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ESTUDO PRELI"INAR DE DADOS PARA ANÁLISE DE DETER"INANTES DE SAÚDE NO BRASIL

RESU"O -- A disponibilidade de dados confiáveis sobre o Sisteaa de
Saúde é indispensável para o desenvolviaento de trabalhos na árp.a de
planejaaento ea saúde. O presente trabalho descreve a iapleaentaçao
de ua banco de dados relativos aos setores Saúde, Social, EconOaico
e Aabiental. As dificuldades de seleçao dos dados sao apresentadas
bea co.o ua aétodo exclusivaaente aate.ático para interpolaçao de
populaçaes. Um estudo do erro quando se utiliz~ interpolaçao
linear para as variáveis nao deaograficas, indica u_ erro aédio de
12% para interpolaçao de uaa aaostra ea variáveis do setor saúde,
aostrando a viabilidade deste procediaento quando necessário. A
caracterizaçao da funçao de probalidade das principais variáveis
sugere uaa distribuiçao gaussiana na aaioria dos casos.

INTRODUÇÃO

A aelhoria das condiçaes de saúde de uaa populaçao depende de inúaeros
fatores alé. da incorporaçao de novas tecnologias no atendiaento .édico
IDubos,19781. Entende-se a saúde coa0 o bea estar fisico, aental e social do
individuo. A saude de uma populaçao depende de fatores (ou deterainantes) tais
coa0: saneamento, moradia, educaçao, condiçaes econO.icas,. nutriçao e
condiçaes ambientais. Diferentes intervençaes e/ou linhas de aÇao apresentaa
diferentes relaçaes custo/beneficio, sendo portanto fundaaental que se
desenvolva. estudos objetivos e quantitativos no sentido de se estabelecer as
soluçaes ótiaas, sob o ponto de vista da saúde condicionada pelo econOaico e
sociallEvans,19831.

No Brasil, a iaport3ncia qualitativa dos vários deterainantes de saúde
acima mencionados, tem sido constatada, poréa de foraa liaitada e para ua
nú.ero reduzido de fatores e/ou populaçaes (Paia,1988). Existe portanto a
necessidade de estudos mais abrangentes utilizando u. .aior nú.ero de
variáveis em populaçaes mais representativas, obtendo-se assi. subsidias para
um planejamento integrado, possibilitando a toaada de decisaes quanto a
priorizaçao de açaes e alocaçao de recursos ea saúde e a análise do iapacto de
diferentes intervençOes (Banta,1982).

o .odela.ento dos deterainantes de saúde de u.a populaçao aapla,
utilizando ua grande núaero de v~riáveis (indicadores) e co. a preocupaçao de
refletir a din3mica do processo, representa nao só u.a urgente necessidade
para oti.izar-se a utilizaçao de recursos, aas ta.bé. o desenvolvi.ento de
.etodologias de análise aultivariável aplicada a sisteaas de saúde. Aléa de
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apontar intervenç~es setoriais ótiMas no sentido de proMoç~o da sadde, o
modelo poderá ser extre.a.ente dtil para o planejaMento e racionalizaç~o de
serviços .édicos. Pelas diferenças regionais observadas nos indicadores,
seria possível identificar as cidades nas quais existam n~o sÓ carência
assistencial, .as taMbéM mortalidade excessiva por diferentes causas,
indicando assi. a necessidade de incorporaç~o de tecnologias específicas a
nível de prevenç~o, diagnóstico e terapia.

Co.o primeira etapa para o posterior desenvolvimento de modelos mais
complexos, o PrograMa de Engenharia Biomédica da COPPE/UFRJ vem implementando
um banco de dados relativos a variáveis dos setores ambiental, sadde e sócio
econOmico. A dificuldade deste tipo de dados, tem sido até agora um dos
motivos que dificultam o desenvolvimento de pesquisas nesta linha no nosso
país. O objetivo do presente trabalho é descrever a implementaç~o deste
banco de dados, bem como avaliar alguns parâmetros úteis para a utilizaç~o

correta destes dados. Isto permitirá a posterior definiç~o de critérios para
a interpolaçao ou coleta dos dados ausentes.

