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Resumo 

 

INTRODUÇÃO: As Políticas Públicas no nível local definem projetos para a melhoria 

da qualidade de vida de uma determinada população, baseadas em um panorama 

específico. Percebe-se a necessidade de oferecer uma estrutura adequada para 

pesquisadores e gestores trabalharem juntos e assim, obterem sucesso formulando e 

avaliando políticas baseadas em evidências. O Escore de Políticas Municipais Públicas 

(EPMP) foi criado com objetivo de verificar a associação das Políticas Públicas 

Municipais especificamente com os indicadores de Saúde Bucal. No contexto da 

integralidade das ações em saúde, evidencia-se a necessidade de gerar um EPMP que 

possa ser associado com os serviços de saúde de maneira geral. OBJETIVO: expandir o 

escopo de variáveis do EPMP para a atenção geral à saúde. MÉTODO: Para a expansão 

do EPMP para os indicadores de saúde geral, adotou-se a metodologia proposta por 

Celeste (2009) para o EPMP de saúde bucal, substituindo-se as variáveis específicas de 

Saúde Bucal por variáveis análogas de saúde geral. O EPMP original foi comparado ao 

expandido para todos os municípios no ano de 2000. Foi realizada a categorização dos 

municípios brasileiros de acordo com as variáveis do EPMP expandido em dez 

conglomerados. RESULTADOS: O EPMP expandido apresentou bons resultados 

quanto à adequação das variáveis e confiabilidade interna; entretanto, encontraram-se 

diferenças estatisticamente significativas, ao comparar, por meio do diagrama de Bland-

Altman, o EPMP proposto e o original. DISCUSSÃO: A diferença entre o EPMP 

original e o expandido pode ser explicada pela realidade ainda desarticulada da saúde 

bucal no Sistema Único de Saúde (SUS) no ano de 2000, e também pelo aumento da 

variabilidade que as variáveis gerais dos serviços de saúde agregam ao construto. 

CONCLUSÕES: Este estudo evidencia o fato de que, para a área de avaliação de 

políticas de saúde em nível municipal, no contexto da integralidade da atenção à saúde, 

ainda se fazem necessários estudos amplos e de base nacional, para que cada vez mais 

as decisões tomadas pelos gestores de saúde sejam baseadas em evidências científicas. 

 

Palavras-chave: Política de Saúde; Política Social; Governo Local; Assistência Integral 

à Saúde; Saúde Bucal; Economia da Saúde. 
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Abstract 

 

INTRODUCTION: Public Policies at the local level define projects to improve life 

quality of a population based on a specific scenario. It shows the need to provide an 

adequate framework for researchers and managers to work together and thus succeed in 

formulating and evaluating evidence based policies. The Municipal Public Policies 

Score (EPMP) was created in order to verify the association of Municipal Public 

Policies specifically with oral health indicators. In the context of integrated health care, 

it highlights the need to generate an EPMP that may be associated with health services 

in general. OBJECTIVE: To expand the scope of EPMP variables for a general 

attention in health care. METHOD: For the expansion of EPMP for general health 

indicators, was adopted the methodology proposed by Celeste (2009) for EPMP oral 

health, replacing the variables specific to oral health, to analogous variables for general 

health. The original EPMP was compared after expanded to all municipalities in 2000. 

Categorization into ten clusters was performed to the municipalities according to the 

variables of EPMP expanded. RESULTS: The expanded EPMP demonstrated good 

results to adequacy variables and to internal reliability, however, was found statistically 

significant differences by means of Bland-Altman diagram, when compared to the 

original and proposed EPMP. DISCUSSION: The difference between the original and 

the expanded EPMP can be explained by the disarticulated reality of oral health in the 

Unified Health System (SUS) in 2000, and in the increase of variability that the 

variables of general health services add to construct. CONCLUSIONS: This study 

highlights the fact that, for the area of evaluation of health policies at the municipal 

level, in the context of the entirety of health care, yet comprehensive studies are needed 

on national basis so that more decisions can be taken by the managers of health are 

based on scientific evidence. 

 

Keywords: Health Policy; Public Policy; Local Government; Comprehensive Health 

Care; Oral Health; Health Economics. 
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1. Introdução 

 

1.1. Justificativa e Relevância 

 

As políticas públicas no nível local são muito importantes, pois definem, 

baseadas em um panorama específico, projetos para a melhoria da qualidade de vida de 

uma determinada população. Existe a necessidade de oferecer uma estrutura adequada 

para pesquisadores e gestores trabalharem juntos e assim, obterem sucesso formulando 

políticas baseadas em evidências e incentivando a avaliação das mesmas (Bowman et 

al., 2012). Entretanto, é difícil avaliar as políticas públicas no nível local por causa da 

granularidade fina das informações necessárias para este processo (Weatherly et al., 

2002). 

A disponibilidade de informação apoiada em dados válidos e confiáveis é 

essencial para a análise objetiva da situação sanitária, assim como para a tomada de 

decisões baseadas em evidências e para a programação de ações de saúde. No entanto, o 

conhecimento do panorama populacional dado pelos indicadores, apesar de essencial, 

não é suficiente para a implementação eficaz de uma política pública. O processo de 

implementação de uma política pública busca captar não só de que maneira os objetivos 

e o desenho operacional contidos em normas e marcos legais podem ser alcançados, 

para a população alvo, mas, também, como são reformulados a partir de escolhas e 

compromissos assumidos pelos agentes implementadores (Magalhães et al., 2007). 

Existe a necessidade de refletir sobre quais são os níveis de adesão dos agentes 

implementadores ao conjunto de objetivos e metas, e sobre como podem influenciar os 

rumos da intervenção, já que a “obediência ao desenho do programa não é automática”. 

Por isso existe a necessidade de que sejam criados parâmetros claros para a condução 

das políticas locais e, consequentemente, correção de possíveis “desvios de rota”. O 

monitoramento torna-se, assim, crucial. Monitorar não se resume à coleta de 

informação, mas envolve a decisão sobre quais ações serão tomadas quando o 

desenvolvimento da intervenção afasta-se do desenho original (Magalhães et al., 2007). 

A definição do segmento alvo da política implementada pode gerar um 

problema, pois, muitas vezes, torna-se complicado identificar o subconjunto carente e 

ainda mais priorizá-lo na captação de recursos. A transferência de recursos depende da 

posição política, do prestígio e da vinculação partidária dos prefeitos e parlamentares, 
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cujas alianças se pautam, em grande parte, pelos interesses eleitoreiros e clientelistas 

(Teixeira, 2002; Najar et al., 2008). 

Na área de saúde coletiva, são crescentes os subsídios para o desenvolvimento 

de processos de formulação de políticas, planejamento e execução de ações que podem 

vir a privilegiar a intersetorialidade das políticas, a integralidade das práticas e a 

participação social na gestão dos planos, programas e projetos de ação, incorporando 

métodos, técnicas e instrumentos que embasem a tomada de decisões de forma coerente 

com os princípios e valores ético-políticos incorporados aos movimentos da promoção 

da saúde e da reforma sanitária brasileira (Teixeira, 2004). 

A incorporação e a implementação de políticas públicas que beneficiem a saúde 

trazem consigo uma grande possibilidade de resgate dos ideais da Reforma Sanitária 

Brasileira, especialmente a adoção do conceito ampliado de Saúde como referencial 

para a identificação e análise dos problemas e das necessidades sociais de saúde da 

população, ponto de partida para a tomada de decisões e elaboração de planos, 

programas e projetos de ação. Ao mesmo tempo, a incorporação dessa proposta, 

particularmente no âmbito municipal, reforça e potencializa as iniciativas de mudança 

nas estruturas e práticas de gestão governamental, criando condições favoráveis à 

modernização e profissionalização da gestão das organizações públicas em nosso meio, 

de modo a se poder perseguir o ideal de conjugar eficiência, efetividade e participação 

democrática na tomada de decisões e implementação das ações e serviços (Teixeira, 

2004). 

Apesar do expressivo esforço analítico sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) 

realizado nesses anos de sua vigência, ainda não existe uma avaliação ampla e de base 

nacional a respeito do efeito das políticas de saúde no perfil epidemiológico brasileiro. 

Novas propostas de cunho equitativo foram alvo de diversas análises parciais ao longo 

de sua implementação, como, por exemplo, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

(Santos et al., 2010; Silva e Caldeira, 2011). Assim, mantém-se o desafio de elaboração 

de análises integrais ou, ao menos, de maior abrangência, sobre o impacto das políticas 

públicas de saúde e sua efetivação, sob a vigência do SUS, na distribuição de saúde no 

Brasil, considerando-se a magnitude das desigualdades socioeconômicas existentes 

(Trad e Bastos, 1998; Conill, 2002; Marques e Mendes, 2002; Senna e Cohen, 2002). 
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Entretanto, políticas públicas, quando são implementadas, deveriam ser 

avaliadas em relação à sua efetividade. Para que essa avaliação seja feita de maneira 

correta é preciso que se faça a distinção de alguns termos (Nebot et al., 2011). 

Eficácia é a probabilidade de benefício para os indivíduos em uma população 

definida a partir de uma tecnologia médica aplicada para um determinado problema de 

saúde em condições ideais de uso (Office of Technology Assessment, 1978). Então, os 

estudos de eficácia determinam se uma intervenção produz o resultado esperado sob 

circunstâncias ideais. 

Por outro lado, estudos de efetividade medem o grau do efeito benéfico em 

situações no "mundo real". Assim, hipóteses e modelos de estudo, para um estudo de 

efetividade, são formulados com base nas condições de rotina e nos resultados 

essenciais para o processo de tomada de decisão (Gartlehner et al, 2006). Por fim, a 

eficiência diz respeito aos efeitos ou resultados de uma intervenção em relação aos 

recursos utilizados (Nebot et al., 2011). 

 A avaliação das intervenções de saúde pública (políticas, programas e 

campanhas) é um processo complexo e requer a definição de indicadores adequados, a 

escolha de um modelo de avaliação apropriado e a realização de uma análise estatística 

para considerar possíveis fatores de confusão. A escolha do mais apropriado método 

permitirá estimar com maior precisão o efeito da intervenção, quantificando a 

magnitude da mudança no indicador de resultados e descartando explicações 

alternativas a da intervenção que poderiam ter influenciado a mudança observada 

(López et al., 2011).   

A avaliação de impacto consiste em um estudo de avaliação no qual são 

medidos de forma global os resultados diretos de um programa, assim como o impacto 

sobre as condições sociais que o programa influenciar em longo prazo. A avaliação de 

impacto é, então, uma análise das consequências e possíveis implicações para iniciativas 

de saúde pública, processos sociais ou ambientais que não são projetados primeiramente 

como intervenções de saúde (Nebot et al., 2011). 

 Os limitados recursos disponíveis para atender a uma crescente demanda por 

serviços de saúde fazem os olhares se direcionarem para a avaliação econômica, sendo 

ela uma ferramenta para informar a alocação de recursos. Seu objetivo é comparar 

diferentes alternativas de ação em termos de seus custos e efeitos para a saúde e, para 
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tal, pode utilizar diferentes técnicas, das quais se destacam as seguintes (García-Altés et 

al., 2011):  

Análise de custo-efetividade: compara os efeitos positivos e negativos de duas ou 

mais alternativas com mesmo objetivo em saúde avaliando unidades de saúde. 

Análise de custo-utilidade: compara os efeitos positivos e negativos de duas ou 

mais alternativas como mesmo objetivo de saúde, expressando a efetividade em anos de 

vida ajustados pela qualidade de vida. 

Análise de custo-benefício: compara os efeitos positivos e negativos de 

alternativas com objetivos similares ou amplamente divergentes medindo-os 

monetariamente. 

Qualquer que seja o método utilizado, a avaliação deve incluir as seguintes 

etapas: a definição do problema, a seleção de opções para comparar, a explicitação da 

perspectiva de análise e horizonte de tempo, a medição e avaliação dos custos e dos 

efeitos relevantes sobre a saúde, a apresentação de resultados, e a realização da análise 

de sensibilidade (García-Altés et al., 2011). 

Existe uma crescente necessidade de avaliar as intervenções a partir de 

diferentes perspectivas. A avaliação de tecnologias sanitárias é postulada como uma 

estratégia de análise multidisciplinar com diferentes abordagens metodológicas que 

pode ser útil para a administração sanitária e gestores na a tomada de decisão em 

diferentes níveis. Apresenta as características e aspectos diferenciais relacionados com a 

avaliação das atividades de promoção e preventivas de saúde. Sempre devem ser 

consideradas durante o processo de avaliação de tecnologias as limitações e dificuldades 

do mesmo e, para a saúde pública, há desafios adicionais, uma vez que a prova deve 

satisfazer um público diversificado, que inclui profissionais de saúde pública, políticos, 

gestores, economistas, usuários (Espallargues et al., 2011). 

 

1.2. Políticas Municipais Públicas e Atenção Integral à Saúde 

 

O Brasil mantém um histórico de desigualdade da distribuição de renda 

vinculado a uma longa herança de exclusão social de elevadas proporções da população 

(Neri, 2000). As reformas liberais contrapõem-se aos longos processos de luta e 

conquista na área de seguridade social, que resultaram nos capítulos referentes à saúde e 

à seguridade social na Constituição de 1988 (Noronha e Soares, 2001).  
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A partir do início da década de 1990, entrou em vigência no Brasil o SUS, 

produto de um movimento que fez parte do processo político de redemocratização do 

país, conhecido como Reforma Sanitária. Este movimento lançou as bases para a 

elaboração e implementação do SUS, e se mantém, ainda que parcialmente, como 

diretriz política do sistema (Teixeira, 1986; Bosi e Affonso, 1998). Este sistema se 

baseia, em seus princípios norteadores, na gratuidade, universalidade e integralidade das 

ações, com gestão descentralizada e única em cada esfera governamental (União, 

Unidades da Federação e Municípios) e participação popular via controle social 

(Carvalheiro, 1999). Ele contempla o princípio da Constituição atualmente vigente, que 

considera a saúde um direito de cidadania, e responsabiliza o Estado pela provisão de 

serviços de saúde em todos os níveis de prevenção e assistência, considerando o setor 

privado como suplementar (Brasil, 1988; Brasil, 1990). 

