o porte populacio-
nal do município, mais alta a co-
bertura populacional da SF e mais 
acelerada sua expansão. É impor-
tante destacar que, enquanto em 
um município de 20 mil habitantes 
seis Equipes de Saúde da Família 
cobrem 100% da população, esse 
mesmo número de equipes cobre 
apenas cerca de 26% da popula-
ção de um município com 80 mil 
habitantes. Ou seja, a expansão 
de cobertura em municípios gran-
des exige maior disponibilidade de 
recursos de ordem organizacional, 
político-institucional e financeiro.
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Evolução da Proporção da População Coberta pela SF Para
o Brasil: Uma Análise por Faixa de Renda dos Municípios.

Ao estratificar os municípios brasi-
leiros em faixas de renda, observa-se 
que a cobertura da Saúde da Família 
apresentou evolução positiva indepen-
dentemente da categoria analisada 
(Gráficos 11, 12 e 13). Para os muni-
cípios mais pobres (renda per capita 
familiar média, menor que um salá-
rio mínimo), no entanto, a expansão 
ocorreu de forma mais ampla (Gráfico 
11). Esse grupo, que iniciou o período 
(1998) com 10,75% da sua popula-
ção coberta por Equipes de Saúde da 
Família, tem em 2002 a abrangência 
ampliada para 50,33% da população 
e, em 2006, para 72,93%.

Nos municípios classificados na ca-
tegoria de renda mais alta (renda per 
capita familiar média, igual ou maior 
que dois salários mínimos), a cobertu-
ra da SF, que em 1998 foi de 4,27%, 
passa a 18,55%, em 2002, e alcança 
28,87% da população desses municí-
pios em 2006 (Gráfico 12). 

No gráfico 13 estão representadas 
as proporções da população coberta 
pela SF, segundo o estrato de renda, 
incluindo uma categoria de municí-
pios com situação intermediária (ren-
da per capita familiar média, entre 
um e dois salários mínimos). Os três 
grupos apresentam em 1998 valores 
muito próximos, que vão se distan-

ciando progressivamente durante todo 
o período. Em 2006, a desigualdade 
na proporção da população coberta 
pela SF, entre as categorias de renda, 
é grande, revelando um gradiente, em 
que os municípios mais pobres alcan-
çam cobertura muito acima daqueles 
de situação intermediária de renda e 
essas coberturas bem mais elevadas 
que os de renda alta.

A desigualdade na cobertura da 
SF identificada entre as categorias 
de renda apresentou padrão similar 
àquele identificado nas categorias po-
pulacionais. O grupo de municípios 
com renda mais baixa e o grupo de 
menor porte populacional apresenta-
ram coberturas da SF mais elevadas 
que as identificadas nos grupos de 
renda mais elevada e nos de maior 
porte populacional. Esse comporta-
mento similar pode estar influenciado 
pelo fato desses grupos apresentarem 
grande interseção. Por exemplo, o 
grupo de municípios pequenos tem 
mais da metade dos seus municípios 
(50,2%) na situação de renda baixa 
e apenas 4,4% na situação de renda 
alta. No entanto, a categoria de mu-
nicípios de grande porte populacional 
tem, na sua composição, 10,9% de 
municípios com renda baixa e 46,6% 
com renda elevada.
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Evolução da Distribuição Percentual de Municípios e de suas
Populações em Estratos de Cobertura da SF, 1998-2006.

Os dados apresentados na Tabela 
1 e Gráfico 14 permitem identificar 
a evolução da cobertura da Saúde da 
Família no Brasil, durante o período de 
1998 a 2006, por meio da distribui-
ção percentual dos municípios brasi-
leiros em estratos de cobertura da SF. 
E ainda na Tabela 1, está representada 
a distribuição percentual da população 
inserida em cada grupo de municípios 
dos estratos de cobertura. 

Em relação à adesão dos municí-
pios à SF, observa-se um significativo 
avanço. Em 1998, aproximadamente 
80% dos 5.507 municípios do país, 
os quais concentravam 66,24% da 
população brasileira, não tinham im-
plantado a estratégia. Em 2004, a 

proporção de municípios sem SF im-
plantada era de apenas 16,08% (dos 
5.560 existentes), nos quais estavam 
10,25% da população brasileira. No 
ano de 2006, apenas 8,23% dos 
5.564 municípios do país, os quais 
concentravam 4,94% da população 
brasileira, não possuíam SF implan-
tada. Assim, enquanto em dezembro 
de 1998 o número de municípios bra-
sileiros com SF era 1.134, em 2004, 
4.666 municípios brasileiros tinham 
aderido à estratégia. Em 2006 esse 
número passou para 5.106 municí-
pios com SF. Comparando os anos de 
2004 e 2006, observa-se que, nesse 
último, o número de municípios sem 
o SF caiu pela metade.

ETAPA II
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Quanto à proporção da população 
coberta pela SF, também se observa 
progressivo aumento de municípios 
com coberturas elevadas. Por exem-
plo, em 1998 apenas 4,88% (269) 
dos municípios brasileiros estavam no 
estrato de cobertura mais elevada da 
SF. Já em 2002, essa proporção subiu 
para 45,89% (2.552), em 2004 para 
53,57% (2.978). Em 2006, mais de 
65% (3.640) dos municípios apresen-
tavam elevadas coberturas da SF.                      

As Figuras 1, 2 e 3, analisadas con-
juntamente, representam a evolução 
do número de municípios que aderiram 
à SF entre os anos de 1998 e 2006. 

Além disso, refletem o aumento pro-
gressivo do número de municípios com 
coberturas elevadas da SF. A partir dos 
resultados apresentados, observa-se 
uma tendência à formação de gradien-
te, ou seja, o tom de cinza (municípios 
sem SF implantada) que está predomi-
nantemente presente na representação 
para 1998 vai sendo substituído pelos 
tons de azul (menos de 50% de co-
bertura) e vermelho (mais de 50% de 
cobertura). Em 2006 verifica-se a pre-
dominância do tom vermelho intenso, 
ou seja, grande número de municípios 
apresentando 70% ou mais de sua po-
pulação coberta pela SF.
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Evolução da Distribuição Percentual de Municípios e de suas
Populações em Estratos de Cobertura da SF para o Brasil:

uma Análise por Agregado Populacional.

As Tabelas 2 e 3 apresentam a 
distribuição percentual dos municí-
pios e suas populações, nos estra-
tos de cobertura da SF, consideran-
do o porte populacional. A análise 
realizada compara os resultados 
encontrados para o grupo de muni-
cípios, de pequeno porte populacio-
nal (população menor que 20.000 
habitantes) e de grande porte popu-
lacional (população igual ou maior 
que 80.000 habitantes). Os gráfi-
cos 15 e 16 refletem graficamen-
te a distribuição percentual desses 
municípios nos estratos de cobertu-
ra da SF.

Para os municípios de pequeno 
porte populacional (Tabela 2 e Grá-
fico 15), observa-se que no início 
do período dos 4.105 existentes, 
82,78% destes não estavam com 
SF implantada, ou seja, apenas 707 
(17,22%) municípios com menos de 
20.000 habitantes tinham aderido 
à estratégia em 1998. Em 2002, a 
proporção desses municípios sem SF 
baixou para 25,24% em 2004 para 
16,73% e, em 2006, para 8,58%. 
Assim, em 2006, dos 3.939 mu-
nicípios de pequeno porte do país, 
3.601 tinham SF, um número cinco 
vezes maior que o de 1998.

Em relação aos municípios consi-
derados neste estudo como de gran-
de porte (Tabela 3 e Gráfico 16), dos 
271 existentes, 54,98% (149 mu-
nicípios) não tinham SF implantada 
em dezembro de 1998. Para os anos 
de 2002, 2004 e 2006, os percen-
tuais foram 17,49% (53 municípios), 
9,60% (31 municípios) e 5,23% (18 
municípios), revelando uma redução 
na proporção de municípios sem SF 
implantada. Em 2006, o número 
(326) de municípios de grande porte 
populacional com SF implantada era 
de quase três vezes o número identifi-
cado em 1998 (122).

O processo de implantação da 
Saúde da Família nos municípios 
foi progressivo, independentemen-
te do porte populacional, porém, 
em termos percentuais, os muni-
cípios maiores apresentaram uma 
velocidade de adesão à SF superior 
àquela apresentada pelos municí-
pios de menor porte populacional. 
Por exemplo, já em 1998, enquanto 
82,78% dos municípios pequenos 
não tinham SF, um percentual bem 
menor (54,98%) dos municípios 
maiores estava nessa condição. 
Em 2004, 90,40% dos municípios 
grandes já tinham SF implantada, 
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um percentual acima dos 83,27% 
identificado para os municípios de 
pequeno porte populacional. Para 
o ano de 2006, tem-se 94,77% e 
91,42% dos municípios, de grande 
e pequeno porte, respectivamente, 
com SF implantada. É importante 
considerar a predominância de mu-
nicípios de pequeno porte popula-
cional no Brasil, onde, dos 5.564 
municípios existentes em 2006, 
apenas 344 tinham população aci-
ma de 80.000 habitantes, enquan-
to 3.939 apresentavam população 
de até 20.000 habitantes. 

Ao comparar a distribuição dos 
municípios de pequeno (Tabela 2 e 
Gráfico 15) e grande porte (Tabela 
3 e Gráfico 16) nos estratos de co-
berturas mais elevadas (50–l70% e 
>70%), percebe-se que, enquanto 
nos municípios menores a velocida-
de de adesão à estratégia vem sendo 
acompanhada de uma expansão da 
proporção da população coberta, nos 
municípios maiores, a adesão preco-
ce à estratégia não implica cobertu-
ras elevadas. Tomando-se o ano de 
2002 como referência, percebe-se 
que, enquanto 65,47% dos 4.057 
municípios pequenos possuíam co-
berturas da SF de 50% ou mais, 

apenas 17,16% dos 303 municípios 
grandes estavam nessa situação. 

Particularizando-se o estrato de 
cobertura mais elevada no ano de 
2004, tem-se que 64,43% dos 
4.017 municípios pequenos cobriam 
70% ou mais de sua população com 
Equipes de Saúde da Família, en-
quanto apenas 12,07% dos 323 de 
grande porte apresentavam cober-
turas elevadas. Em 2006, 77,23% 
dos 3.939 municípios pequenos 
cobriam 70% ou mais de sua po-
pulação com Equipes de Saúde da 
Família, enquanto apenas 12,79% 
dos 344 municípios de grande porte 
apresentavam cobertura elevada.

Caso restrinjamos a análise para a 
distribuição populacional, tem-se que 
56,81% da população que em 2004 
residia em municípios pequenos es-
tava naqueles de altas coberturas e 
apenas 7,06% da população dos mu-
nicípios grandes estava concentrada 
naqueles municípios com coberturas 
de 70% ou mais da SF. Para 2006, 
tem-se que 71,26% da população 
que residia em municípios pequenos 
e 9,38% da que residia em municí-
pios de grande porte concentravam-
se nos municípios com coberturas 
altas da SF.
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Evolução da Distribuição Percentual de Municípios e de suas
Populações em Estratos de Cobertura da SF para o Brasil:

Uma Análise por Faixa de Renda.

Ao se analisar o processo de im-
plantação da SF, segundo categoria 
de renda dos municípios, observa-se 
que ocorreu de forma progressiva e em 
velocidade muito similar nos dois gru-
pos. Em 1998, dos 2.622 municípios 
classificados como pobres, 77,77% 
não possuíam Equipes de Saúde da 
Família. Nesse mesmo ano, 76,13% 
dos 511 municípios da categoria de 
renda mais alta também não tinham 
aderido à estratégia. Em 2002, os 
percentuais de municípios sem SF 
caíram para 23,42% nos municípios 
pobres e 29,16% naqueles com ren-
da mais privilegiada. Em 2004, ape-
nas 14,19% e 18% dos municípios 
de renda baixa e alta, respectivamen-
te, não tinham implantado a Saúde 
da Família. Assim, tem-se que, em 
2004, 2.250 (85,81%) dos municí-
pios mais pobres e 419 (82%) dos 
mais ricos tinham SF implantada. Em 
2006, os percentuais de municípios 
sem SF caíram para 3,70% nos mu-
nicípios pobres e 14,48% naqueles 
com renda mais privilegiada. Desse 
modo, em 2006, 2.525 (96,30%) 
dos municípios mais pobres e 437 
(85,52%) dos mais ricos tinham SF 
implantada (Tabelas 4 e 5, Gráficos 
17 e 18).

Em relação à cobertura, o com-
portamento evolutivo mostra-se 
bastante diferenciado com os mu-
nicípios mais pobres, apresentando 
em todo o período maior concentra-
ção de municípios em estratos de 
cobertura elevada (>70%) da SF. 
Em 1998, 5,80% dos municípios 
pobres (que concentravam 3,18% 
da população desse grupo) estavam 
distribuídos no estrato mais elevado 
de cobertura, enquanto 1,57% dos 
municípios mais ricos (que concen-
travam 0,07% da população desse 
grupo) estavam nesse estrato de co-
bertura. Em 2002, o percentual de 
municípios no estrato mais alto de 
cobertura era de 50,42% (37,64% 
da população) nos municípios mais 
pobres e de 22,90% (3,76% da po-
pulação) nos municípios de renda 
mais alta. Em 2004, o diferencial 
na distribuição de municípios com 
coberturas elevadas entre os grupos 
de renda era muito grande, conside-
rando que, enquanto 59% (absorvia 
45,02% da população desse grupo) 
dos municípios da categoria de renda 
baixa tinham 70% ou mais de suas 
populações cobertas pela SF, apenas 
28,18% (absorvia 6,04% da popula-
ção) dos municípios com renda mais 
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alta tinham coberturas elevadas da 
SF. Em 2006, o percentual de muni-
cípios no estrato mais alto de cober-
tura foi de 76,13% (60,51% da po-
pulação) nos municípios mais pobres 

e de 30,72% (9,10% da população) 
nos municípios de renda mais alta, 
apresentando um percentual mais 
elevado que em 2004. (Tabelas 4 e 
5, Gráficos 17 e 18).
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Evolução da Distribuição Percentual de Municípios e de suas
Populações em Estratos de Cobertura da SF: Uma Análise

Comparativa por Região Geográfica.

Em todas as cinco regiões geo-
gráficas do país, a adesão dos mu-
nicípios à Saúde da Família cresceu 
progressivamente no período de 
1998 a 2006.

A Região Norte, que em 1998 
tinha apenas 92 dos seus 449 mu-
nicípios com SF, chega ao final de 
2006 com a estratégia implantada 
em 404 dos seus municípios. O Nor-
deste, que inicia o período com 392 
municípios com Equipes de Saúde 
da Família, em 2006 já apresentava 
1.757 municípios aderidos à SF. No 
Sudeste, os 29,77% (496) com a SF 
em funcionamento em 1998 passam 
a 85,97% (1.434) em 2006. Em 
1998, as Regiões Centro-Oeste e Sul 
tinham respectivamente 30 e 125 
municípios com SF implantada, em 
2006 esses números subiram para 
460 e 1.049 municípios (Tabelas 6 
a 10, Gráficos 19 a 23).

Ao analisar a evolução da expan-
são de cobertura da SF tendo como 
foco a distribuição percentual de mu-
nicípios de cada região geográfica, no 

estrato de cobertura mais elevada da 
SF, observa-se uma expansão positiva 
em todas as regiões. Em seqüência, 
tem-se que, entre os anos de 1998 e 
2006, o número de municípios com 
coberturas da SF igual ou acima de 
70% aumentou cerca de seis vezes 
(de 150 para 883) na Região Su-
deste, mais de nove vezes na Região 
Norte (de 22 para 213), 21 no Nor-
deste (de 65 para 1423), 27 na Re-
gião Sul (de 28 para 771) e 87 vezes 
na Região Centro-Oeste (de 4 para 
350). Assim, a evolução do número 
de municípios com coberturas mais 
elevadas da Saúde da Família ocorreu 
mais aceleradamente na Região Cen-
tro-Oeste e de forma menos expressi-
va na Região Sudeste. É importante 
ainda referir que, para o ano de 2006, 
as Regiões Centro-Oeste (75,11%) e 
Nordeste (79,36%) se destacam com 
os maiores percentuais de municípios 
com coberturas elevadas e as Regiões 
Sudeste (52,94%) e Norte (47,44%) 
apresentam os menores (Tabelas 6 a 
10, Gráficos 19 a 23).
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Tabela 6 – Distribuição percentual de municípios e da
população residente, em estratos de cobertura da

Saúde da Família. Região Norte, 1998-2005/2006.
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apítulo 2C
DESCRIÇÃO DOS ESTRATOS
DE COBERTURA 
DA ESTRATÉGIA SAÚDE
DA FAMÍLIA 
PARA ANÁLISE DA EVOLUÇÃO
DE INDICADORES DE SAÚDE.       
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Introdução

Objetivo

Este capítulo tem caráter predo-
minantemente metodológico. Nele 
apresenta-se a distribuição dos mu-
nicípios brasileiros segundo a situa-
ção de cobertura da estratégia Saú-
de da Família (SF) para o ano de 
2006, agrupando-os em estratos de 
cobertura para os quais serão cal-
culados indicadores de saúde, cuja 
análise está apresentada no capítu-
lo 3 desta publicação. Além disso, 
justifica-se a seleção desse grupo 
de municípios para estudo.

Considerando que diversos fa-
tores de ordem econômica, social, 
demográfica, política e cultural dos 
municípios, aliados à organização 
da rede de serviços de saúde, in-
fluenciam fortemente a situação de 
saúde da população, a análise com-
parativa da evolução de indicadores 
de saúde para estratos de municí-

pios agrupados, apenas segundo 
faixas de cobertura da SF, apresenta 
limitações. Nesse sentido, enten-
de-se que apresentar a distribui-
ção dos municípios que compõem 
esses estratos, segundo região ge-
ográfica, porte populacional, fai-
xas de renda e faixas de Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), 
pode contribuir para a descrição do 
comportamento evolutivo de alguns 
indicadores de saúde, nos estra-
tos específicos de cobertura da SF. 
Supondo-se ainda que fatores como 
cobertura populacional do Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS) e mobilidade na situação de 
cobertura da SF, em anos anteriores 
a 2006, também podem influenciar 
nos resultados, descrevem-se essas 
características por estrato de cober-
tura selecionado para análise.

Apresentar os estratos de cobertura 
da estratégia Saúde da Família sele-
cionados para análise dos indicadores 
de saúde, descrevendo a composição 
destes a partir da distribuição dos seus 

municípios, segundo a cobertura popu-
lacional do PACS, mobilidade na situa-
ção de cobertura da SF, região geográfi-
ca, porte populacional, faixas de renda 
e Índice de Desenvolvimento Humano.
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Metodologia 

Nessa análise ecológica, os da-
dos referentes ao número de Equi-
pes de Saúde da Família (ESF) e 
de Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) para os municípios foram ori-
ginados do Sistema de Informação 
da Atenção Básica (SIAB) e obti-
dos por meio do Departamento de 
Atenção Básica à Saúde (DAB) do 
Ministério da Saúde (MS). Os dados 
populacionais foram provenientes 
do Censo Demográfico para o ano 
2000 e de projeções para os anos 
subseqüentes calculadas pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) e obtidas pela página 
do Departamento de Informática do 
SUS (BRASIL, 2007). 

As estimativas da proporção da 
população coberta pela SF e pelo 
PACS foram calculadas tomando-se 
como referência o mês de dezembro 
e considerando os critérios padrões 
estabelecidos pelo DAB-MS de uma 
Equipe de Saúde da Família para 
cada 3.450 pessoas (SF) e de um 

agente comunitário de saúde para 
cada 575 pessoas (PACS). 

Para a estimativa da proporção 
da população coberta pelos agen-
tes comunitários de saúde em cada 
estrato1 de cobertura da SF, calcu-
lou-se a média ponderada das co-
berturas populacionais dos agentes 
comunitários, em cada grupo de mu-
nicípios (estratos da SF), em relação 
à população de cada município. A 
proporção da população coberta foi 
limitada em 100%.

Ao categorizar os municípios por 
região geográfica, faixa de renda 
per capita familiar média e Índi-
ce de Desenvolvimento Humano 
– IDH, acessou-se o Atlas do De-
senvolvimento Humano no Brasil 
do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PROGRA-
MA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 
O DESENVOLVIMENTO, 2005) 
o qual utilizou como fonte primá-
ria de dados o Censo Demográfico 
2000 do IBGE.

  1 Os municípios foram agrupados segundo a proporção da população coberta pela SF gerando 
unidades ecológicas de análise denominadas de estratos. Esses estratos estão descriminados na 
página 12 desta publicação, no tópico da metodologia do capítulo 1.
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Resultados

Para analisar as diferenças no 
comportamento evolutivo de indica-
dores de saúde, no período de 1998 
a 2006, entre grupos de municípios 
em diferentes estratos de cobertu-
ra da SF, seria metodologicamente 
recomendável comparar municípios 
que se mantiveram no mesmo es-
trato de cobertura em cada ano do 
período estudado. No entanto, em 
função da expansão progressiva da 
estratégia, como apresentada no 
capítulo 1, apenas uma pequena 
parcela dos municípios brasileiros 
se manteve estável no mesmo es-
trato de cobertura, limitando essa 
opção metodológica.

