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INTRODUÇÃO 

O objetivo desse trabalho é medir a relação entre a despesa pública efetuada na 

área da saúde e o retorno obtido em termos de melhoria na qualidade de vida da população. 

O valor da despesa refere-se à quantidade de recursos financeiros alocados per 

capita na função Saúde, enquanto que a melhoria na qualidade de vida da população é 

mensurada através de uma ponderação de indicadores sociais de resultado vinculados 

diretamente à saúde da população. 

Considera-se que, tanto para a avaliação da despesa, quanto para a avaliação da 

melhoria na qualidade de vida da população, a ponderação dos indicadores selecionados 

permite que o resultado1 final classifique as diversas unidades geográficas segundo o seu 

desempenho, comparativamente às demais. 

SAÚDE NO MUNDO 

Tabela 1 

 

Os escores brutos da tabela acima foram obtidos a partir de informações da OMS (Estatísticas 

Sanitárias Mundiais de 2009 - http://www.who.int/whosis/whostat/2009/en/index.html) e 

convertidos em escores padronizados pelo Método da Função Distribuição Acumulada Normal. 

A coluna resultado é obtida como a média dos escores padronizados dos indicadores de saúde 

(colunas A até F). Os escores brutos descrevem os seguintes indicadores: 

Despesa 2006 - Gasto Público em Saúde (US$ per capita - A OMS tem utilizado uma nova série 

de paridades de poder aquisitivo (PPA) derivada do Programa de Comparação Internacional 

(PCI) de 2005 do Banco Mundial); 

A - Esperança de Vida ao Nascer (ambos os sexos, em nº de anos); 

B - Taxa de Mortalidade Infantil (número de óbitos em crianças menores de um ano por 1.000 

nascidos vivos); 

C - Razão de Mortalidade Materna (número de óbitos por 100.000 nascidos vivos); 

                                                           
1
 Para a obtenção do resultado final, utilizou-se o tratamento estatístico denominado Escore 

Padronizado pelo Método da Função Distribuição Acumulada Normal. 

http://www.who.int/whosis/whostat/2009/en/index.html


D - Mortalidade HIV (número de óbitos por 100.000 habitantes); 

E - Incidência Tuberculose (casos novos por 100.000 habitantes); 

F - Taxa de fecundidade em adolescentes menores de 20 anos (por 1000 mulheres); 

A partir dos escores padronizados da tabela 1 foi gerado o seguinte gráfico, que representa a 

relação despesa x resultado para cada um dos países. 

 

A primeira, e importante observação, diz respeito à clara distinção existente entre países 

desenvolvidos, (centro e à direita do gráfico, e em desenvolvimento, à esquerda do gráfico). Os 

países em desenvolvimento apresentam, de forma geral, baixa despesa e resultados variáveis. 

Já os países desenvolvidos exibem bons resultados, e despesas bem mais elevadas quando 

comparados aos países em desenvolvimento. 

Vale observar que alguns dos países desenvolvidos (Alemanha, Reino Unido, Suécia, Canadá, 

Estados Unidos e Dinamarca), devido à elevada despesa, apresentam ineficácia na área de 

saúde, por se localizarem abaixo da fronteira de desempenho mínimo, representada pela 

bissetriz do gráfico. Em relação aos países em desenvolvimento, todos são considerados 

eficazes, por se localizarem acima daquela fronteira. 

No caso específico do Brasil, seus resultados e despesa são baixos na comparação com os 

países desenvolvidos. Em relação aos países em desenvolvimento, sua despesa é semelhante 

aos demais e seus resultados estão em posição intermediária: melhores que Argentina, Peru e 

Índia e piores que México e Chile. 

 

 

 

 



SAÚDE NA AMÉRICA DO SUL 

A tabela 2 apresenta informações para países da América Latina. Ela também foi elaborada a 

partir de informações da OMS e os indicadores são idênticos à tabela 1, referente à análise de 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Tabela 2 

 

A partir dos escores padronizados dos países foi gerado o seguinte gráfico: 

 

É possível verificar que os países observados se concentram ao longo da fronteira 

de desempenho mínimo (a bissetriz do gráfico). Ainda que, ao longo da fronteira de 

desempenho mínimo, os países se caracterizem em eficazes (acima da fronteira de 

desempenho) e ineficazes (abaixo da fronteira de desempenho), este fato dá a indicação de 

que há uma alguma relação direta entre despesa e desempenho.  