Em comparação com outros países de mesma (e mesmo maior) renda, esta é 

considerada uma avançada política de saúde, que encontra ampla aceitação e 

implantação a nível nacional, além de que pode ser considerada uma política 

redistributiva de renda, dado seu caráter universalista (Almeida, 1995; IPEA, 2000). 

Apesar deste esforço setorial, a dimensão da desigualdade socioeconômica do país 

aparenta ainda suplantar a expansão da cobertura da assistência à saúde, o que 

provavelmente condiciona a manutenção de profundas desigualdades nas condições de 

saúde do país (Iunes, 2000), com evidente desvantagem para a população com baixa 

renda (Nunes et al., 2001). Por outro lado, as persistentes desigualdades assistenciais 

em saúde também não são reduzidas por outros mecanismos sociais compensatórios 

(Rocha et al., 1997). 

As despesas da saúde e a provisão da atenção primária igualmente foram o foco 

de alguns estudos que relataram uma redução nos efeitos da desigualdade da renda 

(Shiet et al., 2003; Macinko et al., 2004). Enquanto mais desigualdade foi associada 

com menos bem-estar e despesas da política social, foi associada igualmente, ou 

associada fracamente, com mais despesa em cuidados médicos (Kaplan et al., 1996; 

Moene e Wallerstein, 2003; Mayer e Sarin, 2005). Todavia, no nível ecológico, outros 

relataram que níveis mais elevados de desigualdade da renda estiveram correlacionados 

negativamente com as despesas da saúde (Schell et al., 2007; Kim et al., 2008).  

A relação entre a desigualdade da renda e a política pública pode ser explicada 

de duas maneiras diferentes. De um lado, nos lugares onde há renda alta, os ricos podem 
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exigir a disponibilidade da tecnologia médica avançada e serviços públicos importantes 

do governo local (por exemplo, escolas, parques, segurança) (Daly et al., 1998; 

Tassinari et al., 2007). Isto pode explicar por que alguns relataram a melhor saúde nos 

lugares com uma desigualdade de renda mais elevada (Tassinari et al., 2007). De outro 

lado, é igualmente plausível que, onde as disparidades da renda são elevadas, os ricos 

podem divergir seus interesses dos pobres e coloquem pressão para impostos mais 

baixos e menos serviços públicos (Kaplan et al., 1996; Kawachi e Kennedy, 1999). Os 

governos locais tendem a aplicar recursos de acordo com prioridades políticas e não de 

acordo com as necessidades. 

Além disso, as despesas dos cuidados médicos podem não ser o melhor 

indicador da política pública, embora tenha sido o mais relatado. Uma análise detalhada 

das políticas públicas pode ser uma alternativa melhor. Outra razão pode ser que a 

desigualdade da renda, em vez da condução à política social diferenciada, seja somente 

um marcador de macro nível político (Spencer, 2004). Se a desigualdade da renda é uma 

consequência da política pública, então a associação da desigualdade da saúde e da 

renda não será causal. Finalmente, a evidência da análise contextual deve combinar com 

os níveis de agregação geográficos da exposição (isto é, desigualdade da renda) e do 

propor mecanismo (isto é, a formulação da política) (Pickett e Pearl, 2001; Subramanian 

e Kawachi, 2004). 

 

1.3. Políticas Municipais Públicas e Alguns Indicadores de Saúde 

 

Políticas públicas podem ser definidas como diretrizes, ou seja, princípios 

norteadores de ação do poder público; regras e procedimentos para as relações entre 

poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse 

caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, 

programas, linhas de financiamentos) que orientam ações que normalmente envolvem 

aplicações de recursos públicos (Ripsa, 2008). 

Para interferir diretamente nesse processo, sobretudo no nível local, procura-se 

identificar as possibilidades e espaços existentes, as dificuldades e limites da atual 

prática, as contradições do projeto de municipalização e descentralização, assim como 

as indicações de caminhos para a construção de propostas articuladas de políticas de 

desenvolvimento integrado e sustentável. As políticas públicas visam responder a 
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demandas, principalmente dos setores marginalizados da sociedade, considerados 

vulneráveis. Essas demandas são interpretadas por aqueles que ocupam o poder, mas 

influenciadas por uma agenda que se cria na sociedade civil através da pressão e 

mobilização social (Ripsa, 2008). 

Indicadores são medidas-sínteses que contêm informações relevantes sobre 

determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do 

sistema de saúde. Analisados conjuntamente, eles devem formar um panorama da 

situação sanitária de uma população e servir para a vigilância das condições de saúde. A 

construção de um indicador pode dar-se através de um processo simples ou de elevada 

complexidade e sua qualidade depende das propriedades dos componentes utilizados em 

sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados. Espera-se que os 

indicadores possam ser analisados e interpretados facilmente, e que sejam 

compreensíveis aos usuários da informação, especialmente gerentes, gestores e os que 

atuam no controle social do sistema de saúde (Teixeira, 2002). 

Sendo gerados e manejados de maneira adequada, os indicadores são 

instrumentos bastante valiosos para a gestão e avaliação da situação de saúde, em todos 

os níveis. Um conjunto de indicadores se destina a produzir evidência sobre a situação 

sanitária e suas tendências, identificando grupos humanos com maiores necessidades de 

saúde, estratificando o risco epidemiológico e delimitando áreas críticas. Assim, 

consolida-se uma base para o estabelecimento de políticas e prioridades melhor 

ajustadas às necessidades da população (Teixeira, 2002). 
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1.4. Indicadores Compostos em Saúde 

 

O desempenho do sistema de saúde pode e deve ser medido sob diversas 

dimensões, e existem vários indicadores propostos para este fim. Muitos desses 

indicadores, efetivamente, capturaram aspectos importantes do comportamento do 

sistema, mas cada um é, de certa forma, uma medida parcial, e um resultado isolado é 

potencialmente enganoso. O interesse intenso da política no desempenho do sistema 

coloca a necessidade de alguma forma de agregação de indicadores que produza uma 

visão mais satisfatória do desempenho do que a visão parcial oferecida pelos 

indicadores individuais (OECD, 2003).  

A agregação de indicadores é possível e útil. Ela começa com uma discussão 

sobre alguns dos principais conceitos econômicos associados com o desempenho do 

sistema, e então o papel deles é examinado, e são definidas as razões para mudar de 

individuais para indicadores compostos. Existem quatro elementos importantes na 

formulação de um conjunto de indicadores compostos: as dimensões distintas de 

performance a serem medidas, a seleção de indicadores operacionais a serem utilizados, 

a transformação de tais indicadores em unidades comuns, e os pesos que serão aplicadas 

para determinar a composição indicador (OECD, 2003). 

Existem indicadores compostos de diferentes tipos que possuem amplo uso na 

área de epidemiologia social. Um deles é a classificação econômica dos países realizada 

pelo Banco Mundial, que produz uma variável categórica ordinal de classificação das 

unidades de análise. Outro indicador composto de grande alcance é o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), que gera um escore de valores de 0 a 1 para cada 

unidade de análise. Uma das mais recentes iniciativas neste sentido é o Índice de Bem-

Estar Urbano (IBEU), com amplitude de valores de 0 a 100, que tem o interesse especial 

de ser uma iniciativa nacional, baseada em dados locais em nível municipal. 

A classificação econômica dos países realizada pelo Banco Mundial possui, 

principalmente, fins operacionais e analíticos. O principal critério do Banco Mundial 

para a classificação das economias é o rendimento nacional bruto (RNB) per capita. O 

RNB de um país em moeda local é convertido em dólares norte-americanos usando um 

fator de conversão denominado Atlas (que considera a média da taxa de câmbio de três 

anos e a taxa de inflação do país). O RNB convertido em dólares americanos é dividido 

pela população do país no meio do ano para obter o RNB per capita. Com base no seu 
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RNB per capita, cada economia é classificada como de baixa renda, de renda média 

(subdividida em média baixa e média alta), ou alta renda. Outros grupos de análise com 

base em regiões geográficas são também utilizados (The World Bank Group, 2013). 

As classificações de renda são definidas a cada ano em 01 de julho. Estas 

classificações oficiais de análise são fixas durante o ano fiscal do Banco Mundial (que 

termina em 30 de junho), ou seja, países permanecem nas categorias em que estão 

classificados, independentemente de quaisquer revisões realizadas nos seus dados de 

renda per capita. As economias estão divididas de acordo com RNB per capita de 2011, 

calculado pelo método Atlas do Banco Mundial. As categorias são: baixa renda, 1.025 

dólares ou menos, renda média baixa, $ 1.026 - $ 4.035, renda média alta, 4.036 $ - $ 

12.475, e alta renda, 12.476 dólares ou mais (The World Bank Group, 2013). Estes 

pontos de corte formadores das categorias não possuem uma definição clara dos 

critérios de escolha, o que imprime certo grau de aleatoriedade a esta classificação.  

O IDH configura-se como uma medida de comparação usada para classificar os 

países segundo seu grau de "desenvolvimento humano". A fórmula estatística é 

composta por dados de expectativa de vida ao nascer, educação e produto interno bruto 

(PIB) per capita (ajustado pela Paridade do Poder de Compra – PPC). Esses dados são 

extraídos no nível que se deseja analisar o desenvolvimento (UNDP, 2011).  

O IDH foi desenvolvido por economistas em 1990, e vem sendo usado desde 

1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no seu 

relatório anual. As variáveis que o compõem são alocadas na fórmula segundo critérios 

definidos pelos pesquisadores, transmitindo certo grau de arbitrariedade ao índice. 

No relatório de 2010, houve modificações nas metodologias do cálculo do IDH. 

Até 2009, o IDH usava três índices como critério de avaliação: Índice de educação – 

composto por dois indicadores: a taxa de alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais 

de idade, com peso dois e a taxa de escolarização (somatório das pessoas, 

independentemente da idade, matriculadas em algum curso, seja ele fundamental, médio 

ou superior, dividido pelo total de pessoas entre 7 e 22 anos da localidade); 

Longevidade – considera a expectativa de vida ao nascer (indicador que mostra a 

quantidade de anos que uma pessoa nascida em uma localidade, em um ano de 

referência, deve viver, refletindo as condições de saúde e de salubridade no local, pois o 

cálculo da expectativa de vida é fortemente influenciado pelo número de mortes 

precoces); Renda - é calculada tendo como base o PIB per capita ajustado pela Paridade 
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do Poder de Compra, que elimina a diferença de custo de vida entre as unidades de 

análise (UNDP, 2011). 

No Relatório de Desenvolvimento Humano de 2010, o PNUD começou a usar 

um novo método de cálculo do IDH. Desde então o IDH combina as três dimensões 

seguintes: “Uma vida longa e saudável” - Expectativa de vida ao nascer; “O acesso ao 

conhecimento” - Anos Médios de Estudo e Anos Esperados de Escolaridade; “Um 

padrão de vida decente” - PIB per capita (PPC). 

As mudanças realizadas na metodologia de cálculo do IDH inviabilizaram a 

comparação com dos índices obtidos pelas diferentes metodologias, sendo necessário 

recalcular o IDH de anos anteriores através do novo método para possibilitar uma 

análise comparativa (UNDP, 2011). Os métodos de cálculo do IDH, tanto o anterior 

quanto o atual, são apresentados no Anexo 1. 

Em relação ao IBEU, este índice visa avaliar a dimensão urbana do bem-estar 

dos cidadãos brasileiros. Possui cinco dimensões: mobilidade urbana, condições 

ambientais urbanas, condições habitacionais urbanas, atendimento de serviços coletivos 

urbanos e infraestrutura urbana. Cada uma dessas dimensões é constituída por um 

conjunto de indicadores, construídos a partir do censo demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010. 

O IBEU foi concebido originalmente a partir da exploração de dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), pesquisa realizada anualmente 

pelo IBGE, à exceção dos anos em que ocorre o censo demográfico. Na utilização dos 

dados da PNAD, o IBEU foi elaborado como um índice compreendido por três 

dimensões: mobilidade urbana, condições habitacionais e atendimento de serviços 

coletivos (Observatório das Metrópoles, 2013). 

Com a divulgação dos dados do censo demográfico de 2010, o Observatório das 

Metrópoles resolveu avaliar a metodologia de construção do IBEU, tendo em vista que 

no censo demográfico há mais variáveis que se relacionam diretamente com o bem-estar 

urbano que aquelas disponíveis na PNAD. Outra vantagem também da utilização do 

censo demográfico, que implicou na reelaboração da metodologia de construção do 

IBEU, foi a possibilidade de construir esse índice para o espaço intraurbano.  

Para construção do IBEU foi definido que cada uma das dimensões que o 

compõe teria o mesmo peso, sendo consideradas de igual importância para garantia do 

bem-estar urbano nas regiões metropolitanas. Porém, a composição de cada uma das 
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dimensões obedeceria a quantidade e a característica dos indicadores a elas 

pertencentes. Os valores de cada um dos indicadores foram padronizados e definidos no 

intervalo entre zero e um. No Anexo 2 são apresentados os indicadores utilizados 

atualmente e seus respectivos pesos e também as principais fórmulas utilizadas para o 

cálculo do IBEU (Observatório das Metrópoles, 2013). 

Os casos da classificação do Banco Mundial, do IDH e do IBEU foram relatados 

por serem contextos encontrados na literatura que se assemelham ao deste estudo: uma 

reformulação de cálculo, visando melhorar uma metodologia anteriormente proposta. 

 

1.5. O Escore de Políticas Municipais Públicas 

 

 O Escore de Políticas Municipais Públicas (EPMP) (Celeste, 2009) foi 

construído inicialmente pela pré-seleção de variáveis que representassem políticas 

públicas em nível municipal. Este escore foi elaborado por um especialista do domínio 

da odontologia, cujo projeto tinha como objetivo estimar a associação do EPMP com 

desfechos da área de saúde bucal. 

As variáveis incluídas na composição do EPMP foram buscadas em diferentes 

bases de dados por estrita validade de face, ou seja, quando múltiplas variáveis foram 

encontradas para a mesma dimensão, a qualidade metodológica da fonte foi considerada 

para a seleção. Outra forma de seleção foi eliminar as variáveis que apresentaram alta 

correlação (r> 0,80) com dimensões com as quais não deveria haver correlação. 