"ATERIAIS

Idealmente os dados devem ser disponíveis a nível de município,
u.a comparaçao inter-regional, e com a maior duraç~o possível (séries
a fim de permitir estudo do comportamento dinâmico destas variáveis
causa-efeito). O trabalho de coleta de dados é ilimitado pela
natureza do projeto, pois exige a atualizaç~o anual da base de dados.

Ao início do projeto, foram escolhidos como pontos de coleta de dados, 59
municípios do Brasil, entre os 138 municípios que em 1980 apresentavam uma
populaç~o maior que 100 000 habitantes. Estes municípios foram escolhidos
segundo três critérios:

l-Todas as capitais (com mais de 100 000 habitantes).
2-"uniclpios com alta taxa de crescimento populacional no decênio 70-80,

segundo ordem decrescente de crescimento.
3-Distribuiç~0 geográfica, visando melhor representatividade das diversas

regi~es na amostra.

Segundo estes critérios, foram selecionadas quase todas capitais de
estado, cidades pertencentes as grandes regi~es metropolitanas, e alguns
municlpios no interior dos estados com elevadas taxas de crescimento.

Os municípios selecionados representavam em 1980 32.9% da populaç~o

total do Pais, e apresentam predominância acentuada de populaç~o urbana. A
cada município atribuiu-se um número de código, em ordem decrescente conforme
a populaç~o em 1980. Os municípios selecionados encontram-se listados junto
com seu ndmero de código na Tabela 1.

As variáveis selecionadas visam medir as alteraç~es ocorridas nos
diversos setores ao longo do tempo. Estas variáveis foram escolhidas nao
apenas objetivando indicadores ótimos quanto a sensibilidade e especificidade
(WHO,1981), mas principalmente a partir da disponibilidade da informaç~o a
nlvel de municlpio para todo o pais. A maior parte dos dados utilizados
foram obtidos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
ou outros org~os públicos, procura-se assim evitar os erros que podem ocorrer
devido a utilizaç~o de diferentes técnicas de coleta ou amostragem.
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As variáveis inicial.ente escolhidas fora. 41, representativas dos três
setores já citados, e ao longo do trabalho de coleta sofrera••odificaçao e.
numero, sendo algu.as aglutinad~s, outras suprimidas e novas variáveis
inseridas. A seleçao de diversas variáveis para cada setor per.itirá a
co.posiçao de indicadores .ais específicos e sensiveis para o aco.panha.ento
das alteraçOes do setor. Deste .odo sao atual.ente utilizadas 62 variáveis,
que estao relacionadas na Tabela 2.

o objetivo inicial na coleta de dados era obter dados a partir de
porém com o desenvolvimento do trabalho, observou-se que poucos
anteriores a 1968 sao disponiveis. Isto forçou a utilizaçao de séries
curtas, abrangendo apenas o periodo 1968-1985.

1958,
dados

mais

A coleta de dados foi iniciada em abril de 1983 e te.-se atualmente cerca
de 33 880 dados já coletados, e. sua maioria relativos an periodo 1968-1984 e
com predomin3ncia de dados do setor saude. Estes dados sao inicialmente
digitados formando arquivos onde apresentam-se em ordem aleatória. Cada
arquivo contém 1088 dados, em formato ASCII , sendo cada dado representado por
um conjunto de 12 digitos, onde dois digitos sao referentes ao código da
cidade, dois relativos ao ano, três para o código da variável e os ulti.os 5
digitas representam o valor dn dado. As vantagens da utilizaçao deste
formato para o arquivo básico, sao:

-possibilidade de transferência dos dados para qualquer máquina e em
qualquer sistema operacional.

-facilidade de correçao com o uso de qualquer editor de texto disponivel.
-permite o acesso dos dados por qualquer linguagem de programaçao.

Como desvantagem tem-se que os arquivos ocupam muito volume, nao sendo
portanto adequados para pesquisa direta (processamento lentol, porém isto é
facilmente resolvido logo ao inicio do processamento pela separaçao das séries
históricas que sao guardadas em arquivos nao formatados. Os arquivos
básicos sao todos disponiveis em sistemas CPf" , RT11, e "S-DOS.