 A distribuição dos municípios 
que apresentaram estabilidade nos 
estratos está na Tabela 11. Ape-

nas 772 (13,87%) municípios, 
dos 5.564 existentes no Brasil em 
2006, mantiveram-se no mesmo 
estrato de cobertura no período 
em estudo. É importante obser-
var que, dos 772 municípios está-
veis, 54,79% não implantaram a 
SF, 4,15% permaneceram durante 
todo o período no estrato mais bai-
xo de cobertura (0-20%) e 31,22% 
mantiveram-se no estrato de cober-
tura mais elevada (>70%). Nesse 
sentido, decidiu-se não analisar os 
indicadores de saúde a partir do 
grupo de municípios estáveis em 
níveis de cobertura entre os anos 
de 1998 e 2006, por se entender 
que não refletem o movimento de 
evolução da cobertura da SF nos 
municípios brasileiros.

Definição do Grupo de Municípios para Análise dos
Indicadores de Saúde

Municípios com estabilidade de cobertura no período de 1998 a 2004 
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Para se definir o grupo de municí-
pios em que serão estudados os indi-
cadores de saúde, cuja análise está 
descrita no capítulo 3, optou-se por 
considerar a situação de cobertura 
mais atual. Portanto, os estratos de 
cobertura da SF em estudo referem-se 
ao ano de 2006 e incluem todos os 
5.564 municípios brasileiros existen-
tes neste ano, conforme apresentado 
na Tabela 12. Essa opção metodológi-
ca tem a vantagem de definir subcon-
juntos fixos de municípios em cada 

estrato de cobertura da SF. Percebe-se 
que, enquanto 8,23% dos municípios 
não têm SF implantada e 3,72% têm 
baixíssima cobertura (0–20%), mais 
de 65% dos municípios (65,42%) 
têm 70% ou mais da sua população 
coberta pela estratégia Saúde da Fa-
mília. Cada grupo de municípios dos 
estratos de cobertura do ano de 2006 
terá sua situação de saúde analisada 
retrospectivamente para os anos de 
1998 a 20062 e comparada com a 
dos outros estratos.

Agrupamento de municípios segundo a situação de cobertura da SF do ano de 2006

  2 Esse período foi selecionado levando em consideração a disponibilidade de dados. Apenas a 
partir de 1998 se tem dados oficiais consolidados de número de Equipes de Saúde da Família por 
município, possibilitando então agregar os municípios segundo a faixa de cobertura da SF. O último 
ano de análise do indicador será 2005 ou 2006, a depender da disponibilidade de dados para a 
construção de cada indicador de saúde.  
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Descrição dos Estratos de Cobertura do Ano de 2004

Cobertura populacional do PACS

Os dados apresentados no Qua-
dro 1 mostram que, além da atuação 
dos agentes comunitários vinculados 
à Saúde da Família, existem agentes 
comunitários vinculados ao Progra-
ma de Agentes Comunitários atuan-
do na Atenção Básica em grupos de 
municípios com diferenciados níveis 
de cobertura da SF. Mesmo para o 
grupo de municípios que não tem 
SF implantada, observa-se cobertura 
de PACS de 12,18% em 1998, de 
25,25% em 2002 e de 24,66% em 
2006. Para o estrato de 20–50% 
de cobertura da SF, a proporção da 
população coberta pelo PACS para 
o início (1998), meio (2002) e fim 

(2006) do período foi de 28,02%, 
27,31% e 48,53%, respectivamen-
te. E, para o estrato de 50–70%, foi 
de 33,83%, 40,99% e 78,70%. No 
estrato de cobertura mais elevada 
(>=70%), observa-se para os anos 
de 1998, 2002 e 2006 os valores 
de 44,63%, 43,56% e 92,82%. 

Considerando que as atividades 
desenvolvidas no PACS estão dire-
cionadas à ampliação da cobertura e 
à melhoria da qualidade na Atenção 
Básica, a existência de agentes comu-
nitários vinculados ao PACS deve ser 
considerada na comparação do nível 
de saúde entre áreas com diferencia-
das coberturas da Saúde da Família.
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A partir do tópico a seguir, os re-
sultados serão apresentados agregan-
do os municípios com cobertura da 
SF de 0% (sem a estratégia implan-
tada) e com menos de 20% em um 
único estrato de cobertura da SF re-
presentado por: “<20%”. Uma análi-
se exploratória experimental mostrou 
comportamento muito similar entre 

os dois grupos, inclusive para o com-
portamento evolutivo dos indicadores 
de saúde. Dessa forma, a agregação 
dos grupos facilitou a apresentação 
das figuras e a descrição dos resul-
tados. Essa estratégia metodológica 
será utilizada inclusive no capítulo 3, 
em que será descrita e comparada a 
situação de saúde dos estratos.

Os gráficos de 24 a 27 apresen-
tam a trajetória de cobertura da SF 
para o grupo de municípios de cada 

um dos estratos definidos a partir da 
cobertura do ano de 2006. O objetivo 
maior é observar se a situação de co-

Mobilidade 3  da situação de cobertura

  3 Mobilidade é aqui entendida como a trajetória da situação de cobertura que os municípios de 
cada estrato de cobertura da SF no ano de 2006 apresentaram entre 1998 e 2006.

Quadro 1 – Cobertura (%) de agentes comunitários do PACS segundo
os estratos de cobertura da SF do ano de 2006. Brasil, 1998–2005/2006.
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bertura do ano de 2006, atribuída a 
um grupo de municípios, pode refletir 
a situação de cobertura desse grupo 
em anos anteriores. 

Percebe-se que, dos 665 municípios 
que em 2006 apresentavam menos 
de 20% de cobertura, 95,49% (635) 
já estavam inseridos nesse estrato no 
ano de 1998. Para o ano de 2002, 
meio do período, essa proporção foi 
de 87,07% (579) e, para 2005, de 
86,46% (575). Esses dados revelam 
uma situação de relativa estabilidade 
em todo o período, para o grupo de 
municípios classificados com cobertu-
ra mais baixa em 2006 (Gráfico 24). 
Esse grupo pode  ser classificado como 
de baixa mobilidade no período. 

Comportamento inverso pode ser 
observado para o grupo com cober-
tura mais elevada4 (Gráfico 25). Dos 
3.340 municípios que apresentavam 
70% ou mais de sua população co-
berta pela SF, no ano de 2006, ape-
nas 241 (7,21%) estavam nesse ní-
vel de cobertura em 1998, enquanto 
2.933 (87,81%) apresentavam co-
berturas abaixo de 20%. É interes-
sante destacar que bem menos da 
metade (1.180; 35,33%) dos mu-
nicípios que em 2006 apresentavam 
coberturas mais elevadas (>=70%) 
já se encontravam nessa situação no 
ano 2000. A partir do ano 2001, 

esse quadro começa a se reverter, já 
que 59,28% (1.980) dos municípios 
com coberturas elevadas em 2006 já 
se encontravam nessa situação nesse 
ano. Para os anos de 2003 e 2005, 
essas proporções foram de 80,30% 
(2.682) e 98,23% (3.281). Esse 
grupo pode ser classificado como de 
alta mobilidade no período. 

Em relação aos estratos inter-
mediários de coberturas (20–50%; 
50–70%), apresentados nos Gráficos 
26 e 27, observa-se que até o ano de 
2001 a maior parte dos municípios 
desses estratos estava em níveis de 
cobertura abaixo do identificado para 
2006. É apenas a partir de 2004 e 
2005 que cerca de 50% dos muni-
cípios desses grupos já apresentam 
níveis de coberturas semelhantes ao 
do ano em referência (2006). 

A partir desse quadro, pode-se in-
ferir que o grupo de municípios que 
compõe o estrato de cobertura mais 
baixa (<20%), tendo como referência 
o ano de 2006, reflete esse nível de 
cobertura nos anos anteriores (Grá-
fico 24). No entanto, para o grupo 
de municípios do estrato de 70% ou 
mais de cobertura, a situação do ano 
de 2006 passa a prevalecer a partir 
de 2001, pois até então predominam 
nesse grupo municípios com cobertu-
ras abaixo de 20% (Gráfico 25).

  4 No capítulo 1 está apresentada de forma detalhada a evolução da SF no Brasil, no período de 
1998 a 2006, o que explica o comportamento aqui descrito.
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Nota Metodológica:

Considerando que toda escolha 
metodológica tem um limite, acre-
dita-se que a seleção de grupos fi-
xos de municípios considerando o 
nível de cobertura do ano de 2006 
permite a comparação da situa-
ção de saúde entre esses grupos 
para o período de 1998 a 2006. 
É importante destacar, no entanto, 
que a situação dos indicadores de 
saúde identificada para o grupo 
de municípios do estrato de 70% 

ou mais de cobertura e descrita no 
capítulo 3, provavelmente, só pas-
sa a refletir essa cobertura elevada 
a partir de 2001. Ou seja, a varia-
ção média anual identificada para 
esse grupo de cobertura está pro-
vavelmente subestimada, pois os 
valores dos indicadores dos anos 
de 1998 a 2000 para esse grupo 
correspondem na verdade a uma 
situação média de cobertura abai-
xo de 70%.
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Os 5.564 municípios brasileiros 
existentes no ano de 2006 distri-
buem-se em maiores proporções en-
tre as Regiões Nordeste (32,22%), 
Sudeste (29,98%) e Sul (21,35%). 
Assim, a maioria dos estratos de 
cobertura da SF, em estudo, abran-
ge maior número de municípios 
dessas regiões. 

No entanto, a análise específi-
ca de cada estrato de cobertura da 
SF do ano de 2006 mostra partici-
pações diferenciadas das regiões. 
Por exemplo, enquanto no grupo de 
<20% de cobertura da SF prevale-
cem municípios da Região Sudeste 

(51,13%), no grupo com coberturas 
>70% prevalecem municípios da 
Região Nordeste (39,09%). Nos es-
tratos de 20–50% e de 50–70% de 
cobertura, estão em maior propor-
ção os municípios da Região Sudes-
te. (Quadro 2 e Gráfico 28).

Uma breve comparação da situa-
ção de renda per capita familiar e do 
Índice de Desenvolvimento Humano 
dos municípios (IDH)5 que compõem 
as Regiões Nordeste e Sudeste rea-
firma as já reconhecidas (BRASIL, 
2004a; REDE INTERAGENCIAL DE 
INFORMAÇÕES PARA A SAÚDE, 
2004) desigualdades socioeconômi-

Distribuição dos municípios nas regiões geográficas

  5 No debate sobre desenvolvimento dos países, o IDH é um índice de referência internacional. 
Consiste na análise de três dimensões básicas: longevidade, educação e renda. As variáveis relativas 
à longevidade e à educação estão embutidas no índice com peso igual ao da renda. Quanto mais pró-
ximo de 1 o valor deste indicador, maior será o nível de desenvolvimento humano da área analisada.
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cas existentes entre elas. A partir de 
dados do Atlas de Desenvolvimento 
Humano (PROGRAMA DAS NAÇÕES 
UNIDAS PARA O DESENVOLVIMEN-
TO, 2005), identificou-se que, dos 
1.787 municípios da Região Nordes-
te, 1.718 (96,14%) possuíam ren-
da per capita média familiar abaixo 
de um salário mínimo, para o ano 
2000. Foram ainda identificados 60 
(3,36%) municípios com renda per 
capita média entre um e dois salários 
mínimos e apenas nove (0,50%) mu-
nicípios com renda per capita média 
igual ou acima de dois salários míni-
mos. Já na Região Sudeste, a maio-
ria (63%) dos 1.666 municípios se 
encontrava na faixa entre um e dois 
salários mínimos e 21,55% estavam 
na menor faixa de renda (<1SM). Na 
faixa de renda mais elevada (≥2 SM), 
estavam 15,55% dos municípios da 
Região Sudeste. 

Dados referentes ao IDH, origi-
nários da mesma fonte, evidenciam 
que a desigualdade vai além da ren-
da. Na Região Nordeste, quase 96% 

dos municípios apresentavam Índice 
de Desenvolvimento Humano me-
nor que 0,7; já na Região Sudeste 
apenas 20,35% dos municípios se 
encontravam nessa condição. No 
Sudeste, a maioria (66,27%) dos 
municípios estava na faixa de IDH 
intermediária (0,7–0,8). E ainda, 
enquanto apenas 0,11% dos municí-
pios do Nordeste apresentavam IDH 
igual ou maior que 0,8, no Sudeste 
13,38% dos municípios estavam in-
seridos nessa faixa. 

Tomando-se o IDH como refe-
rência, identificou-se que entre as 
outras regiões, o Norte se destaca 
em pior condição, com 74,16% 
dos seus municípios com IDH abai-
xo de 0,7, e, em seguida, tem-se 
o Centro-Oeste, com 12,78% nessa 
situação. A Região Sul, com 5,69% 
de seus municípios na pior faixa de 
IDH (<0,7), 66,61% na faixa inter-
mediária e 27,70% com níveis de 
IDH igual ou maior que 0,8, apre-
senta situação de desenvolvimento 
humano mais favorável.
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A opção por analisar comparati-
vamente a composição dos estratos 
de cobertura da SF, segundo porte 

o populacional dos municípios, tem 
como base a suposição de que o 
tamanho populacional desses tem 

Distribuição dos municípios nos estratos segundo o porte populacional

Quadro 2 – Distribuição dos municípios nos estratos de cobertura da SF
segundo a região geográfica. Brasil, 2006.
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uma estreita relação com a sua di-
versidade socioeconômica, a qual é 
refletida no mercado de trabalho, na 
oferta de serviços e nas condições 
gerais de vida da população (INSTI-
TUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATÍSTICA, 2004). 

Como pode ser observado no 
Quadro 3 e no Gráfico 29, 70,79% 
(3.939) dos municípios brasileiros 
existentes em 2006 apresentavam 
população abaixo de 20.000 ha-
bitantes, enquanto apenas 6,18% 
(344) tinham população igual ou 
maior que 80.000 habitantes. No 
entanto, é importante lembrar que 
esses últimos abrangiam mais da 
metade (57,44%) da população 
brasileira e os municípios menores 
cobriam apenas 17,56%.6  

Apesar de no Brasil predomina-
rem municípios de menor porte, 
é nos estratos de coberturas mais 
elevadas (50–70%; >=70%) que 
alcançam as maiores proporções. 
O agrupamento de municípios com 
coberturas iguais ou acima de 70%, 
por exemplo, tem na sua composi-
ção 83,57% de municípios com po-
pulação abaixo de 20.000 habitan-
tes e apenas 1,21% de municípios 
com população acima de 80.000. 
Porém, o estrato com baixa cober-

tura (<20%) da SF tem 53,38% 
de seus municípios categorizados 
como de pequeno porte, 32,18% 
como de porte intermediário (en-
tre 20.000 e 80.000 habitantes) 
e 14,44% na faixa de municípios 
mais populosos. Chama a atenção 
o estrato de 20–50% de cobertura, 
o qual se destaca com a proporção 
mais elevada (21,62%) de municí-
pios com população igual ou acima 
de 80.000 habitantes. 

Partindo-se do número de mu-
nicípios de cada faixa populacio-
nal, percebe-se que, dos 3.939 
municípios de pequeno porte, a 
grande maioria (3042; 77,23%) 
possui cobertura da SF entre 70% 
e mais. Para os 1.281 municípios 
de população intermediária, tem-se 
que 16,70% (214) situam-se no 
estrato de <20% de cobertura da 
SF e 43,25% (554) no estrato de 
70% ou mais de cobertura. Já nos 
municípios com população igual 
ou acima de 80.000, percebe-se 
que 27,91% (96) concentram-se 
no estrato de menor cobertura da 
SF, 40,41% (139) no estrato de 
20–50% de cobertura da estratégia 
Saúde da Família e apenas 12,79% 
(44) no estrato de cobertura mais 
elevada (Quadro 3, Gráfico 29).

  6 No capítulo 1 desta publicação, a distribuição percentual dos municípios brasileiros e de suas 
populações segundo a faixa populacional (<20.0000; 20–80.000 e >=80.000) é apresentada 
para cada um dos estratos de cobertura da SF considerando o período de 1998 a 2006.
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Em publicação recente, o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (2004) traça um perfil dos 
municípios brasileiros segundo o 
porte populacional e revela algumas 
importantes considerações. 

O estudo mostra que à medida 
que aumenta o porte populacional 
aumenta o percentual de pessoas 
vivendo em áreas urbanas, ou seja, 
são os municípios maiores tam-
bém os mais urbanizados, sendo 
ainda, em geral, pólos de atração 
de imigrantes, com maiores opor-
tunidades de emprego e ofertas de 
serviços, especialmente na área de 
educação e saúde.

Ao analisar a relação do porte po-
pulacional e a renda dos municípios, 
o documento revela uma associação 
positiva entre tamanho da população 
e rendimento domiciliar per capita.

Os resultados sobre saneamen-
to não apontam influência do porte 
populacional dos municípios com 
relação ao acesso dos domicílios 
urbanos à rede geral de abaste-
cimento de água. No entanto, na 
área rural, a proporção de domicí-
lios ligados à rede geral de abaste-
cimento de água varia de 14,2% 
nos municípios menores (com até 

cinco mil habitantes) a 66,7% na-
queles maiores (com população 
acima de 500 mil habitantes). Já 
o esgotamento sanitário, advindo 
da rede geral, apresenta situações 
mais favoráveis nos municípios 
maiores, tanto na área rural como 
na urbana. 

Com referência à educação, o 
analfabetismo da população de 15 
anos ou mais foi mais recorrente 
nos municípios de menor porte po-
pulacional, passando de 39% nos 
municípios com até 5.000 habitan-
tes a 15,6% nos mais populosos. 

Como indicador de mercado de 
trabalho, destaca-se a ocupação dos 
jovens entre 10 e 17 anos de idade, 
que variou de 22,5% nos municí-
pios de pequeno porte populacional 
contra 8,4% nos mais populosos. 

Um outro indicador que foi desta-
cado pelo IBGE foi o de grau de vulne-
rabilidade7, que se mostrou bem mais 
elevado nos municípios menores. 

Esses dados respaldam a suposi-
ção de que o porte populacional é 
um indicador que deve ser conside-
rado na descrição de agrupamentos 
de municípios considerando sua es-
treita relação com a condição socio-
econômica destes. 

  7 Indicador construído com três aspectos: rendimento domiciliar de até ½ salário mínimo per ca-
pita, pessoa responsável com menos de quatro anos completos de estudo e a presença nos domicí-
lios de crianças (até 14 anos de idade). Os municípios com elevadas proporções de domicílios que 
atendessem simultaneamente a essas três condições são considerados em vulnerabilidade.
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No entanto, apesar desses indi-
cadores médios apontarem condi-
ção socioeconômica melhor para os 
municípios mais populosos, sabe-se 
que é nesses espaços que a desi-
gualdade social intra-urbana é bem 
mais presente e impacta negativa-
mente alguns indicadores de saúde. 

Além disso, os municípios maiores e 
mais urbanizados apresentam perfis 
específicos de morbimortalidade, 
como, por exemplo, taxas mais ele-
vadas de mortalidade por doenças 
cardiovasculares e por causas exter-
nas (CARVALHO, 2004; DUARTE 
et al, 2002a).

PORTE POPULACIONAL
(número de habitantes)

Brasil
n

(%)

>80.000
n

(%)

20.000–80.000
n

(%)

<20.000
n

(%)

Estrato de
cobertura

da SF
em 2006

(%)

20

20-50

50-70

>70

TOTAL

665
(100)

643
(100)

616
(100)

5564
(100)

3640
(100)
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A situação de saúde de indiví-
duos e de populações é fortemente 
determinada pelas condições socio-
econômicas desses (CARVALHO, 
2004; LIMA-COSTA et al, 2003; 
DUARTE et al, 2002a). E, nesse 
contexto, o nível de renda represen-
tado pelo rendimento domiciliar per 
capita é um indicador bastante re-
levante, por ser reconhecidamente 
associado ao nível de bem-estar de 
indivíduos e de populações (INSTI-
TUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATÍSTICA, 2004). 

Os dados do Quadro 4 e do Grá-
fico 30 mostram que os estratos de 
cobertura da SF em análise apre-
sentam composição diferenciada 
em relação à distribuição dos muni-

cípios por faixa de renda. Observa-
se inclusive uma tendência de que, 
quanto mais elevado o nível de co-
bertura da SF do estrato, maior a 
proporção de municípios do grupo 
de renda mais baixa (<1SM) e me-
nor a proporção daqueles com ren-
da mais alta (≥2 SM) na sua com-
posição. E ainda, quanto mais baixo 
o nível de cobertura da estratégia, 
maior a proporção de municípios 
com renda igual ou maior que dois 
salários mínimos. 

O estrato de menos de 20% de 
cobertura da SF tem na sua com-
posição a seguinte distribuição 
dos municípios por faixa de ren-
da, 21,41% (<1 SM), 53,82% 
(1–2 SM) e 24,77% (≥2 SM), 

Distribuição dos municípios nos estratos segundo a renda per capita familiar
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ou seja, predominam municípios 
com situação intermediária de 
renda. Já no estrato de cobertura 
da SF igual ou maior que 70%, a 
distribuição é 55,52% (<1 SM), 
40,11% (1–2 SM) e 4,37% (≥2 
SM). Assim, no estrato mais ele-
vado de cobertura, além de pre-
dominarem municípios da faixa 
de renda mais baixa, menos de 
5% dos municípios que compõem 
esse estrato têm renda igual ou 
maior que dois salários mínimos.

