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RESUMO 

Este trabalho busca correlacionar os indicadores de saúde Mortalidade Geral, 
Mortalidade Infantil, Materna e por Causas Externas com os indicadores 
macroeconômicos Inflação, Desemprego e Renda no Brasil durante o período de 
1980-2009, contribuindo para a reflexão se as instabilidades ou recessões 
econômicas interferem na saúde dos indivíduos. A fundamentação teórica tem como 
base a literatura sobre condições macroeconômicas e saúde. Verificamos que 
existem diversos trabalhos relacionando a mortalidade com renda e desemprego, 
porém poucos que agregam a variável inflação, sendo que, dentre eles, nenhum 
especifica uma série histórica do Brasil. O método aplicado foi empírico-analítico de 
séries históricas dos Indicadores propostos, sendo que para os resultados das 
correlações utilizou-se a técnica de regressão linear simples, através do software 
STATA. Os resultados favoreceram a hipótese de Philips, ou seja, quanto existe 
queda da inflação, o desemprego aumenta e consequentemente a renda diminui; o 
que em tese temos piores condições de vida e saúde, consequentemente maiores 
taxas de mortalidade. Nas correlações entre mortalidade infantil, materna e externa, 
encontramos esse resultado; nas recessões econômicas as taxas de mortalidade 
aumentam. Acreditamos ser necessário certo grau de cautela na interpretação dos 
resultados, a fim de evitar a aceitação de associações definitivas sem considerar 
outras variáveis não analisadas nessa tese que podem sofrer variações por outros 
fatores. As análises de regressão efetuadas no presente trabalho sugerem que 
existe uma relação entre os indicadores de saúde e econômicos estudados, onde 
baixa inflação ocasiona aumento do desemprego e baixa renda, levando a pior 
condição de saúde e a elevadas taxas de mortalidade. 

 
 

Palavras chave: Inflação, Mortalidade, Desemprego, Renda, Indicadores Básicos 
de Saúde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 
 

ABSTRACT 
This work aims to correlate the health indicators General Mortality, Infant 

Mortality, Maternal and External Causes macroeconomic indicators with Inflation, 
Unemployment and Income in Brazil during the period 1980-2009, contributing to the 
debate if the instabilities or interfere in economic downturns health of individuals. The 
theoretical literature is based on macroeconomic conditions and health. We find that 
there are several studies relating mortality with income and unemployment, but few 
that add the variable inflation, and among them, none specifies a series of Brazil. The 
method was applied empirical-analytic time series of proposed indicators, and for the 
results of the correlations we used the technique of linear regression through the 
softwar STATA. The results favored the hypothesis of Philips, that is all that is fall in 
inflation, unemployment increases and income decreases accordingly, which 
supposedly have worse living conditions and health, hence higher rates of mortality. 
The correlations between child mortality, maternal and foreign, we find this result, 
economic downturns in mortality rates increase. We believe it is necessary degree of 
caution in interpreting the results in order to avoid outright acceptance of 
associations without considering other variables not analyzed in this thesis which 
may vary for other factors not considered. Regression analysis performed in this 
study suggest that a relationship exists between health indicators and economic 
studies, where low inflation leads to higher unemployment and low incomes, leading 
to poor health and high mortality rates. 

 
 
Keywords: Inflation, Mortality, Unemployment, Income, Health Status Indicators 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho propõe avaliar o comportamento do Indicador de Saúde 

Mortalidade e seu relacionamento com os Indicadores Econômicos Inflação, 

Desemprego e Renda, no período de 1980 à 2009, buscando analisar se existe uma 

correlação entre eles; contribuindo para a reflexão sobre se as instabilidades ou 

recessões econômicas interferem na saúde dos indivíduos. 

A principal contribuição deste trabalho para a literatura pode ser vista pela 

necessidade de buscar evidências sobre a relação entre inflação e mortalidade para 

países em desenvolvimento.  

O estudo da relação entre inflação e mortalidade nos parece estimulante, pois 

se relaciona com questões relevantes da atualidade. A inflação, que é uma das 

variáveis econômicas mais acompanhadas e pesquisadas, passou por um processo 

de variações e mudanças, principalmente no Brasil até a implantação do Plano Real 

(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Verificamos que existem diversos trabalhos relacionando a mortalidade com 

renda e desemprego, porém poucos que agregam a variável inflação, sendo que, 

dentre eles, nenhum especifica uma série histórica do Brasil correlacionando 

inflação, desemprego, renda com mortalidade geral, materna, infantil e por causas 

externas. Considerando que dentre os estudos encontrados poucos correlacionam a 

Inflação diretamente a Mortalidade, essa tese busca analisar as evidências 

encontradas ao gerar essas correlações no Brasil, um país em desenvolvimento. 

A revisão da literatura nos permitiu identificar quais os trabalhos que de 

alguma maneira relacionaram a mortalidade, seja geral ou por causa específica, com 

uma ou mais variáveis macroeconômicas como inflação, desemprego e renda. 

Dentre eles, destacamos pesquisas realizadas durante a década de 70 e início de 80 

que procuraram discutir as questões vinculadas ao problema da redução do ritmo de 

queda da mortalidade geral e infantil, em particular, nos países menos 
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desenvolvidos. Nota-se uma preocupação com o caráter estratificado dessas 

sociedades, com destaque para a distribuição desigual da renda, o acesso 

diferenciado aos recursos da saúde, saneamento, educação e outros componentes 

do padrão de vida das populações, relacionando os impactos diferenciados desses 

fatores nos níveis de mortalidade entre as diferentes classes sociais (GWATKIN, 

1980, PALLONI, 1981). 

 Os autores Brenner & Mooney (1983) afirmam que as recessões e outras 

fontes de instabilidade econômica têm um impacto negativo sobre a saúde da 

população aumentando a mortalidade geral. 

Para o IBGE (1999) a mudança populacional para os centros urbanos, 

redefinindo os papéis dos novos agentes sociais, o efeito da concentração das 

atividades econômicas em determinados espaços geográficos, bem como da ação 

contínua do processo de urbanização, resultante de deslocamentos sucessivos e 

constantes de população de áreas rurais para centros urbanos, contribuiu para as 

transformações tanto na dimensão econômica como na social e política, o que de 

certa forma afetou as taxas de mortalidade.   

Considera ainda que essas mudanças nas relações de produção onde 

ocorreu uma grande alteração de produção agrária para o capitalismo urbano-

industrial, afetaram a economia e as relações de saúde de uma forma negativa, não 

harmônica (IBGE, 1999).   

A concentração dos recursos em determinadas áreas e grupos sociais 

específicos foi e tem sido um sério obstáculo para os países em desenvolvimento, 

na redução dos níveis da mortalidade. No Brasil, em particular, o modelo de 

desenvolvimento que vem vigorando ao longo dos anos, tem sido altamente 

excludente e concentrador de renda, dos recursos e serviços (IBGE, 1999). 

Outro ponto a ser considerado é a urbanização, pois as condições de vida das 

diversas regiões brasileiras foram alteradas com o processo de urbanização inicial. 

Teve como conseqüência diminuição dos níveis de qualidade de vida de segmentos 

significativos de grupos sociais, desemprego, formação de favelas, e principalmente, 

saturação dos serviços públicos (IBGE, 1999). 

 Ruhm (2000) tem uma hipótese contraditória a essas anteriores, ele 

evidencia que as recessões econômicas contribuem para uma melhora na saúde e 

conseqüente redução da mortalidade. Esse autor acredita que a diminuição da renda 
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permite, por exemplo, um melhor hábito alimentar, com aumento no consumo de 

frutas e verduras. 

Já Andrade e Lisboa (2001) apresentaram uma análise sobre a qualidade do 

sistema de saúde brasileiro, em particular, a evolução das principais causas de 

mortalidade nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais no período de 

1981-1995; Figueiredo, Noronha e Andrade (2003), identificaram o impacto da saúde 

sobre o crescimento econômico para os estados brasileiros na década de 90; 

Cavalcanti (2003) relata que apesar da queda acentuada do valor do salário mínimo 

real e do aumento do número de horas trabalhadas para se adquirir a Ração 

Essencial Mínima (REM), mostrou que houve queda significativa das taxas de 

mortalidade infantil por deficiências nutricionais, no estado de São Paulo, para o 

período pós década de 70, indicando que tal redução não foi devida a recessões 

econômicas; Sousa (2005) avaliou quais eram os fatores determinantes de saúde, 

através da taxa mortalidade infantil, da região nordeste do Brasil para o período 

1991 a 2000; Mendonça e Motta (2005) apresentaram uma análise da mortalidade 

infantil e saneamento no Brasil.  

Sawyer (2002) observou que entre as décadas de 1960 e 1970 houve um 

movimento de combate a inflação e estímulo ao crescimento econômico, fazendo 

com que o salário real tivesse uma redução. O autor aponta que nesse período 

houve no Brasil, mais especificamente em São Paulo, um aumento na taxa de 

mortalidade infantil, fato que associou a uma tendência de diminuição da renda e 

aumento do custo de vida. 

O crescimento econômico observado no Brasil deu-se à custa de 

desigualdades sociais, regionais e altos índices de exclusão social e pobreza. As 

transformações socioeconômicas e as condições de vida são variáveis associadas 

às mudanças nos níveis de mortalidade; existem várias causas que são amplamente 

discutidas. A interferência na renda, leva as precárias condições sanitárias, riscos de 

contaminação por meio de distribuição de água encanada, falta de rede de esgoto e 

coleta de lixo, déficit do acesso à saúde, bem como dificuldades na obtenção de 

alimentação e de cuidados adequados com a saúde (SAWER, 2002). 

Quando a riqueza total de um país permanece constante ou não acontece um 

crescimento favorável, uma forma de melhorar as condições de vida do individuo é 

melhorando a distribuição de renda da sociedade (SAWER, 2002). 
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Brenner (2005) em um dos seus estudos explica que o crescimento 

econômico diminue a mortalidade, pois as pessoas através do emprego têm mais 

renda e com isso melhores condições de saúde.  Defende a hipótese que períodos 

de instabilidade econômica e recessão ocasionam um impacto negativo sobre a 

condição de saúde da população, aumentando a mortalidade em geral, bem como a 

mortalidade atribuída a causas específicas como problemas de cirrose, suicídios, 

homicídios, cardiovasculares, entre outras e relaciona o aumento da morbidade, pela 

incidência de doenças relacionadas ao estresse, consumo e dependências de 

álcool, drogas, depressão ou outras doenças psicossomáticas ou ainda causas 

externas, como violência urbana e acidentes de trânsito.    

Jacinto, Tejada & Sousa (2010) fizeram um resumo dos estudos realizados 

pelos autores Brenner em 2005 e Ruhm (2000), pois apresentam hipóteses 

contraditórias, eles observaram que existem algumas semelhanças entre esses 

estudos como local do estudo (foram realizados em países desenvolvidos - Estados 

Unidos, Suécia e para os países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE)); o tipo de indicador analisado (mortalidade 

geral devida a todas as causas, seja ela separada por gênero ou idade, seja 

mortalidade devida a causas específicas); a relação da equação utilizada para testar 

se a instabilidade econômica ou recessão afeta a saúde; empregaram a mesma 

especificação para todo o conjunto de trabalhos. As diferenças encontradas nos 

diversos trabalhos desses autores foram as análises econométricas, Brenner apóia-

se em análises de dados agregados de séries de tempo específicos a uma 

localização enquanto que Ruhm mostra evidências com base em modelos com a 

estrutura de dados em painel para controlar para as localizações geográficas 

múltiplas em diversos pontos no tempo (JACINTO, TEJADA & SOUSA, 2010). 

 Cabe considerarmos também que estudos em busca de entender quais são 

as variáveis que podem interferir na taxa de mortalidade irão contribuir para o 

entendimento do processo de aumento da longevidade ao longo da história humana. 

Outro fator positivo é que a mortalidade é um indicador de saúde e bem-estar da 

população e o nível de financiamento na saúde resulta da situação econômica e das 

escolhas políticas relativas aos programas de bem-estar (AMARAL, 2000; WILMOTH 

et al., 2007). 

É consenso, que o financiamento do setor saúde, principalmente quando 

baseado essencialmente em recursos públicos, sofre influência do quadro 
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econômico dos países. As decisões políticas, as crises econômicas, as oscilações 

no nível de arrecadação fiscal (quando o sistema de saúde depende do orçamento 

fiscal) ou no nível de arrecadação das contribuições de trabalhadores (quando o 

sistema depende de recursos previdenciários) alteram o volume de recursos 

destinados ao setor; colocamos ainda que a definição de qual parcela orçamentária 

destinada à saúde será liberada, interferirá diretamente na escolha em que será 

investido, o que pode interferir nas taxas de mortalidade (AMARAL, 2000).  

Para Malik & Schiesari (2009), a inflação é um indicador que pode contribuir 

na decisão do financiamento. Citam como exemplo a demora da aprovação de um 

projeto público, que pode ocasionar na liberação da verba totalmente desatualizada.  

Atualmente no Brasil, com a estabilidade dos índices de inflação, esse 

aspecto é melhor gerenciado. No final de 1993, o Plano Real começou a ser 

implantado e o foco principal era o combate a inflação. Esse plano conseguiu reduzir 

e manter a inflação sob controle; mas se fossemos pensar nos anos 80 e início dos 

anos 90, existia uma crise econômica com índices de inflação elevados e 

desenfreados, além da recessão e crise fiscal; ocasionando um impacto relevante na 

área da saúde. (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004; MALIK & 

SCHIESARI, 2009). 

Embora obtivesse êxito no controle da inflação, a crença de que a 

estabilização iria favorecer a trajetória estável de crescimento econômico não 

ocorreu, pois essa estratégia provocou um aumento significativo do desemprego no 

país (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Se pensarmos no âmbito onde a desestabilização econômica interfere na 

renda da população e consequentemente nas condições de vida e saúde do 

indivíduo, o indicador Mortalidade é um dado demográfico relevante para ser 

analisado junto ao indicador Inflação (SZOT, 2002). 

A taxa de mortalidade ou coeficiente de mortalidade é calculado através do 

número de óbitos geralmente para cada mil habitantes em uma dada região em um 

período de tempo (BRASIL, 2008). 

 Segundo BRASIL (2008) afirma que a taxa de mortalidade pode ser 

considerada como um forte indicador social, pois quanto piores as condições de 

vida, maior a taxa de mortalidade e menor a esperança de vida. 

O Quadro 1 apresenta um sumário de alguns estudos encontrados na 

literatura que empregaram a correlação seja empírica ou pelo método econométrico, 
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entre a mortalidade com o desemprego, renda, inflação. Os objetivos das análises 

realizadas foram verificar os efeitos das deteriorações das condições econômicas 

sobre a saúde. 

Quadro 1 - Efeitos macroeconômicos sobre a mortalidade segundo diversos autores. Brasil, 2010 

Referência 
Local 

Estudo 
Período 

Analisado 
Indicadores 
Analisados  

Principais resultados - Efeito dos 
Indicadores Macroeconomicos 
sob a Mortalidade analisada 

     Inflação Desemprego Renda 

Brenner e Mooney 
(1982) 

Inglaterra, 
País e 

Gales e 
Escócia  1955-1976 

Mortalidade Geral 
e Doenças 

Cardiovasculares Positiva Positiva NA 
         

Brenner (1987) Escócia 1952-1983 Mortalidade Geral NA Positiva Positiva 
         
Brenner (1987) Suécia 1950-1980 Mortalidade Geral NA Positiva NA 
         

Brenner (1987) 

Austrália, 
Canadá, 

Inglaterra, 
País de 
Gales, 

Dinamarca
Alemanha 
Ocidental, 
Finlândia, 
França, 
Suécia e 
Estados 
Unidos. 1987 

Mortalidade por 
Doenças 

Cardiovasculares, 
Cancer Negativa Positiva NA 

         

Forber e McGregor 
(1987) Escócia 

Pós Guerra 
(1945) 

Mortalidade por 
Doenças 

Cardiovasculares, 
Cancer NA 

Positiva                   
(curto prazo) 

Negativa 
(longo prazo) NA 

         

Trucco (1993) Chile 1971-1990 
Mortalidade por 

Causas Externas NA Positiva NA 
         

Iunes & Monteiro 
(1993) Brasil 

 décadas de 70 
e 80 

Mortalidade 
Infantil NA NA Positiva 

         

Brenner (1997) 
Alemanha 
Ocidental 1951-1989 

Mortalidade Geral 
e Doenças 

Cardiovasculares NA Positiva Negativo 
         

Lima & Ximenes 
(1998) 

Brasil 
Recife 1991 

Mortalidade por 
Causas Externas NA Positiva Positiva 
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Godinho (1999) Brasil  anos 80 

Mortalidade Geral 
e Mortalidade por 
Causas Externas NA Positiva Positiva 

         

Ruhm (2000) 

50 estados 
dos 

Estados 
Unidos e o 
Distrito de 
Columbia  1972-1991 Mortalidade Geral NA 

Negativa               
(curto prazo)           

Positiva  
(longo prazo) Negativo 

         

Andrade & Lisboa 
(2000) 

Brasil - 
Minas 
Gerais, 

São Paulo, 
Rio de 
Janeiro 1981-1987 

Mortalidade por 
Causas Externas Positiva Positiva Positiva 

         

Vermelho & 
Monteiro (2002) 

Brasil por 
área 

geográfica 2002 
Mortalidade por 

Causas Externas NA Positiva Negativo 
         

Szot (2002) Chile 1985-1999 
Mortalidade 

Infantil Positiva Positiva NA 
         

Johannsson (2003) 
23 países 
da OCDE  1960-1997 Mortalidade Geral NA Negativa Negativo 

         

Neumayer (2004) 

16 estados 
da 

Alemanha  1980-2000 Mortalidade Geral NA 

Negativa               
(curto prazo)           

Positiva  
(longo prazo) Negativo 

         

Ramírez Mejía et 
al (2003) Honduras  2002 

Mortalidade 
Materna NA NA Positiva 

         

Gerdtham e Ruhm 
(2004) 

23 países 
da OCDE  1960-1997 Mortalidade Geral Positiva 

Positiva                   
(curto prazo) 

Negativa 
(longo prazo) 

Positiva                  
(curto 
prazo) 

Negativa                      
(longo 
prazo) 

         
  
Gomes (2005) 

Brasil, 
Goias  1999-2001 

Mortalidade 
Materna NA Positiva Positiva 

         
Franco-Giraldo, 
Palma, Álvarez-
Dardet (2005) 

América 
Latina e 
Caribe  1980-2000 

Mortalidade 
Infantil NA Positiva Positiva 

         

Montoya-Aguilar 
(2008) Chile 2008 

MortalidadeGeral, 
Infantil, Materna Positiva Positiva Positiva 

         
Moreno-Montoya & 
Sánchez-Pedraza 
(2009) 

Santa Fe 
de Bogotá, 
Colombia  1997-2006 

Mortalidade por 
Causas Externas NA Positiva Positiva 
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Kato, Vieira & 
Fachel (2009) 

Brasil, Rio 
Grande do 

Sul  2001-2004 
Mortalidade 

Infantil NA NA Positiva 
         

Jacinto, Tejada & 
Sousa (2010) 

Brasil em 
nível 

estadual  1981-2002 Mortalidade Geral Positiva Positiva Positiva 

Fonte: Elaboração própria. 2010     
       
Legenda      
NA = Não analisado      
Correlação Positiva Inflação = 
existe correlação com o 
aumento das mortes      
Correlação Positiva 
Desemprego = quanto maior 
mais mortes      

Correlação Positiva renda = 
quanto menor mais mortes      

 

Dentre os estudos encontrados, nem todos tiveram resultados positivos sobre 

a correlação da atividade macroeconômica e a mortalidade (geral ou por outras 

causas). A maioria dos estudos confirma a hipótese que as taxas de desemprego 

nas recessões econômicas quando elevadas geram aumento na mortalidade geral 

ou por outras causas, porém estudos como Johannsson (2003) conclui que a 

mortalidade total esta negativamente relacionada com a renda per capita e as horas 

trabalhadas. 