Foram incluídos todos os 5507 municípios existentes no Brasil no censo de 2000 

e, assim, selecionaram-se 14 variáveis nas seguintes dimensões (Anexo 3): 

a) Infraestrutura e saneamento (3 variáveis); 

b) Educação de pré-escola e ensino fundamental (3 variáveis); 

c) Direitos da criança (1 variável); 

d) Serviços de saúde bucal. Subdividido em: 

d.1 - Indicadores de cobertura dos serviços odontológicos (3 variáveis); 

d.2 - Indicadores de alocação de recursos financeiros (2 variáveis); 

d.3 - Indicadores de capacidade instalada para oferta de serviços (2 variáveis). 

 

Após a coleta dos dados, foi realizada a análise exploratória de fatores e a 

análise de fatores final (confirmatória), permanecendo 12 variáveis para o somatório das 
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mesmas, formando o escore, avaliação da confiabilidade interna e posterior validação de 

constructo. Para a validação de construto foram utilizadas matrizes de correlação entre o 

EPMP e variáveis de saúde infantil e expectativa de vida, de saúde bucal e de 

desenvolvimento econômico. Propuseram-se correlações convergentes e divergentes e 

analisaram-se as matrizes encontrando resultados favoráveis a validação (Celeste, 

2009). 

Existem artigos publicados que apresentam a relevância da utilização do EPMP 

(Celeste e Nadanovsky, 2010
1
; Celeste e Nadanovsky, 2010

2
; Celeste et al., 2011). O 

escolhido como exemplo avaliou a associação entre desigualdade de renda, escore de 

políticas públicas e saúde oral. As conclusões deste estudo consideraram que as 

políticas públicas foram a principal variável a explicar o efeito da desigualdade de 

renda, e esse efeito foi maior entre os mais ricos (Celeste e Nadanovsky, 2010
1
).  

Um estudo similar, realizado por Cavalini e Ponce de Leon (2008), analisou a 

associação entre um conjunto de indicadores de estrutura e processo relativos ao SUS e 

alguns desfechos de morbidade e mortalidade selecionados. Entretanto, naquele estudo, 

as variáveis independentes (indicadores de estrutura e processo do SUS) foram incluídas 

no modelo de análise na sua forma original, sem a intenção de elaboração de um escore 

sintetizador das políticas de saúde.  

Este estudo é parte de um projeto interinstitucional entre a Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no qual há 

interesse em se harmonizar as metodologias dos trabalhos de Cavalini e Ponce de Leon 

(2008) e Celeste (2009). Sendo assim, o EPMP original, desenvolvido especificamente 

para a área de odontologia, será aqui expandido para permitir a inclusão de dimensões 

gerais do sistema de saúde. Em estudos futuros, espera-se analisar a associação entre o 

EPMP expandido, a ser gerado no presente estudo, e desfechos gerais da área de saúde, 

tais como indicadores de morbidade e mortalidade. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Analisar o Escore de Políticas Municipais Públicas (EPMP) proposto por Celeste 

(2009) e expandir seu escopo de variáveis para a atenção geral à saúde. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

2.2.1. Analisar a estrutura de indicadores e de cálculo do EPMP. 

2.2.2. Expandir os indicadores do EPMP para outras dimensões do setor saúde. 

2.2.3. Comparar o EPMP original e o expandido para o ano de 2000. 

2.2.4. Categorizar em conglomerados os municípios brasileiros de acordo com as 

variáveis do EPMP expandido. 

2.2.5. Analisar a distribuição do EPMP expandido de acordo com os 

conglomerados de municípios. 
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3. Método 

 

A definição de Políticas Municipais em Saúde adotada no presente estudo seguiu 

a proposta de Celeste (2009), em que as dimensões adotadas para a construção do 

EPMP foram definidas com base nos preceitos definidos na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, Artigo 211, parágrafo 2, Artigo 212, parágrafo 2 e Artigo 

213, para o setor de educação: 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino. 

(...) 

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação 

infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 

(...) 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

(...) 

§ 2º - Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão 

considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos 

aplicados na forma do art. 213. 

(...) 

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser 

dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, 

que: 

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em 

educação; 

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de 

suas atividades. 

§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de 

estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que 

demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos 

regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o 

Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na 

localidade. 
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§ 2º - As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio 

financeiro do Poder Público. 

 

para o setor saúde, de acordo com o Artigo 198, complementado pela lei 8080/90 

(Brasil, 1990): 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 

e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. 

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com 

recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado 

para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados 

da aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000) 

I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista 

no § 3º; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos 

impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 

159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas 

aos respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos 

impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 

159, inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 

estabelecerá: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)  Regulamento 

I - os percentuais de que trata o § 2º; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, 

de 2000) 

II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus 

respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades 

regionais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
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III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 

esferas federal, estadual, distrital e municipal; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000) 

IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União.(Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes 

comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo 

seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e 

requisitos específicos para sua atuação. .(Incluído pela Emenda Constitucional nº 

51, de 2006) 

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional 

nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das 

atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, 

competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira 

complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o 

cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 63, de 2010)  

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da 

Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente 

comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o 

cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para 

o seu exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006). 

 

e, para os direitos da criança, de acordo com o Artigo 227 complementado pela lei 

8069/90: (Brasil, 1990):  

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 

2010) 

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, 

do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não 

governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes 

preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na 

assistência materno-infantil; 
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II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as 

pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de 

integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o 

treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e 

serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as 

formas de discriminação. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 

2010) 

§ 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de 

uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir 

acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

§ 3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o 

disposto no art. 7º, XXXIII; 

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 

III - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola; 

III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Redação 

dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, 

igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, 

segundo dispuser a legislação tutelar específica; 

V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de 

qualquer medida privativa da liberdade; 

VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e 

subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança 

ou adolescente órfão ou abandonado; 

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao 

adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. (Redação 

dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

§ 4º - A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 

criança e do adolescente. 

§ 5º - A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que 

estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. 

§ 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 

mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias 

relativas à filiação. 

§ 7º - No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se- á em 

consideração o disposto no art. 204. 

§ 8º A lei estabelecerá: (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
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I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens; (Incluído 

Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das 

várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. (Incluído 

Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010). 

 

Justifica-se esta opção, dado que a metodologia de cálculo do EPMP aqui adotada 

configura-se como uma implementação, para o escopo mais abrangente da atenção geral 

à saúde, do escore proposto por aquele autor. 

Para a construção do escore EPMP proposto neste estudo, foram pré-

selecionadas variáveis que representassem políticas públicas em nível municipal. Para o 

presente estudo, as variáveis do EPMP foram primeiramente reagrupadas, de acordo 

com classificação proposta por Donabedian (2005). 

 

A) Indicadores de Estrutura: 

a.1 - Participação da receita própria aplicada em saúde, conforme a Emenda 

Constitucional (EC) 29/2000. 

a.2 - Despesa total com saúde, sob a responsabilidade do Município, por 

habitante. 

a.3 - Taxa de equipos odontológicos por cem mil habitantes. 

a.4 - Taxa de dentistas no sistema público de saúde por mil habitantes. 

a.5 - Percentual de pessoas com água encanada dentro ou fora de casa, mas 

exclusivamente da rede geral. 

a.6 - Percentual de pessoas com coleta de lixo urbano por serviço de limpeza. 

a.7 - Percentual de pessoas com sistema de esgotamento da rede geral. 

 

B) Indicadores de Processo:  

b.1 - Taxa média de procedimentos em odontologia por mil habitantes. 

b.2 - Taxa média de procedimentos preventivos (em odontologia) por mil 

habitantes. 
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C) Indicadores de Resultado: 

c.1 - Taxa média de exodontias na Atenção Básica por mil habitantes. 

c.2 - Percentual de crianças de 10 a 14 anos que trabalham. 

c.3 - Percentual de crianças de 4 a 5 anos na pré-escola. 

c.4 - Percentual de crianças de 5 a 6 anos na escola. 

c.5 - Percentual de crianças de 7 a 14 anos que frequentam a escola. 

 

As variáveis das dimensões definidas por Celeste (2009): “Infraestrutura e 

saneamento”, “Educação de pré-escola e ensino fundamental” e “Direitos da criança”, 

foram mantidas de acordo com o EPMP original. As variáveis originais da dimensão 

“Serviços de saúde”, que são específicas da área de odontologia, foram substituídas por 

variáveis gerais relacionadas aos serviços de saúde.  

O mapeamento entre as variáveis originais e as variáveis propostas para a 

dimensão “Serviços de Saúde” da nova versão do EPMP é apresentado no Quadro 1. O 

procedimento de coleta de dados realizado é apresentado no Apêndice 1. 

Tais variáveis foram buscadas em diferentes bases de dados e, quando múltiplas 

variáveis foram encontradas, a qualidade metodológica da fonte foi levada em 

consideração. Outra forma de seleção de variáveis foi a eliminação daquelas com alta 

correlação entre si.  

As fontes de dados para a geração dos indicadores deste estudo foram os 

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) oficiais e as bases de dados do IBGE. Estas 

fontes de dados são ferramentas estratégicas para a gestão pública. Abrangendo um 

vasto conjunto de informações, com alta cobertura de eventos, as bases de dados oficiais 

podem contribuir nas definições de prioridades nas políticas públicas, na organização da 

gestão e na efetivação das ações de controle e avaliação. 

 

As seguintes bases de dados foram utilizadas: 

 

a) Bases de dados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), 

especialmente o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS) e o Sistema 

de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS); 

b) Bases de dados do IBGE, especialmente o Censo Demográfico de 2000; 

c) Bases de dados do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil. 
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Dimensão 

do EPMP 

Variáveis do EPMP original Variáveis propostas para a nova 

versão do EPMP 

Cobertura 

dos serviços 

- Taxa média de procedimentos 

preventivos por mil habitantes, 2000-

2002. 

- Taxa média de procedimentos em 

odontologia por mil habitantes, 2000-

2002. 

- Taxa média de exodontias na 

Atenção Básica por mil habitantes, 

2000-2002. 

 

- Taxa média de Procedimentos na 

categoria “Procedimento Básico” por 

mil habitantes, 2000-2002. 

- Taxa média de procedimentos 

ambulatoriais (todas as categorias) por 

mil habitantes, 2000-2002. 

- Taxa média de internações por 

diabetes mellitus por mil habitantes, 

2001
1
. 

- Taxa média de internações por 

gastroenterite por mil habitantes, 2001
1
. 

 

Capacidade 

instalada 

para oferta 

de serviços 

- Taxa de dentistas no sistema 

público de saúde por mil habitantes, 

2002. 

- Taxa de equipos odontológicos por 

cem mil habitantes. 

 

- Taxa de profissionais de nível superior 

no sistema público de saúde por mil 

habitantes, 2002. 

- Taxa de equipamentos em uso (todas 

as categorias) por cem mil habitantes, 

2002. 

 

 

Quadro 1. Mapeamento entre as variáveis originais e as variáveis propostas para a 

dimensão “Serviços de Saúde” da nova versão do EPMP. 

  

                                                   
1
Estas doenças são consideradas condições sensíveis ao tratamento ambulatorial e podem ser entendidas, 

no contexto deste estudo, como correspondentes das exodontias na atenção à saúde em geral (Cavalini e 

Ponce de Leon, 2008). Optou-se por utilizar as internações com redistribuição das causas mal definidas de 

internação provenientes do estudo de Cavalini e Ponce de Leon (2007), visto que este estudo maximizou a 

correção das informações incompletas sobre morbidade hospitalar do SUS para estas duas morbidades no 

ano de 2001, correspondente ao meio do período 2000-2002. 
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O estudo foi composto por todos os 5.507 municípios existentes no Brasil, para o 

escore de 2000, que foi escolhido por se tratar do último ano censitário com dados 

completamente publicados no momento de realização da coleta de dados para o estudo 

(2011 a 2012). 

Para compor a base de dados do EPMP de 2000, os dados correspondentes aos 

anos 2001 e 2002 dos 54 novos municípios criados em 2001 foram adicionados ao 

município de origem. Isto ocorre para alguns indicadores na composição da sua média 

trienal, ou quando a fonte é a Pesquisa Assistência Médico Sanitária (AMS) de 2002. 

Quando um município novo foi criado a partir da divisão territorial de mais de um 

município, optou-se por adicionar os dados do município criado ao município de origem 

que apresentasse a maior população em 2000. 

O Quadro 2 apresenta as variáveis selecionadas inicialmente para a construção 

do novo EPMP divididas em suas dimensões e sub-dimensões. 
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Dimensão Sub-dimensão Variável Descrição 

 

Cobertura 

cober.1 

Taxa média de Procedimentos na categoria 

“Procedimento Básico” por mil habitantes, 

2000-2002. 

 

Dos cober.2 

Taxa média de procedimentos ambulatoriais 

(todas as categorias) por mil habitantes, 2000-

2002. 

Serviços 
Serviços cober.3 

Taxa média de internações por diabetes 

mellitus por mil habitantes, 2001. 

De 
  

cober.4 
Taxa média de internações por gastroenterite 

por mil habitantes, 2001. 

Saúde Alocação de 

recursos 

financeiros 

finan.1 

Participação da receita própria aplicada em 

Saúde conforme a EC 29/2000, média 2000-

2003. 

 

  

finan.2 

Despesa total com Saúde, sob a 

responsabilidade do Município, por habitante, 

média 2000-2003. 

 

Capacidade 

instalada para 

oferta de serviços 

capac.1 

Taxa de profissionais de nível superior no 

sistema público de saúde por mil habitantes, 

2002. 

    
capac.2 

Taxa de equipamentos em uso (todas as 

categorias) por cem mil habitantes, 2002. 

  

escol.1 
Percentual de crianças de 4 a 5 anos na pré-

escola, 2000. 

Educação 

 

escol.2 
Percentual de crianças de 5 a 6 anos na escola, 

2000. 

    
escol.3 

Percentual de crianças de 7 a 14 anos que 

frequentam a escola, 2000. 

Direitos da 

criança   
trab.inf 

Percentual de crianças de 10 a 14 anos que 

trabalham, 2000. 

Infraestrutura 

 

infra.1 
Percentual de pessoas com sistema de 

esgotamento da rede geral, 2000. 

e saneamento 

 

infra.2 
Percentual de pessoas com coleta de lixo 

urbano por serviço de limpeza, 2000. 

    

infra.3 

Percentual de pessoas com água encanada 

dentro ou fora de cada, mas exclusivamente da 

rede geral, 2000. 