Em relação aos estratos interme-
diários de cobertura da estratégia, 
percebe-se no agrupamento de 20–
50% uma predominância de muni-
cípios com renda entre um e dois 
salários mínimos (46,02%) e quase 
20% dos municípios estão na faixa 
de renda mais alta. No estrato de 
50–70% de cobertura, prevalecem 
municípios na situação intermedi-
ária de renda (46,02%) e 10,40% 
dos municípios estão na faixa de 
renda mais elevada. 

FAIXAS DE RENDA

Brasil
n

(%)

>2 SM
n

(%)

1–2 SM
n

(%)

<1 SM
n

(%)

Estrato de
cobertura

da SF
em 2006

(%)

<20

20–50

50–70

70

TOTAL

654
(100)

641
(100)

615
(100)

5505
(100)

3595
(100)

(*) Os dados de renda se referem ao ano 2000, dessa forma nessa análise estão incluídos apenas os

5.505 municípios com essa informação disponível no Atlas de Desenvolvimento Humano – PNUD, 2005.
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O Índice de Desenvolvimento Hu-
mano – IDH surgiu no início da dé-
cada de 90, a partir de uma iniciati-
va do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento – PNUD, 
baseado no reconhecimento de que 
o progresso humano e a evolução 
das condições de vida das pessoas 
não podem ser medidos apenas por 
sua dimensão econômica. O IDH é 
um indicador-síntese que combina 
três componentes considerados bá-
sicos do desenvolvimento humano: 
a longevidade, medida pela espe-
rança de vida ao nascer; a educa-
ção, medida por uma combinação 
da taxa de alfabetização de adultos 
e a taxa combinada de matrícula 
nos níveis de ensino fundamental, 
médio e superior; e a renda, me-
dida pelo poder de compra da po-

pulação, baseado no PIB per capita 
ajustado ao custo de vida local para 
torná-lo comparável entre países e 
regiões (PROGRAMA DAS NAÇÕES 
UNIDAS PARA O DESENVOLVI-
MENTO, 2005). 

É importante destacar que, ape-
sar de ser reconhecido mundialmen-
te para refletir o desenvolvimento 
humano de um país, o IDH tem 
sido alvo de críticas, em especial, 
de economistas de diferentes cor-
rentes. A principal limitação apon-
tada é a de que não reflete o nível 
de exclusão social de uma área, por 
não incluir no seu cálculo indicado-
res importantes, como os níveis de 
desemprego e de violência (LEMOS, 
2003; UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE CAMPINAS, 2005; ECONOMIS-
TA..., 2005).

Distribuição dos municípios nos estratos segundo o Índice
de Desenvolvimento Humano – IDH
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Neste estudo8, a distribuição dos 
municípios nos estratos de cober-
tura da SF, segundo faixas de IDH, 
mostrou comportamento muito si-
milar ao identificado para renda 
per capita familiar (Quadro 5, Grá-
fico 31). Observou-se, por exemplo, 
que, quanto mais elevado o nível de 
cobertura da SF do estrato, maior a 
proporção de municípios com Índice 
de Desenvolvimento Humano baixo 
(<0,7) na sua composição. E ain-
da, são os estratos de menor cober-
tura da SF (<20%; 20–50%) que 
apresentam as maiores proporções 
de municípios com IDH mais favo-
rável (≥0,8).

A diferença entre os estratos de 
cobertura da SF está nas faixas 
extremas de IDH (<0,7 e ≥0,8), 
considerando que todos os estratos 
apresentam na sua composição pro-
porções muito semelhantes de mu-

nicípios na faixa intermediária de 
IDH (0,7–0,8). Assim, observa-se 
que, enquanto o estrato de cobertu-
ra da SF menor que 20% tem na sua 
composição 20,80% de municípios 
com IDH abaixo de 0,7 e 25,69% 
com IDH maior ou igual a 0,8, no 
estrato de cobertura mais elevada 
da SF (>= 70%) essas proporções 
são de 52,53% e 6,15% para as 
faixas de IDH mais baixo e mais 
alto, respectivamente. Ao se com-
parar a composição dos estratos de 
20–50% e de 50–70% de cobertu-
ra, percebe-se que esste último tem 
na sua composição maior proporção 
de municípios com IDH baixo.

Merece destaque ainda o fato de 
que mais da metade (1889; 52,53%) 
dos 2.505 municípios, com IDH bai-
xo, tem coberturas acima ou iguais 
a 70% e apenas 136 (20,80%) têm 
coberturas da SF abaixo de 20%.

  8 O IDH foi inicialmente idealizado para ser calculado para países, no entanto o PNUD realizou 
adaptações para sua aplicação em municípios. Para mais detalhes da metodologia de adaptação, 
consultar O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (no tópico Alteração do IDH para o nível 
municipal), disponível em: www.pnud.org.br\atlas 
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FAIXAS DE IDH

Brasil
n

(%)

>0,8
n

(%)

0,7–0,8
n

(%)

<0,7
n

(%)

Estrato de
cobertura

da SF
(%)

<20

20–50

50–70

70

TOTAL

654
(100)

642
(100)

615
(100)

5507
(100)

575
(100)

(*) Os dados de IDH se referem ao ano 2000, dessa forma nessa análise estão incluídos apenas os 5.507

municípios com essa informação no Atlas de Desenvolvimento Humano – PNUD, 2005.
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Conclusões

Foram definidos para a análise 
comparativa da evolução dos indi-
cadores de saúde, que está apre-
sentada no capítulo 3, subconjun-
tos fixos de municípios agrupados 
segundo a situação de cobertura 
populacional da estratégia Saúde 
da Família (SF) no ano de 2006. 
Esses agrupamentos são denomina-
dos neste estudo de estratos de co-
bertura da SF, estratos de cobertu-
ra ou simplesmente estratos.

A descrição da composição dos 
estratos em estudo no que se refere 
à distribuição dos municípios, se-
gundo a cobertura populacional do 
Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde (PACS), mobilidade na si-
tuação de cobertura da SF, região 
geográfica, porte populacional, fai-
xas de renda e faixas de Índice de 
Desenvolvimento Humano, permitiu 
as seguintes conclusões:

Além da atuação dos agentes co-
munitários vinculados à SF, existem 
agentes comunitários vinculados ao 
Programa de Agentes Comunitários 
atuando na Atenção Básica em gru-
pos de municípios com diferencia-
dos níveis de cobertura da SF. Mes-
mo para o grupo de municípios que 
não tem SF implantada, observou-
se cobertura de PACS de 24,66% 
em 2006. 

A análise retrospectiva (1998 a 
2005) da trajetória de cobertura da 
SF, para o grupo de municípios de 
cada um dos estratos definidos a 
partir do ano 2006, permitiu infe-
rir que o grupo de municípios que 
compõe o estrato de cobertura mais 
baixa (<20%) reflete esse nível de 
cobertura em anos anteriores. No 
entanto, para o grupo de municí-
pios do estrato de 70% ou mais 
de cobertura, a situação do ano de 
2006 passa a prevalecer a partir 
de 2001, pois até então predomi-
navam nesse grupo municípios com 
coberturas da SF abaixo de 20%.

Em relação à participação das regi-
ões na composição dos estratos, tem-
se que, enquanto nos grupos com co-
berturas mais baixas da SF (<20% 
e 20 a 50%) prevalecem municípios 
da Região Sudeste, no grupo com 
coberturas iguais ou acima de 70% 
prevalecem municípios da Região 
Nordeste. Uma breve comparação da 
situação de renda per capita familiar 
e do Índice de Desenvolvimento Hu-
mano dos municípios que compõem 
essas duas regiões reafirmou as desi-
gualdades socioeconômicas existen-
tes entre elas, com a Região Nordeste 
apresentando situação socioeconômi-
ca bem mais desfavorável do que a 
Região Sudeste. 
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No que se refere ao porte popu-
lacional dos municípios, observa-se 
que é nos estratos de coberturas 
mais elevadas (50–70%; >=70%) 
que alcançam as maiores propor-
ções. O estrato que apresentou maior 
proporção de municípios com popu-
lação igual ou acima de 80.000 ha-
bitantes é composto por municípios 
com coberturas da SF entre vinte e 
cinqüenta por cento (20– 50%).

Os estratos de cobertura apre-
sentam perfil de composição dife-
renciado com evidências de que em 
geral aqueles, com proporções da 
população coberta pela SF abaixo 
de 20% e entre 20 e 50%, apre-
sentam situação mais favorável de 
renda e de desenvolvimento huma-
no do que os que cobrem entre 50% 

e 70% da população com a estraté-
gia e 70% ou mais. E ainda obser-
vou-se tendência de que, à medida 
que aumenta o nível de cobertura 
do estrato, aumenta a proporção de 
municípios em condição mais des-
favorável na sua composição.

Reafirma-se o reconhecimento 
de que a análise comparativa da 
evolução de indicadores de saúde 
para estratos de municípios agru-
pados, apenas segundo as faixas 
de cobertura da estratégia Saúde 
da Família, apresenta limitações 
e, sendo este um estudo ecológico 
de caráter exploratório, é importan-
te considerar a descrição do perfil 
desses estratos na análise dos in-
dicadores de saúde apresentada no 
capítulo a seguir.





apítulo 3C
EVOLUÇÃO DE INDICADORES
DE SAÚDE NO BRASIL
SEGUNDO ESTRATOS DE
COBERTURA DA ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA,
1998–2005/2006.
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Introdução

A Saúde da Família (SF) configu-
ra-se atualmente como a estratégia 
central para fortalecimento da Aten-
ção Básica conduzida pelo Ministé-
rio da Saúde. Nesse sentido, reco-
nhece-se a importância de manter 
atualizado o debate acerca da sua 
contribuição para a eqüidade no 
acesso e na prestação dos serviços 
de saúde no país. Este capítulo ob-
jetiva contribuir com essa discus-
são, fornecendo uma análise eco-
lógica descritiva do comportamento 
evolutivo de alguns indicadores im-
portantes para o monitoramento e 
avaliação das ações desenvolvidas 
na Atenção Básica no que se refere 
à saúde da criança, da mulher e do 
adulto. A menor unidade de análi-
se foram conjuntos de municípios 
agrupados segundo a cobertura da 
estratégia Saúde da Família do ano 
de 2006. A idéia é explorar as dife-
renças no comportamento evolutivo 
de cada indicador, entre os estratos 
de cobertura da estratégia, no perí-
odo de 1998 a 2005, ou 2006, a 
depender da disponibilidade de da-

dos. A análise foi realizada para o 
Brasil e também particularizada por 
faixa de Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) dos municípios.

Foram utilizados dados secundá-
rios disponíveis nos sistemas de in-
formações integrantes do SUS. Re-
conhece-se que, apesar do inegável 
aumento da qualidade dessas fontes 
de informação em saúde, persistem 
diferenças regionais relevantes (DU-
ARTE, 2003) que são mais acen-
tuadas entre os municípios e que 
podem influenciar os resultados. 
No entanto, entende-se que o uso 
das informações disponibilizadas 
por esses sistemas, além de auxi-
liar o aperfeiçoamento dessas, pode 
contribuir com o monitoramento 
e a avaliação na Atenção Básica, 
subsidiando gestores, profissionais 
e usuários dos serviços nesse pro-
cesso. A análise apresentada, nes-
te trabalho, tem como perspectiva 
maior estimular o debate acerca das 
estratégias para reduzir os diferen-
ciais ainda existentes para a presta-
ção dos serviços de saúde no país.
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Metodologia 

Objetivo 

Utilizou-se um desenho de estu-
do ecológico de caráter explorató-
rio. Foram incluídos todos os 5.564 
municípios existentes no Brasil em 
2006, segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (2007). 
Os municípios foram agrupados 
segundo sua situação de cobertura 
da estratégia Saúde da Família (SF) 
desse ano (2006), conformando 
quatro unidades ecológicas deno-
minadas estratos. As estimativas, 
da proporção da população coberta 
pela SF, foram calculadas tomando-
se como referência o mês de de-
zembro e considerando o critério de 
uma Equipe de Saúde da Família 
(ESF) para cada 3.450 pessoas. 
Os dados referentes ao número de 
ESF para os municípios foram ori-
ginados do Sistema de Informação 
da Atenção Básica (SIAB) e obtidos 
por meio do Departamento de Aten-

Descrever a evolução de indica-
dores de saúde no Brasil segundo 
os estratos de cobertura da estra-
tégia Saúde da Família no período 

de 1998 a 2005 (2006) e ana-
lisar a influência de diferentes 
faixas de IDH no perfil identifi-
cado nacionalmente.

ção Básica à Saúde do Ministério 
da Saúde (DAB/MS). Os dados po-
pulacionais foram provenientes do 
IBGE e obtidos por meio da pági-
na do Departamento de Informáti-
ca do SUS (BRASIL, 2007). Para 
cada estrato de cobertura, foram 
calculados indicadores relaciona-
dos à saúde da criança (mortalida-
de e cobertura vacinal), à mulher 
(pré-natal e gravidez precoce) e ao 
controle da hipertensão arterial sis-
têmica em adultos (morbidade hos-
pitalar), para o período de 1998 a 
2005 ou 2006, a depender da dis-
ponibilidade dos dados. A análise 
da evolução desses indicadores foi 
realizada para o Brasil e também 
particularizada por faixa de Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) 
dos municípios. Foi calculada a 
proporção de variação média anual 
para cada indicador por estrato.
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Definição dos estratos de cobertura

Definição das faixas de IDH

 Estrato de <20%:  estão incluídos os municípios com proporção estimada 
   de população coberta pela SF abaixo de 20%, em que 
  também estão aqueles com cobertura zero; 
 Estrato de 20-50%: estão incluídos os municípios com proporção estimada
  de população coberta pela SF entre 20% e 49,99%;

 Estrato de 50-70%: estão incluídos os municípios com proporção estimada
   de população coberta pela SF entre 50% e 69,99%;  
 Estrato de >70%: estão incluídos os municípios com proporção estimada
  de população coberta pela SF de 70% ou mais.

 IDH baixo (<0,7):  estão incluídos os municípios com IDH abaixo  
  de 0,7;
 IDH intermediário (0,7–0,8): estão incluídos os municípios com IDH igual 
  ou maior que 0,7 e menor que 0,8;

 IDH alto (>=0,8): estão incluídos os municípios com IDH igual  
  ou acima de 0,8. 

Os municípios que em de-
zembro de 2006 não tinham 
ESF cadastrada foram conside-

Os dados de IDH disponíveis 
no Atlas de Desenvolvimento Hu-
mano (PROGRAMA DAS NAÇÕES 
UNIDAS PARA O DESENVOLVI-
MENTO, 2005) referem-se ao ano 

rados com cobertura zero (0%) 
da SF e incluídos no estrato de 
<20%.

2000. Portanto, entraram na aná-
lise por faixa de IDH apenas os 
5.507 municípios com essa infor-
mação. Foram categorizadas três 
faixas de IDH:
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Os indicadores para análise evo-
lutiva foram selecionados conside-
rando os seguintes critérios de ele-
gibilidade:

• Reconhecidamente impactado 
 por ações desenvolvidas na 

 Atenção Básica;
• Distribuídos entre as linhas 
 estratégicas de ações definidas 

 na NOAS 01/2001;
• Com construção definida e reco- 

 nhecida na área da saúde;
• Construído com variáveis dis-
 poníveis para o período mínimo 
 de análise (1998–2005) e para 
 os 5.564 municípios brasilei-
 ros existentes em 2006;
• Composto por dados disponí-
 veis em Sistemas oficiais;
• Discutidos e acordados com 
 técnicos, gestores e pesquisa-
 dores.

Os indicadores foram selecio-
nados com base na sensibilidade 

para captar alterações no âmbito 
da Atenção Básica. Os dados para 
construção desses indicadores fo-
ram obtidos por meio da página do 
DATASUS1 na internet. Apenas os 
dados das internações hospitalares 
por causa e faixa etária específi-
ca foram obtidos diretamente com 
essa instituição. E os dados de óbi-
tos infantis e nascidos vivos do ano 
de 2005 foram obtidos por meio da 
Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS) do Ministério da Saúde.

A análise dos indicadores de saú-
de, por estrato de cobertura da SF, 
considerou o ano de 1998 como 
ponto inicial, pela impossibilidade 
de agrupar os municípios por faixa 
de cobertura da estratégia em anos 
anteriores. Os dados referentes ao 
número de equipes de saúde da fa-
mília passaram a ser registrados ofi-
cialmente a partir de 1998 com a 
implantação do Sistema de Informa-
ção da Atenção Básica (SIAB).

Distribuição dos municípios nos estratos segundo o Índice

  1 www.datasus.gov.br
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Saúde da Criança

Indicadores

 

 

Proporção de óbitos em menores de um ano de idade porcausas mal definidas

Taxa de mortalidade infantil

Taxa de mortalidade infantil pós-neonatal

Número de óbitos de crianças menores de um ano de idade por *causas mal 
definidas no estrato x 100

Número de óbitos de menores de um ano de idade no estrato

Número de óbitos de crianças menores de um ano de idade no estrato x 1.000

Número de nascidos vivos no estrato

Número de óbitos de crianças entre 28 dias de vida e um ano de vida
no estrato x 1.000

Número de nascidos vivos no estrato

*CID -10. Códigos R00-R99.
Fonte dos dados:
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

Fonte dos dados:
Numerador: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).
Denominador: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).

Fonte dos dados:
Numerador: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).
Denominador: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).
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Homogeneidade de cobertura vacinal por tetravalente em menores
de um ano de idade

Mortalidade proporcional em menores de um ano de idade

Número de municípios (do estrato) com cobertura vacinal por tetravalente
maior ou igual a 95% x 100

Total de municípios no estrato

Número de óbitos de crianças menores de um ano de idade no estrato x 100

Número de óbitos totais no estrato

Fonte dos dados: 
Numerador: Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (PNI).
Denominador: Base demográfica do IBGE.

Fonte dos dados:
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).
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Saúde da Mulher

 

Proporção de nascidos vivos (NV) de mães com nenhuma consulta de pré-natal

Proporção de nascidos vivos de mães com menos de 20 anos de idade

Número de nascidos vivos (do estrato) de mães com nenhuma consulta
de pré-natal x 100

Número de nascidos vivos no estrato

Número de nascidos vivos (do estrato) de mães com menos de 20 anos
de idade x 100

Número de nascidos vivos no estrato

Fonte dos dados:
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).

Fonte dos dados:
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).
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Controle da hipertensão arterial sistêmica

Taxa de internações por Acidente Vascular Cerebral (AVC) na população
de 40 anos e mais

Taxa de internações por Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) na população
de 40 anos e mais

Número de internações por Acidente Vascular Cerebral *(AVC) na população
de 40 anos e mais no estrato x 10.000

População de 40 anos e mais no estrato

Número de internações por (ICC) na população de 40 anos e mais
no estrato x 10.000

População de 40 anos e mais no estrato

*O código de procedimento do SIH/SUS para determinar a causa de internação
por AVC é 81500106.

Fonte dos dados: 
Numerador: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS).
Denominador: Base demográfica do IBGE.

*Os códigos de procedimento do SIH/SUS para determinar a causa de internação por ICC
são 77300050, 77300149, 77500113 e 77500164.

Fonte dos dados: 
Numerador: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS).
Denominador: Base demográfica do IBGE.
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Para cada estrato de análise, o nume-
rador foi obtido com o somatório do nu-
merador de cada município que compõe 

Inicialmente foi calculada a taxa de 
variação entre cada ano e o ano subse-
qüente, por meio da seguinte fórmula:

Fórmula: 100 x (A – B) / A, em 
que A é o valor do indicador para 
um ano específico e B é o valor do 
indicador para o ano subseqüente. 

Posteriormente foi calculada a 
média aritmética dessas taxas, o que 
resultou na variação média anual.

Para processamento, análise e 
apresentação gráfica dos dados, foram 
utilizados os programas TAB WIN, 
SPSS e EXCELL.

Para maior compreensão das 
etapas metodológicas e interpreta-
ção dos resultados, é interessante 

o estrato de cobertura. E o denominador 
com o somatório dos denominadores 
de cada município do estrato. 

Cálculo dos indicadores para cada estrato de cobertura da SF

Cálculo da proporção de variação média anual do indicador em cada estrato
de cobertura da SF 

Processamento dos dados

Esse cálculo foi repetido para 
cada estrato de cobertura com o ob-
jetivo de comparar a variação nos 
valores do indicador por estrato. 

Calculou-se também o teste de 
Qui-quadrado de tendência em ta-
belas de contingência, usando um 
nível de significância de 5%. No 
anexo A, constam os resultados 
dessa análise.

que o leitor se reporte ao capítulo 
2 desta publicação, no qual consta 
a descrição detalhada dos estratos 
de cobertura da estratégia Saúde 
da Família utilizados para aná-
lise da evolução dos indicadores 
de saúde. 
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Resultados

Saúde da Criança

Os resultados estão apresenta-
dos em três etapas: saúde da crian-
ça, saúde da mulher e controle 
da hipertensão arterial sistêmica. 
A evolução dos indicadores está 

O conhecimento das causas bá-
sicas de morte em menores de um 
ano de idade é fator importante 
para a compreensão dos determi-
nantes da mortalidade infantil em 
uma dada população. No entanto, 
faz-se necessário que a qualidade 
dessa informação seja confiável 
para que sua utilização contribua 
na definição de ações de interven-
ção para a redução da mortalidade 
infantil tornando-as mais eficien-
tes e eficazes (MONTEIRO; SCH-
MITZ, 2004).