Ou seja, ao se elevar as despesas dos países, a tendência é obter-se um ganho na 

melhoria da saúde da população. Entretanto, esse acréscimo na despesa pode ser eficaz, ou 

não. Por exemplo, a Colômbia apresenta resultados quase idênticos ao Peru, porém com maior 

despesa. Sendo a Colômbia, neste caso, ineficaz. O mesmo se pode dizer em relação ao Brasil e 

Argentina. Para resultados quase idênticos, o Brasil apresenta menor despesa, portanto é mais 

eficaz. 

 



SAÚDE NO BRASIL e RS 

A tabela a seguir apresenta as despesas totais e ponderadas (União, Estados e 

Municípios), per capita, para cada uma das unidades da federação no ano de 2006. Estas 

informações foram extraídas do relatório das Despesas com Ações e Serviços Públicos de 

Saúde (2006). O relatório foi aprovado pela Câmara Técnica Avaliação e Orientação do SIOPS – 

Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde2. 

Também informa os escores brutos (DATASUS), e ponderados dos indicadores de 

saúde, utilizados para medir a situação da saúde em cada uma das unidades da federação: 

Despesa per capita (2006) 

A – Gravidez na adolescência (2006). 

B – Mortalidade materna (2006). 

C – Mortalidade infantil (2006). 

D – Baixo peso ao nascer (2005). 

E – Mortalidade por AIDS (2005). 

F – Incidência de tuberculose (2005). 

G – Expectativa de vida (2006). 

Tabela 3 

 

                                                           
2
 Aparentemente, o supracitado relatório não leva em consideração as transferências da União ao 

Distrito Federal para a área da saúde através do Fundo Constitucional do DF. Se considerados os 
recursos do Fundo, a despesa do DF se eleva substancialmente, caracterizando grande ineficiência na 
utilização dos recursos. Os recursos do Fundo do DF não aparecem no Balanço Geral do DF, mas estão 
incluídos no relatório produzido pelo Tribunal de Contas do DF. 



A partir da tabela 3 foi gerado o gráfico com a relação despesa x resultados em 

saúde para as unidades da federação: 

 

A primeira observação a ser feita, de caráter geral, é que os resultados de todos 

os estados se localizam em uma faixa intermediária (no intervalo entre 0,3 e 0,7), paralela à 

abscissa. Entretanto, do ponto de vista da despesa, é grande a disparidade existente entre os 

estados. Por exemplo: PA, AL, SE, MS e AP apresentam resultados muito próximos, entretanto 

há uma grande variação nas despesas apresentadas por esses estados. 

Se a análise for feita do ponto de vista das regiões, de forma geral, observa-se o 

seguinte: 

1. Estados da Região Nordeste: baixa despesa – MA, BA, PE, PI, AL, CE, PB. 

2. Estados da Região Sul: despesa intermediária – RS, PR, SC. 

3. Estados da Região Norte (em especial os ex-territórios), Sudeste e Centro-Oeste: 

elevada despesa – RR, AC, AP, AM, ES, SP, RJ, MT, MS, TO, DF. 

Especificamente, o RS apresenta despesa intermediária e resultado pouco abaixo 

da média. Os resultados do RS são piores  em “crianças com baixo peso ao nascer” e 

“mortalidade por AIDS”. Contrapondo-se a esses resultados negativos, a situação é melhor em 

“expectativa de vida”, “gravidez na adolescência” e “mortalidade infantil”. 

 

 

 

 

 

 



SAÚDE NO RS 

Para finalizar, a tabela 4 apresenta valores para indicadores de saúde do RS, cujas fontes são: 

Balanços Gerais do Estado, Sistema Cubos DW da CAGE/SEFAZ; SEPLAG/Trilhas Gaúchas - 

Indicadores de Futuro; Secretaria Estadual da Saúde/NIS, DATASUS e IBGE/Censo e PNAD 

(FEE/POP 2008). 

Tabela 4 

 

Os indicadores são os seguintes: 

A1 - Despesa em R$ per capita com recursos provenientes do Tesouro Estadual, 

Municípios e IPE na área da saúde, atualizadas pelo IPCA. 

A2 - Despesa em R$ per capita com recursos provenientes do Tesouro Estadual e 

Municípios na área da saúde, atualizadas pelo IPCA. 

A3 – Despesa em R$ per capita com recursos provenientes do Tesouro Estadual na 

área da saúde, atualizada pelo IPCA. 

A - Percentual de partos em mães menores de 20 anos. 

B - Coeficiente de mortalidade materna (óbitos por 100.000 nascidos vivos). 

C - Percentual de crianças com baixo peso ao nascer. 

D - Coeficiente de mortalidade infantil (número de óbitos por 1.000 nascidos 

vivos). 

E - Coeficientes de mortalidade por tuberculose (óbitos por 100.000 habitantes). 

F - Coeficientes de mortalidade por AIDS (óbitos por 100.000 habitantes). 