Todo o processamento dos dados está sendo
desenvolvidos em liguagem FORTRAN, e ASSE"BlY
compativel, o que facilitará bastante a divulgaçao
devido ao seu baixo custo e grande difusao.

realizado com programas
em micro-computador PC
dos resultados obtidos

PROCESSA"ENTO DOS DADOS

A primeira etapa no processamento dos dados é a separaçao das séries
históricas a partir dos arquivos de dados brutos. Obtém-se assim arquivos que
contém cada um 59 séries, uma para cada cidade. A seguir é feita a
normalizaçao das variáveis, a fim de permitir um estudo comparativo entrR
cidades de diferentes tamanhos. As variáveis sao normalizadas pela populaçao
(variáveis relativas A produçao agricola sao normalizadas também pela áreal.
Nesta etapa também os valores de.produçao agricola e rebanho sao convertidos
para dÓlar, utilizando o c3mbio médio anual, deflacionado para o ano de 1978.

O primeiro problema surgido no tratamento dos dados é a interpolaçao das
variáveis demográficas. Os dados de populaçao sao disponiveis apenas para
os anos em que sao realizados os censos demográficos pelo IBGE, OQ seja, os
anos de 1960, 1970, e 1980, sendo que os dados de populaçao rural nao ~ao

disponiveis para 1968, porque neste ano estes dados nao foram discriminados
por faixa etária. Uma vez que o periodo do estudo é 1968-1985 e que os
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delais dadDs tel periDdicidade anual, tDrna-se ent!D necessAriD n!D só
interpDlar no períDdo intercensitAriD, las talbél estilar a pDpulaç!D a partir
de 1981.

CDID a extrapDlaç!D dDs pDntDs a part~r de 1981 pela utilizaç!D
funç!D baseada na táxa de cresci lento 71-81 levDu el alguns caSDS a
absurdDs para 1985, DptDu-se pDr ula estilativa da pDPulaç!D de 1990,
na lédia pDnderada da variaç!o pDpulaciDnal nDS períDdDs de 60-71 e
Assilestila-se:

Onde TN = taxa de incrementD nD períDdD N.

de uma
valDres
baseadD
71-81.

Deste IDdD tem-se 4 pDntDs e DprDblema pDde ser ent!D cDnsiderado como sendo
apenas de interpolaç!o.

Para interpolaç!o utiliza-se ula funç!o exponencial que representa uma
populaç!o crescente COI taxa de cresci lento variAvel. Esta funç!o foi
escolhida após diversas tentativas, visando obter o ajustamento dos 4 pontos
de populaç!o disponíveis. A funç!o logística modificada de melhor resultado
el termos de abrangência pode ser representada por:

Onde:

a = A.exp(Bt+Ct 2)

t (ano-61)/11

A, B e C podei ser obtidos por:

A al/exp(B+C)

B -410g(al/a2) + (2/3)log(al/a3)

C (2.log(al/a2)-log(al/a3»)/2

Sendo:

ai taxa de incremento populacional no período 60-70

a2 idem para o período 60-80

a3 idem para o período 60-90

Utiliza-se ula funç!o com taxa de crescimento exponencial e do segundo
grau, porque desta forma toda informaçao disponível (4 pontos) é utilizada.
O resultado obtido pelo' uso desta funç!o para interpolar populaçOes é
apresentado nas figuras 1 e 2.

Uma das limitaçOes desta funç!o é que ela nao pode ser aplicada para
populaçOes COI taxas de crescimento nula ou negativa, neste caso é utilizada

24



u.a esti.ativa baseada si.ples.ente na taxa de decremento da populaç~o. Deve
se observar que isto ocorre nas cidades em estudo e. UM nd.ero muito pequeno
de casos e apenas para a populaça~ rural. Esta funçao foi utilizada apenas
para as variáveis do setor de.ográfico (populaçOesl, e o erros em relaçao aos
.étodos clássicos de esti.ativa de populaçao ainda nao foraM avaliados.