A proporção de óbitos infantis 
por causas mal definidas é um in-
dicador que reflete a qualidade da 
informação sobre as causas de mor-
te em menores de um ano de idade. 
A qualidade do preenchimento da 

apresentada para o Brasil segundo 
o agrupamento de municípios por 
estratos de cobertura da SF e con-
siderando a situação do Índice de 
Desenvolvimento Humano.

causa básica de óbito depende, se-
gundo Duarte et al (2002b), tanto 
da organização do serviço de vigi-
lância em saúde, quanto do acesso 
da população aos serviços de as-
sistência à saúde, em especial ao 
atendimento médico. 

A freqüência desse indicador é 
condicionada pela disponibilidade 
de recursos médico-assistenciais, 
inclusive para diagnóstico (REDE 
INTERAGENCIAL DE INFORMA-
ÇÕES PARA A SAÚDE, 2002). As-
sim, proporções elevadas de óbitos 
infantis por causas mal definidas re-
fletem condições assistenciais insa-
tisfatórias à criança, indicando falta 
de assistência no momento do óbi-
to, além de deficiência no sistema 
de notificação.

Evolução da proporção de óbitos em menores de um ano de idade por causas 
mal definidas segundo os estratos de cobertura da SF para o Brasil, 1998–2005.
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A análise desse indicador per-
mite ainda inferir a situação de 
assistência à saúde e de qualida-
de da informação de óbito para a 
população em geral, visto que pro-
porções elevadas de óbitos infan-
tis por causas mal definidas estão 
freqüentemente associadas a pro-
porções elevadas de óbitos sem 
assistência médica em todas as 
faixas etárias. 

Neste estudo, calculou-se a pro-
porção de óbitos infantis por causas 
mal definidas no período de 1998 
a 2005, para o Brasil, comparando 
a evolução desse indicador segundo 
os agrupamentos de municípios com 
diferenciados níveis de cobertura da 
SF. Os dados estão apresentados no 
Quadro 6 e nos Gráficos 32 e 33. 

Os valores desse indicador para 
o Brasil apontam uma tendência de 
queda, considerando que, para os 
anos de 1998, 2002 e 2005, foram 
12,27%, 8,86% e 5,33%, respec-
tivamente. O percentual de 5,33% 
de óbitos infantis por causas mal 
definidas identificado para o Brasil 
em 2005 pode ser considerado em 
níveis aceitáveis, estando próximo do 
apresentado por países que oferecem 
melhores condições de vida e saúde 
às suas populações, como Canadá e 
Chile (WORLD HEALTH ORGANIZA-
TION, [2005?]). 

No entanto, o que chama a aten-
ção não é o valor médio nacional, 

mas sim as diferenças identificadas 
ao se comparar o valor desse indi-
cador entre os estratos de cobertura 
da SF em análise. Desde o ano ini-
cial do estudo (1998), mantendo-se 
por todo o período (1998–2005), 
os estratos com coberturas mais 
elevadas da SF apresentam propor-
ções mais altas de óbitos infantis 
por causas mal definidas do que 
os estratos da SF com coberturas 
mais baixas (Quadro 6, Gráfico 32). 
Tomando-se no Quadro 6 os dois 
anos extremos de análise, como 
exemplo, tem-se para 1998 percen-
tuais de 6,14% (estrato: <20%), 
8,56% (estrato: 20–50%), 15,17% 
(estrato: 50–70%) e 22,37% (es-
trato: >=70%) de óbitos infantis 
por causas mal definidas para os 
estratos de cobertura. Para o ano 
2005, os valores estimados foram 
4,64%, 4,73%, 5,52% e 6,58% 
para cada um dos estratos, em se-
qüência crescente de cobertura da 
SF. Mais adiante, é demonstrado o 
percentual anual de declínio dessas 
proporções por cada um dos estra-
tos de cobertura da SF.

Reconhecendo-se que propor-
ções elevadas desse indicador estão 
presentes em áreas com condições 
socioeconômicas menos favoráveis 
(DUARTE et al, 2002a; BRASIL, 
2004b; NUNES et al, 2001; SAN-
TOS; NORONHA, 2001), essas dife-
renças na proporção de óbitos infan-
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tis por causas mal definidas entre os 
estratos de cobertura da SF, apesar 
de preocupantes, por refletirem os 
diferenciais no acesso e na presta-
ção dos serviços de saúde do país, 
não são surpreendentes e podem ser 
explicadas em função de uma desi-
gualdade social entre o grupo de mu-
nicípios que compõe cada um dos 
estratos de cobertura da estratégia 
Saúde da Família em estudo. O capí-
tulo 2 desta publicação mostra que 
os estratos com coberturas mais altas 
da estratégia (50–70% e >=70%) 
apresentam situação socioeconômi-
ca mais desfavorável do que aqueles 
com coberturas mais baixas (<20%; 
20–50%). Esse perfil de maior co-
bertura da SF, em áreas mais caren-
tes de condição de vida e de saúde, 
corresponde a um dos eixos centrais 
da estratégia, que é priorizar essas 
áreas visando a uma maior eqüidade 
em saúde no país.

Ao analisar comparativamente a 
evolução da proporção de óbitos in-
fantis por causas mal definidas no 
período de 1998 a 2005, para os 
quatro agrupamentos, percebe-se 
que a tendência de declínio obser-
vada em nível nacional está presente 
em todos os estratos independente-

mente da faixa de cobertura (Quadro 
6, Gráfico 32). No entanto, a varia-
ção média anual desse indicador re-
vela que, quanto mais elevada a faixa 
de cobertura da SF do grupo de mu-
nicípios, maior a queda na proporção 
de óbitos infantis por causas mal de-
finidas (Gráfico 33). Enquanto no es-
trato de menos de vinte por cento de 
cobertura a queda média anual foi de 
2,82%, nos estratos de vinte a cin-
qüenta e de cinqüenta a setenta por 
cento foram de 7,75% e 13,02%, 
respectivamente. O estrato de mais 
alta cobertura da SF (>=70%), com 
um percentual médio anual de de-
clínio de 15,54%, apresentou maior 
queda na proporção de óbitos infantis 
por causas mal definidas.

Essa maior queda no indicador 
para os estratos de coberturas mais 
elevadas permitiu a redução da 
grande distância, entre os grupos, 
identificada no início do período 
(Gráfico 32). Em 1998, o estrato 
de 70% ou mais de cobertura apre-
sentava valor para esse indicador 
de 22,37%, ou seja, mais de três 
vezes (3,6)2 o identificado para o 
estrato de <20% de cobertura, que 
era 6,14%. Em 2005, com 6,58% 
de óbitos infantis por causas mal 

  2 Os valores de 3,6 e 1,4 correspondem à razão entre os valores do estrato de maior cobertura e 
o estrato de menor cobertura da SF. É uma medida muito utilizada em estudos que medem a de-
sigualdade social em saúde (CARVALHO, 2004; DRUMOND JUNIOR; BARROS, 1999; BARATA; 
RIBEIRO; MORAES, 1999).
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definidas, o estrato de maior co-
bertura (>=70%) apresentava va-
lor de 1,4 vezes o identificado para 
o estrato de <20% de cobertura 
(4,64%), o que mostra uma redu-
ção da desvantagem. 

A proporção de óbitos infantis por 
causas mal definidas mostrou-se sen-
sível para refletir a variação ocorrida 
na situação de saúde da população 
brasileira segundo os estratos de co-
bertura da SF.



85

SAÚDEdaFAMÍLIAnoBRASIL
UMA ANÁLISE DE INDICADORES SELECIONADOS

1998-2005/2006

Neste tópico, apresenta-se o 
comportamento evolutivo da pro-
porção de óbitos infantis por cau-
sas mal definidas nos estratos de 
cobertura da SF agrupando os 
municípios brasileiros por faixa de 
IDH. Os valores apresentados nos 
Quadros 7, 8 e 9 e nos Gráficos 
34, 35 e 36 permitem uma análise 
comparativa ano a ano dos valo-
res identificados. A tendência ge-
ral identificada é de que em todo 
o período (1998–2005) o grupo 
classificado com IDH baixo (Qua-
dro 7, Gráfico 34) apresenta pro-
porções mais altas do que aquele 
com IDH intermediário (Quadro 8, 
Gráfico 35) e esse último apresen-
ta maiores proporções de óbitos 

infantis por mal definidas do que 
o grupo com IDH alto (Quadro 9, 
Gráfico 36).

No ano de 1998, por exemplo, 
tem-se para o estrato de <20% de 
cobertura proporção de 30,97% 
para o grupo de IDH baixo, de 
6,50% para o de IDH intermediá-
rio e de 3,69% para o de IDH alto. 
Nesse mesmo ano, o estrato de 
70% ou mais de cobertura da SF 
apresentou proporções de 33,65% 
(IDH baixo), 7,69% (IDH interme-
diário) e 4,15% (IDH alto).

Para 2005, os valores para o 
estrato de <20% foram 11,19% 
(IDH baixo), 4,66% (IDH interme-
diário) e 3,09% (IDH alto). Para 
o estrato com maior cobertura da 

 
Evolução da proporção de óbitos em menores de um ano de idade por causas 
mal definidas para estratos de cobertura da SF segundo as faixas de IDH dos 

municípios brasileiros, 1998–2005.
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SF (>=70%), as proporções para 
cada um dos grupos foram 8,05% 
(IDH baixo), 4,03% (IDH interme-
diário) e 4,70% (IDH alto). 

No entanto, ao se analisar espe-
cificamente cada faixa de IDH, per-
cebe-se que a proporção de óbitos 
infantis por causas mal definidas 
para cada um dos estratos de co-
bertura, em um ano específico, não 
se distancia muito. 

No grupo de IDH baixo (Quadro 
7, Gráfico 34), em 1998, a propor-
ção do indicador variou de 24,76% 
(estrato: 50–70%) a 33,65% (es-
trato: >=70%). Em 2002, os va-
lores oscilaram entre 16,13% (es-
trato: 20–50%) e 19,78% (estrato: 
<20%) e, em 2005, respectiva-
mente, 8,05% (estrato: >=70%) 
e 11,19% (estrato: 20–50%).

Para o grupo de IDH intermediário 
(Quadro 8, Gráfico 35), em 1998, 
o menor e o maior valor identifica-
do foram 6,50% (estrato: <20%) e 
9,61% (estrato: 50–70%), respecti-
vamente. Em 2002, as proporções 
variaram de 4,92% (estrato: 20–
50%) a 6,04% (estrato: <20%) e, 
em 2005, de 3,67% (estrato: 50–
70%) a 4,66% (estrato: <20%).

O grupo com IDH alto (Quadro 
9, Gráfico 36) também apresenta 
valores muito próximos entre os es-
tratos de cobertura em cada ano. 
Em 1998, o menor valor foi 2,64% 
(estrato: 20–50%) e o maior 5,06% 

(estrato: 50–70%). Em 2002, os 
valores mínimo e máximo foram 
2,61% (estrato: 20–50%) e 4,35% 
(estrato: >=70%), respectivamen-
te, e em 2005 tem-se 2,45% (es-
trato: 50–70%) como menor valor 
e 4,70% (estrato: >=70%) como 
valor máximo. 

Os gráficos 37, 38 e 39 mos-
tram a variação média anual de 
queda na proporção de óbitos in-
fantis por causas mal definidas em 
cada um dos estratos de cobertura 
da SF para as três faixas de IDH. A 
tendência de declínio é evidencia-
da nos agrupamentos de IDH baixo 
e intermediário, no entanto, foi no 
grupo de municípios com IDH bai-
xo que esta se deu com mais inten-
sidade. No gráfico 37, observa-se 
que, para a faixa de IDH baixo, à 
medida que aumenta a cobertura 
da SF, tende a aumentar a variação 
média anual de queda no indicador. 
Enquanto para o grupo de <20% 
a variação foi de 11,35%, para os 
estratos de 20–50% e de 50–70% 
foram de 14% e 13,76%, respecti-
vamente. O estrato com maior co-
bertura da SF (>=70%) destacou-
se com declínio de 17,72%. 

O grupo de faixa intermediá-
ria de IDH que apresentou valores 
mais semelhantes internamen-
te, além de bem menos elevados, 
apresentou queda média anual de 
4,09% para o estrato de cobertura 
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mais baixa (<20%) e de 8,59%, 
12,68% e 8,74% para os estratos 
de 20–50%, 50–70% e >=70%, 
respectivamente (Gráfico 38).

O grupo com IDH mais elevado 
(Gráfico 39), provavelmente por co-
meçar o período já com proporções 
muito baixas desse indicador, apre-
sentou em geral as menores variações 
médias anuais. Destacam-se ainda 
pequenas oscilações anuais na ten-
dência, com períodos de declínio e de 
aumento. As proporções médias anu-
ais de variação foram 2,15% de de-
clínio (estrato: <20%), 2,76% de au-
mento (estrato: 20–50%), 6,98% de 
declínio (estrato: 50–70%) e 3,87% 
de aumento (estrato: >=70%). 

A análise da proporção de óbitos 
infantis por causas mal definidas, 

agrupando os municípios por faixas 
de IDH, mostrou valores muito pró-
ximos desse indicador para os es-
tratos de cobertura em cada faixa 
em um ano específico. Esse resul-
tado permite inferir que os diferen-
tes estratos de cobertura da SF, em 
cada agregado de IDH, apresentam 
na média situação de saúde, de 
condição de vida e de qualidade 
da notificação de óbito aproxima-
das. Dessa forma, provavelmente, 
o viés de qualidade da informação 
na comparação dos valores dos in-
dicadores de saúde entre os estra-
tos de cobertura da SF, por faixa 
de IDH, estaria minimizado. Os au-
tores reconhecem, no entanto, que 
existe uma heterogeneidade interna 
em cada faixa.
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As taxas de mortalidade infantil, 
por refletirem não apenas as con-
dições da saúde infantil, mas tam-
bém as condições gerais de vida 
que prevalecem em uma dada so-
ciedade, constituem um dos prin-
cipais indicadores utilizados por 
organismos internacionais (FUN-
DO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A 
INFÂNCIA, 2000, 2004; WORLD 
BANK, 1993), para avaliar o grau 
de desenvolvimento alcançado pe-
los países e monitorar a evolução da 
eqüidade social nos distintos gru-
pos sociais (CARVALHO, 2004). 

No entanto, a tendência de-
crescente que as taxas médias de 
mortalidade infantil vêm exibin-
do para o Brasil (DUARTE et al, 
2002b; BRASIL, 2004b; REDE 
INTERAGENCIAL DE INFORMA-

ÇÕES PARA A SAÚDE, 1998, 
2003, 2004b) e em vários ou-
tros países, como Cuba (CORTE-
GUERA; HENRÍQUEZ, 2001), por 
exemplo, tem estimulado um olhar 
mais atento aos diferenciais entre 
países, regiões, estados, municí-
pios e em espaços intra-urbanos. 
Vários estudos (BORBA, 2000; 
CARVALHO, 2004; DUARTE et al, 
2002a, 2002b; GUIMARÃES et al, 
2003; GOLDANI et al, 2001) têm 
reafirmado a manutenção e muitas 
vezes o aumento das desigualda-
des sociais no risco de morrer em 
menores de um ano em diferentes 
espaços do Brasil.

Segundo a RIPSA (REDE INTE-
RAGENCIAL DE INFORMAÇÕES 
PARA A SAÚDE, 2004a), a taxa de 
mortalidade infantil (TMI) estimada 

 
Evolução da taxa de mortalidade infantil segundo os estratos de cobertura

da SF para o Brasil, 1998–2005.
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pelo IBGE para o Brasil em 2002 
foi 25,1/1000 NV (nascidos vivos). 
Nesse mesmo ano, o Nordeste 
apresentou a maior estimativa en-
tre as regiões (37,7/1000) com os 
estados do Piauí (32,1/1000) e de 
Alagoas (52,6/1000) apresentan-
do a menor e maior taxa, respecti-
vamente. O Sul, com uma TMI de 
16,1/1000 calculada diretamente 
dos sistemas SIM e SINASC, é a 
região com menor taxa e com baixa 
variabilidade para as médias es-
taduais, visto que Santa Catarina, 
com 15,3/1000, apresentou a me-
nor TMI e Paraná, com 16,8/1000, 
a maior entre os estados da região. 
É importante lembrar ainda que es-
sas desigualdades estão presentes 
com intensidade entre os municí-
pios e na área intra-urbana em es-
pecial das capitais brasileiras.

A análise das desigualdades so-
ciais nas taxas de mortalidade in-
fantil no Brasil tem sido tema de 
estudo em várias publicações do 

Ministério da Saúde (DUARTE et 
al, 2002a; BRASIL, 2004b), da Or-
ganização Pan-Americana da Saúde 
– OPAS, do Instituto de Pesquisas 
Econômicas e Aplicadas – IPEA e 
da Organização Mundial da Saúde – 
OMS (NUNES et al, 2001), o que 
reflete o reconhecimento de que um 
dos grandes desafios das políticas 
públicas nacionais é o de manter 
a tendência de queda da TMI, que 
ainda se distancia dos valores identi-
ficados para países como Cuba, Chi-
le e Canadá3, e o de reduzir a desi-
gualdade entre as diferentes regiões 
brasileiras, estados, municípios e em 
espaços intra-urbanos. 

Neste estudo foram calculadas 
as taxas de mortalidade infantil 
para o Brasil e estratos de cobertura 
da SF utilizando-se os dados dire-
tos do SIM e do SINASC. Assim, os 
valores identificados para o Brasil 
não são comparáveis com aqueles 
identificados em outras publicações 
nacionais oficiais4 (DUARTE et al, 

  3 Segundo dados do UNICEF (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2004), Cuba, 
Chile e Canadá apresentaram em 2002 TMI de 7/1000, 10/1000 e 5/1000, respectivamente. 
Para essa mesma publicação do UNICEF, a TMI para o Brasil no ano 2002 é de 30/1000 NV, por-
tanto bem mais elevada do que a estimativa publicada pelo IDB 2004 BRASIL, que é 25,1/1000.
4 Nestas publicações, o critério adotado é o da Rede Interagencial de Informações para a Saúde 
– RIPSA, que calcula as TMI com dados obtidos diretamente do SIM e do SINASC, apenas para os 
estados que atingiram índice final do SIM (cobertura e regularidade do SIM) igual ou superior a 80% 
e cobertura do SINASC igual ou superior a 90%. De acordo com esse critério, apenas para os esta-
dos da Região Sul e da Região Sudeste (exceto Minas Gerais) e para Mato Grosso do Sul e Distrito 
Federal são utilizados os dados diretos desses Sistemas. Para os outros estados, são utilizados pela 
RIPSA os dados estimados pelo IBGE. 
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2002a; BRASIL, 2004b; NUNES 
et al, 2001; REDE INTERAGEN-
CIAL DE INFORMAÇÕES PARA A 
SAÚDE, 1998, 2003, 2004b) que 
utilizam para a maioria dos estados 
brasileiros as estimativas do IBGE. 

Os resultados apresentados no 
Quadro 10 e no Gráfico 40 apon-
tam uma tendência de queda para 
a taxa de mortalidade infantil, tan-
to para o Brasil como para cada um 
dos estratos de cobertura da SF. 

Ao comparar em cada ano a TMI 
entre os estratos, observa-se que 
os valores não se distanciam muito, 
mas é possível perceber uma ten-
dência de gradiente, com o estrato 
de cobertura da SF abaixo de 20% 
apresentando a menor TMI duran-
te todo o período. É interessante 
destacar que, enquanto os estratos 
com coberturas mais baixas da SF 
(<20%; 20–50%) apresentam va-
lores abaixo da média nacional cal-
culada, os estratos com 50–70% 
e 70% ou mais de cobertura apre-
sentam valores acima do identifi-
cado para o Brasil. Esse gradiente 
já observado, de forma mais mar-
cante, no indicador analisado an-
teriormente, reflete uma desigual-
dade social e de acesso a serviços 
de saúde entre o grupo de muni-
cípios que compõe cada um dos 
estratos de cobertura da SF. Em 
1998, os valores da TMI para os 
estratos foram 20,60/1000 (estra-

to: <20%), 22,24/1000 (estrato: 
20–50%), 23,86/1000 (estrato: 
50–70%) e 24,16/1000 (estrato: 
>=70%). Em 2002, os valores 
identificados foram de 17,38 (es-
trato: <20%), 18,65 (estrato: 20–
50%), 20,88 (estrato: 50–70%) 
e 21,10 (estrato: >=70%). Em 
2005, a TMI foi de 15,60 para o 
estrato de <20%, de 16,55 para o 
estrato de 20–50%, de 18,07 para 
o estrato de 50–70% e de 18,43 
para o estrato de 70% ou mais de 
cobertura (Quadro 10). 