A maioria dos resultados aponta que o crescimento econômico tem um papel 

fundamental na redução ou aumento da mortalidade total e também da mortalidade 

ocasionada por causas específicas.  

 Segundo Vianna & Elias (2007), a melhoria das condições de saúde de uma 

população não depende somente das políticas de saúde mas de uma combinação 

da política econômica e social, ambas direcionadas para a proteção da saúde. A 

economia de mercado, democracia, bem estar coletivo devem estar associadas. 

Nos limites dessa tese, faremos uma análise econométrica correlacionando 

os indicadores desemprego, renda, inflação com a mortalidade geral, materna, 

infantil e por causas externas, no período de 1980 a 2009. 

A escolha do período se deu pelo fato de buscarmos uma série histórica no 

Brasil com períodos de inflação elevada e períodos de instabilidade desse indicador. 
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Conforme já mencionado, antes da implantação do Plano Real em 1993, os 

índices de inflação eram elevadíssimos e após essa implantação tivemos uma 

estabilidade desse indicador, portanto, o período escolhido contempla essa questão.  

A escolha dos indicadores desemprego, renda e inflação foram pelo fato de 

estarem diretamente ligados aos níveis de produção e a renda disponível tanto para 

investimentos, quanto no dispêndio financeiro da população (aumento de bens e 

serviços consumidos pelas famílias), e também por possibilitarem a avaliação do 

crescimento ou recessão econômica (VASCONCELLOS & GARCIA, 2008; SILVA & 

LUIZ, 2010). 

O índice utilizado nessa tese para medir a inflação será Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a escolha dessa medida foi pelo fato do 

trabalho ser estruturado com indicadores brasileiros, sendo que, o Comitê de Política 

Monetária do Banco Central o utiliza para estabelecer a taxa de juros. Esse 

indicador utiliza informações de famílias com a renda independente da origem e 

deve estar situada entre 1 e 40 salários mínimos (SILVA & LUIZ, 2010).  

Consideramos como indicador de saúde a mortalidade geral oriunda de todas 

as causas, pois se trata de uma variável agregada, e as variáveis por causas: 

mortalidade infantil, materna e causas externas.  

A taxa de mortalidade infantil é um dos indicadores mais usados para medir a 

qualidade de vida da população. As altas taxas de mortalidade infantil estão 

correlacionadas a baixos níveis socioeconômicos da população, que podem ser 

quantificados através do nível de escolaridade da população, do acesso a serviços 

de saúde e saneamento, da renda per capita e da distribuição de renda (WORLD 

BANK, 2003). 

A mortalidade infantil está diretamente relacionado às condições de vida de 

um país, pois sofre forte influência das condições sociais e econômicas de uma 

população. Assim, no Brasil, a redução desse indicador pode estar relacionada com 

as condições econômicas, o que pode interferir na adequação dos serviços de 

saneamento básico, oferta dos serviços de saúde e da atenção básica, a 

implantação de programas voltados para a saúde da mulher e da criança (atenção 

ao pré-natal, ao parto, ao aleitamento materno, à terapia de reidratação oral, entre 

outros), o aumento das coberturas vacinais e a queda da fecundidade (BRASIL, 

2004). 
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As causas de mortalidade infantil no Brasil também se alteraram ao longo das 

últimas décadas. Nos anos 1980, as principais causas de óbitos estavam 

relacionadas às doenças infecto-contagiosas, que sofreram um declínio nas décadas 

seguintes, crescendo em importância as causas perinatais, que são decorrentes da 

gravidez, do parto e do nascimento, respondendo por mais de 50% das causas de 

óbitos no primeiro ano de vida (BRASIL, 2004). 

A morte de mulheres em idade fértil por causas ligadas à gravidez, ao aborto, 

ao parto e ao puerpério é em sua grande maioria evitável. Remete muito além de um 

dado estatístico, permeia a formação e a estrutura familiar, tendo graves 

conseqüências sociais. Além disso, o nível da mortalidade materna é um indicador 

consistente sobre a saúde da mulher (BRASIL, 2004). 

O Ministério da Saúde (MS) considera a redução da mortalidade materna e da 

mortalidade infantil como prioridade de governo, deflagrando ações para sua 

redução. Ambas são importantes como indicadores das condições de saúde, 

ambientais como também do nível socioeconômico da população (BRASIL, 2004). 

O Sistema Único de Saúde brasileiro esta orientado e capacitado para a 

atenção integral à saúde da mulher no que se refere ao conjunto de ações de 

promoção, proteção, assistência e recuperação da saúde, executadas nos diferentes 

níveis da atenção à saúde (da básica à alta complexidade), garantindo o acesso das 

mulheres a todos os níveis de atenção à saúde. As ações passam pelo acesso ao 

pré-natal de qualidade, a referência e o acesso imediato da gestante na maternidade 

e o atendimento com segurança da gestante no momento do parto e no puerpério 

(BRASIL, 2004). 

Entretanto, cabe ressaltar que a dimensão de saúde e desenvolvimento deve 

ser considerada, muitas vezes a morte materna pode estar diretamente ligada ao 

segmento da tecnologia em saúde. Quando há uma clara dissociação entre saúde e 

desenvolvimento, seja porque a política econômica não está voltada para o 

desenvolvimento e a inclusão social ou porque o sistema de saúde não integra o 

esquema de proteção social, a saúde passa a ser de responsabilidade individual 

(MACHADO, 2002; VIANNA & ELIAS, 2007). 

Atualmente, há uma necessidade expressa da procura para as estimativas de 

mortalidade materna nos países em desenvolvimento. Esta tem sido estimulada em 

parte pela criação de um Desenvolvimento do Milênio, que será julgado parcialmente 

com base na redução da mortalidade materna até 2015 (GRAHAN et al, 2008). 
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As causas externas têm um peso significativo dentre os óbitos no Brasil. Em 

1980, representavam cerca de 9% do total de óbitos, passando a 13% em 2000. Os 

homens foram as principais vítimas, porém o número de mulheres mortas por esse 

tipo de causa também aumentou no período. Entre os anos 1980 e 2000, o volume 

de óbitos masculinos aumentou 78%, e o feminino, 32% (BRASIL, 2004). 

 Os homicídios representavam, dentre as causas externas 37% dos óbitos no 

ano 1980, passando a 83% em 2000 (BRASIL, 2004). 

É sabido que a taxa de mortalidade é afetada por diversos fatores, porém o 

presente estudo não correlacionará as variáveis econômicas com fatores como: 

desenvolvimento da medicina e da saúde pública; condições socioeconômicas e 

culturais afetando a nutrição, habitação, educação da população e questões 

institucionais como saneamento básico, legislação trabalhista.  

O estudo focará na hipótese da Curva de Phillips onde existe uma relação 

inversa entre a taxa de inflação e a taxa de desemprego (tradeoff), ou seja, quanto 

menor a taxa de inflação, maior a taxa de desemprego, ou vice-versa, portanto, se 

maior a renda da população, consequentemente diminuirá o impacto nas condições 

de saúde, diminuindo a mortalidade ou vice-versa (GREMAUD, VASCONCELLOS & 

JUNIOR, 2004).  

As discussões sobre as relações entre o estado de saúde de uma população 

e o desenvolvimento econômico têm ocorrido ao longo desses anos. Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (1999), um dos principais 

debates no estudo da saúde relacionada ao desenvolvimento econômico é atribuído 

à existência, ou não, de uma interdependência entre a melhoria das condições de 

saúde da população e o aumento equivalente de seu padrão de vida. 

Discutindo sobre essas questões, pergunta-se: a variável inflação pode 

interferir na mortalidade do país? Instabilidades ou recessão econômica pode 

interferir nas taxas de mortalidade no Brasil? É possível correlacionar Inflação com 

Mortalidade? De que maneira? 

As respostas a estes questionamentos, que constituem o objetivo da presente 

tese, poderão contribuir para a análise dos períodos de instabilidade ou recessão 

econômica e sua interferência na melhora da saúde de uma população; além de dar 

continuidade a estudos sobre esse assunto, pois ainda a resposta a essa indagação 

não possui um consenso.  
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Para se atingir o objetivo proposto, que é analisar a relação entre a variável 

inflação e a mortalidade no Brasil, foi analisado o comportamento da inflação e da 

mortalidade no período de 1980 à 2009, relacionando-os através da econometria.  

Esta tese está estruturada da seguinte maneira: Revisão da Literatura onde 

foi apresentada uma revisão sobre os conceitos essenciais dos indicadores de 

Mortalidade geral, infantil, materna e causas externas e dos Indicadores Inflação; 

Desemprego e Renda. Resultados: apresentação da fonte dos dados, variáveis 

consideradas; Discussão: realizadas análises de comparação entre os indicadores 

escolhidos; Conclusão com sugestões de possíveis estudos futuros. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

- Avaliar o comportamento da mortalidade geral e seu relacionamento com a 

inflação, desemprego e renda no Brasil no período de 1980 à 2009. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

- Analisar o comportamento da mortalidade infantil e seu relacionamento com a 

inflação, desemprego e renda no Brasil no período de 1980 à 2009. 

- Analisar o comportamento da mortalidade materna e seu relacionamento com a 

inflação, desemprego e renda no Brasil no período de 1980 à 2009. 

- Analisar o comportamento da mortalidade por causas externas e seu 

relacionamento com inflação, desemprego e renda no Brasil no período de 1980 à 

2009.  
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3 MÉTODO 

 

3.1 Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo empírico-analítico de séries históricas dos Indicadores 

de Saúde (mortalidade geral, infantil, materna e causas externas) e dos Indicadores 

Macroeconômicos (inflação, desemprego e renda) no período de 1980 a 2009. 

O método empírico-analítico ou método empírico é baseado na lógica 

empírica, da experiência, de fatos que realmente acontecem. Trata-se de um modelo 

de investigação científica, muito usado no campo das ciências sociais e nas ciências 

descritivas. Permite identificar as relações essenciais e as características 

fundamentais do objeto de estudo, sendo que, é autocorretivo e progressivo, 

constrói-se a partir da superação gradual de seus erros. Não considera suas 

conclusões exatas, únicas, exclusivas ou finais. O método está aberto à 

incorporação de novos conhecimentos e procedimentos com o fim de assegurar uma 

melhor aproximação da verdade (MARTINS & THEÓPHILO, 2010). 

Esse método se desenvolve com o objetivo de obter informação numérica a 

respeito de uma propriedade ou qualidade do objeto, processo ou fenômeno, onde 

se comparam medidas conhecidas. O resultado é desenvolvido por analises 

estatísticas, onde os valores numéricos do objeto estudado é avaliado ((MARTINS & 

THEÓPHILO, 2010). 

Os passos para utilizar esse método são simples, é necessário identificar um 

problema de investigação. No caso dessa tese, o problema é se a variável 

mortalidade está correlacionada com a variável inflação, permeando a pergunta se 

os períodos de recessão economia interferem nas condições de vida da população; 
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formulação de hipótese, onde acreditamos que existe uma correlação entre as 

variáveis estudadas (MARTINS & THEÓPHILO, 2010). 

 A prova da hipótese e apresentação dos resultados que constam nesse 

trabalho foi desenvolvida através da econometria.   

 

3.2 – Sujeitos da pesquisa 

Foi considerado como sujeito da pesquisa o Brasil. 

 

3.3 – Coleta de Dados 

3.3.1 - Pesquisa bibliográfica 

Foram consultadas publicações nacionais e internacionais do ano de 1980 a 

2010 sobre o tema, em livros, revistas especializadas, artigos, teses, dissertações, 

manuais, dicionários e informações obtidas por meio da internet e diretamente aos 

acervos BIREME (base de dados LILACS, SCIELO, MEDLINE, PAHO) e Periódicos 

CAPES, PUBMED. Alguns clássicos publicados fora do ano do critério de inclusão 

da amostra foram contemplados. 

Foram utilizadas para a pesquisa nestas bases de dados as palavras chaves, 

conforme Descritores dos Serviços de Saúde (DECS):  inflação econômica, política 

financeira, indicadores econômicos, desenvolvimento econômico, economia, 

indicadores, cooperação econômica, administração financeira, mortalidade, 

coeficiente mortalidade, mortalidade infantil, mortalidade materna, mortalidade por 

causas externas, indicadores de saúde. 

 

3.3.2 – Variáveis analisadas  

As informações utilizadas consistem dos dados brasileiros de 26 estados 

federados e um distrito federal, dos Indicadores de Saúde (mortalidade geral, infantil, 

materna e causas externas) e dos Indicadores Macroeconômicos (inflação, 

desemprego e renda), em série histórica no período de janeiro à dezembro dos anos 

de 1980 à 2009.  

 

3.3.3 – Período analisado  

A escolha do período se deu pelo fato de buscarmos uma série histórica do 

Brasil com períodos de inflação elevada e períodos de instabilidade desse indicador. 
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O período pré e pós estabilidade econômica, no que se refere ao controle da 

taxa de juros, foi marcado no Brasil pelo Plano Real, implantado em 1993, que 

permeia até os dias de hoje, portanto, o período escolhido contempla essa questão. 

Outra questão foi a conveniência da facilidade em coletar os dados de 

mortalidade, visto que, o Ministério da Saúde disponibilizou facilmente esse período.  

 

3.3.4 - Fonte de dados 

Os dados utilizados na presente tese sobre a taxa de mortalidade, provem do 

Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) que é alimentado pelas 

declarações de óbito (atestados de óbito), de preenchimento compulsório em todo o 

país e colocados à disposição pelo Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde (DATASUS) e que correspondem ao número de mortes por 100.000 

habitantes. Trata-se de uma variável agregada, pois sua construção considerou a 

mortalidade oriunda de todas as causas. 

Foram consideradas individualmente as taxas de mortalidade infantil, materna 

e por causas externas, também extraídas do Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM) que é alimentado pelas declarações de óbito (atestados de óbito), 

de preenchimento compulsório em todo o país e colocados à disposição pelo 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e que 

correspondem ao número de mortes por 100.000 habitantes.  

Cabe ressaltar que os dados de 2008 e 2009 são preliminares, podendo ter 

alterações, segundo o DATASUS. 

Os dados de mortalidade materna são de 1996 em diante, quando houve 

definições sobre as causas que comporiam o grupo. Em períodos anteriores, os 

dados conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID) são por capítulos, 

no caso gravidez, parto e puerpério, o que não daria robustez na correlação. 

Para as condições macroeconômicas, foram consideradas a taxa de inflação, 

desemprego e renda, como influencia à saúde. 

A teoria norteadora adotada para explicar a correlação da inflação com o 

desemprego foi a hipótese da Curva de Phillips, que define quanto mais alta a taxa 

de desemprego (TD), menor a de inflação, ou seja, menos desemprego pode ser 

alcançado obtendo-se mais inflação, e vice-versa. 

A variável inflação corresponde ao aumento contínuo e generalizado no nível 

geral de preços; a variável emprego corresponde ao percentual da população com 
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carteira assinada (número de empregados com carteira assinada pela população 

total) e renda (rendimento real médio do trabalhador em reais (R$)).  

A inflação é medida através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), que abrange o Brasil, estimando o aumento de preços dos bens e 

serviços consumidos pelas famílias, sendo que, estima dados de famílias cuja renda 

esteja entre 1 a 40 salários mínimos; utiliza 11 regiões metropolitanas brasileiras, 

fazendo uma média ponderada dos índices de preços de cada região. O peso de 

cada região é proporcional à população urbana do respectivo Estado. O Comitê de 

Política Monetária do Banco Central (Brasil) utiliza esse índice para estabelecer a 

taxa de juros (VASCONCELLOS & GARCIA, 2008; SILVA & LUIZ, 2010). 

Para manter a homogeneidade de fonte das variáveis macroeconômicas 

todas foram obtidas do site do Instituto de Pesquisa Economia Aplicada (IPEA) no 

período proposto do estudo. 

 

3.4 – Tratamento dos dados 

A coleta bibliográfica foi organizada e agrupada por pertinência. 

Os dados bibliográficos para melhor visualização foram tratados em forma de 

itens, quadros e tabelas por meio do programa processador de texto Word®. 

Com base na literatura sobre flutuações econômicas e saúde, foi adotado o 

modelo econométrico que visa identificar o tipo de relação existente entre condições 

macroeconômicas (expressa na variável inflação) e as taxas de mortalidade geral, 

infantil, materna e por causas externas. 

Objetiva-se estimar através de um modelo econométrico a relação entre 

mortalidade geral explicada por variáveis econômicas, sendo elas: inflação, 

desemprego e renda. Utilizamos um modelo de Regressão Linear, estimado pelo 

método de mínimos quadrados ordinários (MQO).  

As técnicas de Análise de Regressão Linear têm sido amplamente utilizadas 

tanto na literatura como em problemas práticos. Restringem-se predominantemente 

a modelos em que a variável resposta é multivariada, ou seja, Y = (Y1, . . . , YP ), 

sendo que as variáveis Y1, . . . , YP  são medidas na mesma unidade amostral e, 

como no caso univariado, associadas a P conjuntos de variáveis preditoras não 

aleatórias (NOGUEIRA, 2007). 

A cada uma dessas p variáveis está associado um grupo de variáveis 

explicativas, então para a variável Y1 temos associado o grupo de variáveis 
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explicativas X11, . . . ,X1K1 . Procedendo dessa forma para as demais variáveis 

resposta, Xp1, . . . ,XpKp ´e o conjunto de variáveis explicativas associadas a variável 

resposta Yp (NOGUEIRA, 2007). 

O modelo de Regressão Linear através do MQO pode admitir a correlação 

entre medidas tomadas na mesma unidade amostral e a correlação entre medidas 

tomadas em unidades amostrais distintas (NOGUEIRA, 2007). 

A sua aplicação é recomendada quando há suspeita de problemas de 

endogeneidade entre as variáveis explicativas do modelo e o número de momentos 

é maior do que o número de parâmetros a estimar.  

A vantagem desse tipo de modelo é permitir encontrar o grau de persistência 

da taxa de mortalidade de um ano para o outro e, ao mesmo tempo, uma análise 

dos efeitos no curto e longo prazo (NOGUEIRA, 2007).   

O modelo é representado pela função: 

εφπ += −12ttM  

Onde: 

tM : Mortalidade geral no instante t 

12−tπ : inflação defasada em 12 meses, ora desemprego defasado em 12 meses, ora 

renda defasada em 12 meses 

ε : resíduo aleatório 

φ : são os parâmetros estimados 

A série mortalidade apresenta componentes de correlação passada com a 

renda, taxa de desemprego e inflação, ou seja, há uma defasagem intertemporal 

entre a variável dependente (mortalidade geral, infantil, materna ou causa externa) e 

as variáveis independentes (inflação, desemprego e renda). O componente 

decorrente no tempo é determinado por um processo estocástico. 