 

Quadro 2. Descrição das variáveis utilizadas no processo de construção do EPMP. 
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3.1. Metodologias de Cálculo do Escore 

 

3.1.1. Análise Fatorial 

 

A Análise Fatorial (AF) (Child, 2006) é uma metodologia tradicionalmente 

aplicada a grandes universos multivariados. A AF necessita, estritamente, para a 

estimativa das estatísticas, da matriz de correlações entre as variáveis incluídas na 

análise. A AF tem como um dos seus objetivos a criação de um escore que permite a 

classificação das unidades de análise de acordo com o valor atribuído a cada uma delas 

no escore. Adicionalmente, as estatísticas estimadas pela AF descrevem a magnitude e 

direção das correlações existentes entre todas as variáveis consideradas conjuntamente. 

Isto é obtido através da análise da matriz de correlação entre as variáveis incluídas. 

Neste estudo, cabe um questionamento sobre quais municípios apresentam 

características homogêneas, formando conglomerados. Para que os mesmos sejam 

obtidos, a AF realiza um estudo de todas as variáveis incluídas, procurando identificar 

aquelas mais significativas no processo de agrupamento. 

A AF é uma das abordagens multivariadas mais apropriadas para a criação de 

escores sintetizadores e para a identificação de unidades de observação (neste caso, os 

municípios) com altos níveis de homogeneidade entre si, através de variáveis de 

importante poder discriminatório e relevância socioeconômica (Child, 2006). Assim, 

será realizada uma descrição acerca de tal método, incluindo sua formulação e 

aplicações. 

A AF é, por definição, um procedimento estatístico redutor do espaço 

multivariado, através da análise da estrutura de interdependência (correlação) entre as 

variáveis originais (x), que vêm representadas por uma quantidade n de fatores, 

expressivamente menor que x variáveis (Figura 1). 

Tal procedimento tem, como principais aplicações, descobrir padrões de 

associação entre variáveis; reduzir as dimensões de um conjunto multivariado; 

desenvolver empiricamente tipologias (conglomerados); representar a matriz de 

correlação bivariada entre todas as variáveis incluídas no estudo. 
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Fonte: Giavoni e Tamayo, 2003. 

Figura 1. Representação de vetores resultantes de uma análise fatorial, i, j e k, 

gerando três conjuntos de variáveis. 

 

O problema matemático que tal técnica se propõe a resolver é o de encontrar 

nova base (A) do espaço multivariado, que é expresso como uma matriz das variáveis 

originais padronizadas (base Z). Esta base A é a matriz de fatores, sendo formada por 

combinações lineares, que se pressupõem não apresentando covariância estatisticamente 

significativa que explique a variância total do espaço inicial. 

A solução matemática do problema apresentado se dá via aplicação do teorema 

da diagonalização, no qual se decompõe a matriz de correlações R = Z’ D Z, onde D é 

uma matriz diagonal, na qual cada célula é um autovalor, e cada uma das colunas de A 

são os autovetores associados, também denominados fatores ou componentes 

principais. 

Na maioria das aplicações, a matriz original é considerada na sua integridade, e a 

estimativa realizada na AF resultará no mesmo número de componentes que o número 

de variáveis originais. Como se pretende reduzir as dimensões do espaço multivariado é 

preciso estabelecer quantos e quais os fatores a serem mantidos. Para isto, o critério de 

Kaiser é o mais utilizado. 

No critério de Kaiser, como cada variável original isoladamente tem variância 1, 

dado que se iniciou a técnica com a matriz de correlação R, e o objetivo é reter fatores 
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que agreguem pelo menos 2 variáveis, faz sentido manterem-se apenas fatores com 

variância > 1. 

Dois conjuntos de números são de particular interesse em uma análise de 

componentes principais: as cargas fatoriais e os escores dos componentes.  

As cargas fatoriais são as correlações entre as variáveis originais e os 

componentes principais. Desta forma, é possível identificar quais variáveis originais 

compõem cada fator. 

Os escores são as coordenadas obtidas para cada unidade de observação (no 

caso, os municípios) na nova base (A). Tais valores representam o retorno às unidades 

de observação originais. 

Na busca de maximizar sucessivamente a variância via eixos ortogonais, uma 

análise de componentes principais pode não resultar na melhor configuração dos dados, 

do ponto de vista interpretativo. Em geral, tal análise produz um primeiro componente 

com grandes cargas fatoriais (em valor absoluto) para um grande número de variáveis, 

este é considerado o “índice sintetizador”. 

Em resumo, tal abordagem tem as seguintes características e objetivos: (a) 

encontrar uma combinação linear das variáveis originais que compõem um novo fator 

que explica a maior proporção da variação total original; (b) utilização em estudos que 

não apresentam uma variável resposta, ou seja, nos quais não se pode inferir associações 

de causa e efeito através de modelos de regressão; (c) inclusão de todas as variáveis 

consideradas no estudo; (d) gerar fatores que vão sintetizar o espaço multivariado; (e) 

estimar escores ordenados para as unidades de observação e (f) identificar padrões de 

homogeneidade entre as unidades de observação. 

 

3.1.2. Análise de Conglomerados 

 

Para a obtenção de uma nova configuração de agregados de municípios, 

utilizamos a análise de conglomerados (clusters). O propósito desta análise é indicar o 

pertencimento de uma determinada unidade primária de observação a determinado 

conjunto, denominado conglomerado. A definição destes não se faz a priori, mas ocorre 

no próprio processo de análise: unidades de observação mais similares entre si tendem a 

se agrupar em um mesmo conglomerado. 

De modo simplificado, podemos imaginar esta análise sendo efetuada em um 

conjunto de n unidades de análise que apresentem duas variáveis que serão utilizadas 
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para a obtenção dos conglomerados. Os valores destas variáveis podem ser apresentados 

sobre a abscissa e a ordenada de um plano cartesiano bidimensional, de modo que cada 

unidade de observação seria representada como um ponto. Para um conjunto de 

observações com p variáveis, as unidades de observação formariam uma nuvem de 

pontos (denominados objetos) em um espaço de dimensão p. Objetos mais próximos 

entre si tendem a formar um mesmo conglomerado, sendo que o limite do 

conglomerado é definido pelo método de análise empregado (Figura 2). 

Na análise de conglomerados, algumas observações não tem relação com 

nenhuma das outras; no entanto, apesar de haver heterogeneidade, a idéia é que todas as 

observações pertençam a alguma das categorias, ou seja, que não haja observações 

isoladas formando categorias. 

 

 

Fonte: Jones et al., 2006. 

Figura 2. Resultado deanálise de conglomerados representando segmentos de 

riacho. 
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3.1.3. Construção do Escore Final 

 

3.1.3.1 Escore Contínuo 

 

Para a construção do EPMP contínuo seguiu-se estritamente a metodologia 

utilizada por Celeste (2009). A análise foi iniciada com as 15 variáveis propostas para a 

análise exploratória, já considerando a troca das variáveis odontológicas por variáveis 

de saúde geral. Adotou-se inicialmente a AF, estimando os escores de acordo com o 

método de regressão (mínimos quadrados) e rotação Promax (que evidencia as variáveis 

mais importantes). O critério utilizado para a retenção dos fatores foi o de Kaiser e 

Caffley; assim, manteve-se para a análise apenas os fatores com autovalores maiores 

que 1.As variáveis com cargas fatoriais baixas (entre -0,3 e +0,3) foram excluídas do 

estudo. 

 As variáveis remanescentes foram submetidas à AF confirmatória. A adequação 

dos fatores em relação ao constructo foi avaliada pelo critério de Kaiser Meyer Olkin 

(KMO), que verifica se o conjunto de dados é adequado para ser submetido à AF, em 

uma escala de 0 a 1, assim categorizada: 

 

Valor do KMO Classificação 

0,00 – 0,20 Muito fraca 

0,20 – 0,40 Fraca 

0,40 – 0,60 Intermediária 

0,60 – 0,80 Boa 

0,80 – 1,00 Muito boa 

 

Quadro 3. Classificação dos valores do critério de Kaiser Meyer Olkin (KMO) em 

relação à adequação do conjunto de dados para a Análise Fatorial. 

 

Neste estudo, o método utilizado para o cálculo do KMO foi o algoritmo de 

Nakazawa (2011). A correlação entre os fatores também foi medida. 

Para o modelo final do escore continuo as variáveis remanescentes foram 

padronizadas e o EPMP Geral contínuo foi obtido pela média dessas variáveis após a 

padronização. Para a avaliação da confiabilidade interna das variáveis incluídas na AF 
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foram analisados os valores de Alfa de Cronbach para cada variável e o valor global. A 

categorização dos valores do Alfa de Cronbach é análoga à apresentada para o critério 

KMO. 

 

3.1.3.2 Categorização do EPMP contínuo 

 

Neste estudo, para a categorização do EPMP contínuo, foram utilizadas as 

variáveis que permaneceram no modelo final do EPMP contínuo, excluindo-se os 

municípios com alguma observação faltante. Isso significa que a análise de cluster, 

como também partiu das variáveis originais, funciona basicamente como uma 

categorização do EPMP Geral, derivado do procedimento anterior. 

O método de análise de conglomerados utilizado foi o de médias, o mais simples 

e comumente utilizado, que elabora os conglomerados a partir de médias das variáveis e 

de distâncias euclidianas quadradas entre as unidades de observação no espaço 

multidimensional (Everitt, 1980). Os municípios do país foram considerados as 

unidades de observação, e todas as variáveis do banco de dados foram utilizadas para o 

procedimento de formação dos conglomerados. 

A análise de conglomerados gerou uma variável multicategórica. Cada categoria 

é composta por um conjunto de observações próximas em termos do conjunto de 

valores observadores para todos os indicadores incluídos na análise, mas o significado 

teórico delas deve ser decifrado posteriormente.  

 

3.2. Comparação das Metodologias 

 

3.2.1. Diagrama de Bland-Altman 

 

 O diagrama de Bland-Altman foi utilizado para realizar a comparação entre o 

escore original de Celeste (2009) e o escore contínuo, proposto neste estudo para o ano 

de 2000. 

Um diagrama de Bland-Altman é um método de plotagem de dados utilizado na 

análise de duas diferentesmetodologias (Hanneman, 2008). Este diagrama e comumente 

utilizado para calcular Intervalos de Confiança (ICs) para a concordância entre cada 

variável quantitativa comparada. Este intervalo informa qual foi a distância entre as 

observações para a maioria das unidades de observação, comparando-se os dois 
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métodos. Se as diferenças dos ICs não são estatisticamente significativas, os dois 

métodos podem ser usados alternadamente; ou seja, em nosso caso, os dois escores 

apresentam a mesma validade (Figura 3).  

 

 

Fonte: Vianna et al., 1996. 

Figura 3. Exemplo de Diagrama de Bland-Altman para a concentração plasmática 

de sufentanil. 

 

Os diagramas de Bland-Altman também são utilizados para investigar qualquer 

possível discrepância entre as medições feitas pelos dois métodos e o valor verdadeiro 

(ou seja, viés proporcional). A existência de viés proporcional indica que os métodos 

não concordam em termos das amplitudes das medidas (ou seja, os limites de 

concodência entre as medidas dependemtanto de cada valor individual quanto da 

amplitude global das medidas). Para efetuar esta avaliaçãode forma quantitativa, a 

diferença entre os dois métodos deve ser realizada pelo cálculo das médiasdos dois 

métodos. Quando se identifica uma associação nas medidas dos dois métodos (através 

de uma inclinação significativa da linha de regressão), é necessário o cálculo do IC para 

esta associação. 

O procedimento de Bland-Altman assume uma relação linear entre erros e 

medições. Esta suposição é aceitável para variáveis como temperatura corporal, mas não 

para medições nas quais a magnitude do erro pode ter algum impacto negativo sobre as 

unidades de observação (no caso de pacientes, por exemplo, consequências clínicas). 
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Para efeitos de ilustração, utilizemos o caso da temperatura corporal. A diferença entre 

duas medições (viés) de 0,5°C para a temperatura corporal não é clinicamente mais 

importante para uma temperatura de 35°C do que uma de 39°C. No entanto, um viés de 

20mmHg para a pressão arterial é mais significativo para a uma pressão arterial 

diastólica de 80mmHg do que para uma de 100mmHg. Em outras palavras, a magnitude 

do erro tem de ser considerada em toda a amplitude de valores para os métodosa serem 

comparados.  

O valor médio da medição, o viés, o desvio-padrão da diferença e os limites de 

concordância são reportados no gráfico de Bland-Altman, assim apresentando os 

resultados de um estudo de comparação entre métodos. Além disso, a percentagem de 

erro deve ser incluída, quando a proporção de erro para a grandeza da medida clínica 

tem significância estatística. 

A interpretação dos resultados de um estudo de comparação entre métodos segue 

um algoritmo bem definido. O investigador deve especificar, na fase de delineamento 

do projeto, a diferença aceitável, que é utilizada para interpretar os resultados. Os 

resultados de viés e de precisão são comparados com as diferenças aceitáveis, 

especificadasa priori. Se ambas as medidas caem dentro dos critérios de pontos de corte 

definidos pelo pesquisador, o novo método pode ser usado de forma intercambiável com 

o método estabelecido (padrão ouro). Se o viés excede o critério, o novo método pode 

estar sobreou subestimando os valores da variável, em comparação com o que é obtido 

com o padrão ouro. Voltando-se ao exemplo da temperatura corporal, pode-sedefinir a 

prioricomo aceitável uma diferença de 0,2°C entre os métodos. Se os resultados 

mostram um desvio maior que 0,2°C, o novo método seria rejeitado como um substituto 

para o padrão ouro.  

É importante levar em consideração o erro aleatório, presente em qualquer 

medida, no momento da definição do ponto de corte para a identificação do viés (que é 

um erro sistemático). Voltando ao exemplo, se dois métodos de medida de temperatura 

apresentam um erro aleatório de ± 0,2°C, o ponto de corte para identificação de viés não 

pode ser menor que este valor, ou poderia ocorrer um julgamento incorreto de existência 

de viés quando, na verdade, o que realmente ocorre é apenas o erro aleatório já 

esperado. 

Neste estudo, o EPMP original foi considerado o Método 1 (“Original”), 

enquanto que o EPMP contínuo calculado com as novas variáveis de atenção geral à 
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saúde foi considerado o Método 2 (“Proposto”). Utilizou-se a definição da diferença 

aceitável calculada automaticamente pelo algoritmo de análise do pragrama estatístico 

R, que foi estimada em +/- 0,54. 