No atual estado de coleta, as séries ainda apresentam "lacunas" (pontos
ausentes consecutivosl de vários ta.anhos. Para verificar-se a possibilidade
dos dados ausentes serem i~terpolados, foi realizado um teste, utilizando
interpolaçao linear, visando verificar o erro de interpolaçao de algumas das
variáveis disponíveis. Para isso, foraM to.adas as séries Mais completas IN >
151, e nelas er~ ,etirada u.a d~ suas a.ostras, a qual foi substituída pela
interpol~çao linear de seus dois pontos adjacentes. O resultado assim obtido
foi comparado ao valor do ponto verdadeiro, e o erro percentual armazenado.
O processo foi repetido para cada u. dos pontos das séries obtendo-se tabelas
do erro de interpolaçao de u.a amostra por variável. A seguir foi realizada a
mes.a análise co. a retirada de duas e três a.ostras e. lugar de uma. Para
o setor sadde, o erro médio de interpolaçao foi de aproxiMada.ente 127.,
excetuando-se as variáveis de código lbB e 17B que apresentaram erro em torno
de 357., o que pode ser explicado devido a natureza casuística destas
variáveis. Estes erros de interpolaçao sao apresentados na Tabela 3.

Também é interessante pesquisar-se as características de distribuiç~o das
variáveis diponlveis, previamente à sua utilizaçao. Para isso, todos os dados
nao-interpolados de cada UMa das variáveis, normalizadas por ndmero de
habitantes, foram reunidos, -seM discriminaçao de cidades ou regiOes, e seu
histograma de distribuiçao de frequência traçado. Pode-se observar que a
maior parte das variáveis do setor sadde apresentam uma distribuiçao normal,
como por exemplo as variáveis lBB, llB e 111. Outras como a lBl e 141 possuem
certo grau de curtose, o que pode ser reflexo de problemas de coleta ou
diferenças regionais. Nas variáveis do setor sócio-econOmico, via de regra
nao se observa distribuiçao normal, sendo que algUMas apresentam distribuiçao
bimodal, o que também sugere a existência de diferenças regionais. As figuras
3 e 4 ilustraM estas distribuiçOes.

DISCUSSÃO l CONCLUSÕES

Os principais probleaas para o desenvolvimento deste banco de dados foraa
a indisponibilidade dos dados mais antigos e a descontinuidade das séries
históricas devido a mudanças de conceituaçao da variável, coa0 por exeMplo, a
mudança do registro de óbitos que era feito segundo o local de ocorrência e
passou na decada de 7B a ser segundo local de residência. A impossibilidade
de acesso a inforMaçOes reservadas também é ua proble.a a ser resolvido.

Os métodos clássicos de estimativa de populaçao baseiam-se ea técnicas de
estimativa por faixa etária (estratificaçaol utilizando também o ndmero de
nasci.entos, óbitos por faixa etaria, migraçao, etc, para estimar a populaçao
anual (IBGE,19781. Coa0 o objetivo do trabalho é verificar ~ interrelaçao
entre muitas destas variáveis, a utilizaçao desta técnica fica prejudicada,
dado qQe ela fatalmente iria induzir falsas correlaçOes entre as variáveis.
Isto porém nao exclui a possibilidade de utilizaçao de métodos clássicos de
correçao de dados deMográficos para algum tipo de análise, desde que .0 erro
introduzido pelo 'uso clclico' da informaçao possa ser desprezado. A
utilizaçao de Métodos puraaente Matemáticos para a estimativa de populaçao,
eMbora nao sendo o mais correto, apresenta a vantageM de nao induzir falsas
correlaçOes além de ser de fácil aplicaçao. Uaa caracterlstica fundaaental
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encontrada
interfere

para a interpolaçao é a auslncia de pontas de inflexao nas séries
interpoladas. Isto exige I aplicaçao de uma funçao que tenha derivada continua
e expresse a cresc ••ento da populaçao a u.a taxa nao constante.

Co. relaçao ao erra de interpolaçao linear, a baixa valor
per.ite afir.ar que a interpolaçao linear de amostras ausentes nao
na estrutura interna da série, pela .enos para lacunas de ta.anho 1.