São testadas as condições de estacionariedade, onde a série temporal 

...}2,1,0{},,{ −+−+=ΖΖ∈tM t  é fracamente estacionária se: 

a) ∞<
2

tME  

b) ( ) µ=tME , para todo t Ζ∈ , e 

c) ( ) jjtt yME γµµ =−− − )(  
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A primeira condição afirma apenas que o segundo momento não centrado deve 

ser finito, ainda que desigual em diferentes períodos. A segunda condição afirma 

que o comportamento da média é homogêneo para todo o período, mesmo que a 

distribuição da variável aleatória vá se alterando ao longo do tempo. A terceira 

condição estabelece que a variância seja sempre igual para todo o período de tempo 

e que a autocovariância não depende do tempo, mas apenas da distância temporal 

entre as observações. 

O estudo foi desenvolvido no software STATA. 

O programa permitiu testar a hipótese linear simples H0 : L_M = 0 onde L ´e 

uma matriz referente `as hipóteses dos elementos de uma dada coluna da matriz de 

parâmetros e M é uma matriz tal que a pós multicação de L_ por ela permite a 

geração de hipóteses relativas a diferentes parâmetros de resposta. 

 
3.5 – Questões éticas 

A proposta da pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sendo aprovado sob o parecer 

número 1673/08. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Conforme comentado na introdução desse trabalho, a revisão da literatura 

pretende expor as questões relacionadas sobre os conceitos essenciais de indicador 

de mortalidade geral, materna e causas externas, inflação, desemprego e renda.   

 

4.1 Indicador Saúde: Mortalidade 

A mortalidade é um indicador demográfico que permite identificar quantas 

mortes (neste trabalho, os termos morte e óbitos são tratados como sinônimos, 

assim como no manual de instruções para preenchimento da declaração de óbito), 

ocorreram em determinado tempo em uma determinada população. Normalmente a 

taxa é calculada por mil habitantes no período de um ano (RIPSA, 2002). 

O cálculo da taxa de mortalidade é simplificado na equação, onde, m = 

mortalidade, F = número de falecimentos, P = população total (RIPSA, 2002). 

 

A obrigatoriedade do registro de óbito no Brasil é regulamentada pela Lei no. 

6.216 de 30 de junho de 1975, que determina para todo território nacional que todo 

sepultamento deve ser efetivado após o registro do óbito, no Cartório de Registro 

Civil. Esse registro é lavrado após a declaração de óbito, assinada pelo médico. Na 

falta desse profissional, deve ser assinada por duas testemunhas qualificadas, que 

tenham verificado ou presenciado a morte. Ao receber a declaração, o oficial do 

cartório registra o óbito e emite a certidão de óbito juntamente com a guia para o 

sepultamento (BRASIL, 1975).  

A contabilização sistemática e uniformizada das informações de declaração 

de óbito se oficializou no Brasil à partir do período de 1980 a 1995, o qual coincide 

com importante momento em que se processaram profundas modificações na 
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mortalidade, marcado pela consolidação de uma etapa de transição demográfica e 

epidemiológica ainda em curso (CHACKIEL & PLAUT, 1994). 

Muitos autores relatam que existe um problema de qualidade das informações 

das declarações de óbito, principalmente relacionado ao preenchimento. Alguns 

culpam as escolas de medicina, por não ensinarem seus alunos o preenchimento e 

a importância dessa questão; outros acrescentam a questão dos problemas nos 

dados, como ausência de registro nascimento; erros no próprio registro de 

nascimento, principalmente relacionado a idade; erros na idade declarada nos 

registros de óbito e censos; diferencial de cobertura de dados por idade nos censos 

(MELLO & LAURENTI, 1990; PRESTON, ELO & STEWART, 1999). 

No Brasil existem duas bases de dados informatizadas para os índices de  

mortalidade: o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), disponibilizado pelo 

MS e o Sistema de Estatísticas Vitais, disponibilizado pelo IBGE. A diferença entre 

as mortes enumeradas por essas bases não é significativa. Uma pesquisa de campo 

realizada em 10 cartórios do Distrito Federal mostrou que tanto os dados do 

Ministério da Saúde como do IBGE eram os corretos, a causa da diferença entre as 

duas fontes foi erro sistemático de transcrição das informações sobre o local de 

residência do falecido, dos livros de registro para os mapas de óbito 

(VASCONCELOS, 1994; MELLO & GOTLIED, 2000). 

RIPSA (2002) dentro de suas considerações descreve que uso de dados de 

mortalidade derivados de sistemas de registro contínuo está condicionado a 

correções, ocorre freqüente em áreas menos desenvolvidas; a base de dados 

demográficos utilizada para o cálculo do indicador pode apresentar imprecisões 

inerentes à coleta de dados ou à metodologia empregada para elaborar estimativas 

populacionais; as projeções demográficas perdem precisão à medida em que se 

distanciam dos anos de partida das projeções; como a taxa é fortemente 

influenciada pela estrutura etária da população, a análise comparada entre 

populações de composição distinta exige padronização das estruturas etárias. 

Na década de 1990 as transformações sociais e econômicas, o acelerado 

processo de urbanização e o desenvolvimento dos meios de comunicação, nos 

países da América Latina, contribuíram para melhorar a saúde dos indivíduos, bem 

como mudar os valores, crenças e comportamentos referentes à vida familiar e ao 

número de filhos desejados. Nesses países, o comportamento demográfico se 

mostrou diferenciado, pois dependeram diretamente da expansão econômica, dos 
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avanços e acesso à medicina, melhora das condições sociais, estado nutricional 

(LAURENTI, 1990). 

Laurenti (1990) também confirma que a teoria da transição demográfica está 

fundamentada nas alterações ocorridas no perfil da mortalidade e da fecundidade. O 

declínio dessas variáveis, durante um longo período de tempo, determina o 

envelhecimento populacional que se caracterizará por uma diminuição relativa e 

progressiva da população jovem e por um aumento contínuo da população idosa.  

O mesmo autor coloca que países desenvolvidos apresentam baixas taxas de 

fecundidade, com isso possuem uma população idosa maior; o que acontece ao 

inverso nos países subdesenvolvidos que tem elevadas taxas de fecundidade, com 

aumento populacional jovem, tendo como conseqüência problemas sociais, 

culturais, econômicos e ambientais (LAURENTI, 1990). 

Pensando no surgimento de uma camada populacional maior idosa, o 

contexto de desigualdades regionais e sociais requer atenção (RAMOS, 1992). 

Bercovich e Madeira (1992) mostraram que o efeito de sucessivos 

alargamentos e estreitamentos na base das pirâmides etárias ao longo das décadas 

produziu descontinuidades demográficas, caracterizando a população jovem. 

Argumenta-se que a forte “queda da mortalidade no Brasil após a Segunda Guerra 

Mundial seria a maior responsável pelo alargamento da base da pirâmide de 1960”, 

refletindo-se em 1980 e 2000 no “aumento da proporção de mulheres em idades 

férteis e um alargamento da base da pirâmide resultante do incremento no número 

absoluto destas mulheres”. 

Alguns autores investigaram a relação entre mudanças nas atividades 

econômicas e a evolução das taxas de mortalidade. Bravo & Vargas (1991) 

analisaram a relação entre mudanças de curto e médio prazo na atividade 

econômica e as taxas de morbidade e mortalidade nos países Costa Rica, Chile e 

Guatemala e identificaram que tanto menor a renda menor as condições de saúde 

dos indivíduos.  

Para o Brasil, poucos trabalhos tem associado a mortalidade com variáveis 

socioeconômicas. Sichieri et al. (1992), pesquisou a relação entre a mortalidade 

adulta por doenças crônico-degenerativas e um conjunto de variáveis sociais e 

econômicas, identificando que existe uma relação entre as condições sociais com a 

mortalidade. 
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Segundo Prata (1992) essa transição nos trouxe diminuição da taxa de 

mortalidade, porém as principais causas de mortes estão associadas a violência 

(causas externas) e doenças crônico-degenerativas, relacionado com o 

envelhecimento populacional. 

Arriaga & Davis apud Chackiel & Plaut (1994) afirmam que a queda da 

mortalidade na maioria dos países latino-americanos se intensificou a partir de 1930, 

ocorrendo de forma não homogênea, cada um deles com início e ritmo 

diferenciados. 

A história social, cultural e econômica de cada população, bem como a 

complexidade interfere na transição demográfica; pois as condições essenciais de 

sobrevivência e as variáveis demográficas são modificadas conforme o período do 

tempo, de região para região, de civilização para civilização, e em função do modo 

de produção e dos fatores dinâmicos da população (NADALIN, 1994). 

O processo de transição demográfica é necessário para garantirmos nossa 

existência. A natureza humana é passível de mudanças determinadas pelo seu 

ambiente organizacional social e pela própria história de vida construída pelos 

indivíduos. As taxas de mortalidade e fecundidade, ao longo do tempo mostra como 

está a característica populacional (DUCHIADE, 1995). 

A queda da fecundidade, as grandes transformações sociais e econômicas 

que determinaram o perfil demográfico das populações e a migração de pessoas 

das áreas rurais para as urbanas, fazendo com que as pessoas melhorassem a 

esperança de vida, pois o acesso as melhores condições de vida, serviços, entre 

outros. A influência do processo de urbanização e dos meios de comunicação que 

proporcionaram uma melhoria da saúde e da qualidade de vida dos indivíduos 

favorecendo para o aumento dessa taxa, logo com elevada esperança de vida, a 

estrutura etária da população brasileira aumentou, ocasionando no envelhecimento 

populacional (VERAS & ALVES, 1995). 

A mortalidade no Brasil apresentou nas últimas décadas mudanças 

importantes, tanto no perfil etário quanto na distribuição dos grupos de causas 

(WHO, 1995).  

Em 1980 e 2000 foi identificado que a principal causa de morte era decorrente 

de doenças do aparelho circulatório. Entre os dez principais grupos de causas, 

tivemos mudança no ranking entre 1980 e 2000 para neoplasias. Em 1980, essa 

causa correspondia ao 5o lugar, passando ao 3o em 2000. Outra mudança 
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importante foi o aumento das mortes por doenças do aparelho respiratório e a 

redução das infecciosas e parasitárias. Em 1998 o maior índice foi devido a doenças 

cardiovasculares, o que foi associado as mudanças dos hábitos e estilos de vida 

com foco no estresse, sedentarismo e obesidade (WHO, 1995). 

O Centro Latino América de Demografia (1996) evidencia três questões que 

devem ser consideradas na transição demográfica, sendo a primeira relacionada a 

queda da fecundidade; a segunda ao aumento da população idosa e a última aos 

aspectos relacionados à diminuição da taxa de mortalidade e de fecundidade, 

proporcionando um equilíbrio populacional, denominado crescimento populacional 

sustentado.   

A transição demográfica brasileira aconteceu pela ruptura de um regime 

demográfico de altas taxas de fecundidade e mortalidade para um regime moderno, 

com o declínio desses índices. A queda da fecundidade fez diminuir o tamanho das 

famílias, aumentando o intervalo das gestações o que favoreceu a queda da 

mortalidade dos recém-nascidos e das gestantes (NADALIN, 1994; CELADE, 1996). 

Carvalho & Wong (1995) e Carvalho (1997) estudam os efeitos que as 

mudanças na pirâmide etária e as alterações no tamanho das populações de 

crianças, jovens e adultos podem acarretar para o desenvolvimento brasileiro. Eles 

consideram que a redução do número de crianças e jovens menores de 20 anos, 

favoreceu os adultos em idade ativa, com melhores condições de vida e emprego. 

Keilman (1997) relata que a esperança de vida nessas projeções foram 

subestimadas, pois  para grande parte dos grupos etários, o declínio da mortalidade 

ocorreu mais rápido do que o projetado. 

Horiuchi (1997) coloca que a projeção de causa morte podem ser associados 

aos fatores de condições de vida e trabalho, primeiros estágios da revolução 

industrial; emergência e re-emergência de doenças infecciosas, como a AIDS, 

tuberculose, malária; e forte presença de hábitos prejudiciais à saúde, como fumo, 

bebida e sedentarismo. 

Em 1995 o Brasil apresentava indicadores econômicos em níveis 

incompatíveis aos dos indicadores sociais, incluindo-se os de saúde, como por 

exemplo, taxa de mortalidade infantil e expectativa de vida ao nascer (FLEURY, 

1995; OMETTO, FURTUOSO & SILVA, 1995). Mesmo que verificamos uma 

tendência de melhoria para alguns indicadores de saúde. Barreto, et al (1997) 
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colocava que a reduzida velocidade destas tendências proporcionavam a 

persistência ou mesmo ampliação das desigualdades. 

Silva (1999) e WHO (2000) colocam que existe uma tendência de maiores 

taxas de adoecimento e mortalidade por doenças potencialmente previsíveis na 

população com piores níveis socioeconômicos (baixa escolaridade, baixa renda), 

pela questão de terem menor acesso aos benefícios da prevenção e tratamento. 

A utilização da renda como aproximação do capital econômico é muito 

associada, pois podemos nos basear que os indivíduos vivem no espaço social 

(local moradia, tipo de alimentação, lazer, acesso a saúde), conforme o seu volume 

e composição de capital. Esses autores colocam que o aumento da mortalidade 

pode estar correlacionado com o capital econômico e o espaço social. Justifica-se 

essa relação porque a posição que os indivíduos ocupam no espaço social, vai 

determinar as características das suas condições materiais de existência que 

sabidamente relacionam-se com a produção de doenças - salário, habitação 

ambiente físico e sua capacidade de ser normativo frente às agressões e desafios 

da vida (SILVA, PAIM & COSTA, 1999). 

National Research Council (2000) coloca que mundialmente tivemos uma 

diminuição nas taxas de mortalidade, se comparadas com o inicio da civilização, o 

que é justificado, entre várias razões pela melhora no padrão de vida, a implantação 

de medidas públicas para reduzir a exposição e transmissão de doenças 

infecciosas, e atualmente a busca da adoção de comportamento saudável. 

Essa taxa expressa a freqüência anual de mortes; é influenciada pela 

estrutura da população quanto a idade e sexo. Considera-se alta taxa de 

mortalidade se supera 30%; taxas elevadas podem estar associadas a baixas 

condições socioeconômicas ou refletir elevada proporção de pessoas idosas na 

população total; moderada taxa de mortalidade entre 15 e 30% e baixa taxa de 

mortalidade inferior a 15 % (RIPSA, 2002).  

Analisando a mortalidade nós conseguimos acompanhar as mudanças no 

perfil epidemiológico de uma população. Esse indicador está relacionado a 

esperança de vida ao nascer, que nada mais é que a média da quantidade de anos 

que vive uma população após o seu nascimento, para se calcular essa taxa, é 

considerado aspectos socioeconômicos, de saúde, saneamento básico, entre outros. 

Se pensarmos na relação de ambas, quanto maior esperança de vida um individuo 

tem, menor será a taxa de mortalidade de um país (RIPSA, 2002). 
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O seu uso contribui na análise das variações geográficas e temporais da 

população quanto a morte; possibilita o cálculo do crescimento vegetativo ou natural 

da população, quando relacionada a taxa bruta de natalidade; contribui para estimar 

o componente migratório da variação demográfica, correlacionando-se o 

crescimento vegetativo com o crescimento total da população; o fenômeno transição 

demográfica é caracterizado pelas mudanças nas taxas de mortalidade e 

fecundidade em conjunto (RIPSA, 2002). 

Segundo Vermelho e Monteiro (2002) a teoria da transição demográfica 

possui quatro fases na dinâmica populacional, que os países podem percorrer; a 

fase pré-industrial que a fecundidade e mortalidade alta ocasionam equilíbrio e 

crescimento moderado populacional; fase intermediária de divergência dos 

coeficientes, onde as taxas de mortalidade diminuem, enquanto as de fecundidade 

estão aumentadas, resultando no crescimento acelerado da população; fase 

intermediária de convergência dos coeficientes, onde as taxas de fecundidade e 

mortalidade diminuem, resultando no crescimento populacional dos idosos, 

caracterizando o envelhecimento populacional; e por isso último a fase moderna ou 

de pós-transição, que busca o equilíbrio dos coeficientes de fecundidade e de 

mortalidade. Suas taxas apresentaram-se próximas e baixas; o crescimento 

populacional apresenta-se estável. 

No Brasil não aconteceu diferente, nas últimas décadas, a industrialização, a 

urbanização e o desenvolvimento científico e tecnológico são considerados como 

um dos principais responsáveis pela transição demográfica. Alguns autores 

consideram que além dessa transição, as mudanças dos indicadores de mortalidade 

se explicam mediante a melhoria do saneamento básico e do progresso da 

medicina, que evoluiu com a descoberta de novos medicamentos, melhor controle 

das doenças de notificação compulsória, ampliação dos serviços de prevenção e 

assistência médica (PATARRA, 2000; VERMELHO & MONTEIRO, 2002)  

O crescimento da população idosa ocasiona implicações no planejamento 

fiscal da previdência social; existem projeções de mortalidade por idade para que 

seja idealizada a previsão de custos necessária para uma boa administração do 

sistema de previdência (WILMOTH, 2005).  

Na década de 1980, América Latina e Caribe sofreram ajustes 

macroeconômicos que acarretaram efeitos negativos sobre os indicadores sociais 

(condições sócio econômicas, renda), o que levou as piores condições de saúde, 
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aumentando a mortalidade infantil, por exemplo (FRANCO-GIRALDO, PALMA, 

ÁLVAREZ-DARDET, 2005). 

Ishitani et al. (2006) realizou um estudo onde foram analisados os óbitos de 

adultos (35 a 64 anos), ocorridos entre 1999 a 2001, por doenças cardiovasculares, 

e pelos subgrupos das doenças isquêmicas do coração e doenças 

cerebrovasculares-hipertensivas, obtidos no Sistema de Informação sobre 

Mortalidade. Na análise univariada, verificou-se associação negativa para a 

mortalidade por doenças cardiovasculares e o subgrupo das cerebrovasculares-

hipertensivas com renda e escolaridade, e associação direta com taxa de pobreza e 

condições precárias de moradia. Quanto às doenças isquêmicas, houve associação 

inversa com taxa de pobreza e escolaridade, e direta com condições precárias de 

moradia. A escolaridade, após ajuste pelo modelo de regressão linear múltipla, 

permaneceu associada à mortalidade pela doença investigada e seus subgrupos. A 

cada ponto percentual de aumento na proporção de adultos com alta escolaridade, a 

taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares diminui em 3,25 por 100.000 

habitantes. Esses autores chegaram a conclusão que a mortalidade dos municípios 

mostrou a associação entre doenças cardiovasculares e fatores socioeconômicos é 

inversa, destacando-se a escolaridade; melhor escolaridade possibilita melhores 

condições de vida e, conseqüentemente, impacto positivo na mortalidade precoce. 

Dentre os sete principais motivos de óbito nos anos de 2001 à 2004, se 

destacaram as doenças do aparelho circulatório (31,8%); neoplasias (15,7%); 

causas externas (14,2%); doenças do aparelho respiratório (11,4%); doenças 

infecciosas e parasitárias (5,1%); doenças originadas no período perinatal (3,5%) e; 

demais causas definidas (18,3%) (IBGE, 2006). 