A distância da TMI entre os 
dois estratos extremos (<20% e 
>=70%) não apresentou grandes 
variações. Em 1998, com uma 
TMI de 24,16, o estrato de 70% 
ou mais de cobertura apresentava 
taxa 17% mais alta do que o es-
trato de <20% de cobertura, com 
20,60 óbitos infantis em cada 
1000 NV. Em 2005, a TMI do es-
trato de >=70% (18,43) era 18% 
mais elevada que a do estrato de 
<20%, que apresentou uma TMI 
de 15,60/1000. Ou seja, ocorreu 
um discreto aumento da distância 
nos valores desse indicador entre 
os grupos, desfavorecendo o estra-
to de cobertura mais alta, que re-
quer monitoramento (Quadro 10). 

A variação média anual da taxa 
de mortalidade infantil em cada 
um dos estratos de cobertura da SF 
está apresentada no Gráfico 41 e 
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revela que a proporção de declínio 
para esse indicador foi muito si-
milar entre os estratos. Os valores 
identificados foram 3,88% (estra-
to: <20%), 4,11% (estrato: 20–
50%), 3,85% (estrato: 50–70%) 
e 3,71% (estrato: >=70%). Para 
o Brasil, estimou-se um declínio 
médio anual de 3,87% na taxa de 
mortalidade infantil.

Neste estudo, a TMI calculada 
para o Brasil, segundo os estratos 
específicos de cobertura da estra-
tégia, mostrou-se pouco sensível 
para refletir a influência positiva 
de coberturas mais elevadas da SF 
na redução desse indicador. Este 
estudo de abordagem ecológica 
agrupou os municípios segundo a 
cobertura da SF sem controlar ou-
tros fatores intervenientes como 
características socioeconômicas 
e de acesso a serviços de saúde. 
Além disso, o período de oito anos 
(1998–2005) ainda é curto para 
análise de tendências, especial-
mente para a TMI, que vem mos-
trando desde a última década uma 
variação de queda para o Brasil 
em magnitudes menos intensas. E 
ainda esse é um indicador que tem 
como fonte das variáveis o SIM e 
o SINASC, sistemas de informação 
que apresentam uma grande di-

versidade na qualidade dos dados 
entre os municípios brasileiros, o 
que provavelmente pode limitar as 
conclusões obtidas. 

É importante lembrar que não se 
pode concluir que a SF não contribui 
para a queda da TMI. Alguns estu-
dos que utilizaram esse indicador 
para avaliar o impacto da SF encon-
traram associação da estratégia com 
a redução da TMI, como, por exem-
plo, o de Macinko; Guanais e  Sou-
za (2006), que identificou que cada 
10% de aumento na cobertura da SF 
estava associado a 4,5% de declínio 
da TMI, após controle de outros de-
terminantes de saúde. No estudo de 
Serra (2005), realizado apenas com 
municípios paulistas entre 1998 
e 2001, o autor encontrou que na 
média um aumento anual de 100% 
da cobertura da SF resultou em uma 
diminuição de 0,6% na TMI do mu-
nicípio, ou seja, mesmo em pequena 
proporção foi demonstrado um efeito 
positivo da estratégia. 

A análise a seguir mostra que ao 
agrupar os municípios por faixa de 
IDH foi possível identificar compor-
tamentos evolutivos diferenciados 
na TMI, segundo a faixa de cober-
tura da SF, especialmente no agru-
pamento com baixo Índice de De-
senvolvimento Humano.
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Os Quadros 11, 12 e 13 e os Gráfi-
cos 42, 43 e 44 revelam que em geral 
taxas mais elevadas de mortalidade 
infantil são observadas no grupo de 
municípios com IDH mais baixo, en-
quanto o grupo categorizado como de 
IDH alto apresentou as menores TMI. 
Observa-se também, entre 1998 e 
2005, tendência de queda na TMI nas 
três faixas de IDH e em praticamente 
todos os estratos5. Identificou-se ain-
da para as faixas de IDH baixo e in-
termediário uma redução, no período, 
da distância no valor da TMI entre os 
estratos (Gráficos 42 e 43).

Tomando-se, como exemplo, os valo-
res destse indicador no estrato de 70% 
ou mais de cobertura, em cada faixa de 
IDH em três anos específicos, tem-se 
que em 1998 a TMI desse estrato de 
cobertura foi de 28,30/1000 NV para o 
grupo de municípios com IDH baixo, de 
20,63 para o grupo com IDH interme-
diário e de 18,59 para aquele de IDH 
alto. Em 2002, os valores foram 24,02 
(IDH baixo), 18,62 (IDH intermediário) 

e 13,64 (IDH alto). E, em 2005, en-
quanto no grupo de IDH baixo o estrato 
de 70% ou mais de cobertura da SF 
apresentou TMI de 20,41, os grupos 
de IDH intermediário e alto apresenta-
ram 16,71 e 13,38, respectivamente 
(Quadros 11, 12 e 13).

Essa diferença, nos valores da TMI, 
observada entre as três faixas de IDH, 
que mais uma vez reflete a desigual-
dade social como um fator determi-
nante do estado de saúde da popu-
lação, não está presente na mesma 
intensidade no interior de cada faixa, 
em que os valores de cada estrato de 
cobertura aproximam-se mais. 

Para o grupo de IDH baixo (Quadro 
11, Gráfico 42), em 1998, enquanto 
no estrato de <20% de cobertura a TMI 
foi 15,94, nos outros estratos foram de 
24,78 (20–50%), 28,43 (50–70%) 
e 28,30 (>=70%). Em 2002, os 
valores foram 20,42 (<20%), 23,58 
(20–50%), 24,08 (50–70%) e 24,02 
(>=70%); e, em 2005, de 20,74 
(<20%), 21,40 (20–50%), 20,38 

 
Evolução da taxa de mortalidade infantil para estratos de cobertura da SF

segundo as faixas de IDH dos municípios brasileiros, 1998–2005.

  5 Este comportamento foi alterado na faixa de IDH baixo (Quadro 11), no estrato de <20% de 
cobertura onde os valores para os anos de 1998 e 1999 não apresentam o comportamento es-
perado, por estarem abaixo dos valores identificados para esses mesmos anos nas faixas de IDH 
intermediária e alta. Nesse caso, a tendência de queda da TMI também foi alterada. Esses dados 
foram reconferidos e confirmados. Provavelmente questões ligadas à qualidade da informação nos 
municípios que compõem esse grupo devem estar influenciando e merecem estudo detalhado.
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(50–70%) e 20,41 (>=70%). O grá-
fico 45 mostra que a variação média 
anual da TMI para esse grupo apresen-
tou diferenças entre os estratos, tendo 
o estrato de <20% apresentado um 
aumento no valor desse indicador de 
em média 4,50%. Os estratos de 20–
50%, de 50–70% e de 70% ou mais 
de cobertura apresentaram quedas de  
1,95%, de 4,54% e de 4,36%, res-
pectivamente. Esse comportamento 
diferenciado entre os estratos diminuiu 

a distância no valor da TMI entre eles 
no período estudado, como bem repre-
sentado no gráfico 42.

Para as faixas de IDH intermediária 
e alta, a variação média anual da TMI, 
refletida nos gráfico 46 e 47, reafir-
mou a tendência de queda em todos 
os estratos de cobertura. No entanto, 
é no grupo de IDH baixo (Gráfico 45) 
que se observa um gradiente com os 
estratos de 50–70% e 70% ou mais 
apresentando maior declínio.
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A mortalidade infantil pós-ne-
onatal estima o risco de óbito em 
crianças entre 28 dias e um ano de 
vida, sendo um dos componentes da 
taxa de mortalidade infantil, a qual 
classicamente se divide em período 
neonatal (estima o risco de óbitos 
em menores de 28 dias de vida) 
e pós-neonatal. Os componentes 
da mortalidade infantil têm impor-
tância variada conforme a situação 
epidemiológica da área em análise. 
Maiores proporções de mortalidade 
no período pós-neonatal ocorrem em 
situações de grande carência social 
e precário acesso a serviços de saú-

de. Nesse componente prevalecem 
as diarréias, as pneumonias e as 
doenças imunopreveníveis, em ge-
ral associadas à desnutrição. Estas 
consideradas causas evitáveis e de 
fácil intervenção por medidas ade-
quadas de saneamento e de aces-
so aos cuidados básicos de saúde 
(CALDEIRA et al, 2005; FRANÇA et 
al, 2001; BRASIL, 2004b; VICTO-
RA et al, 2000).

Já na mortalidade neonatal, que  
compreende os períodos neonatal6 
precoce e neonatal tardio, prevale-
cem causas relacionadas com as 
condições de gestação, do parto e 

 
Evolução da taxa de mortalidade infantil pós-neonatal segundo os estratos

de cobertura da SF para o Brasil, 1998–2005.

  6 O período neonatal precoce corresponde à faixa de zero a seis dias de vida e o neonatal tardio, 
de sete a 27 dias de vida.
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da própria criança, como a prema-
turidade e as doenças congênitas. 
Nesses componentes, a intervenção 
requer, além de melhoria da qualida-
de da assistência ao parto e ao pré-
natal, elevada capacitação tecnoló-
gica dos serviços médicos, tanto no 
que se refere a equipamentos quanto 
a processos (CALDEIRA et al, 2005; 
ESCUDER; VENANCIO; PEREIRA, 
2003; SHIKAMURA et al, 2001).

No Brasil, a queda da taxa de fe-
cundidade e as medidas de combate 
às doenças infectoparasitárias, que 
incluem saneamento básico, cober-
tura vacinal, programas de incentivo 
à amamentação e orientação para 
reidratação oral, foram responsáveis 
pelo decréscimo acelerado nos úl-
timos anos na taxa de mortalidade 
infantil, a partir de uma maior redu-
ção no componente pós-neonatal. Na 
atualidade, os óbitos perinatais repre-
sentam a principal parcela das mor-
tes de menores de um ano de vida no 
país (BRASIL, 2004b, 2005). 

Apesar de a maior parcela dos óbi-
tos infantis na atualidade ser no perí-
odo neonatal, mais especificamente 
no neonatal precoce, tanto esse com-
ponente como o neonatal tardio vêm 
declinando. O componente neonatal 
precoce passou de 15,6/1000, em 
1997, para 14,2/1000, em 2000, 
e 12,7/1000, em 2002. O compo-
nente neonatal tardio, com valores 
mais baixos, caiu de 4,2, em 199,7 

para 3,9, em 2000, e 3,7, em 2002 
(BRASIL, 2004b, REDE INTERA-
GENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA 
A SAÚDE, 2004b). Esses dados re-
afirmam que em nível nacional é o 
componente neonatal precoce que 
na atualidade tem impossibilitado 
maiores quedas na taxa de mortali-
dade infantil. 

Caldeira et al (2005), ao citar ou-
tros autores como Lanski; França; 
Leal (2002) e Ortiz (1996), destaca 
que a evitabilidade do óbito neona-
tal está associada mais às condições 
técnicas de assistência ao pré-natal 
e ao parto do que à existência de so-
fisticada tecnologia de terapia inten-
siva. E acrescenta ainda que a eleva-
da proporção de óbitos por afecções 
perinatais constitui um indicador de 
alerta, por refletir causas relaciona-
das à interrupção precoce da gravi-
dez ou a crescimento intra-uterino 
retardado que estão frequentemente 
associadas a acompanhamento pré-
natal deficiente.

Quanto à taxa de mortalidade in-
fantil pós-neonatal, as estimativas 
divulgadas pelo Ministério da Saú-
de para o Brasil (BRASIL, 2004b; 
REDE INTERAGENCIAL DE INFOR-
MAÇÕES PARA A SAÚDE, 1998, 
2003, 2004b, 2006) mostram que 
esse indicador que era de 12,1/1000 
NV, em 1997, caiu para 10,2/1000, 
em 2000, e para 7,6/1000, em 
2004. Apesar de o componente pós-



103

SAÚDEdaFAMÍLIAnoBRASIL
UMA ANÁLISE DE INDICADORES SELECIONADOS

1998-2005/2006

neonatal ser o principal responsável 
pelo declínio da taxa de mortalidade 
infantil no país, seus valores ainda 
podem ser considerados altos quan-
do comparados ao de outros países. 
Em Cuba, por exemplo, em 1989, 
a taxa de mortalidade pós-neonatal 
era de 3,9/1000, ou seja, menos da 
metade da identificada para o Brasil 
em 2004. 

E também se identificam no Brasil 
diferenças nos valores deste indica-
dor entre as regiões, os estados e os 
municípios, com áreas apresentando 
taxas de mortalidade pós-neonatal 
muito elevadas e inaceitáveis, quan-
do comparadas à média nacional e 
com países desenvolvidos, onde esse 
componente é pouco significativo 
(SIMÕES, 1999).

Assim, apesar da forte determina-
ção socioeconômica nas causas de 
óbitos pós- neonatais, os serviços de 
saúde devem ser capazes de intervir 
na ocorrência dessas com uma assis-
tência precoce e eficaz. A baixa efe-

tividade dos serviços de assistência 
à saúde infantil representa um dos 
determinantes da mortalidade pós-
neonatal por causas que em geral 
não exigem tecnologia de custo ele-
vado e podem ser significativamen-
te reduzidas por meio de medidas 
que devem estar disponíveis na rede 
de Atenção Básica. Na maioria das 
vezes as suas complicações podem 
ser evitadas pelo acompanhamento 
próximo, identificando-se situações 
ou crianças de maior risco para uma 
atuação mais efetiva (CALDEIRA; 
FRANÇA; GOULART, 2001; CALDEI-
RA et al, 2005; FRIAS et al, 2002; 
ORTIZ, 1996). 

A partir desse contexto, optou-se 
neste estudo por trabalhar com o 
componente pós-neonatal da TMI. 

O comportamento evolutivo 
(1998–2005) da taxa7 de mortali-
dade infantil pós-neonatal, segundo 
os estratos de cobertura da SF para 
o Brasil, está apresentado no Quadro 
148 e nos Gráficos 48 e 49. A análi-

7 Os óbitos pós-neonatais são parcelas representativas da subnotificação dos óbitos de menores 
de um ano de idade pela maior ocorrência desses nos domicílios. Considerando que o indicador foi 
calculado com dados diretos do SIM/SINASC, sem correção da subnotificação, admite-se que esse 
indicador esteja subestimado.
8 Os dados de mortalidade infantil pós-neonatal apresentados neste trabalho foram calculados dire-
tamente a partir do SIM/SINASC, dessa forma não podem ser comparados com os divulgados pela 
RIPSA no IDBBRASIL, a qual utiliza para a estimativa dos componentes da mortalidade infantil um 
método “alternativo”, que consiste na aplicação, sobre a taxa de mortalidade infantil, do percentual 
de óbitos informados no SIM que corresponde à faixa etária específica (seis dias, sete a 27 dias e 
28 a 364 dias) entre o total de óbitos de menores de um ano de idade.
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se por ano mostra um gradiente nas 
taxas de mortalidade infantil pós-
neonatal com os estratos de cober-
turas mais baixas apresentando ta-
xas menores desse indicador quando 
comparados àqueles de coberturas 
mais altas. Em 1998, enquanto os 
estratos de menos de 20% de co-
bertura e de 20–50% apresentaram 
taxas de 7,22 e 8,39 por 1.000 nas-
cidos vivos, os estratos de 50–70% 
e de >=70% apresentaram taxas de 
10,73 e 11,93, respectivamente. Em 
2002, as taxas foram 5,42 (estrato: 
<20%), 6,15 (estrato: 20–50%), 
7,48 (estrato: 50–70%) e 8,02 
(estrato: >=70%). Para o ano de 
2005, as taxas para os estratos 
de menos de 20% e de 20–50% 
de cobertura foram 5,25 e 5,44 e, 
para os estratos de 50–70% e de 
70% ou mais de cobertura, foram 
de 6,51 e 7,99, respectivamente. 
É interessante perceber que, ape-
sar dessa tendência ter se mantido 
no período, ocorreu uma discreta 
redução da distância entre os gru-
pos extremos (<20% e >=70%). 
Enquanto em 1998 o estrato de 
>=70% (11,93/1000) de cober-
tura apresentava taxa 65% maior 
que a identificada para o estrato de 
<20% (7,22/1000), em 2005 esse 
percentual baixou para 52%, consi-
derando as taxas de 7,99 (estrato: 
>=70%) e 5,25 (estrato: <20%) 
calculadas para esses estratos. 

O gráfico 48 reflete a redução 
da distância nos valores desse in-
dicador entre os estratos no período 
analisado e mostra que é a partir de 
2001 que as taxas de mortalidade 
pós-neonatal dos diferentes grupos 
de cobertura apresentam valores 
mais próximos. No capítulo 2 desta 
publicação, está descrita a mobili-
dade dos municípios nos estratos de 
cobertura da SF. Identificou-se que 
bem menos da metade (35,3%) dos 
municípios que em 2006 apresenta-
vam coberturas iguais ou acima de 
70% já se encontrava nesta situa-
ção no ano 2000 e é a partir do ano 
2001 que a maioria (59,3%) já se 
encontrava nesse estrato. Esse fato 
pode contribuir para levantarmos 
a hipótese de que essa distância 
tende a cair em anos subseqüentes 
com a continuidade de investimen-
tos em expansão e em qualificação 
da estratégia Saúde da Família. No 
entanto, merece atenção o com-
portamento identificado para esse 
indicador entre os anos de 2004 e 
2005 para os estratos de cobertu-
ras mais  altas (50–70%; >=70%) 
e para o Brasil, nos quais a tendên-
cia de declínio foi alterada. O au-
mento foi de menos de 1% para o 
Brasil e para o estrato de 50–70% 
de cobertura e, em torno de 15%, 
para o estrato de 70% ou mais. No 
entanto é necessário um acompa-
nhamento dessa situação para en-
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tendimento dos fatores que possam 
estar influenciando nas estimativas 
desse indicador.

Os resultados revelam também 
que esse indicador no período entre 
1998 e 2005 declinou em todos os 
estratos, em proporções diferencia-

das, porém não muito distanciadas. 
Enquanto a variação média anual de 
queda do estrato de <20% de cober-
tura foi 4,35%, para os estratos de 
20–50, 50–70% e >=70% de co-
bertura, as proporções foram 5,92%, 
6,76% e 4,92% (gráfico 49).
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A análise dos Quadros 15, 16 e 
17 e dos Gráficos 50, 51 e 52 re-
flete a tendência de taxas mais altas 
de mortalidade infantil pós-neonatal 
nos agrupamentos de municípios 
com Índice de Desenvolvimento Hu-
mano mais desfavorável, no perío-
do de 1998 a 2005. No entanto, o 
grupo de 70% ou mais de cobertura 
da SF conseguiu reduzir a distância 
nos valores desse indicador entre as 
três faixas de IDH, enquanto que no 
grupo com <20% de cobertura essa 
distância aumentou.

Tomando-se os valores desse indi-
cador no estrato de <20% de cober-
tura da SF, no ano de 1998, tem-se 
para o grupo de IDH baixo taxa de 
8,05/1000, para o de IDH interme-

diário 8,79/1000 e para o de IDH 
alto 6,12/1000. Para 2005, os va-
lores nesse estrato foram 8,44/1000 
(IDH baixo), 5,85 (IDH intermedi-
ário) e 4,37 (IDH alto). Percebe-se 
que, para o estrato de <20% de 
cobertura, em 1998, o grupo com 
IDH baixo tem taxa de mortalidade 
pós-neonatal (8,05/1000) 1,3 ve-
zes aquela identificada para o gru-
po com IDH alto (6,12/1000). Em 
2005, essa distância aumenta com 
a razão entre as taxas (RT), passan-
do para 1,93, considerando os valo-
res de 8,44 (IDH baixo) e 4,37 (IDH 
alto) já referidos.

Para o estrato com 70% ou mais 
de cobertura, em 1998, as taxas de 
mortalidade infantil pós-neonatal 

 
Evolução da taxa de mortalidade infantil pós-neonatal para estratos de

cobertura da SF segundo as faixas de IDH dos municípios brasileiros,
1998–2005.
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foram de 16,57/1000 (IDH baixo), 
7,73/1000 (IDH intermediário) e 
6,41/1000 (IDH alto). Em 2005, 
as taxas foram 9,33/1000 nasci-
dos vivos, 6,72/1000 e 4,53/1000 
na mesma seqüência crescente de 
IDH. Ou seja, enquanto em 1998 a 
razão entre as taxas do grupo com 
IDH baixo (16,57/1000) e IDH 
alto (6,41/1000) foi de duas vezes 
e meia (RT: 2,58), em 2005 essa 
razão baixou para dois (RT: 2,06), 
com esses grupos apresentando no 
estrato de 70% ou mais de cobertura 
taxas de 9,33 e 4,53 por 1.000 nas-
cidos vivos, respectivamente. 

Os gráficos 53, 54 e 55 refletem 
a variação média anual desse indi-
cador em cada faixa de IDH. 

Para o grupo com IDH baixo (grá-
fico 53), observou-se aumento médio 
anual de 1,67% na taxa de mortali-
dade infantil pós-neonatal no estrato 

de <20%. Os estratos de 20–50%, 
de 50–70% e de >=70% apresen-
taram declínios de 6,77%, 8,82% e 
7,31% mostrando maiores proporções 
de queda nos estratos com coberturas 
mais altas. Esses declínios maiores, 
nos estratos de coberturas mais eleva-
das, diminuíram a diferença nos valo-
res desse indicador entre os estratos 
no final do período (gráfico 50).