Esse é u. resultada interessante, pais peraite a extensao da ta.anho das
séries epide.iolOgicas possiveis de serea usadas, se. que trabalha de
aodelaaento posteriores, par exemplo com .étodos de análise .ultivariada,
tenha. seus resultadas afetadas. Isso será particular.ente ótil para paises da
Terceira "undo, ande sabe.os que par probleaas de coleta, erras de sub
registra ou de desorganizlçao da sisteaa de estatisticas de saóde, auitas
vezes as séries apresenta.-se inco.pletas.

e. outra trabalha (Al.eida,19871, esses resultadas foraa usadas para a
análise de alguns par3.etros óteis ao modelamento d.e deter.inantes de saóde
na Brasil, co. Infase e. séries de pequena extensao temporal.

A normalidade encontrada na distribuiçao de frequlncia de
setor saóde é importante, pais este é um pré requisita para a
várias testes estatisticos clássicas.

variáveis da
aplicaçao de

Para variáveis de outras setores, cama par exemplo a variável 621
(consuma de energia elétrica, Figura 31, nem se.pre caracterizou-se uma
distribuiçao nor.al, a que exigirá cuidadas adequadas em seu tratamento, co.o
par exe.plo a usa de estatisticas nao-para.étricas ou técnicas de simulaçao de
"ante-Carla.

Com a objetiva de demonstrar a potencialidade da análise .ultivariada das
determinantes de saóde, cama ferraaenta de apoio e. planejamento, encontra-se
ea desenvolvi.ento u. sistema demonstrativa, iapleaentado ea aicro-computador,
que utiliza recursos gráficas e técnicas de processa.ento per.itindo a
visualizaçao de séries histOricas (normalizadas ou naol, diagramas de
espalha.ento e seleçao de grupos de cidades par par3metro. O sistema
interage co. a operador em diversas niveis, permitindo a seleçao de cidades,
variáveis, etc. Estas caracteristicas tornaa a siste.a demonstrativa ponta de
partida para a desenvolvi.ento de um siste.a especialista voltada ao apoio •
decisao na área de planejamento de saóde coletiva.
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Figura t - Populaç~o interpolada para o município de Teresina.
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Figura! - Ditribuiç~o

(consu.o de
de freqti@ncia para vari~vel 621
energia elétrica)

Porto Alegre
Pelotas
Canoas
Rio Grande
Novo Ha.burgo
Via.~o

Gravatai
Curitiba
Londri na
Cascavel
Foz do Iguaçu
Joinville
Florianópolis
S~o Paulo
Ca.pinas
Santo André
Guarulhos
9sasco
S. B. do Cupo
Santos

Ribeir~o Preto
S. J. dos CUPO!!
Diade.a
"au~

Carapicuiba
Su.aré
Rio de Janeiro
Nova Iguaçu
S~o Gonçalo
Duque de Cu i as
Niterói
S. J. do "eriti
Vitória
Vila Velha
Belo Horizonte
Contage.
UberUndia
Uberaba
Ipatinga
Brasília

Goi3nia
Ca.po Grande
Cuiabi1
Salvador
Feira de Santana
Fortaleza
Recife
JaboaUo
Olinda"
Paulista
S~o Luis
I.peratriz
Natal
"aceió
Teresina
Jo~o Pessoa
Aracaju
Beléa
"anaus

Tabela l - Relaç~o dos .unicipios selecionados
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Tablla ~ - Relaç~o das variáveis selecionadas COM seus códigos.

810- Nascidos vivos
860- NÚMero de auxilio- rl oença

concedios
878- Número de aposentados por

invalidez
188- Número de óbitos todas faixas

etárias, todas as causas.
181- Número de óbitos de 1-4 anos
102- NÚMero de óbitos de 5-19 anos
183- Número de óbitos de 20-49 anos
184- NÚMero de 6bitos de 58-64 anos
105- NÚMero de óbitos de maiores

de 65 anos
118- Mortalidade infantil
111- Número de natiMortos.
120- Mortalidade por doenças infec

ciosas e parasitárias
130- Mortalidade por doenças cardio

vasculares.
148- Mortalidade por doenças respi

rat6rias.
141- Mortalidade por doenças respi

rat6rias, 8 a 1 ano.
142- Mortalidade por doenças respi

ratórias, 1 a 4 anos.
158- Mortalidade por doehças neo

pUsicas.
160- Mortalidade por acidentê's de

trânsito.
178- Mortalidade por eventos vi

olentos.
188- Mortalidade por doença~ diarrei

caso
181- Mortalidade por doenç~s diárrei-

cas, 0 a 1 ano.
280- Número de leitos.
218- Número de baixas hospitalares.
228- Número de consultas ambulatori-

ai S.