Pensando o período subseqüente (2004), aumentou a mortalidade por 

doenças não-transmissíveis, como as neoplasias (câncer) que crescem de 14,9% 

em 2000, para 15,7% em 2004 e as doenças do aparelho respiratório, que se 

elevam de 10,9% para 11,4% no mesmo período. Essas causas estão associadas 

ao estilo de vida e as condições de trabalho das pessoas e podem ser reduzidas 

com medidas de controle de fatores de risco. Um perfil de mortalidade onde 

predominam doenças não-transmissíveis é indicador de população em um estágio 

socioeconômico mais elevado (IBGE, 2006). 

Existem alguns pontos de vista a serem considerados na relação da 

mortalidade e aspectos socioeconômicos, dentre eles o risco individual e o 



 44

 

ambiental. Podemos considerar que ambos são determinados principalmente em 

função da renda e da escolaridade, o que nos faz refletir sobre a consideração 

dessas variáveis como fatores de risco individuais para a mortalidade por doenças e 

o risco ambiental de residir em uma área onde é menor a oferta de infra-estrutura de 

saúde e educação também pode ser relevado (GODOY et al, 2007). 

Silva et al. (2008) analisou a associação entre carência social e causas de 

morte da população idosa brasileira residente na cidade do Recife, Pernambuco. O 

estudo avaliou 94 bairros considerados com carência social devido há problemas 

como abastecimento de água, instalação sanitária, alto índice de analfabetismo e 

baixa renda do chefe de domicílio. Chegaram a conclusão que existe correlação 

significativa da carência social com a mortalidade de idosos ocasionada por 

pneumonia, desnutrição protéico-calórica, tuberculose, diarréia/gastroenterite e 

acidentes de transporte. 

Podemos observar no figura 1 abaixo que o Brasil apresentou uma redução 

das taxas de mortalidade geral entre 1980 e 2008 (IBGE, 2008).  

 

Figura 1 – Distribuição da taxa de mortalidade período 1980-2008. IBGE. Brasil, 2008 

 

 

O Instituto Brasileiro Geografia e Estatística (2008) realizou uma projeção da 

taxa de mortalidade para o período de 2010 à 2050. As variáveis consideradas são 
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fecundidade, mortalidade e migração, não considerou-se os aspectos 

socioeconômicos. Podemos observar no figura 2 abaixo que a projeção relacionada 

a essas variáveis aponta um decréscimo na mortalidade brasileira. 

 

Figura 2 – Projeção da taxa de mortalidade 2010-2050. IBGE. Brasil, 2008. 

 

 

Esse decréscimo poderá estar associado a diversos fatores, conforme 

descrito anteriormente.  

Para alguns autores, o ritmo de transição econômica foi o principal motor do 

aumento das taxas de mortalidade. Nos países pós-comunistas da Europa Ocidental 

e da antiga União Soviética entre 1989-2002, foi feito um estudo sobre a privatização 

em massa correlacionando as diferenças nas taxas de mortalidade de adultos 

nesses países.  A curto prazo as taxas de mortalidade do sexo masculino tiveram 

um aumento em 12,8%, principalmente pelo aumento das taxas de desemprego. A 

rápida privatização em massa como uma estratégia de transição econômica foi um 

fator que favoreceu o aumento das taxas de mortalidade de adultos nesses países 

(STUCKLER, LAWERNCE & MCKEE, 2009). 

A baixa renda e escolaridade também esta associada as questões de 

educação em saúde. Indivíduos por exemplo, que tem precária higiene oral e hábitos 

alimentares, podem vir a desenvolver câncer. Um estudo ecológico recente apontou 
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que dentre os registros de mortalidade por causa de câncer de boca, os valores para 

renda per capita dos falecidos foram altamente significativos, ou seja, quanto maior 

a renda per capita maior a mortalidade por câncer (BORGES et al, 2009).  

Vieira (2009) coloca que a mudança na demografia, menos crianças e mais 

pessoas na faixa produtiva, propiciaria menores gastos sociais e um aumento da 

produção nacional, conseqüentemente da renda per capita, porém coloca que 

devemos pensar na estrutura desigual de oportunidades, que no Brasil é relevante, 

logo, a dinâmica demográfica não será capaz de, isoladamente, produzir os efeitos 

esperados. Nesse caso, o comportamento demográfico poderia facilitar, mas não 

determinar ganhos sociais. Além disso, a fecundidade se reduziu muito em quase 

todos os países em desenvolvimento, criando “várias janelas de oportunidades”. No 

entanto, a pobreza aumentou em muitos. Para que a janela de oportunidades 

passasse de possibilidade à realidade seria necessário que a economia e as 

políticas públicas agissem em sintonia com o momento demográfico. 

  

4.1.1 Taxa de Mortalidade Infantil 

A Mortalidade Infantil (MI) é um dos indicadores usualmente utilizados para 

avaliar as condições de vida e saúde da população. É um índice que mensura 

ganhos na qualidade de vida no que se refere à nutrição, acesso à saneamento 

básico, água tratada, serviços de saúde (SIMÕES, 1999).  

Essa taxa é usada para identificar situações de desigualdade social, 

contribuindo na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento 

socioeconômico da população, além de contribuir no direcionamento de políticas de 

planejamento e gestão de recursos públicos voltados para a área de saúde. 

O calculo é feito pelo número de óbitos de residentes menores de um ano de 

idade, dividido pelo número total de nascidos vivos de mães residentes multiplicado 

por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, 

no ano considerado (RIPSA, 2002).  

Segundo o Ministério da Saúde, as taxas de mortalidade infantil são 

geralmente classificadas em altas quando são maiores que 50 óbitos por mil 

nascidos vivos; médias, quando de 20 a 49 óbitos e baixas, quando menores que 20 

óbitos por mil crianças nascidas vivas. Destaca ainda que quando determinada 

região possui baixa taxa de mortalidade infantil, é por que seu componente de morte 

neonatal (com predomínio da mortalidade neonatal precoce) é predominante; e 
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quando a taxa é alta, o seu principal componente é a mortalidade pós-neonatal, o 

que reflete problemas que não são relacionados a doenças congênitas, mas sim a 

baixos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico (BRASIL, 2003). 

DAS GUPTA (1990) considera que educação materna está fortemente 

associada à saúde e sobrevivência das crianças, por trazer embutido nesse fator a 

competência e práticas de cuidado que as mães dispensam aos seus filhos. 

A importância da assistência pré-natal como um fator de determinação de 

diferenciais de mortalidade neonatal tem sido discutida no Brasil desde 1994 

(SIMÕES & LEITE, 1994; RODRIGUES & LEITE, 2001; MACHADO, 2002). 

Panis e Lillard (1994), em seu estudo sobre a Malásia, para o período de 

1950-1988, também relacionam a mortalidade infantil ao acesso a cuidados 

médicos, desenvolvendo um modelo de riscos de mortalidade fetal e pós-neonatal e 

demanda por acompanhamento pré-natal e cuidados no parto. Os resultados do 

modelo de equações simultâneas apresentaram que a oferta destes serviços tem 

efeitos fortemente benéficos na probabilidade de sobrevivência infantil e que estes 

efeitos são subestimados quando a auto-seleção adversa entre os usuários dos 

serviços de saúde é ignorada, assim como o nível educacional das mães é 

fortemente associado à demanda por cuidados médicos; além de mostrar que os 

riscos de mortalidade pós-natal não são independentes da sobrevivência fetal, mas 

mostram que ignorando seletivamente a sobrevivência fetal, introduz somente 

pequeno benefício à estimação da mortalidade infantil, além de demonstrar que as 

altas taxas de mortalidade infantil entre mães jovens são parcialmente explicadas 

pela sua baixa demanda por cuidados médicos. 

Sastry (1996) realizou um estudo onde concluiu que nas comunidades onde 

as unidades de saúde são maiores e mais especializadas, as mães com grau de 

instrução mais elevado tendem a se beneficiar mais desses serviços do que as 

mães menos instruídas. Tal fato contribui, portanto, para aumentar o diferencial de 

nível de mortalidade entre subgrupos sócio-econômicos dessas comunidades. Por 

outro lado, em áreas onde as unidades de saúde são menores, porém em maior 

quantidade, o acesso aos serviços torna-se mais facilitado. Em tais comunidades 

ocorre maior interação entre os serviços de saúde e as mães cujo grau de instrução 

é mais baixo, favorecendo a sobrevivência de seus filhos. Unidades de saúde 

menores e em maior quantidade teriam o efeito substituto da educação materna e 
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contribuem para fornecer informações e treinamento das mães sobre saúde e 

cuidados básicos com os filhos. 

A educação materna tem sido utilizada como uma variável socioeconômica na 

análise da mortalidade infantil. Além de ser um importante fator de diferenças 

observadas em termos de tempo de aleitamento, acesso a serviços de saúde, dentre 

outros fatores que afetam a sobrevivência dos filhos, tem sido objeto de debate a 

existência de uma possível relação entre educação materna e mortalidade durante o 

primeiro ano de vida (VASCONCELOS, 1999). 

Um estudo realizado por Lavy et al. (1996), observou os efeitos da qualidade 

e acessibilidade dos serviços e infra-estrutura pública na saúde das crianças de 

Gana, focando o nível de sobrevivência infantil, tamanho e peso das crianças, 

integrando tecnologia da saúde e decisões de alocação das famílias, onde a 

probabilidade de sobrevivência infantil e antropométricas são produtos da tecnologia 

da saúde, ou seja, de características de cada família, das condições ambientais, da 

renda familiar e dos preços dos alimentos. Os resultados sugeriram um importante 

papel das políticas de saúde na redução das disparidades rural-urbana no status de 

saúde e particularmente na melhora destas crianças da zona rural e reduzindo as 

taxas de mortalidade infantil, principalmente no que tange ao acesso aos serviços de 

pré-natal e outros programas relacionados a crianças, e melhoria da infra-estrutura 

de água e saneamento, estes com resultados imediatos. 

Sastry (1997) aplicou a metodologia de riscos proporcionais aos dados da 

Demographic and Health Surveys (DHS) de 1986 do Brasil e concluiu que os 

diferenciais de mortalidade observados por local de residência não refletem apenas 

as diferenças nas características socioeconômicas e de comportamento no nível 

individual e das famílias, mas também as características de infra-estrutura da 

comunidade. Os serviços de saúde, especialmente aqueles de natureza curativa, 

parecem representar apenas um papel menor na explicação das diferenças entre as 

zonas rurais e urbanas. 

As taxas de mortalidade infantil passaram de 158,3/1.000 nascidos vivos no 

período 1930/1940 para 45,3/1.000 nascidos vivos em 1990 e 27,5/1.000 nascidos 

vivos em 2001 (Simões, 1997). 

Durante a década de noventa as taxas de mortalidade infantil na região 

Nordeste reduziram-se em cerca de 30%, e os estados que obtiveram maior redução 

foram os estados do Rio Grande do Norte, da Bahia, do Ceará e Alagoas, 
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respectivamente. O estado do Maranhão apesar de manter a posição de estado com 

a maior taxa, foi o quinto estado da região em redução da mortalidade infantil. 

Enquanto isso, Pernambuco perdeu sua posição de estado com menor taxa devido a 

menor redução em relação a outros estados (RIPSA, 2002). 

Segundo Quiroga e Rezende (2003) as taxas de mortalidade no Brasil têm 

diminuído ao longo dos anos, porém de maneira desigual se pensar em região. 

Simões (2003) mostra que essa redução desigual se mostrou mais evidente 

ao longo dos anos, antes da década de quarenta as regiões Centro-Oeste, Sudeste 

e Norte mostravam tendências declinantes, as regiões Sul e Nordeste apresentavam 

ainda níveis estáveis. 

A taxa de redução de mortalidade infantil até a década de sessenta manteve-

se a menos de 10% a cada década, para a média brasileira; e as maiores reduções 

só começaram a partir da década de setenta quando a diferença para a década de 

oitenta foi de 28% (para a média nacional) (SIMÕES, 2003). 

Em 1990, a taxa foi de 47,5, e, em 2001, foi de 27,4 por mil nascidos vivos. A 

redução foi mais intensa até os anos 1980. Entre os anos 1980 e 2000, a 

mortalidade de crianças com menos de 1 ano de idade reduziu-se em um ritmo 

bastante acelerado. Enquanto a população nessa faixa de idade aumentou 1,9%, o 

declínio da mortalidade foi de 73,3% no mesmo período (COSTA, et al 2003).  

Alguns programas e ações adotados no período contribuíram para o declínio 

acentuado dos óbitos infantis, como, por exemplo, os Programas de Atenção Integral 

à Saúde da Mulher (PAISM), Terapia de Reidratação Oral (TRO), Programa 

Nacional de Imunização (PNI), atenção ao pré-natal, além de intervenções sociais, 

como a ampliação do saneamento básico, e fatores demográficos, como a redução 

da fecundidade (COSTA, et al 2003). 

Bhargava (2003) relacionou a MI com as elevadas taxas de fecundidade no 

estado mais populoso da Índia, para o período 1982-1992. Concluiu que a 

sobrevivência infantil estava relacionada a baixa escolaridade materna, curto 

intervalo  entre as gestações, elevado número de crianças após o planejamento 

familiar ter sido iniciado, ausência de vacinação das mães para as principais 

vacinas, como Rubéola e das crianças no primeiro ano de nascimento, e a 

dificuldade de acesso aos cuidados médicos. 

Quiroga e Rezende (2003), em seu trabalho para o Vale do Jequitinhonha-

Minas Gerais - Brasil, analisam a evolução da mortalidade infantil por causas de 
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morte, segundo a idade da criança no momento do óbito, para as décadas de oitenta 

e noventa. A análise é feita com dados do Ministério da Saúde, correlacionando taxa 

de fecundidade, taxa de analfabetismo, renda familiar média, de modo a avaliar as 

condições socioeconômicas da região bem como compará-la ao nível de 

desenvolvimento da região. Como resultados, os autores observam que a queda na 

taxa de mortalidade infantil está correlacionada às variáveis sociais, econômicas e 

demográficas.  

Outra questão identificada nesse estudo no Vale do Jequitinhonha em Minas 

Gerais foi que as causas da elevada MI estavam associadas a doenças infecto-

parasitárias, sugerindo a falta de saneamento básico e dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde. Instalação adequada de água e de esgoto é apontada, muito 

freqüentemente na literatura, como dois importantes fatores que contribuem para a 

sobrevivência das crianças. Além de detectar diferenças no aspecto 

socioeconômico, água de má qualidade e ausência de esgoto é fonte potencial de 

transmissão de doenças infecciosas e parasitárias. Seus efeitos seriam mais 

sentidos durante o período pós-neonatal e principalmente após o primeiro ano de 

vida, visto que é nessa fase que o ambiente no qual a criança vive poderia exercer 

maior influência sobre sua saúde e sobrevivência (SAWYER & SOARES (1983), 

FERREIRA (1990), QUIROGA & REZENDE (2003)). 

Galiani e Gertler (2003) utilizam a metodologia de dados em painel, em seu 

trabalho sobre a privatização dos serviços de abastecimento de água da Argentina 

(em cerca de 30% dos municípios do país). Usando a variação na propriedade da 

provisão da água através do tempo e do espaço gerado pelo processo de 

privatização encontraram que a mortalidade infantil caiu 8 % nas áreas que 

privatizaram seus serviços da água; e que o efeito era maior (26%) nas áreas mais 

pobres. E examinaram a robustez do modelo verificando a mortalidade por causas 

específicas, onde a privatização pode ser associada a reduções significativas nas 

mortes por doenças infecciosas e parasitárias, e não correlacionada a mortes de 

causas não relacionadas com a água. 

Santos e Moura (2003), apresentam em seu estudo para a Região Nordeste, 

um modelo de riscos multivariado para dados de sobrevivência infantil, agrupado em 

dois níveis hierárquicos: família e município. Pela inclusão de efeitos aleatórios nos 

dois níveis analisados, é possível controlar a correlação de mortes entre famílias e 

áreas que contribuem com mais de uma criança para a amostra. Como variáveis 
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explicativas significantes tem a idade da criança, o intervalo entre um filho e outro, o 

fato de a mãe ter tido atendimento pré-natal, ter um grau de instrução mais elevado, 

bem como o fato de possuir geladeira ou pertencer à raça branca ou mestiça, 

corroborando com a literatura que indica que crianças com melhor status sócio-

econômico estão sujeitas a um risco de morrer menor do que aquelas que 

pertencem a famílias em situação de pobreza. 

Independente do estado, o Ministério da Saúde (2004) coloca que os 

principais fatores que podem ter contribuído para a redução progressiva, ano a ano 

da mortalidade infantil foram as intervenções no setor saúde, como: o combate às 

doenças infecciosas, como diarréias, pneumonia, doenças imunopreviníveis e 

desnutrição, intervenções ligadas à melhoria da qualidade da assistência ao parto e 

ao pré-natal, resultando em redução da mortalidade neonatal. Dentre as 

intervenções gerais, afirma que a ampliação do acesso ao saneamento básico 

também contribuiu para o declínio da mortalidade decorrente de causas infecciosas. 

Outros fatores importantes como a queda da fecundidade e a melhoria na condição 

geral de vida devem ser considerados (BRASIL, 2004).  

Fischer et al (2007) realizaram um estudo da mortalidade infantil no Brasil 

uma série histórica entre 1994-2004 e associação com indicadores socioeconômicos 

em municípios de médio e grande porte e conseguiram concluir que houve declínio 

nas taxas de mortalidade infantil e alteração nos grupos de principais causas de 

óbitos infantis; sendo que, quando analisados apenas os municípios brasileiros de 

médio e grande porte, identificou-se que as taxas de mortalidade infantil 

apresentaram acentuada variação. Municípios com maior concentração de renda, 

maior proporção de indigentes, pior indicador de escolaridade e de saneamento 

básico e menor PIB per capita e de investimento em saúde apresentam maior 

mortalidade infantil. 

Para Yacoob et al (2009) a grande maioria dos óbitos fetais ocorrem em 

países de baixa e média renda, sendo que, a maioria ocorre antes do nascimento, 

antes do início do trabalho de parto. Outros fatores são associados, como mau 

estado nutricional, a falta de cuidados pré-natais e uma série de comportamentos da 

mãe pode aumentar o risco da mortalidade, principalmente nesses ambientes 

pobres em recursos. 

A mortalidade por causas perinatais está intimamente ligada às condições de 

saúde e nutrição, ao nível de escolaridade e de vida das mulheres, assim como à 
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qualidade da atenção prestada durante o pré-natal, o parto e a assistência ao 

nascimento, mediante a essa questão, cabe apresentar nesta tese a questão da 

mortalidade materna (BRASIL, 2004). 

 

4.1.2 Taxa de Mortalidade Materna 

Segundo a 10a Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), 

a morte materna, é óbito de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o 

término da gestação, independentemente da duração ou da localização da gravidez, 

em razão de qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por 

medidas em relação a ela, porém não em razão de causas acidentais ou incidentais 

(OMS, 2002; CENTRO COLABORADOR DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL SAUDE 

PARA CID, 1999). 