 

3.2.2. Análise de Variância 

 

 Embora este método estatístico não tenha sido utilizado no presente estudo, é 

importante apresentar os fundamentos da Análise de Variância (ANOVA), de forma a 

permitir um melhor entendimento do teste estatístico proposto no item 3.2.3. 

 O teste de hipóteses ANOVA consiste em uma comparação com base em 

variáveis quantitativas. A ANOVA visa fundamentalmente verificar se existe uma 

diferença significativa entre as médias das categorias (hipótese altenativa, ou H1). Isto 

significa que a ANOVA testa a hipótese nula (H0) de que as amostras de duas ou mais 

categorias são provenientes de populações com os mesmos valores médios. Outra forma 

de especificar H0 na ANOVA é assumir que as médias de um conjunto de variáveis 

numéricas são iguais entre as categorias de uma variável multicategórica ordinal ou 

nominal. Este procedimento estatístico também verifica se as variáveis categóricas 

exercem influência em alguma das variáveis numéricas, consideradas as variáveis 

dependentes. Diferentemente do teste t de Student, a ANOVA permite que variáveis 

com mais de duas categorias sejam comparadas ao mesmo tempo. De fato, os fatores 

avaliados podem ser de origem qualitativa ou quantitativa, mas a variável dependente 

deverá necessariamente ser contínua (Gelman, 2005). 

O teste é paramétrico e existem algumas regras para o seu emprego: (1) as 

unidades de análise que compõem cada grupo devem ser independentes entre si 

(independência intragrupo); (2) as unidades de análise de cada grupo devem ser 

independentes das unidades de análise dos outros grupos (independência intergrupo) e 

(3) os dados de todos os grupos devem ter distribuição normal e ter mesma 

variabilidade (homocedasticidade). 

A ANOVA baseia-se na comparação entre as variâncias entre grupos e 

intragrupos por meio de uma razão (f). A hipótese nula (H0) especifica que razão entre a 

variância entre grupos e a variância intragrupos é igual a um. Ou seja, a H0 supõe que 

estas duas variâncias são iguais, uma vez que as médias são iguais e que todos os grupos 

são amostra de uma mesma população. Através do cálculo de f e da obtenção dos graus 
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de liberdade, através do número de indivíduos e de categorias, chega-se ao Fcrítico. Se f 

for maior que Fcrítico rejeita-se H0, ou seja, a hipótese alternativa (H1) é considerada 

verdadeira e conclui-se que há diferença estatisticamente significativa na média de pelo 

menos uma das categorias de uma das variáveis independentes. 

 

3.2.3. Teste de Kruskal-Wallis 

 

A comparação entre o escore contínuo gerado neste estudo e o escore categórico 

gerado pela análise de conglomerados foi realizada por meio do uso de teste de Kruskal-

Wallis. As medianas do escore quantitativo foram estimadas para cada categoria do 

fator obtido por análise de conglomerados, obtendo-se ao final o teste de hipóteses da 

diferença entre as medianas do escore quantitativo por categoria do fator. 

A análise de variância de Kruskal-Wallis é um método não paramétrico que testa 

a independência das amostras do estudo, ou seja, se as amostras pertencem à mesma 

população ou se provêm de populações independentes. Este teste é utilizado para a 

comparação de mais de duas amostras independentes, ou não relacionados.  O 

equivalente paramétrico para este teste é a análise de variância (ANOVA) one-way.  

Quando o teste de Kruskal-Wallis conduz a resultados significativos, isto significa que 

pelo menos uma das amostras é diferente das outras; porém, o teste não é capaz de 

identificar qual(is) da(s) amostra(s) é diferente das demais.  

Uma vez que é um método não paramétrico, o teste de Kruskal-Wallis não 

assume a normalidade da distribuição, ao contrário do seu análogo paramétrico, a 

ANOVA. Contudo, o teste de fato assume uma distribuição de mesma escala e formato 

para cada grupo, exceto para as possíveis diferenças nas medianas. O teste de Kruskal-

Wallis também é indicado quando os grupos analisados são de tamanho desigual, ou 

seja, com números diferentes de unidades de observação (CHAN e WALMSLQR, 

1997).  

As etapas do teste de Kruskal-Wallis consistem em: 

1. Gerar uma variável rank através da ordenação de todos os dados da amostra. 

Esta variável é gerada sem considerar o pertencimento a um determinado grupo, 

ou seja, os valores da variável de interesse são ordenados do menor para o maior 

valor, da unidade de observação 1 (menor valor) a N (maior valor), ignorando o 

pertencimento a grupo.  
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2. Calcular a média geral dos valores da variável rank para a amostra global. 

3. Calcular a média dos valores da variável rank por grupo.  

4. A estatística de teste é dada por:  

 em que:  

o  é o número de observações no grupo  

o  é o valor da variável rank para a unidade de observação  do grupo  

o  é o número total de observações em todos os grupos (tamanho da 

amostra) 

o  , ou seja, a média da variável rank dentro do grupo, 

o  é a média global da variável rank. 

 

5. Finalmente, o valor de p é obtido pela comparação da distribuição de K com 

uma distribuição de probabilidade de 2
 com número de graus de liberdade 

definido por: número de grupos – 1. A hipótese nula do teste é definida pela 

igualdade das medianas dos grupos.  

6. Se a estatística do teste não é significativa, então não há evidências de diferenças 

nas medianas das amostras (grupos).  No entanto, se o teste é significativo, então 

existe uma diferença entre, pelo menos, duas das amostras.  Portanto, podem-se 

usar comparações entre os pares de amostras individuais. 

 

3.3. Procedimento de Análise Estatística 

 

 Para a execução dos procedimentos de análise estatística, incluindo a geração de 

escores, foram utilizados os algoritmos de análise fatorial, análise de conglomerados, 

geração do diagrama de Bland-Altman e do teste de Kruskal-Wallis do ambiente de 

análise estatística R versão 3.0.2 (R Core Team, 2013), utilizando-se a biblioteca de 

interface gráfica de usuário e comandos predefinidos RCommander (Rcmdr) (Fox, 

2005). 
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4. Resultados 

 

4.1. Análise de correlação 

 

A análise de correlação das variáveis incluídas no estudo demonstrou que não 

houve correlação alta (r>0,8) entre variáveis de dimensões diferentes, de forma similar 

aos achados do estudo de Celeste (2009). Assim, pôde-se considerar que todas as 

variáveis de dimensões diferentes eram não correlacionadas, e com isso puderam ser 

mantidas para a análise explorátória. 

A Tabela 1 apresenta as correlações entre variáveis pré-selecionadas. As 

correlações dentro das dimensões foram mais altas do que entre as dimensões. No 

entanto, houve uma correlação considerada forte entre as novas variáveis incluídas, 

referentes à atenção geral à saúde: a “Taxa média de Procedimentos na categoria 

‘Procedimento Básico’ por mil habitantes, 2000-2002” (cober.1) e a “Taxa média de 

procedimentos ambulatoriais (todas as categorias) por mil habitantes, 2000-2002” 

(cober.2) (r=0,92). O mesmo ocorreu entre duas variáveis da dimensão “Educação”, o 

“Percentual de crianças de 4 a 5 anos na pré-escola, 2000” (escol.1) e o “Percentual de 

crianças de 5 a 6 anos na escola, 2000” (escol.2), (r=0,87). 

 

4.2. Análise explratória 

  

A análise exploratória das variáveis iniciou-se com dez Fatores (número máximo 

de Fatores permitido no ambiente de análise estatística R versão 3.0.2 para este conjunto 

de variáveis), mas não houve convergência, sendo então realizada uma nova análise 

exploratória com nove fatores. Utilizando-se o critério de Kaiser e Caffley, a análise 

exploratória foi sendo reiterada, até que foram retidos quatro Fatores com critério de 

Kaiser e Caffley> 1. Os resultados dessa análise são apresentados na Tabela 2. 

O Fator 1 foi o que apresentou o maior autovalor (2,534) e obteve o maior 

percentual de variância explicada (16,9%). As variáveis propostas “Taxa média de 

internações por diabetes mellitus por mil habitantes, 2001” (cober.3), “Taxa média de 

internações por gastroenterite por mil habitantes, 2001” (cober.4) e “Participação da 

receita própria aplicada em Saúde conforme a EC 29/2000, média 2000-2003” (finan.1) 

não apresentaram, para nenhum Fator, cargas maiores que |0,3|, tendo sido excluídas do 

estudo. 
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Tabela 1. Matriz de correlação entre variáveis da análise no processo de construção do EPMP. Brasil, 2000. 

 

Variável* cober.1 cober.2 cober.3 cober.4 finan.1 finan.2 capac.1 capac.2 escol.1 escol.2 escol.3 trab.inf infra.1 infra.2 infra.3 

cober.1 1,00 

              cober.2 0,92 1,00 

             cober.3 0,00 0,07 1,00 

            cober.4 0,00 -0,01 0,03 1,00 

           finan.1 0,07 0,10 0,03 -0,05 1,00 

          finan.2 0,29 0,31 0,09 -0,11 0,40 1,00 

         capac.1 0,18 0,24 0,12 -0,06 0,17 0,45 1,00 

        capac.2 0,20 0,25 0,19 -0,02 0,01 0,39 0,47 1,00 

       escol.1 0,02 0,10 0,05 0,11 0,03 0,09 0,15 0,07 1,00 

      escol.2 0,09 0,15 0,14 0,05 0,06 0,21 0,22 0,21 0,87 1,00 

     escol.3 0,06 0,11 0,26 -0,05 0,08 0,26 0,20 0,32 0,25 0,47 1,00 

    trab.inf -0,08 -0,18 -0,06 0,13 -0,11 -0,06 -0,07 0,03 -0,15 -0,13 -0,02 1,00 

   infra.1 0,02 0,18 0,27 -0,18 0,20 0,19 0,19 0,12 0,12 0,23 0,26 -0,36 1,00 

  infra.2 0,08 0,25 0,31 -0,17 0,15 0,25 0,20 0,24 0,20 0,34 0,45 -0,51 0,61 1,00 

 infra.3 0,12 0,25 0,22 -0,11 0,11 0,16 0,14 0,19 0,24 0,37 0,38 -0,50 0,56 0,75 1,00 

*Correlação entre variáveis da mesma dimensão (células cinza) e entre variáveis de dimensões diferentes (células negras e fontes brancas marcam as correlações >|0,3|). 
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Tabela 2. Resultado da análise fatorial exploratória das variáveis com retenção de 

quatro fatores. Brasil, 2000. 

  

Variável Cargas* 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

cober.1 
  

0,921 
 

cober.2 
  

0,960 
 

cober.3 0,256 
  

0,193 

cober.4 -0,202 0,156 
  

finan.1 
   

0,230 

finan.2 
   

0,633 

capac.1 
   

0,599 

capac.2 
   

0,661 

escol.1 
 

0,927 
 

-0,104 

escol.2 
 

0,956 
  

escol.3 0,231 0,250 -0,122 0,397 

trab.inf -0,661 
 

-0,104 0,272 

infra.1 0,676 
   

infra.2 0,895 
   

infra.3 0,805 
   

Autovalor 2,534 1,877 1,816 1,563 

Variância explicada 16,9% 12,5% 12,1% 10,4% 

*Cargas fatoriais>0,3 ou <-0,3 (células cinza). 
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4.3. Análise confirmatória 

 

Os quatro Fatores descritos na análise fatorial confirmatória das variáveis 

explicam 63,1% da variância total. A adequação dos Fatores ao constructo, medida pelo 

KMO, apresentou um resultado de 0,67, considerado bom. A Tabela 3 apresenta os 

resultados dessa análise e é possível observar que, das dimensões teorizadas 

inicialmente, a dimensão “Direitos da criança”, composta por uma única variável, 

carregou significativamente (carga>|0,3|) no Fator “Saneamento e Infraestrutura 

Social”. A dimensão teorizada “Serviços de saúde” foi subdividida entre os fatores 

“Cobertura de Serviços de Saúde” e “Infraestrutura dos Serviços de Saúde”, sendo que 

este último Fator também carregou significativamente a variável “Percentual de crianças 

de 7 a 14 anos que frequentam a escola, 2000” (escol.3), que no escore proposto por 

Celeste foi eliminada na análise exploratória. 

A correlação entre os quatro Fatores produzidos na análise confirmatória está 

descrita na Tabela 4. Observa-se que não ocorreu nenhum caso de correlação forte 

(r>0,8) entre estes Fatores, o que sugere separação dimensional entre os mesmos; em 

outras palavras, os quatro Fatores produzidos nesta etapa da análise provavelmente 

representam dimensões diferentes das políticas públicas municipais. 
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Tabela 3. Resultado da análise fatorial confirmatória das variáveis municipais. Brasil, 2000. 

 

Representação de políticas municipais Fatores* 

Dimensões Teorizadas Variáveis 

utilizadas 

Saneamento e 

Infraestrutura 

Social 

Educação 

Cobertura dos 

Serviços de 

Saúde 

Infraestrutura 

dos Serviços de 

Saúde 

1 - Serviços de Saúde cober.1     0,931   

 

cober.2 
  

0,968 
 

 
finan.2 

  
0,106 0,563 

 capac.1 
   

0,576 

  capac.2       0,707 

2 – Educação escol.1   0,946   -0,127 

 
escol.2 

 
0,966 

  
  escol.3 0,249 0,233 -0,131 0,412 

3 - Direitos da Criança trab.inf -0,645     0,257 

4 - Infraestrutura e Saneamento infra.1 0,679       

 

infra.2 0,900 
  

0,120 

 infra.3 0,797       

Percentual de variância explicada   20,0% 15,8% 15,4% 11,9% 

*Cargas fatoriais >0,3 ou <-0,3 (células cinza). 
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Tabela 4. Matriz de correlação entre os fatores encontrados. Brasil, 2000. 