Para os grupos de IDH intermedi-
ário (gráfico 54) e alto (gráfico 55), 
as variações de queda não parecem 
ter influenciado de forma marcante 
a diferença nos valores desse indi-
cador entre os estratos no final do 
período (gráficos 51 e 52). O fato 
de esses grupos terem começado o 
período com taxas mais baixas de 
mortalidade infantil pós-neonatal e 
possuírem maior homogeneidade 
interna nos valores deste pode ter 
influenciado esses resultados.
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Quadro 17 – Taxa de mortalidade infantil pós-neonatal (28 a 364 dias)
segundo o estrato de cobertura da SF em municípios com IDH alto.

Brasil, 1998-2005.
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A mortalidade infantil proporcio-
nal em menores de um ano de idade 
é um indicador 9 geralmente utilizado 
como alternativa ao uso da taxa de 
mortalidade infantil, considerando a 
reconhecida variação na qualidade 
dos dados de nascimentos, oriun-
dos do Sistema de Informação de 
Nascidos Vivos (SINASC), que apre-
senta cobertura e regularidade bas-
tante diferenciadas entre os estados 
e regiões do Brasil, podendo gerar 
resultados enviesados. A diferença 
na cobertura e regularidade tam-
bém está presente no Sistema de 
Informação de Mortalidade (SIM), 
porém o uso apenas do SIM nos leva 
a inferir que os resultados obtidos 
com a mortalidade infantil propor-
cional em menores de um ano de 
idade estariam menos influencia-
dos pela qualidade da informação e 
assim mais próximos da realidade, 
visto que tanto o numerador quan-
to o denominador do indicador são 
oriundos desse sistema. 

Assim, o uso alternativo desse 
indicador para refletir a situação de 
saúde e condição de vida de uma 

população parte da idéia de que é 
menos suscetível ao sub-registro do 
que a taxa de mortalidade infantil. 
E segundo Victora; Grassi e Schmidt 
(1994), o pressuposto seria que ha-
vendo subnotificação de óbitos essa 
ocorreria em todas as idades.

A evolução da mortalidade infan-
til proporcional em menores de um 
ano de idade segundo os estratos 
de cobertura da SF para o Brasil, 
no período de 1998 a 2005, está 
apresentada no Quadro 18 e nos 
Gráficos 56 e 57. 

Para o Brasil, esse indicador, que 
era de 7,62% em 1998, declinou 
para 6% em 2002 e para 5,13% 
em 2005 (Quadro 18). Valores ain-
da altos, considerando-se as propor-
ções de 1,30% e 1,08% para o Chi-
le e para Cuba, respectivamente, em 
2001, a partir de dados da World 
Health Organization ([2005?]). 

Essa tendência de declínio está 
presente em todos os estratos de 
cobertura da SF analisados, com 
os grupos apresentando variações 
muito semelhantes, o que man-
teve o perfil de discreto gradiente 

 
Evolução da mortalidade proporcional em menores de um ano de idade

segundo os estratos de cobertura da SF para o Brasil, 1998–2005.

9 Esse indicador reflete entre o total de óbitos ocorridos em uma área qual a proporção foi de óbitos 
de menores de um ano de idade.
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nos valores desse indicador, com 
os estratos de coberturas mais bai-
xas da estratégia mostrando as me-
nores proporções de óbitos infantis 
em cada ano do período estudado 10  
(Quadro 18, Gráfico 56). Em 1998, 
enquanto o estrato de <20% de co-
bertura apresentou 6,48% de óbi-
tos infantis no total de óbitos, os 
estratos de 20–50%, de 50–70% e 
de >=70% apresentaram 7,63%, 
8,91% e 8,69%, respectivamente. 
Em 2002, os valores desse indica-
dor foram 4,92% (estrato: <20%), 
5,82% (estrato: 20–50%), 7,24% 
(50–70%) e 7,14% (>=70%). Em 
2005, as proporções foram 4,31% 
(estrato: <20%), 5,01% (estrato: 
20–50%), 5,98% (estrato: 50–
70%) e 5,98% (>=70%).

O gráfico 57 mostra que as va-
riações médias anuais de queda na 
proporção de óbitos de menores de 

um ano de idade foram de 5,58% 
para o estrato de <20%, de 5,80% 
para o de 20–50%, de 5,47% para 
o de 50–70% e de 5,09% para o 
estrato de 70% ou mais de cober-
tura. Essa semelhança no declínio 
manteve a distância nos valores do 
indicador entre os estratos pratica-
mente inalterada (gráfico 56). 

As conclusões resultantes da 
análise do comportamento evoluti-
vo da mortalidade proporcional em 
menores de um ano de idade, para 
o Brasil, estão coerentes com as 
obtidas com a taxa de mortalidade 
infantil e revelam que, neste estudo, 
tanto um indicador quanto outro se 
mostrou mais sensível para refletir 
as diferenças no comportamento 
evolutivo da situação de saúde dos 
estratos de cobertura da SF quando 
se analisa por faixa de IDH, como 
mostrado a seguir.

10 É interessante que o leitor se reporte às diferenças socioeconômicas existentes entre os estratos, 
as quais desfavorecem aqueles com coberturas mais elevadas e estão detalhadas no capítulo 2 
desta publicação.
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Os Quadros 19, 20 e 21 e Grá-
ficos 58, 59 e 60 revelam tendên-
cia de queda na mortalidade pro-
porcional em menores de um ano 
de idade em praticamente todos os 
estratos de cobertura das três fai-
xas de IDH, acompanhando o perfil 
identificado nacionalmente. A ex-
ceção ocorreu no estrato de <20% 
de cobertura da faixa de IDH baixo, 
no qual os valores apresentaram 
um aumento de 3,47% em mé-
dia ao ano, como mostra o gráfico 
61. Os outros estratos da faixa de 
IDH baixo apresentaram declínios. 
Esses foram maiores nos estratos 
de coberturas mais altas da SF. 
Enquanto a proporção de óbitos 
infantis caiu em média 2,91% ao 
ano no estrato de 20–50%, essa 

queda foi de 5,35% para o estrato 
de 50–70% e de 4,91% para o es-
trato de 70% ou mais de cobertura 
da SF. É interessante perceber que 
a partir do ano 2000 o estrato de 
70% ou mais de cobertura apre-
senta a proporção mais baixa de 
óbitos infantis quando comparado 
aos outros estratos como mostra o 
Quadro 19 e o Gráfico 58.

No grupo de faixa intermediária 
de IDH, o estrato de 70% ou mais 
de cobertura da SF apresenta as pro-
porções mais baixas de óbitos de me-
nores de um ano em todo o período 
(Quadro 20), mesmo tendo apresen-
tado a variação mais baixa de queda. 
O gráfico 62 mostra que as variações 
de queda nessa faixa de IDH foram 
de 6,70% para o estrato de <20%, 

 
Evolução da mortalidade proporcional em menores de um ano de idade

para estratos de cobertura da SF segundo as faixas de IDH dos
municípios brasileiros, 1998–2005.
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de 6,45% para o estrato de 20–50%, 
de 5,82% para o estrato de 50–70% 
e de 5,60% para o estrato de 70% ou 
mais de cobertura.

Na faixa de IDH alto, os estratos 
apresentam valores bastante próxi-
mos. No entanto, o grupo com 70% 
ou mais de cobertura apresenta a 
menor proporção de óbitos em me-
nores de um ano em todo o perío-
do, estando sempre abaixo do valor 
identificado para o Brasil (Quadro 
21, Gráfico 60). Esse comporta-
mento foi mantido considerando 
que o declínio médio anual nos 
valores do indicador se apresentou 
mais alto no estrato de maior co-
bertura da SF (Gráfico 63). As pro-
porções médias anuais de queda 
no indicador foram 6,24% (estra-
to: <20%), 6,71% (estrato: 20–

50%), 6,15% (estrato: 50–70%) e 
6,91% (estrato: >=70%).

Quanto à comparação entre os 
valores desse indicador para as três 
faixas de IDH, observou-se que o 
grupo da faixa de IDH baixo (Qua-
dro 19) apresentou, em todo o pe-
ríodo e em cada um dos estratos de 
cobertura, proporções mais eleva-
das de óbitos infantis do que àquele 
de IDH intermediário (Quadro 20) e 
esse último, proporções mais altas 
do que àquele de IDH alto (Quadro 
21). Isso reflete a influência das de-
sigualdades sociais nos valores des-
se indicador e alerta, mais uma vez, 
para que se mantenha um olhar 
atento para áreas de maior risco, 
por meio da manutenção de políti-
cas públicas de saúde de qualidade 
em articulação com outros setores.
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A cobertura vacinal por tetrava-
lente11 é medida pela proporção de 
crianças menores de um ano de ida-
de que receberam a terceira dose 
da vacina entre o total de crianças 
dessa faixa etária, em determina-
do local e período. O Ministério da 
Saúde preconiza como parâmetro 
de cobertura, para municípios e es-
tados, a meta de 95% ou mais das 
crianças menores de um ano de 
idade vacinadas. E também consi-
dera que valores médios elevados 
podem encobrir bolsões de baixa 
cobertura em determinados grupos 
populacionais, comprometendo o 
controle das doenças e, por isso, 
propõe para os Estados, o indica-
dor de homogeneidade de cobertu-
ra vacinal (BRASIL, 2003a). 

Em um agregado específico (Bra-
sil, regiões, estados) a homogenei-
dade de cobertura vacinal por tetra-
valente em menores de um ano de 
idade indica a proporção de muni-
cípios com cobertura vacinal des-

se imunizante, igual ou maior que 
95%, em relação ao total de muni-
cípios. Neste estudo, o indicador é 
utilizado para refletir a proporção de 
municípios que em cada estrato de 
cobertura da SF atingiu a meta de 
95% de cobertura para tetravalente 
no período de 1998 a 2006.

No Quadro 22 e nos Gráficos 64 
e 65, observa-se que, tanto para 
o Brasil como para cada um dos 
estratos de cobertura da SF, a pro-
porção de municípios que atingiu 
a meta de 95% ou mais de suas 
crianças menores de um ano imu-
nizadas por tetravalente cresceu 
significativamente entre 1998 e 
2006. Esse crescimento ocorreu 
com mais intensidade nos estratos 
de coberturas mais altas da SF. 

A comparação dos valores des-
se indicador para os dois estratos 
extremos de cobertura (<20%, 
>=70%) mostra que o grupo de 
cobertura mais baixa apresentou 
para o ano de 1998 proporção 

 
Evolução da homogeneidade de cobertura vacinal por tetravalente em
menores de um ano de idade segundo os estratos de cobertura da SF

para o Brasil, 1998-2005/2006.

11 Considerando que a tetravalente (DPT + Hib) passou a ser aplicada na rotina a partir do ano 
2001, para o cálculo desse indicador considerou-se de 1998 a 2000 a cobertura vacinal por trí-
plice bacteriana (DPT) e para os anos de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 somou-se a 
cobertura de DPT e tetravalente para que fosse obtido o valor real.
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de 50,75% de municípios com a 
meta alcançada. Para esse mes-
mo período, o estrato de cobertu-
ra mais alta apresentou proporção 
de 37,79%, ou seja, mais baixa. 
No ano de 2006 a situação se in-
verte, com o estrato de cobertura 
mais alta (>=70%) apresentando 
74,39% de municípios com a meta 
alcançada e o estrato de cobertura 
mais baixa (<20%) com 72,52% 
(Quadro 22, Gráfico 64).

O gráfico 65 apresenta a pro-
porção média anual de aumento na 
homogeneidade de cobertura va-
cinal por tetravalente em menores 
de um ano de idade e revela que 
quanto mais elevada a cobertura 
da SF maior foi o aumento do indi-

cador entre 1998 e 2006. O valor 
do indicador aumentou 4,97% para 
o estrato de <20% de cobertura, 
6,64% para o de 20–50%, 8,31% 
para o de 50–70% e 9,46% para 
o de 70% ou mais de cobertura. O 
gráfico 64 reflete que esse aumen-
to diferenciado reduz a distância 
entre os grupos no final do perío-
do com vantagem para o estrato de 
70% ou mais de cobertura.

Esses resultados evidenciam 
que a homogeneidade de cober-
tura vacinal por tetravalente é um 
bom indicador para refletir a me-
lhoria de acesso às ações de saúde 
na população dos municípios com 
melhores coberturas da estratégia 
Saúde da Família.
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Observa-se no grupo com IDH 
baixo que, ao se comparar a pro-
porção de municípios com a meta 
de vacinação por tetravalente al-
cançada para os estratos de menos 
de 20% e de 70% ou mais de co-
bertura, é nesse último que a pro-
porção é maior em todo o período. 
Em 1998, o estrato de <20% tem 
18,12% dos seus municípios com a 
meta alcançada e o estrato de 70% 
ou mais tem 28,97%. Em 2002, 
as proporções foram de 37,68% 
(estrato: <20%) e de 61,12% (es-
trato: >=70%). Em 2006, o es-
trato de 70% ou mais de cobertura 
(78,18%) continua com a propor-
ção mais elevada para esse indica-
dor (Quadro 23, Gráfico 66). 

No grupo de municípios com IDH 
intermediário é o estrato de <20% 
de cobertura que apresenta pro-
porções mais altas desse indicador 
em praticamente todo o período. A 
exceção ocorreu no último ano do 
período com o estrato de 50–70% 
apresentando a maior proporção. 
Já no agrupamento com IDH alto, 
o estrato de <20% inicia o período 
com a maior proporção de municí-
pios que atingiu a meta. No entan-
to, no meio do período é o estrato 

de 70% ou mais de cobertura e no 
último ano é o estrato de cobertura 
entre 50 e 70% (Quadros 24 e 25, 
Gráficos 67 e 68).

O comportamento evolutivo de 
aumento na homogeneidade de co-
bertura vacinal por tetravalente em 
menores de um ano de idade para 
o Brasil também foi em geral iden-
tificado nos três agrupamentos de 
municípios por faixa de IDH. Os grá-
ficos 69, 70 e 71 revelam que um 
maior crescimento nas proporções 
desse indicador foi identificado na 
faixa de IDH baixo. Nesse grupo, 
os estratos de <20% e de 20–
50% de cobertura da SF, com au-
mentos médios anuais de 22,35% 
e 19,33%, respectivamente, apre-
sentaram variações mais positivas 
na homogeneidade da cobertura 
vacinal no período. Na faixa de 
IDH intermediário, observa-se que 
a variação média anual favoreceu 
os estratos com coberturas mais 
altas da SF. Os aumentos médios 
anuais do indicador nessa faixa fo-
ram de 3,58% (estrato: <20%), 
4,33% (estrato: 20–50%), 6,13% 
(50–70%) e 5,80% (>=70%). É 
na faixa de IDH alto que se obser-
va a maior distância na variação 

 
Evolução da homogeneidade de cobertura vacinal por tetravalente em
menores de um ano de idade para estratos de cobertura da SF segundo

as faixas de IDH dos municípios brasileiros, 1998-2005/2006.
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desse indicador entre os estratos. 
Enquanto os estratos de <20% e de 
20–50% praticamente não apresen-
taram variação nesse indicador no 

período, os estratos de 50–70% e de 
70% ou mais de cobertura apresen-
taram aumentos médios anuais de 
4,73% e 6,35% respectivamente.
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Saúde da Mulher

A atenção pré-natal permite o 
diagnóstico e tratamento de inú-
meras complicações durante a ges-
tação e a redução ou eliminação 
de fatores e comportamentos de 
risco passíveis de serem corrigidos. 
Estudos mostram que a freqüên-
cia aos serviços de pré-natal está 
associada ao melhor crescimento 
intra-uterino e a menores taxas de 
morbimortalidade neonatal, pre-
maturidade, baixo peso ao nascer 
e morte materna (ALMEIDA; BAR-
ROS, 2005; KILSZTAJN, 2003). 

 Evolução da proporção de nascidos vivos (NV) de mães com nenhuma
consulta de pré-natal segundo os estratos de cobertura da SF

para o Brasil, 1998–2005.

E ainda demonstram que o acesso 
aos serviços de saúde e a uma as-
sistência de qualidade também têm 
influência na evolução favorável 
de indicadores de saúde materno-
infantil, mesmo em situações de 
crise econômica, de taxas elevadas 
de desemprego e de condições ina-
dequadas de moradia (ALMEIDA; 
BARROS, 2005; PUCCINI et al, 
2003). O número de consultas de 
pré-natal tem sido associado a me-
lhores resultados gestacionais, no 
entanto, existem controvérsias em 
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relação a análises não ajustadas 
para a duração da gestação (ME-
NEZES et al, 1998). No Brasil, o 
Ministério da Saúde recomenda a 
realização de no mínimo seis con-
sultas para uma gestação a termo, 
com início do pré-natal no primei-
ro trimestre da gestação. Além do 
número mínimo de consultas, al-
guns critérios devem ser conside-
rados para avaliar a qualidade da 
assistência prestada no pré-natal. 
O Programa de Humanização do 
Pré-natal e do Nascimento – PHPN 
(BRASIL, 2000) recomenda a re-
alização de orientação sobre ama-
mentação, a realização de exames 
clínico-obstétricos em todas as 
consultas e de todos os exames de 
rotina. Segundo Almeida e Barros 
(2005), essas recomendações po-
dem ser utilizadas para gerar indi-
cadores da qualidade da assistên-
cia pré-natal.

Neste estudo, optou-se por tra-
balhar com o indicador proporção 
de nascidos vivos de mães com ne-
nhuma consulta de pré-natal, a par-
tir da idéia de que o número ideal 
de consultas no pré-natal pode ser 
discutível, mas a impossibilidade 
de qualquer atenção na gravidez é 
indiscutivelmente um marcador de 
uma situação de grande risco e que, 
portanto, deve ser monitorado. 

A proporção de nascidos vivos 
de mães sem nenhuma consul-

ta de pré-natal no Brasil que foi 
de 6,23%, em 1998 passou para 
3,67% em 2002 e para 2,68% 
em 2005. Esse indicador decli-
nou também nos quatro estratos 
de cobertura analisados, porém 
em magnitudes diferenciadas, com 
maior intensidade nos estratos com 
coberturas mais altas da SF (Qua-
dro 26, Gráficos 72 e 73). 

Em 1998, as proporções desse 
indicador foram de 4,79% para 
o estrato de <20% de cobertura, 
5,47% para o de 20–50%, 7,23% 
para o de 50–70% e 8,66% para 
o de 70% ou mais de cobertura. 
Em 2002, as proporções foram de 
3,36% (estrato: <20%), 3,36% 
(estrato: 20–50%), 3,88% (estra-
to: 50–70%) e 4,33% (estrato: 
>=70%). Para o ano de 2005, os 
estratos de <20% e de 20–50% de 
cobertura apresentaram 2,61% e 
2,50% de seus NV com mães sem 
nenhuma consulta de pré-natal e 
os estratos de 50–70% e de 70% 
ou mais, 2,79% e 2,96% (Quadro 
26, Figura 72). 

Esses valores mostram que, 
enquanto em 1998 a proporção 
do estrato de cobertura mais alta 
(>=70%) foi 1,81 vezes maior do 
que a do estrato de cobertura mais 
baixa (<20%), em 2002, essa ra-
zão cai para 1,29. Em 2005, a ra-
zão é de 1,13, com os valores en-
tre os estratos bem mais próximos. 
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O gráfico 72 reflete a redução da 
distância nos valores desse indica-
dor entre os estratos de cobertura, 
em função do maior declínio para 
aqueles de coberturas mais altas 
da estratégia Saúde da Família.

No gráfico 73, percebe-se que a 
variação média de queda na propor-
ção de NV de mães com nenhuma 

consulta de pré-natal cresceu com 
o aumento da cobertura da SF nos 
estratos, revelando um gradiente. 
Os estratos de <20% e de 20–50% 
apresentaram queda média anual 
de 8,25% e de 10,49% no indica-
dor e os estratos de 50–70% e de 
70% ou mais tiveram reduções de 
12,62% e 14,01%. 
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A análise comparativa do com-
portamento do indicador proporção 
de nascidos vivos de mães com ne-
nhuma consulta de pré-natal, por 
faixa de IDH, revela que a tendên-
cia de declínio identificada nacio-
nalmente está presente em todos 
os estratos de cobertura das três 
faixas de IDH. E também que a 
magnitude desse declínio foi dife-
renciada, tendo sido mais intensa 
nos estratos de coberturas mais 
elevadas da SF e no agrupamen-
to de IDH baixo (Quadros 27–29, 
Gráficos 74–79).

Percebe-se que na faixa de IDH 
baixo os valores entre os estratos 
de cobertura, que iniciam o perío-
do muito próximos, vão se distan-
ciando à medida que as proporções 
desse indicador vão se reduzindo 
mais acentuadamente nos estra-
tos de coberturas mais altas da 
estratégia. Tomando-se os estratos 
extremos, como exemplo, tem-se 
que, em 1998, o grupo de <20% 
de cobertura apresenta 13,90% de 
NV de mães com nenhuma con-
sulta de pré-natal e o estrato de 
70% ou mais apresenta 14,07%. 
Ou seja, a distância entre eles era 
discreta com uma razão de apenas 

 
Evolução da proporção de nascidos vivos (NV) de mães com nenhuma

consulta de pré-natal para estratos de cobertura da SF segundo as faixas
de IDH dos municípios brasileiros, 1998-2005.