A Razão de Mortalidade Materna (RMM) é a relação entre o número de óbitos 

femininos por causas maternas por 100 mil nascidos vivos. Deve-se destacar que 

para este cálculo não são consideradas as mortes fora do período do puerpério de 

42 dias (códigos O96 e O97) para que sejam possíveis comparações internacionais. 

Morte materna obstétrica direta é aquela que ocorre por complicações 

obstétricas na gravidez, no parto e no puerpério em razão de intervenções, 

omissões, tratamento incorreto ou a uma cadeia de eventos resultantes de qualquer 

dessas causas. Correspondem aos óbitos codificados na CID 10 como: O00.0 a 

O08.9, O11 a O23.9, O24.4, O26.0 a O92.7, D 39.2, E 23.0, F 53 e M83.0 (BRASIL, 

2004). 

Morte materna obstétrica indireta é aquela resultante de doenças existentes 

antes da gravidez ou de doenças que se desenvolveram durante a gravidez, não por 

causas obstétricas diretas, mas que foram agravadas pelos efeitos fisiológicos da 

gravidez. Correspondem aos óbitos codificados no CID 10 como: O10.0 a O10.9; 

O24.0 a O24. 3; O24.9, O25, O98.0 a O99.8, A 34, B20 a B24 (após criteriosa 

investigação) (BRASIL, 2004). 

Os óbitos codificados como O95 devem ser relacionados à parte como 

morte obstétrica não especificada (BRASIL, 2004). 

A mortalidade materna é difícil de medir, tanto por razões conceituais como 

aspectos práticos. As mortes maternas são difíceis de identificar precisamente 

porque requer informações sobre mortes entre as mulheres grávidas em idade 
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reprodutiva, ou perto do momento da morte e a causa médica da morte (WHO, 

1992). 

 Todos três componentes podem ser difíceis de medir com precisão, 

particularmente em contextos onde as mortes não são claramente relatadas através 

do sistema de registro vital e onde não há médicos para atestar a causa da morte. 

Além disso, mesmo quando os níveis globais de mortalidade materna são altos, 

mortes maternas são, todavia, eventos relativamente raros e, portanto, propenso a 

erros de medição. Como um resultado, todas as estimativas de mortalidade materna 

estão sujeitas a maior ou menor grau de incerteza (WHO, UNICEF & UNFPA, 2000).  

Os registros de mortalidade materna podem ser classificados conforme a 

forma: 

- aqueles com registro civil completo e boa causa da atribuição de morte - 

embora possa ocorrer erro de classificação de mortes maternas, por exemplo, se 

estado de gravidez a mulher não era conhecido ou registrado, ou a causa da morte 

foi erradamente atribuída a uma causa não relacionada a gravidez (WHO, UNICEF & 

UNFPA, 2000); 

- aqueles com registro civil relativamente completo em termos de números de 

nascimentos e mortes, mas onde a causa da morte não é devidamente classificada 

(WHO, UNICEF & UNFPA, 2000);  

- aqueles sem nenhum sistema confiável de registro civil, onde as mortes 

maternas – como outros eventos vitais – não são registradas devidamente. 

Atualmente, esse é o caso da maioria dos países com altos níveis de mortalidade 

materna mortalidade (WHO, UNICEF & UNFPA, 2000); 

- aqueles com estimativas da mortalidade materna com base em inquéritos às 

famílias, geralmente usando métodos diretos ou indiretos de coleta de dados. Estas 

estimativas são imprecisas tanto pela forma da coleta como por considerações da 

memória passada das pessoas entrevistadas (WHO, UNICEF & UNFPA, 2000). 

Villela (2004) cita que, no Brasil, há grande disponibilidade de dados, com 

diversas possibilidades de desagregação. No entanto, a qualidade dos dados nem 

sempre é boa, nem todos os eventos que devem ser monitorados para verificar a 

efetividade das ações de saúde das mulheres são passíveis de acompanhamento, 

em face dos dados disponíveis. Nesse sentido, no que se refere à mortalidade 

materna, não há diferença, pois qualquer análise requer informações de duas bases 

de dados: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de 
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Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), e esbarra em questões desde o 

preenchimento das Declarações de Óbito (DO) e Declarações de Nascido Vivo 

(DNV) pelos profissionais de saúde, à implantação/digitação dos respectivos 

programas. 

Hogan et al (2010) desenvolveram um banco de dados de 2.651 observações 

de mortalidade materna de 181 países para 1980-2008, a partir de dados de registro 

vital, censos, pesquisas e estudos de autópsia verbal. Utilizaram métodos analíticos 

robustos para gerar as estimativas de morte materna para cada ano. Os resultados 

desse trabalho apontaram que ocorreram 342.900 de mortes maternas no mundo 

inteiro em 2008, contra 526.300 em 1980. A taxa anual de declínio do MMR global 

desde 1990 foi de 1,3% . Durante 1990-2008, a taxa de declínio anual variou entre 

os países em 8,8%. 

Os documentos de consenso das conferências internacionais como a World 

Summit for Children, em 1990, a Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento, em 1994 e, a Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres, em 

1995, e os cinco anos de acompanhamento avaliações dos progressos realizados 

em 1999 e 2000, a Declaração do Milênio, em 2000, e os Estados Unidos Sessão 

Extraordinária da Assembléia Geral das Nações Unidas sobre as Crianças em 2002, 

aprovaram uma meta para reduzir a mortalidade materna; definiram os métodos 

para acompanhar os progressos, os esforços para atingir a meta, bem como 

melhorar a qualidade dos dados, particularmente em contextos onde a mortalidade 

materna é elevada. A inclusão da redução da mortalidade materna no 

Desenvolvimento do Milênio estimula maior atenção para a questão e 

desenvolvimento de sistemas de informação mais eficazes (WHO, 1992). 

A Maternidade Segura começa com um ambiente saudável (compromisso 

político e desenvolvimento sócio-econômico), pois esses fatores influenciam a saúde 

da mulher, do estado nutricional, reprodutivo, comportamento de saúde e acesso ao 

planejamento familiar e serviços de cuidados maternos. Os determinantes 

considerados imediatos da mortalidade materna são: exposição à gravidez e de 

complicações, bem como a assistência e fatores socioeconômicos. Portanto, os 

elementos do programa focam essas questões importantes, gerenciando o acesso 

aos serviços, assistência qualificada, referências e comunicação (KOBLINSKY, 

TINKER & DALY, 1994). 
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A taxa de mortalidade materna é caracterizada como uma ferramenta de 

criação de consciência e como um indicador de desempenho de qualidade 

assistencial, desenvolvimento de programas de maternidade segura que deve 

abranger a doença materna, deficiência, desconforto e insatisfação, bem como a 

mortalidade por fatores socioeconômicos (GRAHAM, FILIPPI, RONSMANS, 1996). 

Reduzir a mortalidade materna é um desafio para os países, principalmente 

os em desenvolvimento, visto que existem muitos obstáculos para avaliar o impacto 

da mortalidade sob os programas de saúde; além das questões voltadas a falta ou 

inconsistência dos dados para estimar a mortalidade materna. Há uma necessidade 

de promover visões alternativas das medidas de sucesso dos programas de saúde 

da mulher, maternidade segura, e para a obtenção das informações sobre mortes 

maternas (GRAHAM, FILIPPI, RONSMANS, 1996). 

A mortalidade materna é difícil de medir, como comentado por diversos 

autores, um dos motivos é subnotificação, os dados de causas específicas não são 

registrados, a informação existente é insuficiente, e técnicas de estimativa 

demográfica (estimativa indireta baseada no método da coleta pela família, por 

exemplo) são inconsistentes muitas vezes (GRAHAM, FILIPPI, RONSMANS, 1996). 

Os fatores socioeconômicos, educação e idade da mãe, interferem na 

assistência durante a gravidez, como acesso aos serviços de saúde (WHO,1992; 

COSTA et al., 1996; MAGADI, MADISE & RODRIGUES, 2000). 

Em 1984, reconhecendo a magnitude da tragédia da morte materna, o IV 

Encontro Internacional Mulher e Saúde definiu o 28 de maio como Dia Internacional 

de Luta contra a Morte Materna/Ação pela Saúde da Mulher. No Brasil, o MS 

referendou este dia, mediante portaria, como Dia Nacional de Redução da 

Mortalidade Materna, data em que devem ser realizadas avaliações dos programas 

com tal finalidade, reconhecendo a necessidade de ações amplas para atingir esse 

objetivo. Dentre essas ações, destaca-se a criação do Comitê Nacional de Combate 

à Morte Materna, cujo papel essencial é o estudo da mortalidade materna, que 

servirá de base para a construção do coeficiente ou taxa de mortalidade materna. 

Além da investigação para fins epidemiológicos, há também o papel estratégico de 

monitorar a implantação de políticas públicas para a prevenção e reparação de 

casos de morte materna. Os comitês, nesse aspecto, devem agir em parceria e 

consonância com outros setores públicos para a responsabilização institucional 

(GALLI, 2003). 
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No Brasil, a morte materna configura-se como um problema de saúde pública. 

Segundo o Ministério da Saúde, as altas taxas de mortalidade materna compõem 

um quadro de violação dos direitos humanos de mulheres e de crianças, atingindo 

desigualmente aquelas das classes sociais com menor ingresso e acesso aos bens 

sociais, nas várias regiões brasileiras (BRASIL, 2004). 

A Razão de Mortalidade Materna no Brasil passou de 51,9 em 1996 para 64,8 

óbitos por 100 mil nascidos vivos em 1998 (BRASIL, 2004).  

Em 1997 o Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna do Paraná 

referiu que 52,5% dos óbitos maternos ocorreram em mulheres com renda de 1 a 4 

salários mínimos, 86,8% em mulheres com escolaridade de 1 a 4 anos e maior risco 

no grupo entre 35 a 39 anos. Outros estudos confirmam que as mulheres mais 

pobres também apresentam em geral maior número de filhos e menor acesso à 

assistência (COMITE ESTADUAL DE PREVENÇÃO DA MORTALIDADE 

MATERNA, 1997; PERPÉTUO, 2000; BERQUÓ, 2004).   

Em 2001, o resultado encontrado foi semelhante ao ano de 1996, com cerca 

de 50 mortes para 100 mil nascidos vivos (BRASIL, 2004). 

Considerando apenas os óbitos declarados, o Ministério da Saúde coloca 

que, de 1996 a 1998, houve um acréscimo da razão de mortalidade materna, em 

especial pelo aumento por causas obstétricas indiretas. Sugere-se, assim, que esse 

crescimento deveu-se a uma melhoria na qualidade das informações, provavelmente 

associada ao processo de investigação de óbitos de mulheres em idade fértil, por 

parte dos comitês de morte materna. De 1999 a 2001, essa razão apresentou 

queda. Neste período, a questão da mortalidade materna ganhou maior visibilidade 

e vários processos estaduais e municipais foram deflagrados para este 

enfrentamento (BRASIL, 2004). 

No Brasil esse indicador de saúde configura-se como um problema de saúde 

pública, atingindo desigualmente as várias regiões brasileiras. É consenso que a 

mulheres acometidas pela morte materna são as de menor renda e escolaridade 

(MARTINS, 2006). 

A mortalidade materna difere segundo classe social, níveis de renda, 

escolaridade, entre outros. Portanto, a análise desse indicador é qualitativamente 

melhor quando algumas variáveis subjacentes às condições sócio-econômicas da 

população são explicitadas, tais como renda, idade, escolaridade e raça (MARTINS, 

2006).  
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A morte de mulheres em idade fértil por causas maternas não tem grande 

peso na estrutura geral da mortalidade feminina: com efeito, representam menos de 

3,0% do total de causas definidas entre as mulheres. Contudo, trata-se de um 

importante indicador de saúde da mulher, e seu monitoramento é justificado pelo do 

fato de que mais de 90,0% das causas de mortalidade materna são evitáveis quando 

a mulher tem acesso a serviços de saúde de qualidade, com a possibilidade de 

assistência adequada à gravidez, ao parto, ao puerpério e, especialmente, aos 

problemas decorrentes do abortamento (IBGE, 2006). 

A mortalidade materna brasileira, ou seja, os óbitos de mulheres em idade 

fértil por causas relacionadas à gravidez, parto e puerpério, estiveram situados no 

período 1990-2006, entre 50 e 55 por 100 mil nascidos vivos. A avaliação da 

evolução deste indicador nas unidades federadas e em algumas regiões é muito 

prejudicada pelo sub-registro dessa causa de óbito (IBGE, 2006).  

Alguns estudos demonstraram que o sub-registro da razão de mortalidade 

alcança 40,0% para a média nacional, o que elevaria a média nacional a algo em 

torno a 70 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos (IBGE, 2006). 

As causas mais comuns de mortalidade materna direta nos paises em 

desenvolvimento são hemorragias, septicemias, eclampsias e complicações aborto 

inseguro, gerado muitas vezes por problemas socioeconômicos. Para morte materna 

indireta, nesses países se destaca anemia (problema social como renda, levando a 

má nutrição), HIV e malária (também devido problemas socioeconômicos) (KHAN et 

al, 2006). 

Entre 1990 e 2005 houve um declínio da mortalidade materna na América 

Latina e no Caribe, com a MMR diminuição de 179 mortes maternas por 100 000 

nascidos vivos para 132 por 100 000, e em toda a Ásia, com uma diminuição de 

410-329 por 100 000. No entanto, taxas na África sub-saariana mantiveram-se 

elevadas, com mais de 900 mortes maternas por 100 000 vivos (HILL et al, 2007). 

No Paraná no período de 2003 à 2005, 88% dos óbitos poderiam ter sido 

evitados. O aborto seguido de infecção (59%) foi a causa básica de maior 

concentração entre as mortes. As mulheres jovens, casadas, com baixo status 

socioeconômico e reprodutivo foram as mais atingidas. Reafirma-se a importância do 

acesso a bens sociais, da redução das desigualdades sociais e da educação em 

saúde voltada para o planejamento reprodutivo de qualidade (SOUZA, ALMEIDA & 

SOARES, 2008). 
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A mortalidade materna permanece um grande desafio para os sistemas de 

saúde em todo o mundo. Informações confiáveis sobre as taxas e tendências da 

mortalidade materna são essenciais para a mobilização dos recursos e 

planejamento das ações (HOGAN et al, 2010). 

Segundo Cross, Bell & Graham (2010) as Nações Unidas tem como meta a 

diminuição em 75% mortalidade materna para os anos 1990 à 2015. Esses autores 

acreditam que esse número será muito difícil de alcançar, visto que, existem vários 

fatores que interferem nas ações, como o registro das informações e questões 

socioeconômicas. 

Em alguns contextos, as causas diretas de morte materna, como hemorragias 

e sepse, predominam e pode ser combatida eficazmente através de acesso a 

atendimento qualificado durante o parto e cuidados obstétricos de emergência. Em 

outras, causas indiretas de morte materna, tais como o HIV / SIDA e a malária, uma 

contribuição significativa e exigem intervenções alternativas (CROSS, BELL & 

GRAHAM, 2010). 

Cabe ressaltar que em alguns momentos da história tivemos mortes maternas 

devido a pandemias e epidemias de diversas doenças, como 2010 a pandemia da 

gripe H1N1 que segundo dados do Ministério da Saúde (Secretaria de Vigilância em 

Saúde) no período de janeiro a julho de 2010 foram notificados 7.289 casos. Deste 

total, 10% (727) foram confirmados como influenza pandêmica H1N1. 

A região sudeste apresentou a maior proporção de casos notificados, 43.2% (3.357), 

porém a região sul apresentou a maior proporção de casos confirmados (289) 

seguida de perto pela região norte (256) (BRASIL, 2010). 

Do total de casos confirmados, 52,1% apresentavam pelo menos uma 

condição de risco para gravidade. Média de idade - 24 anos, predomínio do sexo 

feminino (61,8%), sendo que 69,9% eram mulheres em idade fértil e destas, 36% 

eram gestantes; portanto, é necessário identificar os efeitos das epidemias de 

mortalidade materna com precisão e avaliar as intervenções destinadas a reduzir 

esses efeitos de forma mais eficaz (BRASIL, 2010; CROSS, BELL & GRAHAM, 

2010). 

 

4.1.3 Taxa de Mortalidade por Causas Externas 

As “causas externas” ou “causas não naturais” ou “causas violentas” são 

caracterizadas pelos acidentes e violências, referem-se às ocorrências e 
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circunstâncias ambientais que causam as lesões, envenenamentos e demais efeitos 

adversos (RIPSA, 2002).  

Todas as declarações de óbitos devem ter anotado a classificação da doença, 

conforme Classificação Internacional de Doenças (CID). Existem 02 versões do CID 

a 9 e a 10. No CID-9 as mortes por causas externas estão incluídas, entre os 

códigos E800-E999. A distribuição segue a regra: por tipos de acidentes (E800-

E949); suicídios e lesões auto infligidas (E950-E959); homicídios e lesões 

intencionalmente infligidas (E960-969); intervenções legais (E970-E978); lesões 

resultantes de operações de guerra (E990-E999); e lesões que se ignora se foram 

acidental ou intencionalmente infligidas (E980-E989).  (OMS, 2002; BRASIL, 2004).  

Na Classificação Internacional de Doenças (CID-10) homicídios e lesões 

intencionalmente infligidas apresentam-se como Agressões, nos códigos X85 a Y09  

e suicídios, a classificação (CID-10) é feita como lesões auto provocadas 

intencionalmente, com os códigos X60 a X84 (BRASIL, 2004). 

Podemos citar os suicídios, por se caracterizarem como lesões auto-infligidas, 

carregam consigo um estigma, o que desencadeia um registro precário dos óbitos. 

Em muitos países, por questões religiosas e hábitos culturais, existe a tendência de 

registrar os óbitos por suicídios em outro grupo de causa que não se determina à 

intencionalidade do agravo (LOPEZ, 1993; MELLO-JORGE, GAWRSZEWSKI & 

LATORRE, 1997).  

No que se refere à notificação da causa do óbito, por causas externas, por 

muitas vezes os legistas não conseguem identificar a causa básica e então essa é 

notificada como: “lesões em que se ignora se foram acidentais ou intencionalmente 

infligidas”, restando, portanto, um contingente de casos que permanecerão na 

categoria dos ignorados. Existe um incontrolável número de lesões não tratadas nos 

serviços de saúde, portanto, não notificadas e que proporcionam uma subnotificação 

de casos prejudicando a análise das taxas globais de morbidade e mortalidade e 

ocasionando um sério problema para a organização e planejamento dos serviços de 

saúde (IUNES, 1997; MELLO-JORGE, GAWRYSZEWSKI & LATORRE, 1997; 

MELLO-JORGE, GOTLIEB & LAURENTI, 2001). 

No Brasil, uma das justificativas para o não registro do óbito por suicídio, 

refere-se ao fato de os familiares da vítima poderem se beneficiar de algum tipo de 

seguro de vida, por exemplo. Outras vezes, os familiares da vítima, para não 

divulgarem o evento, solicitam ao médico o não registro real da causa básica da 
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morte. Geralmente, os suicídios são provocados por disparo de uma arma de fogo 

sendo, muitas vezes, notificados como homicídios, ocasionando, em decurso, a 

subnotificação dos primeiros. O sub-registro de óbitos por suicídios pode chegar a 

taxas duas ou três vezes menores do que a real (LOPEZ, 1993; MELLO-JORGE, 

GAWRSZEWSKI & LATORRE, 1997; MELLO-JORGE, GOTLIEB & LAURENTI, 

2001). 