 

  

Fator 1: 

Saneamento e 

Infraestrutura 

Social 

Fator 2: 

Educação 

Fator 3: 

Cobertura 

de Serviços 

de Saúde 

Fator 4: 

Infraestrutura 

de Serviços de 

Saúde 

Fator 1 1       

Fator 2 -0,077 1 

  Fator 3 0,185 -0,358 1 

 Fator 4 -0,303 0,316 -0,300 1 

 

 

4.4.EPMP contínuo 

 

As estatísticas descritivas das variáveis utilizadas no EPMP contínuo, assim 

como dos Fatores e do próprio escore contínuo, estão representadas na Tabela 5. O 

histograma do EPMP contínuo está representado na Figura 4. Optou-se por não realizar 

testes de normalidade para estas variáveis, pois estes testes apresentam alta 

probabilidade de rejeição da hipótese nula (ou seja, identificam qualquer pequeno 

desvio das variáveis como não normais) em tamanhos amostrais maiores que 5.000 

observações, como é o caso do presente estudo. Como opção para avaliação da 

normalidade das variáveis propostas, estimou-se a curtose e a simetria das mesmas. 

Assim, considerou-se que nenhuma das variáveis possui distribuição normal, já que 

nenhuma delas apresentou valores de curtose e simetria iguais a zero. Isso pode ser 

igualmente visualizado através dos histogramas das variáveis originais, apresentados na 

Figura 5. 
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Tabela 5. Descrição das variáveis, fatores e do EPMP contínuo. Brasil, 2000. 

 

Variável N Média 
Desvio-

padrão 
Min Max Simetria Curtose 

cober.1 5507 7758,649 3715,476 0,000 42911,820 1,786 7,219 

cober.2 5507 9217,048 4260,982 0,000 46770,470 1,502 5,440 

finan.2 5472 113,426 57,355 8,410 739,473 2,324 11,922 

capac.1 5507 1,873 1,590 0,000 68,209 14,919 560,836 

capac.2 5507 643,333 393,264 0,000 5012,330 1,632 6,476 

escol.1 5507 45,783 17,207 1,840 99,660 0,147 -0,582 

escol.2 5507 69,315 14,212 13,580 99,580 -0,664 0,109 

escol.3 5507 88,898 6,198 38,990 98,730 -1,975 7,088 

trab.inf 5507 10,612 7,569 0,510 78,500 1,861 5,091 

infra.1 5507 22,305 28,783 0,000 98,746 1,083 -0,215 

infra.2 5507 51,872 27,146 0,000 99,417 -0,100 -1,076 

infra.3 5507 56,750 24,180 0,000 99,971 -0,422 -0,588 

Fator 1 5472 0,000 1,026 -3,767 3,024 0,012 -0,578 

Fator 2 5472 0,000 1,078 -3,765 2,743 -0,263 -0,237 

Fator 3 5472 0,000 1,037 -2,776 8,871 1,563 6,402 

Fator 4 5472 0,000 0,909 -2,234 14,293 1,691 12,877 

Escore 5472 0,002 0,508 -2,060 4,564 0,147 1,843 

 

 

 

Figura 4. Histograma dos valores do EPMP proposto. Brasil, 2000. 
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Figura 5. Histograma das variáveis selecionadas para compor o EPPM. Brasil, 

2000. 
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Figura 5. Histograma das variáveis selecionadas para compor o EPPM. Brasil, 

2000 (continuação). 
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Os dados de confiabilidade interna do EPMP contínuo estão descritos na Tabela 

6. Os valores de Alfa de Cronbach padronizados foram considerados bons para todas as 

variáveis e para o escore. Este fato não ocorre quando são observados os valores sem 

padronização. As variáveis propostas “Taxa média de Procedimentos na categoria 

‘Procedimento Básico’ por mil habitantes, 2000-2002” (cober.1) e “Taxa média de 

procedimentos ambulatoriais (todas as categorias) por mil habitantes, 2000-2002” 

(cober.2) foram as únicas que apresentaram correlação forte em relação ao construto 

(r=0,905 e r=0,921, respectivamente), o que muito provavelmente resultou na separação 

destas variáveis em um Fator isolado. A variável “Percentual de crianças de 10 a 14 

anos que trabalham, 2000” (trab.inf) é a única que se relaciona com o contructo de 

forma negativa (r = -0,138). 

 

Tabela 6. Descrição dos dados de confiabilidade interna do EPMP e das 

variáveisque o compõem. Brasil, 2000. 

 

Variável N Sinal Alfa Alfa padronizado r (variável, total) 

cober.1 5507 + 0,0687 0,7275 0,9054 

cober.2 5507 + 0,0593 0,7110 0,9211 

finan.2 5472 + 0,5373 0,7119 0,3233 

capac.1 5507 + 0,5398 0,7160 0,2456 

capac.2 5507 + 0,5279 0,7132 0,2366 

escol.1 5507 + 0,5397 0,7257 0,0691 

escol.2 5507 + 0,5396 0,6995 0,1396 

escol.3 5507 + 0,5398 0,7065 0,1091 

trab.inf 5507 - 0,5400 0,8000 -0,1381 

infra.1 5507 + 0,5394 0,7220 0,1214 

infra.2 5507 + 0,5391 0,7040 0,1901 

infra.3 5507 + 0,5392 0,7091 0,2062 

Alfa global 
 

0,5354 0,7397 
 

 

Para uma análise do EPMP contínuo optou-se pela apresentação das médias 

estaduais em uma ordenação do escore do mais negativo para o mais positivo, por 

Unidade Federativa (UF), conforme apresentado na Tabela 7. Os estados do Amazonas 
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(-1,107) e Acre (-1,026) apresentaram as médias mais negativas do escore, sendo 

seguidos pelos outros Estados das regiões Norte e Nordeste. Os estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo apresentaram médias mais positivas para o EPMP contínuo (0,677 e 

0,485, respectivamente). 

 

Tabela 7. Resultados do EPMP contínuo por UF. Brasil, 2000. 

 

UF Média Desvio-padrão Mínimo Máximo N 

AM -1,107 0,487 -1,985 0,213 62 

AC -1,026 0,465 -2,060 -0,187 22 

PA -0,660 0,432 -1,837 0,467 136 

RO -0,552 0,375 -1,420 0,177 52 

MA -0,528 0,374 -1,450 0,783 201 

RR -0,494 0,460 -1,360 0,559 15 

PI -0,303 0,367 -1,141 0,943 217 

BA -0,274 0,394 -1,701 1,383 415 

AP -0,257 0,380 -0,861 0,400 16 

AL -0,243 0,306 -0,999 0,575 100 

TO -0,238 0,424 -1,528 1,276 139 

PE -0,151 0,320 -1,020 0,900 184 

CE -0,106 0,272 -0,890 0,634 184 

MS -0,089 0,307 -0,921 0,718 77 

PB -0,052 0,291 -0,577 1,175 223 

RS -0,033 0,327 -1,197 0,981 467 

MT 0,008 0,500 -1,001 2,304 126 

MG 0,111 0,477 -1,166 2,183 853 

PR 0,126 0,420 -0,928 1,521 399 

SC 0,134 0,347 -0,785 1,421 293 

SE 0,142 0,352 -0,609 1,056 75 

ES 0,160 0,390 -0,624 1,667 77 

GO 0,172 0,436 -1,120 1,332 242 

RN 0,206 0,354 -0,564 1,455 161 

SP 0,485 0,397 -0,719 2,535 645 

RJ 0,677 0,616 -0,279 4,564 91 

 

As metodologias proprosta e original de produção do EPMP contínuo, 

comparadas mediante a utilização do diagrama de Bland-Altman, são apresentadas na 

Figura 6. Nota-se que há uma proporção significativamente alta de municípios que 

divergem em relação aos seus valores nos dois escores, o que se reflete nas estatísticas 
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descritivas calculadas para o diagrama; a amplitude do EPMP proposto é maior e a 

mediana é menor que a do EPMP original (Tabela 8). Como resultado, há uma diferença 

estatisticamente significativa nos modelos comparativos das médias e dos desvios 

padrão dos EPMP original e proposto (Tabela 9). Apesar disto, a correlação entre os 

escores é muito alta e estatisticamente significativa (r=0,8616 e p<0,0001 IC95% 

0,8547-0,8683). 

 

Tabela 8. Estatísticas descritivas da comparação dos EPMP original e proposto 

estimadas para o Diagrama de Bland-Altman. Brasil, 2000. 

 

Método n  Mínimo Mediana Máximo 

Original 5.472 -1,510 -0,027 3,420 

Proposto 5.472 -2,060 -0,004 4,564 

 

 

Tabela 9. Parâmetros comparativos de conversão entre os EPMP original e 

proposto, estimado para o Diagrama de Bland-Altman. Brasil, 2000. 

 

Do: Original Proposto 

Para o: Original Proposto Original Proposto 

Comparação entre as médias 

α(β0) 0 0 0 0 

Β 1 1,019 0,981 1 

Desvio padrão NA 0,272 0,267 NA 

P NA 0,011 0,011 NA 

Comparação das diferenças 

α(β0) 0 0 0 0 

Β 0 0,019 -0,019 0 

Desvio padrão NA 0,27 -0,27 NA 

Comparação dos desvios padrão 

α(β0) NA 0,25 0,25 NA 

Β NA 0,024 0,024 NA 

P NA < 0,0001 < 0,0001 NA 
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Figura 6. Diagrama de Bland-Altman (à esquerda) e correlação (à direita) entre o EPMP original e o proposto. Brasil, 2000. 
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A Tabela 10 apresenta a correlação entre as variáveis específicas da área de 

saúde bucal, constantes do EPMP original, e as variáveis de atenção geral à saúde, 

propostas como substitutas no EPMP proposto no presente estudo. Nota-se que, para a 

maioria das variáveis, há uma correlação de valor muito baixo a intermediário, ao que 

pode se atribuir as diferenças estatisticamente significativas encontradas entre os dois 

EPMP quando da modelagem do diagrama de Bland-Altman. 

Entretanto, não se pode atribuir esta baixa correlação a uma escolha indevida de 

variáveis para a substituição. Por exemplo, em termos de construto teórico, a variável 

“Taxa média de procedimentos preventivos por mil habitantes, 2000-2002” (COBER1) 

é uma proporção da variável de cobertura de “Taxa média de Procedimentos na 

categoria ‘Procedimento Básico’ por mil habitantes, 2000-2002” (cober.1). Entretanto, a 

desarticulação entre a Atenção Básica e a Atenção à Saúde Bucal ainda existente em 

2000 (a ser discutida com maior detalhamento no próximo Capítulo) leva a uma baixa, 

embora estatisticamente significativa (r = 0,3234, p <0,0001), correlação entre estas 

duas variáveis quando da análise dos dados empíricos. Uma possível explicação para tal 

fato pode ser que, em 2000, parte dos municípios com cobertura alta de ações básicas de 

saúde em geral ainda apresentavam baixa cobertura de implementação de serviços de 

atenção à saúde bucal, e assim a cobertura destes serviços encontra-se baixa para este 

ano. Isto pode ser corroborado pelo fato de que apenas uma das variáveis de capacidade 

instalada para servidos de saúde em geral (“Taxa de profissionais de nível superior no 

sistema público de saúde por mil habitantes, 2002” - capac.1) tem correlação 

intrmediária com uma das variáveis correspondentes aos serviços de saúde bucal (“Taxa 

de dentistas no sistema público de saúde por mil habitantes, 2002” - CAPAC1) 

(r=0,7544, p <0,0001), as demais correlações desta sub-dimensão apresentam valores 

estatisticamente significativos, porém baixos. 
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Tabela 10. Correlação entre as variáveis originais do EPMP original (saúde bucal) e proposto (saúde geral). Brasil, 2000. 

 

Variável Variáveis do EPMP original  

r, (p) 

Variáveis do EPMP proposto 

r, (p) 

CAPAC1 CAPAC2 COBER1 COBER2 COBER3 capac.1 capac.2 cober.1 cober.2 cober.3 cober.4 

V
a
ri

á
v
ei

s 
d

o
 E

P
M

P
 

 o
ri

g
in

a
l 

CAPAC1 1,0000           

CAPAC2 0,6942 

(<0,0001) 

1,0000          

COBER1 0,1686 

(<0,0001) 

0,1864 

(<0,0001) 

1,0000         

COBER2 0,2858 

(<0,0001) 

0,2828 

(<0,0001) 

0,5874 

(<0,0001) 

1,0000        

COBER3 0,2192 

(<0,0001) 

0,2377 

(<0,0001) 

0,2431 

(<0,0001) 

0,4166 

(<0,0001) 

1,0000       

V
a

ri
á

v
ei

s 
d

o
 E

P
M

P
  

p
ro

p
o

st
o
 

capac.1 0,7544 

(<0,0001) 

0,4745 

(<0,0001) 

0,1209 

(<0,0001) 

0,2063 

(<0,0001) 

0,1233 

(<0,0001) 

1,0000      

capac.2 0,4704 

(<0,0001) 

0,5130 

(<0,0001) 

0,1721 

(<0,0001) 

0,2804 

(<0,0001) 

0,1527 

(<0,0001) 

0,474 

(<0,0001) 

1,0000     

cober.1 0,1712 

(<0,0001) 

0,1712 

(<0,0001) 

0,3234 

(<0,0001) 

0,4980 

(<0,0001) 

0,3688 

(<0,0001) 

0,1850 

(<0,0001) 

0,1991 

(<0,0001) 

1,0000    

cober.2 0,1639 

(<0,0001) 

0,1320 

(<0,0001) 

0,3149 

(<0,0001) 

0,4929 

(<0,0001) 

0,3102 

(<0,0001) 

0,2447 

(<0,0001) 

0,2544 

(<0,0001) 

0,9153 

(<0,0001) 

1,0000   

cober.3 0,1299 

(<0,0001) 

0,0837 

(<0,0001) 

0,0635 

(<0,0001) 

0,1524 

(<0,0001) 

0,0229 

(0,0890) 

0,1221 

(<0,0001) 

0,1926 

(<0,0001) 

0,0017 

(0,9018) 

0,0747 

(<0,0001) 

1,0000  

cober.4 -0,0615 

(<0,0001) 

-0,0535 

(<0,0001) 

-0,0835 

(<0,0001) 

-0,1486 

(<0,0001) 

0,0366 

(0,0067) 

-0,0594 

(<0,0001) 

-0,0230 

(0,0875) 

-0,0038 

(0,7803) 

-0,0147 

(0,2739) 

0,037 

(0,0060) 

1,0000 
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4.5. Categorização do EPMP proposto 

 

 A análise de conglomerados foi realizada para a categorização do EPMP 

proposto; para tal, todas as varíáveis do EPMP foram incluídas e foram excluídos os 

municípios que com alguma observação faltante. A análise foi realizada um mínimo de 

2 e um máximo de 10 conglomerados, o qual foi utilizado na categorização final, pois 

este resultou no maior valor do qui-quadrado o para teste de Kruskal-Wallis (2
=1721,6 

para 9 graus de liberdade e p< 0,0001) entre as categorizações realizadas. 