G – Expectativa de vida ao nascer (número de anos). 

 

 

 

 



Segue a tabela 5, com os indicadores da tabela 4 ponderados: 

Tabela 5 

 

A partir da tabela 5 - com os escores padronizados, foram gerados três gráficos 

com a evolução da despesa per capita na função Saúde: 

1. Recursos do Tesouro do Estado, IPE e municípios (com SUS e recursos próprios 
dos municípios); 

2. Recursos do Tesouro do Estado e IPE; e 
3. Recursos do Tesouro do Estado, sem o SUS. 

 E, o resultado ponderado dos indicadores de saúde da população gaúcha, 

conforme mostrado a seguir: 

DESPESA PER CAPITA COM RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO, MUNICÍPIOS E IPE X 

RESULTADOS NA SAÚDE 

 

Quando se considera a despesa acumulada do Estado, dos Municípios e IPE (aqui 

incluídos os recursos do sistema SUS e próprios dos municípios) na área da saúde, observa-se 

uma relação bastante direta entre despesa e resultado. O que chama a atenção é que a partir 

de 2005, ainda que despesa e resultados se elevem continuamente, o gradiente da despesa é 

bem maior. 



Além disso, ainda que, no período 2001 - 2003 haja uma redução nas despesas 

estaduais, os resultados, em 2003, iniciam uma permanente elevação que antecede a 

elevação dos gastos. É em provável que tal fato tenha ocorrido em função da reorientação nas 

políticas públicas de saúde ocorridas a partir daquele ano, tornando o sistema mais eficaz. 

DESPESA PER CAPITA COM RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO E MUNICÍPIOS X 

RESULTADOS NA SAÚDE 

 

Praticamente não há diferença entre a relação despesa x resultados, ao ser 

retirada a despesa do IPE no total dos recursos do Estado e Municípios, embora os reflexos da 

atuação do IPE – Saúdes na população coberta pelo sistema incidam sobre os resultados 

obtidos por toda a população do Rio Grande do Sul. 

DESPESA PER CAPITA COM RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO (sem SUS e municípios) X 

RESULTADOS NA SAÚDE 

 



Ao se analisar o gráfico, é possível concluir que há dois períodos distintos na 

correlação entre despesa x resultado na função Saúde para o Rio Grande do Sul: 

1. No período 2001 – 2004 a relação entre despesa e resultado aparenta ser mais direta: 

há uma tendência de melhora nos resultados ao se elevarem as despesas e vice-versa. 

2. No período 2004 – 2007 houve uma redução na despesa para a função Saúde, 

enquanto que os resultados permaneceram em elevação. 

É importante ressalvar que, no período analisado, a partir de 2005, há uma 

redução das despesas em Saúde por parte do Tesouro do Estado. Entretanto, as despesas 

totais (Estado + Municípios) aumentam, levando-se à conclusão de que, daquele ano em 

diante, a maior parcela da despesa corresponde aos gastos efetuados pelos municípios. 

Porém, vale lembrar que o gasto do Tesouro é uma parcela dos recursos em 

Saúde. Havendo outras contribuições através do sistema SUS vindos da União e repassados 

pelo Estado ao município além dos recursos próprios dos Municípios. 

 

CONCLUSÕES 

 

As principais conclusões do presente trabalho são: 

1. Ao se comparar países desenvolvidos e em desenvolvimento, observa-se que os 

primeiros apresentam bons resultados em saúde e despesas elevadas, enquanto que os países 

em desenvolvimento exibem baixa despesa e resultados variáveis, mas sempre inferiores aos 

dos países desenvolvidos. 

 

2. Entre os países da América do Sul, observa-se que a elevação das despesas 

tende a melhorar os resultados em saúde da população. Entretanto, a elevação das despesas e 

a melhora na qualidade da saúde pode se dar de maneira eficaz ou não. 

 

3. No Brasil é possível observar que o intervalo de variação dos resultados obtidos 

pelas unidades da federação é bem menor que o intervalo da despesa, ou seja, os estados 

apresentam resultados próximos, mas com grandes discrepâncias nas despesas. 

 

4. No caso específico do RS, observa-se que, ao longo do período observado há 

uma relação quase direta entre despesa e resultado. Nos últimos anos houve uma redução na 

despesa oriunda dos recursos do Tesouro do Estado, mas que foi compensada com o 

acréscimo da despesa realizada principalmente pelos municípios e SUS e, com pequena 

participação do IPE. 

 

5.Ainda no RS, em 2003, observou-se uma inflexão positiva nos resultados antes 

da inflexão positiva dos gastos. Naquele ano, em particular, houve mudança substancial na 

orientação da política estadual de saúde.  