Entende-se que a violência é gerada por uma série de fatores 

socioeconômicos, políticos e culturais, que se interagem de forma dinâmica 

contribuindo negativamente nas ações do individuo (ASSIS, 1995; LIMA, 1995). 

Outras explicações utilizadas para justificar o aumento da mortalidade por 

causas externas, por exemplo, é o modo como foi desenvolvida a urbanização no 

país. A velocidade e da magnitude desse processo, acarretou nas desigualdades 

acentuadas entre os grupos populacionais urbanos (MINAYO, 1990).  

Minayo (1990) afirma que a camada da população jovem contribuiu muito 

para o elevado ritmo de migração interna, onde esse grupo se deslocou para os 

maiores centros em busca de ocupação. Essa questão gerou piora na desigualdade 

de renda, principalmente pelo fato que grande parte desse grupo não foi absorvido 

pelo mercado de trabalho, o que acarretou no aumento da população marginalizada 

na periferia das grandes cidades.  

O resultado dessa vivência sob intensa violência estrutural foram jovens cada 

vez mais jovens buscando a sobrevivência, muitas vezes não apenas deles próprios 

mas de toda família, sendo levados às ruas, onde, no dia-a-dia, ficam expostos a 

todos os tipos de violência (MINAYO, 1990). 

Lester (1990) coloca que existe uma aparente contradição entre o aumento 

das taxas de homicídios com indicadores econômicos, pois um estudo mostrou que 

em países para os quais se observou melhoria em vários dos indicadores 

econômicos, demográficos e sociais utilizados para avaliar a qualidade de vida, a 

taxa de homicídios se manteve elevada. O que ele discutiu a evidencia da 

complexidade das relações que se estabelecem entre pobreza - riqueza - 

desigualdade, deterioração urbana, metropolização e violência; onde processos 

estruturais fazem a desigualdade social (riqueza na mão de poucos), com isso o 

crescimento da pobreza, contribuindo para o aprofundamento das desigualdades 

sociais, o que pode justificar a violência como forma de sobrevivência em um meio 

injusto. 
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Considera-se que os principais grupos de risco são as populações jovens, de 

baixa renda, baixa qualificação profissional e sem perspectivas no mercado de 

trabalho formal, vivendo nas Regiões Metropolitanas. Esses são membros das 

camadas sociais em total exclusão, portanto, se tivessem oportunidades e opções 

melhores de vida, nunca teriam se exposto à delinqüência (VETHENCOURT, 1990). 

Yunes (1993) acredita que as mulheres estão cada vez mais expostas ao 

risco de morte, visto que, com o passar dos anos, as mesmas tem ganhado 

melhores oportunidades no mercado de trabalho; além do aumento do consumo de 

álcool e substâncias químicas nessa categoria.   

Saboia (1993), analisando as condições de vida da população brasileira na 

década de 1980, mostra pontos que poderiam justificar o aumento da violência, 

como as desigualdades sociais e má distribuição de renda; em consonância com a 

conceituação estruturada por Minayo (1990) que atribui ao processo migratório 

intenso a criação de favelas e periferias sob uma ausência quase total de serviços 

básicos, convivendo com a violência estrutural da desigualdade econômica, gerando 

fome, doenças próprias da pobreza e dificuldade de acesso à educação, à saúde e 

ao trabalho. 

Para a Saúde Pública, a abordagem da violência, que vem alterando o perfil 

de mortalidade no Brasil, deve focar sua atenção na prevenção primária, mais do 

que simplesmente cuidar das conseqüências dos atos violentos; observar padrões, 

fatores de risco e causas; desenhar e avaliar intervenções; implantar programas 

locais efetivos (EDELMAN & SATCHER, 1993). 

Kellermann (1993) coloca que é necessário superar obstáculos, como a falta 

de financiamento e de vontade política para encarar o problema, que interferem 

diretamente no desenvolvimento do conhecimento e das ações; atuar no 

desenvolvimento de pesquisas e programas; o envolvimento de instituições 

governamentais juntamente com a iniciativa privada; o treinamento e qualificação de 

pesquisadores; o esforço na promoção de encontros, conferências e comitês 

interdisciplinares; as limitações nos sistemas de informação, acarretando sub-

registro da prevalência e da incidência dessa causa de mortalidade, como o relato 

sistemático dos eventos envolvendo armas de fogo; estimativas da incidência anual 

e impacto do uso deste instrumento em eventos não-fatais, a partir da inclusão 

dessas questões nos registros institucionais; o monitoramento dessas ocorrências 
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em emergências hospitalares; atuação positiva nos processos de recessão da 

economia. 

As Regiões Metropolitanas brasileiras são as que concentram a maior 

proporção da mortalidade por violência em todas as causas específicas (homicídios, 

acidentes e suicídios) e em todas as faixas etárias. No Rio de Janeiro, a mortalidade 

por violência permaneceu elevada durante todos os anos da década de 80, 

apresentando a particularidade de ter os homicídios como a principal causa 

específica no conjunto dos óbitos também durante toda a década, passando de 

33,4%, em 1980 (em contraposição aos 30,45% dos acidentes), para 45,19%, no 

final de 1988 (contra 31,21% dos acidentes) (MINAYO, 1994). 

Minayo (1994) entende que a violência é gerada por problemas da política, da 

economia, da moral, do Direito, da Psicologia, das relações humanas e 

institucionais, e do plano individual. 

Esse grupo de causas é considerado por muitos autores como o de mais 

difícil na prevenção e controle. Suas causas determinantes estão, geralmente, 

associadas às desigualdades sociais e econômicas pelas quais têm passado alguns 

países, principalmente em desenvolvimento, como os latino-americanos, 

aumentando o desemprego (consequentemente o aumento da pobreza e da miséria 

urbanas, sobretudo da população em idade produtiva, vivendo e trabalhando nas 

ruas, e de uma população infantil e juvenil compelida ao trabalho e à busca de 

sobrevivência); a criminalidade (crime organizado em torno do narcotráfico, além da 

consolidação da organização do crime, com uma economia e um poder paralelos, 

onde envolve o poder público e a economia formal, constituindo uma rede articulada 

e difícil de ser combatida); a consolidação dos grupos de extermínio; o excessivo 

abuso de bebidas alcoólicas e do uso de drogas (SABOIA, 1993; MINAYO, 1994).  

O perfil dos indivíduos mortos por homicídios, geralmente é de origem de 

famílias que apresentam sérios conflitos domésticos, sofrem maus tratos, fazem uso 

de álcool e substâncias tóxicas, associados ao comportamento violento (MINAYO, 

1994). 

Para Minayo (1994) e Andrade & Mello-Jorge (2000), o homicídio é a causa 

de mortalidade com maior taxa de crescimento no Brasil, tendo como principal grupo 

de risco a população jovem, entre 10 e 39 anos, de baixa renda, sem qualificação 

profissional, sem perspectivas no mercado de trabalho formal e que residem nas 

regiões metropolitanas em áreas de risco, sob as piores condições sócio-ambientais. 
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A desigualdade social é a principal causa dessa elevada taxa de mortalidade 

por causas externas; à existência de um estado nos países em desenvolvimento 

omisso e ineficiente na busca de políticas sociais básicas; na melhora das 

contradições urbanas e de políticas no campo; no desenvolvimento de um projeto 

nacional capaz de integrar o grande grupo de risco; faz com que a situação 

estrutural se agrave. Podemos citar também a questão do crime em torno do 

narcotráfico e do uso de drogas nos grandes centros urbanos, o que faz atrair 

grandes contingentes de jovens, envolvendo autoridades públicas e empresários, 

penetrando em todas as camadas sociais. A prevenção do homicídio, por exemplo, 

depende de mudanças no Estado em adotar políticas sociais básicas, num processo 

de democratização política, social, econômica e cultural, onde o setor saúde 

participa de forma secundária (MINAYO, 1993; MINAYO, 1994). 

A violência no trabalho, por exemplo, é registrada como causa externa, 

embora com baixa incidência nas estatísticas de mortalidade, ela contribui com 

elevados gastos econômicos e sociais na área da saúde. As populações de risco 

(trabalhadores ativos), através de suas organizações, são os principais 

protagonistas da prevenção. A luta por mudanças nos processos de trabalho e nas 

relações de produção, bem como por salários capazes de garantir a sobrevivência e 

a qualidade de vida, garantias fundamentais da saúde e da segurança, podem ser 

avaliados e gerenciados (Minayo, 1994). 

Pela freqüência com que ocorrem e por serem os adolescentes e adultos 

jovens os grupos mais atingidos pela mortalidade por causas externas, os Anos 

Potenciais de Vida Perdidos (APVP) são drasticamente atingidos (LIMA, 1995). 

O APVP é um indicador que quantifica o número de vidas não vivido quando a 

morte ocorre em determinada idade abaixo da qual se considera a morte prematura. 

Para cada morte ocorrida se contabiliza a quantidade de APVP subtraindo da idade 

limite (no Brasil fixado em 70 anos de idade) da idade em que a morte ocorreu. 

Assim, uma pessoa que morreu com 30 anos, perdeu 40 Anos Potenciais de Vida 

Perdidos (BRASIL, 2003). 

É necessário que a prevenção seja priorizada em todas as esferas sociais. 

Além do cuidar das conseqüências dos atos violentos, é preciso enfrentar o 

problema, identificar os fatores de risco e as causas, delineando e avaliando 

intervenções, implementando programas locais efetivos, ampliando recursos, 

treinando e qualificando profissionais envolvidos, numa proposta de integralidade 
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com setores e grupos multiprofissionais e com instituições governamentais e não-

governamentais (EDELMAN & SATCHER, 1993; NETO, 1996). 

LIMA & XIMENES (1998) justificam que o crescimento da violência nas 

capitais e regiões metropolitanas pode ter ocorrido devido às mudanças no 

comportamento da população brasileira em conseqüência da migração e da 

concentração populacional, da baixa escolaridade e não qualificação de mão de 

obra, do aumento das taxas de desemprego e da intensificação das desigualdades 

econômicas. Enfatizam, ainda, que as desigualdades nas condições de vida são 

determinantes do crescimento dos coeficientes de mortalidade por homicídios.  

Barata, Ribeiro & Moraes (1999), analisaram as correlações entre taxas de 

homicídio por sexo para adolescentes (10-19 a) e adultos jovens (20 a 39 a) e índice 

socioeconômico (considerado às variáveis: renda média mensal dos chefes de 

famílias, taxa de analfabetos (> 5 anos), número médio de cômodos por domicílio e 

tamanho médio das famílias), por região na cidade de São Paulo, no ano de 1995. 

Concluíram que as taxas de homicídios são elevadas, com aumento entre 12 a 19 

vezes do sexo masculino. Os grupos mais afetados foram os homens de 20 a 29 

anos, residentes nas áreas intermediárias ou periféricas da cidade. 

Se pensarmos nos registros por suicídios, no ano 1999, dos óbitos registrados 

por essa causa, 70% aconteceram na faixa etária de 20 a 29 anos, duas vezes 

maior nos homens do que nas mulheres. No grupo etário acima de 60 anos 

ocorreram proporcionalmente em ambos os sexos e associados a quadros 

depressivos que evoluem para o auto-extermínio. Alguns estudos demonstram que 

as mulheres são mais vulneráveis às tentativas de suicídio, pois para cada óbito 

masculino, três tentativas se acometem no sexo feminino. Entretanto, entre o grupo 

das mulheres, para cada óbito ocorrem de 25 a 30 tentativas de Suicídios 

(BERQUÓ, 1997; MELLO-JORGE, GOTLIEB & LAURENTI, 2001). 

O perfil da mortalidade por causas externas brasileiro segue a tendência 

mundial, em termos de maior incidência sobre o sexo masculino e faixas etárias 

jovens, estando mais concentrada em regiões metropolitanas. Em algumas capitais 

brasileiras, o risco de morte por causas externas é de três a cinco vezes maior na 

população do sexo masculino, podemos citar que no ano 1989, num total de 101.889 

óbitos (excluindo-se 111 de sexo ignorado), 82,9% das vítimas eram homens e 

17,1% mulheres, numa razão de quase cinco óbitos masculinos para cada óbito 

feminino; sendo que, a maior taxa para o sexo masculino ocorreu no Rio de Janeiro, 
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com 200 óbitos por 100.000 homens, seguida das de São Paulo, Porto Alegre e 

Recife, com taxas acima de 100 óbitos por 100.000 homens, com tendência 

ascendente. As mulheres se destacam nas cidades do Rio de Janeiro e Curitiba, 

com 40 óbitos por 100.000 mulheres (MINAYO, 1994; CAMARGO, ORTIZ & 

FONSECA, 2000). 

A mortalidade por homicídio nas cidades de São Paulo e Recife excede em 

mais de cinqüenta vezes a mortalidade na Grã-Bretanha e Japão. No Brasil, no 

início da década de 1980, suas taxas apresentavam valores inferiores aos dos 

Acidentes de Transporte e a partir da década de 1990, ultrapassam esse grupo de 

causa, mantendo uma tendência crescente de aproximadamente 100%, em quase 

todas as unidades da federação (CAMARGO, ORTIZ & FONSECA, 2000). 

O avanço tecnológico, a complexidade da industrialização e da urbanização 

ocasionou no aumento das exposições, dos riscos de acidentes e violências no 

domicílio, no trabalho, no transporte e no lazer (MELLO-JORGE, GOTLIEB & 

LAURENTI, 2001). 

Os mesmos autores colocam que existem muitos fatores que determinam as 

alterações das taxas de mortalidade por causas externas, de ano para ano, o que 

varia com a estrutura de cada país. Cita por exemplo os envenenamentos, antes 

resultantes de produtos naturais, que evoluíram para os produtos químicos; os 

acidentes por máquinas a vapor foram substituídos pelos de veículos motorizados; 

surgiram os acidentes ocasionados por naves espaciais, por bombas diversas e 

outros. O uso de armas de fogo ou branca, que se tornou comum no dia a dia da 

população brasileira, até mesmo para autoproteção ou defesa, aumentou em 

aproximadamente 90% os casos de óbitos por homicídios. A dependência química 

desenvolve nos indivíduos uma violência sem limites, levam-nos a assassinatos, 

roubos e seqüestros para fomentarem seus próprios vícios. A cultura da televisão se 

torna, em parte, responsável pela veiculação da violência, na medida em que 

vulgariza as relações psicossociais na formação e construção dos indivíduos e da 

sociedade (MELLO-JORGE, GOTLIEB & LAURENTI, 2001). 

No decorrer dos anos, no Brasil, a mortalidade por causas externas vem se 

agravando, sendo responsável pela mudança do perfil epidemiológico. Existe um 

impacto epidemiológico relevante relacionando as causas de morte externa, pois 

atinge diversas populações independentes das diferenças sociais, econômicas e 

geográficas. Alguns autores relacionam esse tipo de morte com o estresse dos 
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indivíduos, dificuldades financeiras, que levam as alterações dos aspectos 

psicológicos. Essa questão faz com que esse tipo de causa seja um problema de 

saúde coletiva, principalmente nas grandes metrópoles (MELLO-JORGE, GOTLIEB 

& LAURENTI, 2001). 

Em 1930 esse tipo de causa era 2% no total da mortalidade geral. Ao final da 

década de 1970, a mortalidade por esse grupo de causas chegou a uma taxa de 50 

óbitos para 100.000 habitantes, constituindo o quarto grupo mais importante das 

causas definidas (MELLO-JORGE, GOTLIEB & LAURENTI, 2001). 

Ao final da década de 1980 já apresentava uma taxa de 69 óbitos por 100.000 

habitantes, subindo 10,5% se comparado à 1930; depois passou à 12,3% em 1988 e 

15,3% em 1989, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares no ranking das 

causas de mortalidade do Brasil. Em 1996, essa taxa evoluiu para 76 óbitos por 

100.000 habitantes e em 1999 passou para 71,3 óbitos por 100.000 habitantes 

(PRATA, 1992; MINAYO & SOUZA, 1993; SOUZA & MINAYO, 1994; MELLO-

JORGE, GOTLIEB & LAURENTI, 2001). 

Para Mello-Jorge, Gotlieb & Laurenti (2001) nas regiões e estados do Brasil, o 

comportamento dos coeficientes de mortalidade apresenta-se diferente e é 

determinado pelas distintas áreas geográficas. Em 1999, as regiões Sudeste e 

Centro Oeste se destacaram com os maiores coeficientes, de 87,3 e 80,2 por 

100.000 habitantes, respectivamente. Na região Sudeste, o estado de Minas Gerais 

apresentou o menor coeficiente (50,9 por 100.000 habitantes), seguido por São 

Paulo (95,2), Espírito Santo (97,7) e Rio de Janeiro (110,1). Esses dois últimos 

encontram-se dentre os mais violentos do país, perdendo somente para o Estado de 

Roraima, com 148,7 óbitos por 100 mil habitantes.  

No Brasil, entre os anos de 1996 a 1999, a taxa de mortalidade por Suicídios 

manteve-se numa média de 4,0 óbitos por 100.000 habitantes. Em 1999, as taxas 

mais elevadas se encontravam na região Sul (8,5 por 100.000 habitantes), com 

destaque para o Rio Grande do Sul (11,0), a seguir as regiões Centro Oeste, com 

4,5 óbitos por 100.000 habitantes, destacando-se o estado do Mato Grosso do Sul 

(7,2) e a região Sudeste (3,5 óbitos por 100.000 habitantes), com predominância 

para o estado de São Paulo, com taxa de 4,3 óbitos. O Estado de Minas Gerais, com 

2,9 óbitos equiparava-se ao Rio de Janeiro, com 2,3 óbitos por 100 mil habitantes 

(MELLO-JORGE, GOTLIEB & LAURENTI, 2001). 
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Os acidentes e a violência nas regiões brasileiras constituem o principal grupo 

de causa definida responsáveis pela mortalidade de indivíduos entre as faixas 

etárias de 5 aos 39 anos de idade, em todas as capitais do país. Desde a década de 

1980, os estudos apontam um deslocamento dos coeficientes de mortalidade por 

causas externas para faixas etárias mais jovens. As cidades do Rio de Janeiro e São 

Paulo revelam um aumento dos óbitos em jovens de 15 a 24 anos, especificamente 

nas causas referentes aos acidentes de transporte e homicídios. A partir de 2001, 

passam a se expandir para grupos etários de 5 aos 39 anos, havendo acréscimos 

nos valores referente aos APVP. Para os serviços de saúde, altera-se seu perfil, 

com uma sobrecarga de custos para o atendimento na urgência, tratamento dos 

feridos e das seqüelas geradas em uma população estritamente jovem (LAURENTI 

et al, 1998; MELLO-JORGE, GOTLIEB & LAURENTI, 2001; VERMELHO & 

MONTERO, 2002). 

Vermelho & Monteiro (2002) identificaram que em áreas geográficas onde se 

encontram os bolsões de miséria e onde o desemprego e o subemprego são 

aviltantes, os indicadores de mortalidade por homicídios são mais expressivos. 