 A Tabela 10 apresenta os conglomerados, ordenados pela média do EPMP do 

valor mais negativo para o mais positivo, assim como as estatísticas descrivas de cada 

um dos 10 conglomerados. O Conglomerado 2 agregou o maior número de municípios 

(N = 1196) e foi o terceiro na ordenação. Já o Conglomerado 8 agregou o menor 

número de municípios (N = 80), sendo o décimo na ordenação, e apresentando o maior 

desvio padrão entre os conglomerados (s = 0,535). O Conglomerado 4 (N=578), o sexto 

na ordenação, apresentou o menor desvio-padrão (s = 0,375) entre os conglomerados 

gerados pela categorização do EPMP proposto.  

 

Tabela 11. Ordenação dos conglomerados pela média do EPMP contínuo proposto. 

Brasil, 2000. 

 

Ordenação Conglomerado Média Desvio-padrão Mim Max N 

1 10 -0,597 0,506 -2,060 0,470 366 

2 6 -0,268 0,380 -1,420 1,209 793 

3 2 -0,172 0,384 -1,193 1,238 1196 

4 7 -0,040 0,417 -1,300 1,496 612 

5 1 0,093 0,383 -1,051 1,148 582 

6 4 0,173 0,375 -1,035 1,421 578 

7 3 0,335 0,447 -0,860 1,903 403 

8 5 0,339 0,475 -0,948 4,564 673 

9 9 0,468 0,427 -0,562 1,567 189 

10 8 0,857 0,535 -0,350 2,535 80 
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As Tabelas 12a, b e c apresentam as frequências absoltutas e relativas (linha e 

coluna) de municípios de cada UF distribuídos nos conglomerados.  

A observação da Tabela 12b permite descrever os conglomerados mais 

representativosde cada UF. O estado do Amapá apresentou a maior proporção de 

municípios distribuída igualmente em dois Conglomerados (3 e 6).Os Estados de 

Rondônia, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina Mato Grosso do Sul e 

Goiás apresentaram a maior proporção de municípios alocados no Conglomerado 2.O 

estado do Paraná apresentou a maior proporção de municípios alocados no 

Conglomerado 1; Mato Grosso, no Conglomerado 3; São Paulo, no Conglomerado 4; 

Rio de Janeiro, no Conglomerado 5; Ceará e Rio Grande do Sul, no Conglomerado 6; 

Tocantins no Conglomerado 7; e Acre, Amazonas e Roraima, no Conglomerado 10. 

A Tabela 12c apresenta a contribuição percentual de cada UF nos 

conglomerados, permitindo assim a descrição das UFs mais representativas em cada 

conglomerado. Os estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná foram os 

maisrepresentativos nos Conglomerados 1, 3 e 7; Minas Gerais foi igualmente o estado 

mais representativo no Conglomerado 2. Bahia, Minas Gerais e São Paulo foram os 

estados mais representativos no Conglomerado 4. Minas Gerais e São Paulo, novamente 

se destacaram no Conglomerado 5; Minas Gerais e Rio Grande do Sul, no 

Conglomerado 6; Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Goiás, no 

Conglomerado 8; Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Goiás, no 

Conglomerado 9; e Maranhão e Rio Grande do Sul no Conglomerado 10. Um fato 

interessante a ser ressaltado é que todas as nove UFs citadas nesta descrição estão entre 

as dezesseis UFs com maior número de municípios que, em consequência, apresentam 

mais de cem municípios incluídos nesta análise de conglomerados. 
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Tabela 12a. Frequência dos municípios nos conglomerados por UF, em ordem 

crescente da média do escore EPMP proposto. Brasil, 2000. 

 

UF Conglomerados (ordem) 

10 6 2 7 1 4 3 5 9 8 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

RO 0 3 10 5 6 9 6 8 3 2 

AC 15 0 5 0 1 1 0 0 0 0 

AM 36 14 3 3 3 2 0 0 1 0 

RR 7 5 1 0 0 2 0 0 0 0 

PA 20 26 49 19 4 8 1 6 1 2 

AP 2 3 2 0 0 1 3 2 2 1 

TO 6 16 21 22 14 7 18 19 8 8 

MA 37 46 52 26 11 6 5 15 2 1 

PI 14 31 69 31 16 15 5 28 7 1 

CE 11 64 53 12 10 27 3 4 0 0 

RN 3 7 36 31 32 7 16 25 4 0 

PB 4 42 107 30 13 19 1 7 0 0 

PE 3 14 49 39 27 28 6 17 1 0 

AL 1 6 26 18 16 0 10 21 2 0 

SE 1 3 21 12 9 4 8 10 7 0 

BA 27 73 108 41 29 71 11 44 9 2 

MG 25 103 175 86 110 71 93 135 41 14 

ES 2 7 16 12 15 8 6 10 1 0 

RJ 0 0 0 0 2 42 2 43 1 1 

SP 4 29 72 61 72 169 54 143 29 12 

PR 2 15 74 62 81 7 74 61 20 3 

SC 16 68 81 34 22 26 17 19 8 2 

RS 119 193 85 23 10 30 1 6 0 0 

MS 8 10 25 6 16 7 1 4 0 0 

MT 0 4 11 10 25 3 29 11 21 12 

GO 3 11 45 29 38 8 33 35 21 19 
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Tabela 12b. Distribuição percentual (linha) dos municípios por UF, em ordem 

crescente da média do escore EPMP proposto. Brasil, 2000. 

 

UF Conglomerados (ordem)* Total N 

10 6 2 7 1 4 3 5 9 8 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

RO 0 5,8 19,2 9,6 11,5 17,3 11,5 15,4 5,8 3,8 100 52 

AC 68,2 0 22,7 0 4,5 4,5 0 0 0 0 100 22 

AM 58,1 22,6 4,8 4,8 4,8 3,2 0 0 1,6 0 100 62 

RR 46,7 33,3 6,7 0 0 13,3 0 0 0 0 100 15 

PA 14,7 19,1 36 14 2,9 5,9 0,7 4,4 0,7 1,5 100 136 

AP 12,5 18,8 12,5 0 0 6,2 18,8 12,5 12,5 6,2 100 16 

TO 4,3 11,5 15,1 15,8 10,1 5 12,9 13,7 5,8 5,8 100 139 

MA 18,4 22,9 25,9 12,9 5,5 3 2,5 7,5 1 0,5 100 201 

PI 6,5 14,3 31,8 14,3 7,4 6,9 2,3 12,9 3,2 0,5 100 217 

CE 6 34,8 28,8 6,5 5,4 14,7 1,6 2,2 0 0 100 184 

RN 1,9 4,3 22,4 19,3 19,9 4,3 9,9 15,5 2,5 0 100 161 

PB 1,8 18,8 48 13,5 5,8 8,5 0,4 3,1 0 0 100 223 

PE 1,6 7,6 26,6 21,2 14,7 15,2 3,3 9,2 0,5 0 100 184 

AL 1 6 26 18 16 0 10 21 2 0 100 100 

SE 1,3 4 28 16 12 5,3 10,7 13,3 9,3 0 100 75 

BA 6,5 17,6 26 9,9 7 17,1 2,7 10,6 2,2 0,5 100 415 

MG 2,9 12,1 20,5 10,1 12,9 8,3 10,9 15,8 4,8 1,6 100 853 

ES 2,6 9,1 20,8 15,6 19,5 10,4 7,8 13 1,3 0 100 77 

RJ 0 0 0 0 2,2 46,2 2,2 47,3 1,1 1,1 100 91 

SP 0,6 4,5 11,2 9,5 11,2 26,2 8,4 22,2 4,5 1,9 100 645 

PR 0,5 3,8 18,5 15,5 20,3 1,8 18,5 15,3 5 0,8 100 399 

SC 5,5 23,2 27,6 11,6 7,5 8,9 5,8 6,5 2,7 0,7 100 293 

RS 25,5 41,3 18,2 4,9 2,1 6,4 0,2 1,3 0 0 100 467 

MS 10,4 13 32,5 7,8 20,8 9,1 1,3 5,2 0 0 100 77 

MT 0 3,2 8,7 7,9 19,8 2,4 23 8,7 16,7 9,5 100 126 

GO 1,2 4,5 18,6 12 15,7 3,3 13,6 14,5 8,7 7,9 100 242 

*Células negras e fontes brancas marcam o valor mais representativo de cada UF. 
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Tabela 12c. Distribuição percentual (coluna) dos municípios por UF, em ordem 

crescente da média do escore EPMP proposto. Brasil, 2000. 

 

UF Conglomerados (ordem)* 

10 6 2 7 1 4 3 5 9 8 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

RO 0,0 0,4 0,8 0,8 1,0 1,6 1,5 1,2 1,6 2,5 

AC 4,1 0,0 0,4 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

AM 9,8 1,8 0,3 0,5 0,5 0,3 0,0 0,0 0,5 0,0 

RR 1,9 0,6 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

PA 5,5 3,3 4,1 3,1 0,7 1,4 0,2 0,9 0,5 2,5 

AP 0,5 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,7 0,3 1,1 1,2 

TO 1,6 2,0 1,8 3,6 2,4 1,2 4,5 2,8 4,2 10,0 

MA 10,1 5,8 4,3 4,2 1,9 1,0 1,2 2,2 1,1 1,2 

PI 3,8 3,9 5,8 5,1 2,7 2,6 1,2 4,2 3,7 1,2 

CE 3,0 8,1 4,4 2,0 1,7 4,7 0,7 0,6 0,0 0,0 

RN 0,8 0,9 3,0 5,1 5,5 1,2 4,0 3,7 2,1 0,0 

PB 1,1 5,3 8,9 4,9 2,2 3,3 0,2 1,0 0,0 0,0 

PE 0,8 1,8 4,1 6,4 4,6 4,8 1,5 2,5 0,5 0,0 

AL 0,3 0,8 2,2 2,9 2,7 0,0 2,5 3,1 1,1 0,0 

SE 0,3 0,4 1,8 2,0 1,5 0,7 2,0 1,5 3,7 0,0 

BA 7,4 9,2 9,0 6,7 5,0 12,3 2,7 6,5 4,8 2,5 

MG 6,8 13,0 14,6 14,1 18,9 12,3 23,1 20,1 21,7 17,5 

ES 0,5 0,9 1,3 2,0 2,6 1,4 1,5 1,5 0,5 0,0 

RJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 7,3 0,5 6,4 0,5 1,2 

SP 1,1 3,7 6,0 10,0 12,4 29,2 13,4 21,2 15,3 15,0 

PR 0,5 1,9 6,2 10,1 13,9 1,2 18,4 9,1 10,6 3,8 

SC 4,4 8,6 6,8 5,6 3,8 4,5 4,2 2,8 4,2 2,5 

RS 32,5 24,3 7,1 3,8 1,7 5,2 0,2 0,9 0,0 0,0 

MS 2,2 1,3 2,1 1,0 2,7 1,2 0,2 0,6 0,0 0,0 

MT 0,0 0,5 0,9 1,6 4,3 0,5 7,2 1,6 11,1 15,0 

GO 0,8 1,4 3,8 4,7 6,5 1,4 8,2 5,2 11,1 23,8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 366 793 1196 612 582 578 403 673 189 80 

*Células negras e fontes brancas marcam os valores mais representativos de cada conglomerado. 
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5. Discussão 

 

O presente estudo apresentou uma revisão do EPMP proposto por Celeste 

(2009), originalmente específico para a Saúde Bucal, em uma tentativa de ampliá-lo 

para a análise da atenção à saúde em geral. É importante ressaltar primeiramente que, 

embora houvesse outras variáveis que poderiam ser incluídas no processo de revisão do 

EPMP, a proposta deste estudo foi replicar o EPMP já existente, substituindo apenas as 

variáveis odontológicas por variáveis consideradas análogas para a área de atenção geral 

à saúde. Esta decisão metodológica foi tomada com o intuito de manter, o máximo 

possível, a comparabilidade com o EPMP original. Este foi também o motivo principal 

para a não realização de ajustes pela estrutura demografica, visto que este procedimento 

não foi realizado para a elaboração do EPMP original (Celeste, 2009). 

Em relação à proposta de categorização do EPMP por conglomerados, observou-

se que a análise da distribuição dos municípios por conglomerados apresenta resultados 

mais informativos quando se calcula o percentual de municípios de uma dada UF em 

cada um dois conglomerados (percentual linha). Através desta análise, pôde-se 

identificar uma grande concentração de municípios das macrorregiões Norte e Nordeste 

nos três primeiros conglomerados, que apresentam os menores escores (valores de 

média do escore mais negativos). Algumas UFs das demais macrorregiões também se 

concentraram nestes conglomerados, mas sem um padrão tão bem definido quanto as 

das macrorregiões mencionadas. Estes resultados reiteram a já reconhecida 

desigualdade dos indicadores das macrorregiões Norte e Nordeste em relação às demais, 

independentemente da dimensão de políticas públicas analisada (Porto Junior e 

Figueiredo, 2012). Por outro lado, a análise da concentração de uma UF em um 

determinado conglomerado (percentual coluna) não se apresentou tão informativa 

quanto a análise anterior, visto que as UFs com maior número de municípíos (em que se 

destaca o Estado de Minas Gerais) tendem a concentrar estas proporções. 

O EPMP proposto apresentou diferenças estatisticamente significativas quando 

comparado ao original segundo os testes estatísticos associados ao diagrama de Bland-

Altman. Uma possivel explicação para este resultado pode ser devida ao fato que, em 

2000, a assistência odontológica ainda estava desarticulada da Atenção Básica, como 

exemplifica a experiência de Pereira et al. (2003) que demonstra, na realidade da 

Unidades Básicas de Saúde de Feira de Santana (BA), o quanto o  profissional de 
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odontologia não se inseriu no processo de municipalização da saúde. Naquela época, 

exercia-se uma prática pautada no modelo tradicional de atenção à saúde bucal, 

privilegiando ações individuais, autônomas, curativas e tecnicistas. A experiência 

concluiu que a prática odontológica precisava ser reconstruída, para atingir os objetivos 

preconizados pelo SUS.  