308- Precipitaç~o pluviométrica
anual.

310- TeMperatura mínima Média
Ilensal no ano.

580- Populaç~o do município de me
nores de 1 ano.

581- Populaç~o do município de 1 a
4 anos.

502- Populaç~o do município de 5 a
19 anos.

583- Populaç~o do Município de 20
a 49 anos.

504- Populaç~o do município de 50
a 65 anos.
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505- Populaç~o do Município de Mai
ores de 65 anos.

518- Populaç~o rural do Município
de Menores de 1 ano.

511- Populaç~o rural do Município
de 1 a 4 anos.

512- Populaç~o rural do município
de 5 a 19 anos.

513- Populaç~o rural do Ilunicípio
de 20 a 49 anos.

514- Populaç~o rural do Município
de 50 a 65 anos.

515- Populaç~o rural do Município
de maiores de 65 anos.

530- Quantidade de água produzida.
535- Extens~o da r@de de esgotos.
537- Número de moradias c/algUM

sistema de esgoto.
560- Número total de moradias.
561- Número de Moradias c/agua

encanada.
562- Número de moradias c/poço

ou nascente.
570- Número de veiculos autOMotores
580- Número de veiculos de trans

porte coletivo.
590- Número de ferimentos de aci

dentes de trânsito.
600- Número de aparelhos telefO

nicos.
618- Area do município.
628- Consumo total de energia elé

trica.
621- Consumo de energia elétrica

industrial.
700- Número de pessoas COM alfabe

tizadas maiores de 5 a.
701- Número de pessoas com 8 ou

mais anos de estudo.
702- Número de pessoas _0111 11 ou

mais anos de estudo.
730- Total de terra arável.
735- Total de área cultivada.
740- Valor da produç~o agrícola

do município.
741- Valor do rebanho.
742- Número de culturas para atingir

807. do valor da produç~o.

743- Número de estabelecimentos
agrícolas.

750- Número de empregos regulares.
788- Populaç~o rural total.



nÚ.E!ro dE! interpolaçbE!s

varUvE!1 1 2 3

111 .11I44 .11I76 .111I3
111I11I .11I65 .111I11I .129
111I1 .214 .311I3 .3711I
111I2 .144 .227 .288
111I3 .11I93 .142 .1811I
111I4 .1il97 .1511I .189
111I5 .11I88 .128 .1611I
1111I .116 .178 .232
111 .1il99 .164 .214
1211I .224 .346 .443
131il .111I8 .177 .233
1411I .177 .275 .349
141 .188 .271 .326
142 .338 .514 .654
1511I .112 .177 .224
1611I .353 .633 .915
1711I .314 .558 .811I9
1811I .221 .357 .485
181 .211I1 .311I6 .411I11I
211I11I .185 .455 .735
2111I .3511I .649 .951
2211I .3911I .611I2 .858
311I11 .179 .273 .329
3111 .1161 .1196 .1211
5311 .1178 .126 .177
535 .1114 .1127 .1143
561 .1157 .1197 .126
5711 .1178 .125 .165
5811 .1176 .121 .158
61111 .125 .248 .363
735 .258 .492 .576
7411 .4811 ~684 .777
742 .516 .773 1.1132

Tabela ~ - Erro rE!lativo dE! intE!rpolaç.o linE!ar por variávE!l,
para lacunas dE! ta.anho 1, 2 E! 3.
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ABSTRAcr The availability of reliable data about the Health
Syste. is the first step towards the development of research work in
health planning. The present work describes the implementation of a
data base incorporating health, social, econoaic and environmental
variables. The difficulties with the identifi[ation of suitable
data are discussed and a mathematical .ethod for use in the
interpolation of de.ographic data is introduced. An evaluation of
the error using linear interpolation for estimating .issing values
of non-demographic variables resulted in a mean error of 12% when
interpolating one sa.ple of health variables. This result showed
the possibility of using this approach when necessary. The
characterization of the probability distribution of so.e of the
available variables suggests a Gaussian distribution in most cases.
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