1,01. Em 2002, com o estrato de 
<20% apresentando proporção de 
9,51% e o de 70% ou mais de co-
bertura, proporção de 6,40%, essa 
razão aumenta para 1,49, favore-
cendo o estrato de cobertura mais 
alta (>=70%). Em 2005, a propor-
ção de NV de mães com nenhuma 
consulta de pré-natal do estrato de 
<20% foi de 7,35%, ou seja, qua-
se o dobro dos 3,86% identificados 
para o estrato de 70% ou mais de 
cobertura (Quadro 27, Gráfico 74).

Na faixa de IDH intermediário, 
em 1998, as proporções de NV de 
mães com nenhuma consulta de pré-
natal foram de 3,97% e de 6,73% 
para os grupos de <20% e de 
20–50% de cobertura e de 4,24% 
e 3,75% para aqueles de 50–70% 
e de >=70%, respectivamente. 
Em 2005, os valores foram 1,99% 
(estrato: <20%), 2,74% (estrato: 
20–50%), 1,70% (estrato: 50–
70%) e 1,85% (estrato: >=70%). 
Quanto à distância entre os grupos 
de <20% e de 70% ou mais de co-
bertura, observa-se que em 1998 
a razão entre as proporções era de 
1,06, com desvantagem para o es-
trato de cobertura mais baixa. Em 
2002, essa razão passa a 1,25 e, 
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em 2005, a distância volta a dimi-
nuir, pois a razão é de apenas 1,08 
(Quadro 28, Gráfico 75).

Na faixa de IDH alto foram iden-
tificadas as proporções mais bai-
xas de NV de mães com nenhuma 
consulta de pré-natal. O estrato 
de <20% de cobertura, que apre-
sentou as maiores proporções en-
tre 1998 e 2005, iniciou o perí-
odo com 4,38% e terminou com 
2,25%. E o estrato de 70% ou 
mais de cobertura, que se manteve 
abaixo da média nacional em todo 
o período, apresentou proporção de 
2,25% em 1998 e de 0,91% em 
2005 (Quadro 29, Gráfico 76).

A variação média anual na propor-
ção de NV de mães com nenhuma 
consulta de pré-natal nos estratos 
de cobertura da faixa de IDH baixo 
mostra que a queda nesse indicador 

é maior à medida que aumenta o ní-
vel de cobertura da SF nos estratos. 
Enquanto nos estratos de <20% e 
de 20–50% de cobertura os declínios 
foram de 8,64% e de 11,59%, nos 
estratos de 50–70% e de >=70% 
foram de 14,20% e de 16,75%, res-
pectivamente (gráfico 77).

Na faixa de IDH intermediário, as 
proporções médias anuais de que-
da foram de 9,27% para o estrato 
de <20%, 11,95% para o estrato 
de 20–50%, 11,90% para o estra-
to de 50–70% e 8,94% para o es-
trato de 70% ou mais de cobertura 
(gráfico 78). Na faixa de IDH alto, 
os estratos de <20% e de 20–50% 
mostraram declínio médio anual de 
8,94% e de 7,35% e os estratos 
de 50–70% e de 70% ou mais, de-
clínios de 11,83% e de 11,70%, 
respectivamente (gráfico 79).
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A ocorrência da gravidez na ado-
lescência está associada a uma 
gama de fatores de grande diversi-
dade e complexidade, e o seu en-
frentamento, por parte da sociedade 
e do governo, configura um grande 
desafio como bem refere Golden-
berg; Figueiredo e Silva (2005). 

Entre as múltiplas razões relacio-
nadas à gravidez durante a adoles-
cência, Santos (2005) destaca o iní-
cio precoce da vida sexual, a menarca 
precoce, a desagregação familiar e a 
ignorância sobre anticoncepção. 

É reconhecido na literatura que é 
nas gestantes adolescentes que há 
maior concentração de agravos à saú-
de materna, assim como de compli-
cações perinatais. Entre essas com-
plicações, as mais freqüentemente 
referenciadas são o baixo ganho de 
peso materno, a desproporção céfa-
lo-pélvica, a pré-eclampsia, a pre-
maturidade, o baixo peso ao nascer 
e o apgar baixo no quinto minuto 
(BOSKAYA et al, 1996; GOLDEN-
BERG; FIGUEIREDO; SILVA, 2005).

Apesar de estar presente em todas 
as categorias sociais, tem-se como 
agravante o fato de que a gravidez na 

 
Evolução da proporção de nascidos vivos de mães com menos de 20 anos de 

idade segundo os estratos de cobertura da SF para o Brasil, 1998-2005.12  

adolescência é mais freqüente nos seg-
mentos sociais mais desfavorecidos e, 
nesse grupo, estão potencializadas as 
conseqüências que, em geral, são o 
comprometimento do futuro profissio-
nal, a dificuldade do retorno à escola e 
oportunidades de trabalho mais limita-
das (FUJIMORI et at, 1997; GOLDEN-
BERG; FIGUEIREDO; SILVA, 2005).

Goldenberg; Figueiredo e Silva 
(2005) fazem referência ao questio-
namento por parte de vários autores 
sobre a importância estrita da idade. 
Esses ressaltam que as complica-
ções relativas aos desfechos da gra-
videz na adolescência associam-se 
às condições sociais de existência, 
relacionadas com o nível de esco-
laridade, estado civil, apoio familiar 
e, sobretudo, com um adequado 
acompanhamento de pré-natal.

Em estudo que aborda fatores as-
sociados e resultados perinatais en-
tre puérperas de baixa renda, Gama; 
Szwarcwald e Leal (2002) identifi-
cou a assistência pré-natal como 
uma política compensatória eficiente 
para a prevenção da prematuridade 
e do baixo peso ao nascer, sobretudo 
entre as adolescentes.

12 Neste estudo adotou-se a faixa etária da OMS para definir a adolescência, que é entre 10 e 19 anos. 
O estatuto da criança e do adolescente (ECA) define essa fase como sendo dos 12 aos 18 anos.
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Segundo a publicação recente do 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2004b), 
dados censitários evidenciam um au-
mento importante do número de mães 
com idade entre 15 e 19 anos, no 
Brasil, no período entre 1980 e 2000. 
Enquanto que em 1980 a fecundida-
de das mulheres de 15 a 19 anos de 
idade representava 9,1% da fecundi-
dade total do país, em 2000 esse per-
centual aumentou para 19,4%. 

Na atualidade, os dados nacionais 
sugerem uma discreta tendência de 
declínio nesse indicador, visto que 
as proporções de nascidos vivos de 
mães adolescentes foram de 22,6% 
para 1997, 22,5% para 2002 e 
21,8% para 2003. Ao comparar 
os valores do ano de 2003 entre as 
diversas regiões do país, observa-
se que as Regiões Norte (28,2%), 
Nordeste (24,6%) e Centro-Oeste 
(23,2%) apresentaram proporções 
acima da média nacional e as Regi-
ões Sudeste (18,5%) e Sul (19,7%) 
abaixo (REDE INTERAGENCIAL DE 
INFORMAÇÕES PARA A SAÚDE, 
1998, 2003, 2004b).

Apesar da complexidade e multi-
plicidade de fatores determinantes 
da gravidez na adolescência, é fun-
damental que os serviços de saúde 
e em especial a rede de Atenção 

Básica disponibilizem serviços as-
sistenciais e orientações que fa-
cultem práticas contraceptivas res-
ponsáveis para esse grupo social. 

É a partir desse contexto que se 
reconhece a gravidez na adolescên-
cia como um problema que se cons-
titui em um dos grandes desafios 
das políticas de saúde pública no 
país e deve estar na pauta das dis-
cussões de monitoramento  e ava-
liação das ações desenvolvidas no 
âmbito dessas políticas.

Os resultados apresentados no 
Quadro 30 e nos Gráficos 80 e 81 
evidenciam discreta tendência de 
queda na proporção de nascidos vi-
vos de mães com menos de 20 anos, 
entre 1998 e 2005, tanto para o 
Brasil quanto para os estratos de 
cobertura da SF. Essa tendência é 
perceptível a partir de 2000. 

A comparação da freqüência des-
se indicador entre os estratos mostra 
valores que não se distanciam mui-
to, apesar das menores proporções 
serem identificadas no estrato de 
cobertura mais baixa (Quadro 30, 
Gráfico 80). Esse comportamento 
reproduz o perfil, já referido acima, 
de maior ocorrência de gravidez na 
adolescência em áreas mais desfa-
vorecidas socioeconomicamente13. 

13 É interessante que o leitor se reporte às diferenças socioeconômicas existentes entre os estratos, 
as quais desfavorecem àqueles com coberturas mais elevadas e estão detalhadas no capítulo 2 
desta publicação.



141

SAÚDEdaFAMÍLIAnoBRASIL
UMA ANÁLISE DE INDICADORES SELECIONADOS

1998-2005/2006

Em 1998, as proporções de NV 
de mães abaixo de 20 anos foram 
22,19% para o estrato de <20% de 
cobertura, 22,51% para o de 20–
50%, 24,82% para o de 50–70% 
e 24,75% para o de 70% ou mais 
de cobertura. Em 2005, as propor-
ções foram 19,72% e 20,61% nos 
estratos de <20% e de 20–50% 
de cobertura. Para os estratos de 
50–70% e de 70% ou mais, as pro-

porções foram 23,98% e 24,58%, 
respectivamente (Quadro 30).

No gráfico 81, observa-se que 
os estratos de <20% e de 20–50% 
de cobertura tiveram declínio médio 
anual de 1,66% e 1,25%, respec-
tivamente, para esse indicador, ou 
seja, foi bem discreto. Os estratos de 
50–70% de cobertura (0,49%) e de 
70% ou mais (0,09%) praticamente 
não sofreram variação ao ano.
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Ao se comparar a evolução da 
proporção de nascidos vivos de 
mães adolescentes nos estratos de 
cobertura da SF segundo o IDH dos 
grupos, reafirma-se a já reconheci-
da determinação social nos valores 
desse indicador. Nas faixas de IDH 
intermediário e alto, verifica-se ten-
dência de declínio, que apesar de 
tênue, ocorreu em todos os estratos 
de cobertura em intensidades bem 
semelhantes. Na faixa de IDH bai-
xo, a proporção de NV de mães ado-
lescentes, mesmo que discretamen-
te, aumentou em todos os estratos, 
com pequena desvantagem para o 
de <20% de cobertura (Quadros 
31–33, Gráficos 82–87). 

Especificando-se o ano de 2005, 
tem-se que no estrato de <20% as 
proporções foram 29,81% para a 
faixa de IDH baixo, 20,96% para 
a de IDH intermediário e 17,28% 
para a de IDH alto. Para o estrato 
de 70% ou mais de cobertura, as 
proporções foram de 27,26% (IDH 

baixo), 22,73% (IDH intermediário) 
e 16,14% (IDH alto), como mos-
tram os Quadros 31 a 33. 

Na faixa de IDH baixo, em 1998, 
os valores desse indicador foram 
27,38% (<20%), 26,73% (20–
50%), 26,40% (50–70%) e 26,17% 
(>=70%). Em 2005, o gradiente é 
um pouco mais visível e os valores 
foram 29,81% para o estrato de 
<20% de cobertura, 27,86% para 
o de 20–50%, 27,31% para o de 
50–70% e 27,26% para o estrato 
de 70% ou mais de cobertura (Qua-
dro 31, Gráfico 82).

Na faixa de IDH intermediário, é 
o estrato de <20% que apresenta 
as proporções mais baixas desse 
indicador no período analisado e, 
na faixa de IDH alto, é o estrato de 
20–50% que apresenta as meno-
res proporções (Quadros 32 e 33, 
Gráficos 83 e 84).

As variações médias anuais des-
se indicador estão refletidas nos 
gráficos 85 a 87.

 
Evolução da proporção de nascidos vivos (NV) de mães com menos de
20 anos de idade para estratos de cobertura da SF segundo as faixas

de IDH dos municípios brasileiros, 1998-2005.
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Controle da Hipertensão Arterial Sistêmica

Acompanhando um perfil identifi-
cado nos países em desenvolvimen-
to em geral, o Brasil vem apresen-
tando um progressivo declínio nas 
suas taxas de mortalidade e, mais 
recentemente, também nas suas ta-
xas de fecundidade. Esse compor-
tamento demográfico vem gerando 
uma tendência crescente da expec-
tativa de vida média da população, 
com um maior número de pessoas 
atingindo idades mais avançadas 
(AMARAL et at, 2004).

Essas transformações na estru-
tura populacional refletem na inci-

 Evolução da taxa de internações por Acidente Vascular Cerebral (AVC) na
população de 40 anos e mais segundo os estratos de cobertura da SF

para o Brasil, 1998-2005/2006.

dência e prevalência das doenças, 
assim como nas principais causas 
de morte. Em conseqüência, doen-
ças que acometiam mais a popula-
ção infantil, como as infecciosas e 
parasitárias, apesar de persistirem, 
vão diminuindo em patamar de 
prioridade para as doenças crônico-
degenerativas mais incidentes na 
população adulta e idosa (REZEN-
DE; SAMPAIO; ISHITANI, 2004).

No grupo das doenças crôni-
co-degenerativas prevalecem as 
doenças cardiovasculares e, nes-
se grupo, as doenças cerebrovas-
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%
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culares e as doenças isquêmicas, 
que na atualidade assumem im-
portante papel no quadro de mor-
bimortalidade brasileiro. Dados 
divulgados pela RIPSA (REDE 
INTERAGENCIAL DE INFORMA-
ÇÕES PARA A SAÚDE, 2004b) 
indicam que 31,5% dos óbitos 
ocorridos no Brasil, em 2002, fo-
ram por doenças do aparelho cir-
culatório e, em seguida, com me-
nos da metade dessa proporção 
(15,3%), vêm as neoplasias. As 
taxas de mortalidade das doenças 
cerebrovasculares e das doenças 
isquêmicas, no ano 2002, para 
o Brasil, foram de 49,5 óbitos e 
46,2 óbitos por 100 mil habitan-
tes, respectivamente.

Em relação às internações, da-
dos da mesma fonte mostram que 
10,6% das hospitalizações do 
ano de 2003, na rede SUS, foram 
por doenças do aparelho circula-
tório. Essas morbidades ocupa-
ram a terceira posição nas causas 
de internações hospitalares, per-
dendo apenas para as doenças do 
aparelho respiratório (15,05%) e 
as relacionadas à gravidez, par-
to e puerpério (22,7%). A taxa 
de internação por Acidente Vas-
cular Cerebral, calculada a partir 
de dados do DATASUS (BRASIL, 
2005), foi de 32,12 internações 
em cada dez mil pessoas da po-
pulação com 40 anos e mais.

Vários são os fatores que predis-
põem os indivíduos a desenvolverem 
doenças do aparelho circulatório. Os 
mais conhecidos são fumo, hiper-
tensão arterial sistêmica, o aumen-
to dos níveis de colesterol, diabetes, 
sedentarismo, estresse e história 
familiar de doenças cardíacas. Os 
serviços de saúde devem estar pre-
parados para atender a essa nova 
demanda com políticas de preven-
ção e controle. A rede de Atenção 
Básica, tendo a SF como estratégia 
maior, tem um papel fundamental 
nesse processo, em especial quan-
do se trata de doenças que deman-
dam intervenções preventivas mais 
precoces, para que sejam evitadas 
complicações e maiores prejuízos 
sociais e financeiros.

O comportamento evolutivo da 
taxa de internações por AVC, na po-
pulação de 40 anos e mais, permite 
avaliar, de forma indireta, a disponi-
bilidade de ações básicas de preven-
ção e controle (diagnóstico precoce, 
tratamento e educação para a saú-
de) da doença hipertensiva. Naque-
las áreas em que essas ações são 
priorizadas, espera-se uma redução 
dessas taxas (BRASIL, 2003a). 

O Quadro 34 e os Gráficos 88 e 
89 representam a evolução desse 
indicador para os estratos de co-
bertura da SF no período de 1998 
a 2006 e mostram uma tendência 
de queda tanto para o Brasil como 
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para os estratos de cobertura14. 
Observa-se, também, taxas mais 
altas de internações por Acidente 
Vascular Cerebral nos estratos com 
coberturas mais elevadas da SF 15.  

Em todo o período, os estratos de 
coberturas mais baixas (<20%, 20–
50%) apresentam taxas abaixo da 
média nacional, já os de coberturas 
mais elevadas (50–70%, >=70%) 
estão sempre com taxas acima da 
nacional (gráfico 88).

Em 1998, os estratos de <20% 
e de 20–50% de cobertura apre-
sentaram taxas de internações por 
AVC de 36,77 e de 38,41 interna-
ções em cada dez mil pessoas de 
40 anos e mais. Para os estratos 
de 50–70% e de >=70%, as taxas 
foram 54,38 e 51,58. Em 2002, 
os números foram 30,06 (estrato: 
<20%), 33,24 (estrato: 20–50%), 
44,95 (estrato: 50|70%) e 44,61 
(estrato: >=70%). Em 2006, taxas 
de 27,16 e de 30,79 foram identi-
ficadas para os estratos de <20% e 
de 20–50% e taxas de 38,70 e de 
39,40 para os estratos de 50–70% 

e >=70% de cobertura da estraté-
gia (Quadro 34). 

É importante verificar que a dis-
tância entre os grupos extremos 
(<20%, >=70%) aumentou entre 
1998 e 2006. Em 1998, o estrato 
de cobertura >=70% apresentava 
taxa (51,58) de internação por AVC 
40% maior do que a identificada 
para o estrato de >20% de cober-
tura (36,77). Em 2002, a distância 
aumentou para 48% entre esses 
estratos (44,61 e 30,06) de cober-
tura. Em 2006, a distância volta a 
declinar, com o estrato de 70% ou 
mais de cobertura apresentando 
taxa de 39,40, ou seja, 45% mais 
alta do que a identificada para o es-
trato de <20% de cobertura, que foi 
de 27,16 (Quadro 34, Gráfico 88).

O gráfico 89 revela que as varia-
ções médias anuais na taxa de in-
ternação por AVC não foram muito 
distantes entre os estratos. As quedas 
médias anuais foram de 3,63% (estra-
to: <20%), de 2,64% (estrato: 20–
50%), de 4,06% (estrato: 50–70%) 
e de 3,16% (estrato: >=70%).

14 Apesar de se estar trabalhando com a faixa etária de 40 anos e mais, sabe-se que essa morbida-
de se apresenta mais freqüente na população de 65 anos e mais. Portanto, a não-padronização por 
faixa etária nos estratos pode estar influenciando essas taxas. Ou seja, nas áreas em que há mais 
idosos, essas internações tendem a ser maiores por esse ser um grupo etário de risco.
15 Sugere-se que o leitor se reporte ao capítulo 2, em que estão caracterizados os estratos de co-
bertura em análise, mostrando que a situação socioeconômica é diferenciada com prejuízo para os 
estratos de cobertura mais alta.
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A análise comparativa da taxa 
de internação por AVC, nos estratos 
de cobertura da SF segundo a faixa 
de IDH, mostra que nos três gru-
pos existe uma tendência de queda 
para esse indicador nacionalmente. 
No entanto, durante todo o perío-
do, é o agrupamento com IDH alto 
que apresenta as taxas mais baixas 
(Quadros 35–37; Gráficos 90–92).

Na faixa de IDH baixo, observa-se 
que o estrato de cobertura mais ele-
vada (>=70%) apresenta durante 
todo o período taxas mais altas do 
que o estrato de cobertura mais baixa 
(<20%). No entanto, a razão entre as 
taxas desses estratos que era de 1,37 

 Evolução da taxa de internações por Acidente Vascular Cerebral (AVC) na
população de 40 anos e mais para estratos de cobertura da SF segundo

as faixas de IDH dos municípios brasileiros, 1998-2005/2006. 

em 1998 passa a 1,22 em 2006, re-
duzindo a desigualdade entre os gru-
pos (Quadro 35, Gráfico 90). 

Na faixa de IDH intermediário, 
analisando comparativamente o com-
portamento desse indicador para os 
dois estratos extremos de cobertura, 
tem-se que em 1998 a razão entre 
as taxas de internação por AVC para 
o estrato de 70% ou mais (62,25) 
e o estrato de <20% de cobertu-
ra (50,92) foi de 1,22. Em 2006, 
a distância entre as taxas desses 
dois estratos de cobertura (43,58 e 
33,37) aumentou, com a razão en-
tre os grupos, passando para 1,31 
(Quadro 36, Gráfico 91).

<20% 20–50% 50–70% >=70%
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%
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Na faixa de IDH alto, durante todo 
o período, é marcante a presença de 
taxas mais elevadas de internação 
por AVC nos estratos de 50–70% 
e de 70% ou mais de cobertura. 
Porém, como descrito na faixa de 
IDH baixo, observa-se diminuição 
da distância nos valores dos grupos 
extremos. Em 1998, a taxa do es-
trato de 70% ou mais de cobertura 
equivalia a 1,43 vezes a do estrato 
de <20%. Em 2006, essa razão foi 
de 1,21 (Quadro 37, Gráfico 92).