No entanto, ao analisar o panorama da Atenção à Saúde nos últimos anos, 

observa-se um esforço para promover uma maior integração da saúde bucal aos serviços 

de saúde geral, conforme descrito no trabalho de Kusma et al.(2012), no qual é relatado 

que, apesar de ainda existirem limitações no que diz respeito às práticas de saúde 

bucal,é possível constatar que estaincorpora, cada vez mais, práticas relacionadas  a 

Atenção Integral na Saúde. 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF), por exemplo, atualmente possui 

profissionais de odontologia em suas equipes e este fato, segundo Barbosa et al. (2007),  

contribuiria  para a oferta de uma assistência à saúde universal e igualitária, visto que os 

indicadores de saúde bucal do país apresentam baixo desempenho (Roncalli, 2011) e há 

evidências que os problemas de saúde bucal afetam a saúde dos indivíduos como um 

todo, estimando um impacto de 35% na população adulta e idosa (Miotto et al, 2012). 

Portanto, oberva-se que, ao longo da década de 2000, a saúde bucal foi 

integrada, em um processo de evolução das políticas públicas de atenção à saúde, à ESF 

(Pereira et al, 2012). À luz desta realidade, postula-se que uma nova comparação do 

EPMP original com o proposto neste estudo, para o ano de 2010, poderá então obter um 

resultado com maior comparabilidade entre as duas metodologias de cálculo do EPMP. 

Para isso, o EPMP original terá que ser recalculado para o ano de 2010, e então o 

mesmo procedimento deverá ser aplicado no ano em questão para a proposta 

apresentada neste estudo. O ano de 2010 é a escolha mais adequada, visto que foi o ano 

em que houve novo Censo Demográfico (IBGE, 2013); portanto, os indicadores sócio-

econômicos adotados em ambas as metodologias podem ser calculados diretamente. 

Outra possibilidade de explicação para as diferença encontradas entre os dois 

escores apresentados neste estudo pode estar relacionada ao fato de que as variáveis 

incluídas no escore proposto abrangem a atenção à saúde em geral, o que amplia o 

escopo das dimensões a serem explicadas pela matriz de variáveis. Isso pode ter 

resultado na incorporação de mais uma variável ao escore final, componente da 

dimensão de “Escolaridade”, que se incorporou ao Fator “Infraestrutura dos Serviços de 
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Saúde”, que não existia no EPMP original e foi gerado como Fator a mais, como 

subdivisão do que se concentrou originalmente em um único fator de “Serviços de 

saúde odontológicos”, para as variáveis de atenção à saúde nas análises fatoriais 

exploratória e confirmatória. 

 Uma questão importante diz respeito à utilização destes escores produzidos por 

trabalhos acadêmicos ou instituições que realizam estudos de avaliação de políticas 

públicas. Não é muito claro o destino destes produtos analíticos como subsídios para a 

modificação ou melhoria das políticas públicas em nível municipal ou mesmo em níveis 

mais agregados do processo decisório em termos gerenciais ou de gestão dos serviços 

de saúde na realidade brasileira. Em outros países, esses índices são utilizados para 

orientar a alocação de recursos públicos (Segal e Mortimer, 2006). Isso levanta questões 

para a reflexão, não apenas da aplicabilidade dos índices, mas também sobre sua real 

representação das políticas sendo implementadas. Embora estes índices propostos, em 

geral utilizem dados dos sistemas de informação em saúde oficiais, é importante ter uma 

apreciação crítica de quanto estes sistemas realmente representam o que ocorre na 

prática dos serviços de saúde (Pedraza, 2012; Costa e Frias, 2011). 

 Além da questão temporal já levantada anteriormente, é importante ressaltar que 

o processo de seleção das variáveis originais do EPMP pode estar carreando um nível 

de redundância que necessitará de análises posteriores. Isto ocorre porque algumas 

variáveis originais são, de fato, pertencentes às dimensões de processo e resultado das 

próprias políticas públicas, especialmente aquelas relacionadas à produtividade dos 

serviços de saúde, que foram exatamente as que induziram as maiores diferenças entre o 

escore original e o proposto. Uma solução, para estudos futuros, poderia ser a utilização 

de variáveis exclusivamente da dimensão de estrutura (ou seja, financiamento e 

infraestrutura dos serviços), de forma a reduzir a potencial colinearidade do índice com 

os indicadores de morbidade e mortalidade que o mesmo se propõe a explicar. 

 Não obstante os desafios metodológicos encontrados e descritos no presente 

estudo, a intencionalidadedo presente estudo está fortemente relacionada a uma reflexão 

crítica sobre o espaço do município como protagonista das políticas públicas municipais 

no contexto da atenção integral à saúde. Como os resultados deste estudo 

demonstraram, esta é uma área ainda a ser explocada em abrangência e profundidade na 

realidade complexa e dinâmica do sistema de saúde no Brasil. 
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6. Conclusões 

 

As Políticas Públicas, em especial no nível local, ainda necessitam de instrumentos 

que permitam sua avaliação. É preciso verificar não apenas a aplicabilidade dessas 

políticas como também quantificá-las em cada localidade. Dessa maneira torna-se 

possível avaliar indicadores, por exemplo, de saúde e, relacioná-los com o grau de 

implementação das Políticas Públicas no nível determinado.   

O EPMP proposto por Celeste (2009) foi criado com objetivo de verificar a 

associação das Políticas Públicas Municipais, principalmente, com os indicadores de 

Saúde Bucal. Este estudo justificou-se então pela necessidade de gerar um EPMP que 

pudesse ser associado com os serviços de saúde de maneira geral. 

O presente estudo teve o objetivo de analisar o EPMP proposto por Celeste (2009) e 

expandir seu escopo de variáveis para a atenção geral à saúde. Também comparou o 

EPMP original e o expandido para o ano de 2000, categorizando em conglomerados os 

municípios brasileiros de acordo com as variáveis do EPMP expandido e analisando a 

distribuição do mesmo de acordo com os conglomerados de municípios. 

Para a proposição de um novo EPMP a metodologia adotada no estudo de Celeste 

(2009) foi seguida criteriosamente, apenas substituindo-se variáveis específicas de 

Saúde Bucal por variáveis de saúde geral consideradas análogas.  A análise fatorial foi 

utilizada para verificar a adequação das variáveis ao constructo. Neste processo já foi 

possível verificar diferenças entre o EPMP proposto e o original. 

Apesar de o construto ter apresentado bons resultados quanto à adequação das 

variáveis e confiabilidade interna, diferenças estatisticamente significativas foram 

encontradas ao comparar, por meio dos os testes estatísticos associados ao diagrama de 

Bland-Altman, o EPMP proposto ao original.  

A categorização do EPMP foi realizada através de uma análise de conglomerados 

dos municípios incluindo todas as variáveis utilizadas no EPMP proposto. Esta análise 

gerou dez categorias de municípios que foram descritas, e que reiteraram a desigualdade 

amplamente reconhecida entre as macrorregiões Norte e Nordeste em comparação com 

o restante do país. 

A contribuição que o presente estudo deixa, em especial para a Saúde Coletiva, é a 

possibilidade de analisar as Políticas Púbicas em nivel Municipal sob a ótica da Atenção 

a Saúde. Contudo, verifica-se a necessidade de estudos complementares a este para 
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verificar possíveis modificações em uma avaliação semelhante à realizada neste estudo 

para o ano de 2010. Será interessante também uma avaliação espacial dos 

conglomerados gerados na categorização do EPMP proposto. E, por fim, um estudo da 

associação do EPMP com dados de morbidade e mortalidade. A execução destes 

estudos agregará conhecimento para subsidiar tomadas de decisões. 
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Apêndice 1. Procedimento de coleta de dados. 

 

Dimensão (ou sub-
dimensão) do EPMP 

Variáveis da nova versão do EPMP Procedimento de coleta de 

dados 

Alocação de recursos 

financeiros 

- Participação da receita própria aplicada em Saúde 
conforme a EC 29/2000, média2000-2003. 

- Base de dados obtida 
diretamente com os autores 

 

- Despesa total com Saúde, sob a responsabilidade do 
Município, por habitante, média 2000-2003. 

- Base de dados obtida 
diretamente com os autores 

Cobertura dos serviços 

- Taxa média de Procedimentos na categoria “Procedimento 

Básico” por mil habitantes, 2000-2002. 
 

 

 

 

- Datasus: Assistência à Saúde 

/ Produção Ambulatorial / 
Categoria de Procedimento: 

Procedimento Básico 

Períodos: 2000. 2001 e 2002 

 

 

- Taxa média de procedimentos ambulatoriais (todas as 

categorias) por mil habitantes, 2000-2002. 

- Datasus: Assistência à Saúde 

/ Produção Ambulatorial 

Períodos: 2000. 2001 e 2002 

 

 

- Taxa média de internações por gastroenterite por mil 

habitantes, 2001. 

 

- Base de dados obtida 

diretamente com os autores  

 - Taxa média de internações por diabetes mellitus por mil 
habitantes, 2001. 

- Base de dados obtida 
diretamente com os autores  

Capacidade instalada 

para oferta de 
serviços 

- Taxa de profissionais de nível superior no sistema público 

de saúde por mil habitantes, 2002. 

 

- Datasus: Rede Assistencial / 

AMS 2002 

 

- Taxa de equipamentos em uso (todas as categorias) por 

cem mil habitantes, 2002 

- Datasus: Rede Assistencial / 

AMS 2002 

Direitos da criança 

- Percentual de crianças de 10 a 14 anos que trabalham, 

2000. 

 

- Base de dados obtida 

diretamente com os autores 

Infraestrutura e 
saneamento 

- Percentual de pessoas com água encanada dentro ou fora 

de cada, mas exclusivamente da rede geral, 2000. 

- Base de dados obtida 

diretamente com os autores 

 

- Percentual de pessoas com coleta de lixo urbano por 

serviço de limpeza, 2000. 
 

- Base de dados obtida 

diretamente com os autores 

 

- Percentual de pessoas com sistema de esgotamento da rede 

geral, 2000. 

 

- Base de dados obtida 

diretamente com os autores 

Educação 

- Percentual de crianças de 4 a 5 anos na pré-escola, 2000. - Base de dados obtida 

diretamente com os autores 

 

 

- Percentual de crianças de 5 a 6 anos na escola, 2000. - Base de dados obtida 

diretamente com os autores 

 

 

- Percentual de crianças de 7 a 14 anos que frequentam a 

escola, 2000. 

- Base de dados obtida 

diretamente com os autores 
 

 



75 

 

Anexo 1. Métodos de cálculo do IDH. 

 

Para calcular o IDH de uma localidade até o ano de 2009, fazia-se a seguinte 

média aritmética:     
     

 
 

Sendo L = Longevidade:    
     

  
 

E = Educação:    
      

 
 

R = Renda:    
            

       
 

Termos das equações L, E e R: 

 EV = Expectativa de vida ao nascer; 

 TA = Taxa de Alfabetização; 

 TE = Taxa de Escolarização; 

 log10PIBpc= logaritmo decimal do PIB per capita. Pode-se utilizar também a 

renda per capita (ou PNB per capita). 

 

Método atual de cálculo do IDH:                 
 

 

Sendo: VLS = Vida longa e saudável:      
     

       
 

IE = Índice de educação:     
           
 

  

       
 

 

 

 

IR = Índice de Renda:     
                     

                       
 

Legenda: 

 EV = Expectativa de vida ao nascer 

 AME = Anos Médios de Estudo 

 AEE = Anos Esperados de Escolaridade 

 PIBpc = Produto Interno Bruto (Paridade do Poder de Compra) per capita 

 

 

 

 

  

IAME = Índice de Anos Médios de Estudo IAEE = Índice de Anos Esperados de 

Escolaridade 
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Anexo2. Metodologia de cálculo do IBEU. 

 

Fonte:Observatório das Metrópoles, 2013 

Método de padronização dos indicadores (ind) 

utilizados nas dimensões. 
     

                                

                             
 

Fórmula de cálculo do IBEU, onde D significa 

dimensões. 
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Anexo3. Descrição das variáveis utilizadas no processo de construção do Escore de 

Políticas Públicas (adaptado de Celeste, 2009). 

 

Dimensão 

proposta 

Variável  Descrição  Fonte  Base 

dedados 

Alocação de 

recursos 

financeiros  

FINAN1* 

 

FINAN2 

Participação da receita própria aplicada em 

Saúde conforme a EC 29/2000, média2000-2003 

Despesa total com Saúde, sob a responsabilidade 

do Município, por habitante, média 2000-2003 

Datasus 

 

 

SIOPS 

 

SIOPS 

Cobertura dos 

serviços  

COBER1 

 

COBER2 

 

COBER3 
 

 

Taxa Média de Procedimentos Preventivos por 

mil hab., 2000-2002 

Taxa Média de Procedimentos em Odonto por 

mil hab., 2000-2002 

Taxa Média de Exodontias na Atenção Básica 
por mil hab., 2000-2002 

 

Datasus 

 

 

SIA-SUS  

 

 

Capacidade 

instalada para 

oferta de 

serviços 

CAPAC1 

 

CAPAC2 

Taxa de dentistas no sistema público de saúde 

por mil hab., 2002 

Taxa Equipos Odontológicos por cem mil hab., 

2002 

 

Datasus 

 

 

AMS-

IBGE  

CNES 

 

Direitos da 

criança  

INFANT Percentual de crianças de 10 a 14 anos que 

trabalham, 2000  

Atlas de 

Desenvol-

vimento 

Humano  

PNUD 

Infraestrutura e 

saneamento 

INFRA1 

 

INFRA2 
 

INFRA3 

Percentual de pessoas com água encanada dentro 

ou fora de cada, mas exclusivamente da rede 

geral, 2000 
Percentual de pessoas com coleta de lixo urbano 

por serviço de limpeza, 2000 

Percentual de pessoas com sistema de 

esgotamento da rede geral, 2000 

Datasus 

 

 
 

 

IBGE-

Censo  

 

Educação  

 

ESCOLA1  

 

ESCOLA2  

 

ESCOLA3* 

Percentual de crianças de 4 a 5 anos na pré-

escola, 2000 

Percentual de crianças de 5 a 6 anos na escola, 

2000 

Percentual de crianças de 7 a 14 anos que 

frequentam a escola, 2000 

Atlas de 

Desenvol-

vimento 

Humano 

PNUD 

*Variáveis que não permaneceram após a análise fatorial exploratória. 

 

 