Um estudo brasileiro realizado na cidade de São Paulo evidenciou a relação 

entre renda e mortalidade por violência, coeficiente de homicídios e cinco 

indicadores: renda média do chefe de família, percentual de adolescentes de 15 a 17 

anos que não freqüentavam a escola. Os resultados encontrados foram alta 

correlação entre taxas de homicídios e indivíduos com baixa renda e escolaridade; o 

que pode ser concluído que o desenvolvimento econômico tem relação com as taxas 

de mortalidade violenta, existindo um problema dos homicídios e sua relação com as 

disparidades socioeconômicas do Município de São Paulo (GAWRYSZEWSKI & 

COSTA, 2005).  

O perfil brasileiro relativo às causas de morte foi sendo alterado ano a ano, 

preferencialmente pelos acidentes e violência, necessitando, portanto, de medidas 

intervencionistas, enérgicas e urgentes, principalmente das autoridades 

governamentais, o que justificou sua prioridade nos programas e ações de saúde 

para a população brasileira. Podemos mencionar a importância de ações voltadas 

para a proteção de grupos vítimas freqüentes da violência como homossexuais, 

mulheres, trabalhadores rurais, policiais, prostitutas e presidiários (MELLO-JORGE, 

GOTLIEB & LAURENTI, 2001, IBGE 2006). 
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Em 2001 84,4% das vítimas eram do sexo masculino e 50,0% na faixa etária 

de 20 a 39 anos Esta relação varia conforme as faixas etárias e causas específicas. 

Por exemplo, no caso dos homicídios, a razão é de 10 mortes masculinas para cada 

óbito feminino (IBGE, 2006). 

Entre 2001 e 2004, houve uma queda da taxa de homicídio no país. Ela 

ocorreu para ambos os sexos e em quase todas as faixas etárias e unidades da 

federação. Tal fato quebra uma tendência de alta que já vinha do início dos anos 90 

(IBGE, 2006). 

Nos anos de 2001 à 2004, houve queda das taxas de homicídio em quase 

metade das unidades da federação: Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Distrito 

Federal, Mato Grosso, Amapá, São Paulo, Sergipe, Roraima, Acre porém, em 8 

unidades da federação permanecem com taxas superiores a 30 vítimas de homicídio 

por 100 mil habitantes: Pernambuco (49,3), Rio de Janeiro (49,3), Espírito Santo 

(48,6), Rondônia (37,3), Distrito Federal (35,7), Alagoas (34,8), Mato Grosso (31,5) e 

Amapá (30,2) (IBGE, 2006). 

Há uma maior concentração do fenômeno nas áreas mais urbanizadas. Em 

2004, a taxa de homicídio do conjunto das capitais e Regiões Metropolitanas com 

mais de 500 mil habitantes alcançou 41,1 por 100 mil habitantes, enquanto a de todo 

o país foi de 26,7 (IBGE, 2006). 

Entre 1990 à 2006 tivemos um aumento de 27% no número absoluto de 

mortes por causas externas se comparado com anos anteriores, sendo que, em 

2000 elas representavam 14,9% da mortalidade total e, em 2004, esse percentual se 

eleva para 15,7% (IBGE, 2006, BRASIL, 2007). 

 

4.2 Indicador Econômico: Inflação 

 Segundo Vasconcellos & Troster (1998), a economia é a ciência social que 

busca analisar e entender as necessidades humanas; estuda a maneira como os 

homens utilizam e empregam os recursos escassos, com foco na produção de 

diferentes bens e serviços, atendendo as necessidades de humanas de consumo. A 

questão central do estudo da Economia é como atender às necessidades da 

população, alocando recursos produtivos limitados.  

 Pensando na definição de Economia, existem alguns objetos de estudos que 

são a escolha, escassez, necessidades, recursos, produção e distribuição 

(VASCONCELLOS & GARCIA, 2008).  
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 A limitação de recursos é soberana nas sociedades, nenhum país consegue 

disponibilizar recursos necessários para atender as necessidades da coletividade; 

independente do setor; as necessidades humanas são ilimitadas e renovam, pelo 

próprio crescimento da população e mudanças no estilo e comportamento de vida 

(VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

 Em função da escassez de recursos, tanto o individuo como a sociedade deve 

fazer suas opções; por isso gera os chamados problemas econômicos 

fundamentais, ou seja, o que devemos produzir, em que quantidade deverá ser a 

produção, de que forma e para quais pessoas (VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

   O sistema econômico da nação nada mais é que a forma política, social e 

econômica que aquela determinada sociedade é organizada; a resolução dos 

problemas econômicos de uma sociedade depende do modelo adotado 

(VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

 Existem basicamente dois modelos de sistema econômico, socialista, onde as 

questões econômicas fundamentais são resolvidas por um órgão central de 

planejamento, esse foca a propriedade pública dos fatores de produção e o modelo 

capitalista, onde as forças de mercado regem e predominam a livre iniciativa e a 

propriedade privada dos fatores de produção (VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

 No capitalismo existem as “economias de mercado” que estabelecem os 

preços dos bens, serviços e salários por meio da oferta e demanda 

(VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

A estabilidade de preços é mensurada através da inflação, que nada mais é 

que o aumento contínuo e generalizado no nível geral de preços, ou seja, não é de 

um único bem ou serviço, para caracterizar a inflação deve-se ter um aumento da 

maioria dos bens e serviços (VASCONCELLOS & TROSTER, 1998; BLANCHARD, 

2007; VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

Conforme o tamanho da inflação, dizemos que ela é moderada ou rastejante, 

isto é, o aumento dos preços é pequeno ou se os preços aumentam em grandes 

proporções, classifica-se como hiperinflação (GREMAUD, VASCONCELLOS & 

JUNIOR, 2004). 

Os autores relatam que não existe um número exato para se classificar a 

inflação como rastejante ou hiperinflação, logo, considera-se hiperinflação como um 

ponto do qual se perde o poder aquisitivo da moeda, as pessoas deixam de usar 

aquela moeda e passam a utilizar uma nova moeda para definir o preço e 
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pagamento das mercadorias, por exemplo, em momentos de hiperinflação pode-se 

trocar a moeda local por uma moeda de outro país para fazer suas negociações 

(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

O consumidor adquiri menos bens e serviços tendo uma mesma unidade 

monetária, pois os mesmos estão mais caros (GREMAUD, VASCONCELLOS & 

JUNIOR, 2004). 

Os autores colocam que o aumento da inflação tem alguns efeitos positivos, 

dentre eles o processo de crescimento econômico, pois quanto maior o nível de 

atividade econômica, a utilização dos recursos produtivos tende a atingir sua 

capacidade máxima e dentre os efeitos negativos dos níveis elevados da inflação, 

destacam-se o efeito sobre a distribuição da renda, ou seja, as pessoas assalariadas 

acabam tendo uma diminuição do poder aquisitivo, pois não conseguem 

acompanhar a alta dos preços; as pessoas que tem sua renda com foco na sua 

subsistência, acabam sendo as vítimas da inflação, é vista como um imposto sobre 

os mais pobres (VASCONCELLOS & TROSTER, 1998; VASCONCELLOS & 

GARCIA, 2008). 

Outro ponto negativo a ser considerado se as taxas de inflação estiverem 

elevadas, é sobre a alocação dos recursos econômicos, pois se os preços relativos 

deixarem de ser sinalizadores da escassez e dos custos de produção, o risco de 

acontecer interpretações errôneas relacionadas a essa alocação é significante 

(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Dentro desse contexto, podemos citar o exemplo da inflação estabilizada, 

onde o produto custa a e outro produto custa b, logo, o preço relativo do produto é 

a/b; o consumidor pode acabar interferindo na produção e venda, pois ele compara o 

preço de produtos diferentes e gera o consumo da mesma forma (GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004).   

Nesse cenário, se pensarmos que a taxa da inflação é elevada, as pessoas 

perdem a noção da relação entre os preços de produtos, serviços, e com isso deixa 

de auxiliar no controle da produção, comprometendo a chamada eficiência dos 

mecanismos de alocação de recursos do mercado; o que consequentemente 

ocorrerá uma influência sobre o incentivo de investir, pois a previsão do futuro, 

nesse cenário, foi afetada não só pelo comportamento do consumidor quanto pela 

instabilidade de preços (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 
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Gremaud, Vasconcellos & Junior (2004) coloca ainda que elevadas taxas de 

inflação  gera o Efeito Olivera-Tanzi, que nada mais é que defasar o valor da 

arrecadação fiscal do governo, logo, problema que pode interferir nas finanças 

públicas. Essa questão como já citada na introdução desse trabalho, acontecia muito 

na década de 80 pelos elevados índices da inflação. 

Pelo fato dos produtos, bens ou serviços não aumentarem de forma 

sincronizada, o calculo da inflação deve ser feito através de uma média ponderada 

da elevação dos preços (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Essa taxa é medida através de dois índices de preços: o deflator do Produto 

Interno Bruto (PIB) e o índice de preços ao consumidor (IPC) (BLANCHARD, 2007). 

Essas fórmulas matemáticas que medem a inflação possibilitam 

identificarmos o aumento dos preços dos bens e serviços em um determinado 

período (SILVA & LUIZ, 2010). 

O deflator do PIB é o preço dos bens produzidos no país, medido pela razão 

entre o PIB nominal e o PIB real no ano, logo o resultado dessa equação chama-se 

número índice. Esse dado será a taxa à qual o nível geral de preços aumenta ao 

longo o tempo, ou seja, taxa de inflação (BLANCHARD, 2007). 

Outra medida utilizada para o cálculo da taxa de inflação é o índice de preços 

ao consumidor, onde enquanto o deflator do PIB fornece o preço médio do produto 

(na economia = bens finais produzidos); os Índices Gerais de Preços (IGPs), que 

procuram transmitir uma idéia da inflação através de bens produzidos e consumidos 

em uma economia; e os Índices de Preços ao Consumidor (IPCs), que se 

preocupam com o preço médio do consumo (bens que consumimos; gastos comuns 

de uma família), ou seja, o custo de vida. Devido ao fato do conjunto de bens 

produzidos na economia não serem iguais ao conjunto de bens adquiridos, esses 

valores não são iguais (BLANCHARD, 2007).  

Um dos motivos dos valores da inflação medida através do deflator PIB ser 

diferente da medida feita pelo IPC é o fato de alguns dos bens no PIB não serem 

vendidos para consumidores, mas para empresas, entidades governamentais ou 

mercado externo; outro ponto são que alguns dos bens comprados pelos 

consumidores são importados, ou seja, produzidos fora do Brasil, desigualando a 

equação produção e consumo (BLANCHARD, 2007). 

No Brasil, são estimados os Índices Gerais de Preços (IGPs) e os Índices de 

Preços ao Consumidor (IPCs) (IPEADATA; 2010; SILVA & LUIZ, 2010). 
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Existem alguns número-índices do IGP, que qualquer que seja seu conceito, é 

obtido pela média ponderada de três outros índices: Índice de Preços no Atacado 

(IPA) e Índice de Preços no Atacado pela Disponibilidade Interna (IPA-DI), Índice de 

Preços ao Consumidor – Brasil (IPC-Br) e Índice Nacional de Custo da Construção 

(INCC) que explicaremos a seguir (SILVA & LUIZ, 2010). 

A ponderação é feita conforme tabela 1: 

                                   Tabela 1 – Estrutura de Ponderação do IGP. Brasil, 2010 

Índice Ponderação (%) 

IPA 60 

IPC-Br 30 

INCC 10 

Valor final – IGP- Geral 100 

                                  Fonte: (SILVA & LUIZ, 2010) 

 

- Índices Gerais de Preços: segundo os Conceitos de Oferta Global (IGP-

OG) e Disponibilidade Interna (IGP-DI). A diferença entre os conceitos de oferta 

global e disponibilidade interna está relacionada com o Índice de Preços no Atacado, 

que é estimado levando ou não em conta a evolução dos preços dos bens e serviços 

transacionados internacionalmente. Na oferta global são avaliados os preços de 

todos os bens e serviços nacionais, exportados ou importados; já a disponibilidade 

interna só é considerada os bens e serviços disponíveis para consumo interno, 

independente do local de fabricação (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 

2004; VASCONCELLOS & GARCIA, 2008; SILVA & LUIZ, 2010). 

- Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M): obtido no Brasil pela 

Fundação Getulio Vargas, é o mesmo IGP-DI com a diferença no período da coleta 

de dados; o IGP-M trata do dia 21 a 20 de cada mês enquanto IGP-DI é do primeiro 

ao último dia de cada mês. Foi criado na época da hiperinflação, contribuindo para a 

análise de um determinado período com até dez dias de antecedência (SILVA & 

LUIZ, 2010). 

- Índice de Preços no Atacado (IPA): calcula a evolução dos preços na 

comercialização no atacado, em que são vendidas grandes quantidades. Seu 

cálculo é a média ponderada de 423 produtos classificados pelos grupos do IPA-DI 

(IPEADATA, 2010; SILVA & LUIZ, 2010). 

- Índice de Preços ao Consumidor para o Brasil (IPC-Br): pesquisa a 

evolução do varejo em que as famílias realizam suas compras. As informações são 
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compostas de famílias com a renda entre 1 e 33 salários mínimos nas cidades de 

São Paulo e Rio de Janeiro. O cálculo é feito pela média ponderada dos preços dos 

bens e serviços distribuídos nos gêneros alimentícios, habitação, vestuário, saúde, 

educação, transporte e despesas diversas (SILVA & LUIZ, 2010). 

- Índice Nacional de Custo da Construção (INCC): acompanham os bens e 

serviços da construção civil, como materiais, equipamentos e mão de obra. Os 

dados são coletados em 18 capitais e envolve 56 itens de materiais e serviços e 16 

de mão de obra (SILVA & LUIZ, 2010).  

Com relação aos Índices de Preços ao Consumidor, existe o da Fipe, 

chamado Índice de Preços ao Consumidor da Fipe (IPC-Fipe), que tem esse 

nome por ser calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 

criada em 1973. É obtido através da média ponderada dos preços dos bens e 

serviços consumidos por famílias paulistanas com renda entre 1 e 20 salários 

mínimos, classificados pelo grupo de despesa alimentação, habitação, transporte, 

despesas pessoais, vestuário, saúde, educação. Dentre esses itens pesquisados, é 

feito uma ponderação conforme tabela 2 (IPEADATA, 2010; SILVA & LUIZ, 2010):  

 

                 Tabela 2 – Estrutura de ponderação do IPC-Fipe. Brasil, 2010 

Grupos Ponderação (%) 

Alimentação 30,8075 

Habitação 26,5159 

Transportes 12,9684 

Despesas pessoais 12,5199 

Vestuário 8,6580 

Saúde 4,5814 

Educação 3,9484 

Total final = IPC-Fipe 100,0000 

                                    Fonte: (SILVA & LUIZ, 2010) 

 

Outro índice desse grupo é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC), que é calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(FIBGE), onde busca estimar o Índice de Preços ao Consumidor do Ministério do 

Trabalho (IPC-MTb), usado para fazer reajuste salarial. O INPC é divido entre o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Restrito (INPC) e Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA) (SILVA & LUIZ, 2010).   
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A diferença entre INPC e IPCA é os dados estimados das famílias enquanto o 

INPC utiliza famílias entre 1 a 8 salários mínimos, o IPCA usa entre 1 a 40 salários. 

Ambos como já mencionados nessa tese, coletam dados de 11 regiões 

metropolitanas brasileiras. As médias também são ponderadas por região conforme 

tabela 3 (VASCONCELLOS & GARCIA, 2008; SILVA & LUIZ, 2010). 

 

                    Tabela 3 – Estrutura de Ponderação dos Índices de Preços 

                     ao Consumidor Restrito (INPC) e Amplo (IPCA). Brasil, 2010 

Região Metropolitana INPC (%) IPCA (%) 

Rio de Janeiro 11,38 13,25 

Porto Alegre 7,84 8,28 

Belo Horizonte 11,00 9,42 

Recife 7,23 4,22 

São Paulo 27,36 37,31 

Brasília 2,20 3,70 

Belém 5,35 4.05 

Fortaleza 5,96 2,58 

Salvador 10,04 6,11 

Curitiba 6,94 6,86 

Goiânia 4,70 4,22 

Total 100,00 100,00 

                                   Fonte: (SILVA & LUIZ, 2010) 

  

Temos ainda dentro do grupo IPC o Índice de Custo de Vida do Dieese 

(ICV-Dieese), cujo calculo é feito apenas com dados do município de São Paulo 

sobre o custo de vida dessas famílias. A pesquisa é dos bens e serviços consumidos 

pelas famílias paulistanas com renda entre 1 e 30 salários mínimos. Dieese é o 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que obtém 

esse índice. A estrutura de ponderação obedece os critérios conforme mostra a 

tabela 4 (SILVA & LUIZ, 2010). 
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                          Tabela 4 – Estrutura de Ponderação do Índice de  

                                   Custo de Vida do Dieese. Brasil, 2010 

Grupos Ponderação (%) 

Alimentação 27,44 

Habitação 23,53 

Equipamentos domésticos 6,13 

Transporte 13,62 

Vestuário 7,87 

Educação 6,91 

Saúde 8,18 

Recreação 2,08 

Despesas pessoais 3,96 

Diversos 0,28 

Total ICV – Dieese 100,00 

                                  Fonte: (SILVA & LUIZ, 2010) 

 

Resumidamente, o IPC é uma medida do custo geral de todos os bens e 

serviços adquiridos pelo individuo, ou seja, é o preço dos bens consumidos no país 

(BLANCHARD, 2007; MANKIW, 2009). 

Esse índice fornece uma lista com o custo em moeda corrente, de bens e 

serviços mais consumidos, por isso a necessidade de fazer um levantamento de 

todos os gastos do consumidor, assim é definida qual é a “cesta de consumo” 

(BLANCHARD, 2007; MANKIW, 2009). 

Como podemos observar na composição de cada número-índice a cesta de 

consumo deve ser fixada, pois assim se definem quais são os preços mais 

importantes, ou seja, se as pessoas gastam mais com medicamentos do que com 

vestuário, o preço dos medicamentos na cesta terá um peso maior no custo de vida 

do que o vestuário; por esse motivo cada índice apresenta uma estrutura de 

ponderação, como verificamos nas tabelas acima apresentadas (MANKIW, 2009). 

Podemos então concluir que o IPC é calculado a partir de uma cesta de 

consumo, onde para compor essa cesta devem-se estabelecer os itens de maior 

consumo e o peso de cada item, para mantermos a relevância dentro do custo de 

vida do individuo; posteriormente verifica-se o preço, isolando os efeitos das 

variações de preços do efeito de qualquer variação de quantidade que possa estar 

ocorrendo ao mesmo tempo; escolhe-se um ano-base, isto é, um ano que servirá 

como padrão para a comparação. O preço da cesta de bens e serviços em cada ano 
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é dividido pelo preço da cesta no ano-base e o resultado dessa razão é multiplicado 

por 100, então chegamos ao valor final do IPC (MANKIW, 2009). 

Como a taxa de inflação é o valor percentual do índice de preços em relação 

ao ano anterior, obtemos o valor dessa taxa pelo IPC através da equação (MANKIW, 

2009): 

 

Taxa de inflação do ano 2 = IPC do ano 2 – IPC do ano 1 x 100       

                                                             IPC do ano 1  

 

No Brasil, todo mês quem faz o calculo é a Fundação Instituto de Pesquisa 

Econômica (FIPE). 