Em relação à variação média anu-
al para esse indicador, observou-se 
que na menor faixa de IDH o estrato 
de <20% praticamente não apresen-
tou variação (0,10%) e o de 70% ou 
mais apresentou redução média de 
apenas 1,64% ao ano. Na faixa de 
IDH intermediário, as proporções de 
queda variaram de 3,56% em média 
ao ano para o estrato de 20–50% a 
5,05% para o estrato de <20% de 
cobertura. Na faixa alta de IDH, as 
proporções de queda foram maiores 
nos estratos de 50–70% (4,67%) 
e de 70% ou mais de cobertura 
(5,03%), reduzindo a desigualdade 
entre os grupos de maior e menor co-
bertura da SF (Gráficos 93–95). 

Uma particularidade deve ser 
destacada no que se refere à com-
paração nas taxas de internação nas 
diferentes faixas de IDH. Percebe-se 
que é na faixa intermediária que es-
tão os valores mais elevados, tanto 

para o Brasil, quanto entre os estra-
tos de cada grupo de IDH, para um 
ano específico. 

Duas questões devem ser conside-
radas, a primeira diz respeito a maior 
freqüência de Acidente Vascular Ce-
rebral em áreas mais desenvolvidas 
economicamente e mais urbanizadas, 
como as Regiões Sul e Sudeste, as 
quais, segundo a RIPSA (REDE IN-
TERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES 
PARA A SAÚDE, 2004b), apresen-
taram as taxas de mortalidade por 
doenças cerebrovasculares mais altas 
entre as regiões para o ano de 2002. 
A grande maioria dos municípios des-
sas regiões apresentou IDH entre 0,7 
e 0,8, categoria considerada neste 
estudo como intermediária. A outra 
questão é o fato de que o Acidente 
Vascular Cerebral é uma patologia 
mais freqüente em populações de 
idades avançadas, dessa forma, a es-
trutura etária da população interfere 
na sua incidência. 

A partir de dados do Atlas de De-
senvolvimento Humano do PNUD 
(PROGRAMA DAS NAÇÕES UNI-
DAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 
2005), calculou-se a esperança 
média de vida de cada agrupamento 
de IDH. Observou-se que, enquanto 
na faixa de IDH baixo a esperança 
média de vida foi 63,7 anos, para 
as faixas de IDH intermediário e alto 
foram em média de 70,42 e 73,9 
anos. Essas informações fornecem 
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subsídios para concluir que a popu-
lação dos municípios com faixas de 
IDH intermediário e alto caracteriza-
se por ser mais envelhecida e, por-
tanto, mais exposta ao risco de AVC 
do que aquela da faixa de IDH bai-
xo. Na faixa de IDH alto, apesar da 

expectativa de vida elevada, outros 
fatores associados à qualidade de 
vida e ao acesso a serviços de saú-
de de qualidade podem estar con-
tribuindo, positivamente, para que 
esse grupo apresente as mais baixas 
taxas de internação por AVC.



155

SAÚDEdaFAMÍLIAnoBRASIL
UMA ANÁLISE DE INDICADORES SELECIONADOS

1998-2005/2006



156
156

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde

Departamento de Atenção Básica

<20% 20–50% 50–70% >=70% Brasil

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

<20% 20–50% 50–70% >=70% Brasil

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00



157

SAÚDEdaFAMÍLIAnoBRASIL
UMA ANÁLISE DE INDICADORES SELECIONADOS

1998-2005/2006

<20% 20–50% 50–70% >=70% Brasil

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

- 2,00

- 1,00

0,00

<20% 20–50% 50–70% >=70%

%



158
158

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde

Departamento de Atenção Básica

<20% 20–50% 50–70% >=70%

- 6,00

- 2,00

0,00

%

- 4,00

<20% 20–50% 50–70% >=70%
- 6,00

- 2,00

0,00

%

- 4,00



159

SAÚDEdaFAMÍLIAnoBRASIL
UMA ANÁLISE DE INDICADORES SELECIONADOS

1998-2005/2006

A taxa de internações por Insufi-
ciência Cardíaca Congestiva na po-
pulação de 40 anos e mais é uma 
medida de morbidade hospitalar 
que, assim como a taxa de interna-
ções por AVC, reflete indiretamente a 
disponibilidade de ações básicas de 
prevenção e controle da doença hi-
pertensiva. O seu acompanhamento 
fornece subsídios ao planejamento, 
gestão e avaliação de políticas públi-
cas e ações voltadas para a atenção à 
saúde do adulto (BRASIL, 2003a). 

As taxas de internações16 por ICC 
para o Brasil em 1998, 2002 e 2006 
foram de 93,39, 77,43 e 62,34 por 
10.000 habitantes, respectivamente. 
Esses valores refletem uma tendên-
cia de queda nesse indicador para o 
país, tendência essa também obser-
vada em todos os estratos de cober-
tura da SF. Para o estrato de <20% 
de cobertura, por exemplo, essas ta-
xas foram de 71,66 (1998), 55,96 
(2002) e 47,84 (2006) por 10.000 

 Evolução da taxa de internações por Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC)
na população de 40 anos e mais segundo os estratos de cobertura da SF

para o Brasil, 1998-2005/2006. 

habitantes. No estrato de 70% ou 
mais de cobertura, tem-se taxa de 
125,15 em 1998, de 104,07 em 
2002 e de 77,48 em 2006 (Quadro 
38, Gráfico 96). 

Em todo o período, as taxas de 
internação por ICC dos estratos de 
50–70% e de 70% ou mais de co-
bertura apresentaram-se maiores 
quando comparadas às dos estra-
tos de <20% e de 20–50%. Perce-
be-se, no entanto, que o estrato de 
70% ou mais de cobertura torna-se 
menos distante dos outros grupos 
no final do período (Quadro 38, 
Gráfico 96). Esse comportamento 
é reflexo de uma variação média 
anual de queda maior no estrato de 
70% ou mais de cobertura, como 
mostra o Gráfico 97. As quedas 
médias anuais foram de 4,82% 
(estrato: <20%), 3,77% (estrato: 
20–50%), 4,32% (estrato: 50–
70%) e 5,64% (estrato: >=70%) 
nos diferentes estratos.

16 Nesse indicador, assim como na taxa de internações por AVC, a estrutura etária da população 
influencia os resultados. Assim, a não-padronização por faixa etária nos estratos pode estar influen-
ciando essas taxas. Ou seja, nas áreas em que se tem mais idosos, as internações tendem a ser 
maiores por esse ser um grupo etário de risco.
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A taxa de internações por ICC 
apresentou tendência de declínio, no 
período de 1998 a 2006, nas três 
faixas de IDH para o Brasil e em to-
dos os estratos de cobertura da SF. 
(Quadros 39–41, Gráficos 98–100). 
No entanto, o gradiente é mais vi-
sível na faixa de IDH baixo (gráfico 
101), no qual à medida que aumen-
ta o nível de cobertura do estrato, 
maior o declínio para esse indicador. 
Na faixa de IDH alto (gráfico 103) 
também se observa que é nos estra-
tos de coberturas mais elevadas (aci-
ma de 50%) que o declínio foi maior. 
Nas faixas de IDH médio e alto per-

 Evolução da taxa de internações por Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC)
na população de 40 anos e mais para estratos de cobertura da SF segundo

as faixas de IDH dos municípios brasileiros, 1998-2005/2006.

cebe-se com mais nitidez que é nos 
estratos de coberturas mais baixas 
que os valores para o indicador es-
tão sempre acima da média nacio-
nal e que a distância entre os grupos 
diminui com tempo (gráficos 99 e 
100). A faixa de IDH baixo (gráfico 
98) apresenta linhas, especialmente 
a referente ao estrato com cobertura 
mais baixa, que refletem comporta-
mento instável (subidas e descidas). 
Pode-se inferir que o fato de serem 
municípios menores e com IDH mais 
baixo e, conseqüentemente, com o 
N pequeno, as oscilações são mais 
visivelmente refletidas.
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Conclusões

Neste estudo, identificou-se para 
o conjunto de indicadores de saúde 
analisados significativa tendência 
de evolução favorável para o Brasil 
entre 1998 e 2005/2006. Os indi-
cadores relacionados à morbimorta-
lidade declinaram e os que refletem 
a cobertura dos serviços cresceram 
significativamente. A magnitude 
dessa variação mostrou-se, em ge-
ral, mais intensa nos estratos de co-
bertura mais elevada da estratégia 
Saúde da Família. Na análise por 
faixa de IDH esse comportamento 
foi evidenciado com mais freqüên-
cia no agrupamento de municípios 
com IDH baixo. Os resultados suge-
rem que a ampliação da cobertura 
de serviços na Atenção Básica, nas 

regiões mais desfavoráveis, a partir 
da expansão da estratégia Saúde da 
Família, está contribuindo positiva-
mente para reduzir os diferenciais 
no acesso e na prestação dos servi-
ços de saúde no Brasil. 

Os indicadores trabalhados estão 
inseridos em três áreas estratégias 
da Norma Operacional de Assis-
tência à Saúde (NOAS): saúde da 
criança, saúde da mulher e controle 
da hipertensão arterial sistêmica. 
O período de análise foi 1998 a 
2005 para os indicadores das duas 
primeiras áreas e de 1998 a 2006 
para os de controle da hipertensão. 
Uma síntese das conclusões obtidas 
na análise evolutiva de cada indica-
dor está descrita a seguir.
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Saúde da Criança

Este indicador apresentou ten-
dência significativa de declínio 
para o Brasil e para todos os es-
tratos de coberturas da SF entre 
1998 e 2005. Essa tendência foi 
mais intensa nos estratos de co-
bertura mais elevada da estraté-
gia. Assim, ocorreu uma redução 
da grande distância entre as taxas 
desses estratos e daqueles de co-
bertura mais baixa. Esse indicador 
se mostrou sensível para refletir a 
redução nos diferenciais entre os 
estratos de cobertura da SF, su-
gerindo melhora no acesso e na 
prestação dos serviços de saúde 
no país. A tendência de declínio 
esteve presente também nas três 
faixas de IDH trabalhadas. No gru-
po de municípios com IDH baixo, 

A TMI declinou para o Brasil e 
em todos os estratos de cobertu-
ra em magnitudes baixas e muito 
próximas. A variação média anual 
de queda foi de 3,88% para o es-
trato de <20% de cobertura e de 
3,71% para o de 70% ou mais. O 
declínio médio para o Brasil foi de 

o declínio foi mais intenso e apre-
sentou um gradiente crescente 
com os estratos de cobertura mais 
alta apresentando maiores propor-
ções de queda. O comportamento 
evolutivo apresentado pelo indica-
dor proporção de óbitos em meno-
res de um ano de idade por cau-
sas mal definidas para o período 
1998–2005 reflete a tendência de 
declínio já identificada na análise 
inicial de 1998–2003. Percebe-se 
ainda que a distância entre os va-
lores desse indicador para os dois 
grupos extremos de cobertura no 
ano de 2005 ainda está mais re-
duzida. É importante notar que na 
análise por IDH, essa tendência é 
bem mais clara na faixa que agrega 
municípios com IDH mais baixo.

3,87%. A distância no valor des-
se indicador, entre os dois estra-
tos extremos, apresentou-se prati-
camente inalterada entre 1998 e 
2005 com o estrato de maior co-
bertura mantendo-se com as taxas 
mais altas. A taxa de mortalidade 
infantil analisada para o Brasil não 

Proporção de óbitos em menores de um ano de idade por causas mal definidas

Taxa de mortalidade infantil (TMI)
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Na análise nacional, esse indi-
cador declinou para o Brasil e nos 
estratos de cobertura da SF em 
proporções que não se distanciam 
muito. Dessa forma, o perfil iden-
tificado em 1998, de taxas mais 
altas nos estratos com maiores 
coberturas da SF, foi mantido. No 
entanto, na análise por faixa de 
IDH, no agrupamento de IDH bai-
xo, o declínio nas taxas de mortali-
dade infantil pós-neonatal foi mais 
intenso nos estratos de coberturas 
mais altas da SF. Esse perfil con-
tribuiu para reduzir a desigualda-
de nos valores desse indicador en-
tre os estratos de menor (<20%) 
e maior (>=70%) cobertura da 
estratégia, favorecendo esse últi-
mo. Enquanto no estrato de menor 
cobertura se identificou aumento 
médio anual de 1,67%, no estrato 
de maior cobertura, a queda mé-

dia anual foi de 7,31%. O com-
portamento evolutivo apresentado 
pelo indicador taxa de mortalida-
de pós-neonatal para o período 
1998–2005 reflete a tendência 
de declínio já identificada na aná-
lise inicial (1998–2003). Porém, 
merece atenção o comportamento 
identificado para esse indicador 
entre os anos de 2004 e 2005, 
para os estratos de coberturas 
mais altas (50–70%; >=70%) e 
para o Brasil, nos quais a tendên-
cia de declínio foi alterada. O au-
mento foi de menos de 1% para o 
Brasil e para o estrato de 50–70% 
de cobertura e, em torno de 15%, 
para o estrato de 70% ou mais. 
No entanto é necessário um acom-
panhamento dessa situação para 
entendimento dos fatores que pos-
sam estar influenciando nas esti-
mativas desse indicador.

Taxa de mortalidade infantil pós-neonatal

se mostrou sensível para refletir as 
desigualdades na situação de saú-
de dos estratos de cobertura, nem 
para a evolução dessa situação no 
interior dos estratos. No entanto, 
na análise por faixa de IDH dos mu-
nicípios, os estratos de coberturas 
da SF apresentaram comportamen-

to evolutivo diferenciado. No grupo 
com IDH baixo, a TMI mostrou-se 
sensível para refletir a tendência 
evolutiva diferenciada entre os es-
tratos. Enquanto no estrato de me-
nor cobertura (<20%) a TMI cres-
ceu em média 4,50% ao ano, nos 
outros estratos ela declinou.
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As conclusões resultantes da aná-
lise do comportamento evolutivo da 
mortalidade proporcional em meno-
res de um ano de idade, para o Bra-
sil, estão coerentes com as obtidas 
com a taxa de mortalidade infantil e 
revelam que, neste estudo, tanto um 
indicador quanto outro se mostraram 
mais sensíveis para refletir as diferen-
ças no comportamento evolutivo da 
situação de saúde dos estratos de co-
bertura da SF quando se analisa por 
faixa de IDH. A tendência de declínio 
identificada para esse indicador na 
análise nacional esteve presente nas 
três faixas de IDH dos municípios. 
Porém, a exceção ocorreu no estrato 
de <20% de cobertura da faixa de 

Para o Brasil, assim como nos es-
tratos de cobertura da SF, a proporção 
de municípios que atingiu a meta de 
95% ou mais de suas crianças meno-
res de um ano imunizadas por tetrava-
lente cresceu significativamente entre 
1998 e 2006. Esse crescimento foi 
mais intenso nos estratos de cobertura 
mais alta da estratégia. Quanto mais 
elevada a cobertura, maior a propor-
ção de aumento desse indicador. A 
análise por faixa de IDH mostrou es-

IDH baixo, no qual os valores apre-
sentaram um aumento de 3,47% 
em média ao ano. Os outros estratos 
da faixa de IDH baixo apresentaram 
declínios. Esses foram maiores nos 
estratos de coberturas mais altas da 
SF. Enquanto a proporção de óbitos 
infantis caiu em média 2,91% ao ano 
no estrato de 20–50%, essa queda 
foi de 5,35% para o estrato de 50–
70% e de 4,91% para o estrato de 
70% ou mais de cobertura da SF. É 
interessante perceber que a partir do 
ano 2000 o estrato de 70% ou mais 
de cobertura da faixa de IDH baixo 
apresenta a menor proporção de óbi-
tos infantis quando comparado aos 
outros estratos.

pecificidade. O grupo de municípios 
da faixa de IDH baixo apresentou pro-
porções mais elevadas de aumento 
nos valores desse indicador no período 
de 1998 a 2006, quando comparado 
aos grupos de faixas intermediária e 
alta. No entanto, enquanto no grupo 
de IDH baixo a variação favoreceu os 
estratos de coberturas mais baixas da 
SF, nas outras faixas (intermediária e 
alta) o gradiente favoreceu os estratos 
de coberturas mais elevadas.

Mortalidade proporcional em menores de um ano de idade

Homogeneidade da cobertura vacinal por tetravalente em menores
de um ano de idade
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Saúde da Mulher

Esse indicador declinou no 
Brasil e nos quatro estratos de 
cobertura da SF, sendo que com 
maior intensidade naqueles com 
coberturas mais altas da estraté-
gia. Quanto mais alta a faixa de 
cobertura do estrato, maior a va-
riação de queda no período. Esse 
gradiente de redução aproximou 
a situação dos estratos para esse 
indicador. A análise por faixa de 
IDH revelou que a tendência de 
declínio identificada nacional-
mente ocorreu em todos os estra-
tos de cobertura das três faixas de 
IDH. E também que a magnitude 
desse declínio foi diferenciada, 
tendo sido mais intensa na faixa 
de IDH baixo e nos seus estra-
tos de cobertura mais elevada da 

Evidenciou-se discreta tendência 
de queda nesse indicador tanto para 
o Brasil quanto nos estratos de co-
bertura da SF. O declínio médio anu-
al variou pouco entre os estratos. Os 
estratos com coberturas mais altas 
apresentaram durante todo o período 
maiores proporções de NV de mães 

SF. Para o ano de 1998, o valor 
desse indicador para o estrato 
de cobertura mais alta foi 74% 
maior do que o identificado para 
o estrato de cobertura mais baixa 
(Brasil). Em 2005, a distância cai 
para 13%. Na análise por faixa de 
IDH, é no agregado de IDH baixo 
que se evidencia um gradiente de 
declínio nos valores do indicador 
à medida que aumenta o percen-
tual de cobertura da SF do estra-
to. Para os agregados IDH médio 
e alto, são observadas situações 
específicas sem tendência clara. 
Esse indicador se mostrou bas-
tante sensível para refletir a redu-
ção das desigualdades no acesso 
a serviços de saúde ao longo do 
período analisado.

com menos de 20 anos de idade. 
Entre as faixas de IDH, o compor-
tamento evolutivo foi diferenciado, 
evidenciando o peso de condições 
socioeconômicas desfavoráveis nos 
valores desse indicador. Na faixa 
de IDH baixo, a proporção de NV 
de mães adolescentes, mesmo que 

Proporção de nascidos vivos (NV) de mães com nenhuma consulta de pré-natal

Proporção de nascidos vivos de mães com menos de 20 anos de idade 
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discretamente, aumentou em todos 
os estratos. Nas faixas de IDH in-
termediário e alto, verifica-se ten-
dência de declínio, que, apesar de 
tênue, ocorreu em todos os estratos 

de cobertura em intensidades bem 
semelhantes. Esse perfil identifica-
do pode estar refletindo a ausência, 
ou fragilidade, das ações da SF di-
recionadas a essa questão.

Controle da Hipertensão Arterial Sistêmica

Esse indicador declinou para o 
Brasil e nos estratos de cobertu-
ra da SF, apresentando variações 
médias anuais não muito distantes 
entre os estratos e sem gradiente 
de variação com relação à propor-
ção de cobertura da SF. Quanto à 
comparação entre as faixas de IDH, 

As taxas de internações por ICC 
apresentaram tendência de queda 
para o país e em todos os estratos 
de cobertura da SF. O maior declínio 
ocorreu no estrato de cobertura mais 
elevada da estratégia, tornando seus 
valores menos distantes ao dos ou-
tros estratos no final do período. Na 
faixa de IDH baixo, esse indicador 
apresentou comportamento evolu-
tivo ainda mais diferenciado entre 

identificou-se maior proporção mé-
dia anual de declínio nas faixas de 
IDH médio e alto. No entanto, foi 
na faixa de IDH baixo que, apesar 
da proximidade nas proporções de 
queda, evidenciou-se um gradiente 
mais claro favorecendo os estratos 
de coberturas mais elevadas da SF. 

os estratos. Enquanto o estrato de 
cobertura mais baixa da estratégia 
não apresentou queda significativa, 
observou-se que para os outros gru-
pos o declínio aumentou de acordo 
com o aumento da faixa de cobertu-
ra da SF, conformando um gradiente 
de queda. Na faixa de IDH alto, o 
estrato de cobertura mais alta tam-
bém apresentou maior declínio para 
esse indicador.

Taxa de internações por Acidente Vascular Cerebral (AVC) na população
de 40 anos e mais 

Taxa de internações por Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) na população
de 40 anos e mais
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nexoA
RESULTADO DA ANÁLISE DE
TESTE DE QUI-QUADRADO DE 
TENDÊNCIA EM TABELAS DE 
CONTINGÊNCIA, USANDO UM
NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA DE
5%, POR INDICADOR.
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Tabelas com os dados do teste Qui-quadrado para tendência

<20% 20–50% 50–70% >=70%
Ano

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR

<20% 20–50% 50–70% >=70%
Ano

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR
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<20% 20–50% 50–70% >=70%
Ano

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR

<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR
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<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR

<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR
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<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR

<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR
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<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR

<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR
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<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR

<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR
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<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR

<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR
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<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR

<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR
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<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR

<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR
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<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR

<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR
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<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR

<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR
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<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR

<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR
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<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR

<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR
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<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR

<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR



196
196

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde

Departamento de Atenção Básica

<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR

<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR
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<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR

<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR
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<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR

<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR
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<20% 20–50% 50–70% >=70%

sim(1) não(2) OR sim não OR sim não OR sim não OR
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