Para melhor compreensão, a tabela 5 apresenta um resumo dos principais 

Índices de Preços do Brasil. 

 

Tabela 5 – Distribuição dos principais Índices de Preços do Brasil segundo área de 

abrangência e instituição responsável pelas estimativas. Brasil, 2010. 

Índices Gerais Abrangência Instituição 

IGP-DI BrasiI FGV 

IPA-DI Brasil FGV 

IPC-Br São Paulo e Rio de Janeiro FGV 

INCC Brasil FGV 

IGP-OG Brasil FGV 

IGP-M Brasil FGV 

Índices de Preços ao Consumidor Abrangência Instituição 

IPC-Fipe Município São Paulo Fipe 

ICV-Dieese Município São Paulo Dieese 

INPC Brasil FIBGE 

IPCA Brasil FIBGE 

           Fonte: (SILVA & LUIZ, 2010) 

 

Destacamos que aceleração inflacionária é diferente de inflação, a inflação 

trata o aumento de preços de um grupo de bens e serviços que se mantém ao longo 

dos meses ou anos, por exemplo, se houve um aumento em 5% da cesta de 

consumo em determinado período, e esse valor se mantém constante nos meses 

seguintes, significa que os preços continuam a subir em média 5% ao mês ou ano, 

logo, a inflação está estabilizada, mas os preços não. Na aceleração inflacionaria os 
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preços continuam subindo, porém não estabilizado, logo, no mês x a taxa foi 5%, no 

y 10% e no mês z 20%, consequentemente os preços sobem e a inflação também 

(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

A inflação é classificada em dois tipos, a de demanda, que se refere ao 

excesso de demanda agregada em relação à produção disponível de bens e 

serviços e a inflação de custos, que é associada a oferta, onde o nível de demanda 

se mantêm porém o aumento do custo na produção de determinado bem ou serviço 

é repassado ao consumidor (VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

A relação de demanda agregada representa o efeito do nível de preços sobre 

o produto, essa relação implica que o nível de produto seja uma função decrescente 

do nível de preços; onde o mercado gerencia o equilíbrio, ou seja, se a produção for 

igual a demanda existe um equilíbrio de mercado (BLANCHARD, 2007).  

Esse tipo de inflação aparece quanto maior for o grau de utilização da 

capacidade produtiva da economia, portanto, empregos em alta (GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

A soma de consumo, investimento e gastos do governo são definidos como 

demanda, essa relação é chamada de IS, onde a curva IS apresenta as 

combinações de taxa de juros e nível de produtos consistentes com o equilíbrio do 

mercado de bens. Uma elevação da taxa de juros leva a uma diminuição do produto; 

a relação LM é quando existe o equilíbrio dos mercados financeiros pela demanda 

por moeda, ela mostra as combinações da taxa de juros e nível de produtos 

consistentes com o equilíbrio dos mercados financeiros. O aumento do produto leva 

a um aumento da taxa de juros, dada a oferta real da moeda (BLANCHARD 2007). 

O Banco Central efetua esse controle, gerando estoque real da moeda que 

resultam em mudanças na moeda nominal. Cabe ressaltar que existe uma situação 

onde as mudanças no nível de preços geram o estoque da moeda (BLANCHARD, 

2007). 

Essas relações IS e LM na economia servem para derivar a relação entre 

nível de preços e nível de produto em curto prazo, resultante do equilíbrio do 

mercado de bens e dos mercados financeiros (BLANCHARD, 2007). 

Blanchard (2007) resume que o modelo IS-LM se ajusta ao longo do tempo 

tanto para os consumidores quanto para os produtores, em resposta a um aumento 

dos impostos os consumidores demoram um período para seus gastos de 

consumam respondam à diminuição da renda disponível, o mesmo cabe para que a 
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produção diminua em resposta à diminuição dos gastos de consumo, mais tempo 

ainda para que o investimento diminua em resposta a vendas menores e para que o 

consumo diminua em resposta à mudança induzida no produto, e assim 

sucessivamente. 

O mesmo autor ressalta que o processo de expansão monetária segue o 

mesmo caminho, demora um tempo para que os gastos de investimento respondam 

à diminuição da taxa de juros, mais um período para que a produção aumente em 

resposta a mudança induzida no produto e assim por diante (BLANCHARD, 2007).   

A política monetária e os fiscalistas priorizam políticas fiscais e de rendas, 

congelando salários, por exemplo no intuito de combater a inflação de demanda 

(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

A inflação de custos pode ser simplificada como uma inflação de oferta, que é 

gerada pelo aumento de custos das empresas repassados para preços, como dito 

anteriormente (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

As principais causas, segundo os autores Gremaud, Vasconcellos & Junior 

(2004) e Vasconcellos & Garcia (2008) são o aumento dos custos de matérias 

primas e de insumos básicos decorrentes de crises em diversos setores, como 

petróleo, safra agrícola, desvalorização cambial que aumenta o preço da matéria 

prima importada; outro fator são os aumentos salariais acima da produtividade, por 

qualquer motivo negociações (sindical, por exemplo) ou política governamental; isso 

acarreta um aumento dos custos unitários de produção, sendo repassados aos 

preços dos produtos; esses aumentos não estão apoiados em aumentos de 

produção, por isso a inflação. Outro fator é a estrutura de mercado, elevações nas 

taxas de juros, normalmente as empresas com elevado poder de monopólio ou 

oligopólio, conseguem elevar seus lucros acima da elevação dos custos de 

produção. 

Alguns livros ainda expressam a inflação inercial como um processo de 

realimentação de preços; a inflação tende a se manter permanentemente no mesmo 

patamar, sem aceleração inflacionária, estagnada. Esse conceito engloba que a 

inflação atual é decorrente da passada, perpetuando uma memória inflacionária, ou 

seja, os aumentos dos preços no passado são automaticamente repassados, seja 

por correção monetária, cambial ou salarial. Ocorreu muito nos anos 70 e 90, onde 

pagava-se um valor x no inicio do contrato, por exemplo de aluguel de casa, e esse 

valor era reajustado pela inflação que ocorreu durante o período passado 
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(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004; VASCONCELLOS & GARCIA, 

2008). 

Esse ato era chamado de mecanismos de indexação, se esses mecanismos 

estivessem disseminados, a inflação não seria diminuída, pois o passado iria 

perpetuar por meio de aumentos de preços no presente. O inercial é explicado pois 

mantendo os preços passados, não existiriam choques de oferta ou demanda, 

mantendo o preço, pois somente esse mecanismo de indexação estaria operando 

(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Se pensarmos a partir dos anos 50, a inflação era crônica na economia 

brasileira. Ao longo dessa década existia um déficit do governo, pois o mesmo 

precisava fornecer a infra-estrutura básica (transporte, saneamento, energia) para 

propiciar condições ao setor privado de produção, em contra partida, existia a baixa 

produtividade dos serviços do governo e a conseqüente ineficiência na aplicação de 

seus recursos, vinculado a impossibilidade de aumentar a carga tributária, logo, sua 

receita, devido a baixa renda per capita da população (VASCONCELLOS & 

GARCIA, 2008). 

Nessa fase, como o governo optou por emitir dinheiro, pois não podia 

aumentar os impostos para financiar o desenvolvimento econômico, logo, gerou uma 

típica inflação de demanda, pois circulava dinheiro mais do que a capacidade 

produtiva (VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

De 1964 à 1973 ocorreu uma tendência de queda da inflação devido um 

tratamento de choque através de uma rígida política monetária, fiscal e salarial que 

alterou os valores de inflação de 100% em 1964 para em torno de 30% em 1967 

(VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

Caracteriza-se o período de 1968 à 1973 como um “milagre” econômico, pois 

ocorreu elevadas taxas de crescimento da produção, sendo que os índices de 

inflação diminuíram de 25,4% em 1968 para 15,7% em 1973 (VASCONCELLOS & 

GARCIA, 2008). 

Em 1973 tivemos a crise do petróleo fazendo com que as taxas de inflação 

voltassem a crescer e não somente essa questão mais os elevados gastos públicos 

com programas de substituição de importações na área de energia, aço, minerais 

não ferrosos e bens de capital; tivemos também o aumento da dívida externa tanto 

pelo aumento no valor principal em 1970, como pelas taxas de juros internacionais 

elevadas em 1980 (VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 
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Durante todo o período de 1964-1973 a inflação desenfreada foi atribuída ao 

desequilíbrio de contas públicas, que gerava o excesso de demanda agregada, 

julgavam que não havia controle de oferta monetária e nem uma política salarial 

restritiva (VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

O governo da Nova República em 1986 fez com que mudasse o diagnóstico 

que da inflação associada a demanda agregada e passou a se discutir que a 

inflação estava associada ao quadro de inflação inercial, pois os contratos, negócios, 

entre outros, eram indexados e com isso todos os aumentos de preços eram 

captados pelo índice e, automaticamente, repassados para todos os demais preços 

da economia, gerando um processo de realimentação da inflação 

(VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

O Plano Cruzado foi implantado com base nessa questão, onde procurou 

interromper esse ciclo congelando os preços, salários e o câmbio, tentando eliminar 

a memória inflacionária (VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

O foco desse plano era introduzir uma nova moeda, definindo regras de 

conversão de preços e salários de modo que evitasse erros na distribuição de renda 

(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Nesse plano, o salário foi convertido pelo poder de compra dos últimos seis 

meses mais um abono de 8% e para o salário mínimo este abono foi de 16%, o 

intuito foi transferir renda aos assalariados (GREMAUD, VASCONCELLOS & 

JUNIOR, 2004). 

Esse Plano Cruzado não foi bem sucedido, teve muitas falhas, dentre elas o 

congelamento por um período muito extenso (nove meses), com os preços 

congelados não havia prazo para a descompressão e nem para a compensação, 

ocorrendo preços defasados em vários setores sendo que, na implantação dos 

preços relativos os mesmos estavam em desequilíbrio, defasados; outro ponto foram 

os aluguéis recompostos por meio de fatores multiplicativos com valores médios; no 

Plano Cruzado II com início em 1987, aconteceu uma nova aceleração inflacionária 

pelos mesmos motivos (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004; 

VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

  O Plano Cruzado não teve estabelecido metas para a política monetária e 

fiscal, sendo que a oferta monetária não se adequou à maior demanda de moeda e 

a taxa de juros não conseguiu acompanhar o grau de liquidez (GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 
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Podemos destacar também a questão do aumento do imposto de renda em 

1986, pois supunha-se que a reforma fiscal de dezembro de 1985 zeraria o déficit 

operacional em 1986, o que não aconteceu; pois esse aumento do imposto de rena 

sobre os ganhos de capital das operações financeiras, fez com que o próprio plano 

abortasse, eliminaram os ganhos nominais de capital, não permitindo atingir as 

metas esperadas (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Nesse ano foi criada a Secretaria do Tesouro Nacional fazendo com o que 

Banco do Brasil deixasse de ser Autoridade Monetária, isso facilitou o 

acompanhamento e o controle das contas públicas (GREMAUD, VASCONCELLOS 

& JUNIOR, 2004). 

Esse período demonstrou a queda da taxa inflacionária, levando vários 

segmentos do governo a acreditarem que iriam atingir níveis de inflação igual a zero. 

Outro ponto de destaque foi próprio crescimento econômico, ampliando a 

capacidade de demanda, consumo e investimento; esse fato aumentou as 

dificuldades do plano de estabilização e a manutenção do congelamento nos anos 

seguintes (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

O Plano Cruzado II tentou visar o controle de déficit público pelo aumento da 

receita em 4% do PIB, com base no aumento de tarifas e dos impostos indiretos, na 

tentativa de organizar alguns preços de bens de consumo principalmente 

(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

O Plano Cruzado II acabou gerando o desaquecimento da economia com 

queda da demanda e profunda desestruturação das condições de oferta, pois o 

congelamento durou um tempo longo. Consequentemente, em 1987 a inflação 

superou 20% ao mês, o que levou a saída do então atual ministro (Funaro) e posse 

de Bresser Pereira (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004).  

 Os Planos Bresser e o Plano Verão, mais tarde o Plano Collor, utilizarem do 

mesmo mecanismo de congelamento de preços e salários para conter o processo 

inflacionário no Brasil (VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

Dentre várias seqüelas do Plano Cruzado, cabe relatar quanto a aceleração 

inflacionária devido os agentes econômicos ficarem esperando o congelamento de 

preços, todas as vezes que a inflação se elevava, portanto, tomando medidas 

preventivas que provocava essa situação; outro fator que merece destaque é a 

perda de apoio político do governo, devido sua credibilidade reduzida (GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 
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Quando o Ministro Bresser assumiu o cargo, desvalorizou em 7,5% o Cruzado 

atribuindo essa desvalorização a redução fiscal. Acreditava que a inflação não 

ocorre pelo excesso de demanda provocado pela emissão monetária; a emissão 

monetária era vista como decorrência e não causa; com isso em 1987 foi anunciado 

um novo plano de estabilização (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

O Plano Bresser era considerado de emergência, onde não tinha o objetivo de 

zerar a inflação, nem acabar com a indexação, o foco era parar a aceleração 

inflacionária e evitar a hiperinflação, promovendo um choque deflacionário, 

reduzindo déficits públicos. Um dos focos imediatos foi congelar e desvalorizar a 

taxa cambial (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Esse plano teve como principais medidas o congelamento de salários e 

preços por três meses; mudanças da base do Índice de Preços ao Consumidor  com 

aumento na inflação de junho, evitando a sobrecarga em julho; aluguéis congelados 

sem nenhuma compensação; contratos financeiros pós-fixados foram mantidos e 

para pré-fixados introduziu uma taxa com desvalorização de 15% ao mês; foi criado 

também a Unidade Referencial de Preços (URP) com o intuito de corrigir o salário 

dos três meses seguintes (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

A Balança Comercial se recuperou, mas o plano provocou uma queda 

importante na produção industrial; com isso desequilíbrios de preços geraram 

pressões de custos e com isso o aumento da inflação; pois tivemos pressões quanto 

aos reajustes salariais, o que foram concebidos, direcionando em desacordo com o 

plano, que preconizava contenção salarial (GREMAUD, VASCONCELLOS & 

JUNIOR, 2004). 

Em 1987 ocorreu o fracasso na contenção do déficit público e o descontrole 

fiscal aconteceu devido ao aumento dos gastos com funcionalismo, transferências a 

Estados e Municípios e os subsídios às empresas estatais. Nesse mesmo ano 

Bresser pediu demissão e tomou posse o Ministro Maílson da Nóbrega (GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

O Ministro Maílson da Nóbrega adotou a política “feijão com arroz”, o nome foi 

dado para deixar claro que não faria milagres. O foco desse plano foi o 

congelamento dos empréstimos ao setor público, a contenção salarial e a redução 

no prazo de recolhimento dos impostos (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 

2004). 
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Essa política conduziu a inflação para 20% ao mês o primeiro semestre a 

posterior, a recomposição das tarifas públicas gerou o aumento da inflação 

novamente. Em 1988 a Constituição piorou as contas da União, aumentando o custo 

da mão de obra; pois aumentava as transferências de impostos para Estados e 

Municípios, sem que fossem repassadas as obrigações, ampliando o desequilíbrio 

do orçamento fiscal (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Na época o governo tentou acordos com empresários e trabalhadores para 

aplicar um redutor de reajustes, no intuito de controlar a hiperinflação, mesmo assim 

a inflação passou de 28,8% em novembro para 30% em janeiro de 1989, o que 

levou a implantação do Plano Verão (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 

2004). 

O Plano Verão teve como foco principal a diminuição dos gastos públicos e da 

elevação das taxas de juros, procurando evitar uma fuga dos ativos financeiros; 

porém também ocorreu o congelamento dos preços, com o diferencial de aumentar 

vários preços administrados, ou ponto foi a alteração da data de comparação dos 

índices de preços, passando para 15/1, com isso evitando que os aumentos 

anteriores contaminassem o novo índice. A reforma monetária ocorreu com o 

Cruzado Novo, cortando os últimos três zeros no cruzado, por exemplo Cz$ 

1.000,00 = NCz$ 1,00 (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Houve a conversão dos salários pela média dos últimos 12 meses mais a 

aplicação da URP de janeiro. Como a URP era um índice de correção monetária 

prefixada para o ajuste de três meses, com base na média geométrica da inflação 

dos três meses anteriores, essa forma de correção impunha uma grande perda para 

os salários (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Em um contexto de aceleração inflacionária, nesse Plano Verão, o salário era 

sempre subindexado, o congelamento impunha uma perda permanente; para os 

ativos financeiros aplicou-se uma taxa de conversão para os contratos pré e pós 

fixados, buscando evitar a aceleração inflacionária, o que significou grande 

transferência de renda dos credores para os devedores, entre eles o Estado era o 

principal (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Na década de 80 a subindexação dos contratos financeiros teve como 

objetivo reduzir o valor real da dívida pública sempre que ficava inadministrável 

(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 



 84

 

Ainda no Plano Verão aconteceu a fixação da taxa de cambio (NCz$ 1,00 = 

US$ 1,00), sendo que teve desvalorização de 18% sob o Cruzado, evitando 

pressões futuras e buscando dar credibilidade ao plano (GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

A taxa de cambio é a medida de conversão da moeda nacional em moeda de 

outros países, ou seja, quando dois países mantêm relações econômicas entre si, 

necessariamente surge o jogo de duas moedas, exigindo assim que se fixe a relação 

de troca de ambas (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

O valor da taxa de cambio pode ser definido pelas autoridades econômicas 

com fixação periódica ou pelo funcionamento do mercado, no qual as taxas variam 

automaticamente em decorrência das pressões de oferta e demanda de dividas 

estrangeiras (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Devido as elevados déficits públicos, principalmente pelo Plano manter o não 

ajuste fiscal, esse Plano foi de curta duração. Essa época era o momento de 

negociação dos cinco anos do presidente, além das eleições no final de 1989, com 

um número elevado de congressistas se candidatando, levando a não aceitação de 

medidas impopular. O descontrole fiscal levava ao descontrole monetário, sendo 

assim, esses aspectos junto com as incertezas do último ano do governo Sarney, 

além do imobilismo da política econômica, fizeram com que a inflação acelerasse, 

chegando a uma hiperinflação com taxas mensais que atingiram até 80% ao mês 

(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Segundo Gremaud, Vasconcellos & Junior (2004), a principal característica do 

governo Sarney foi o descontrole de contas públicas, aumento nos déficits 

operacionais e aumento do endividamento interno, dificultando cada vez mais o 

pagamento da dívida pública e inflexibilizando a taxa de juros. Essas questões 

levaram a uma adoção de uma política monetária que visou a sustentação das taxas 

de juros reais elevadas, rompendo a possibilidade de controle da política monetária 

e da política fiscal, pois eram dependentes da rolagem da dívida interna. 

 O Plano Collor, de março 1990, foi o considerado mais ousado na prática de 

inconstitucionalidades, pois promoveu um bloqueio total dos ativos mantidos pelos 

agentes econômicos nas instituições financeiras. O foco do Plano era intervir na 

questão do déficit e os mecanismos de financiamento do setor público, conflito 

distributivo e mecanismos de indexação (VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 
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Nessa época ocorria um aumento rápido da demanda de bens de consumo, 

ativos reais e de risco, com conseqüentes pressões inflacionárias devido ao fato de 

de rápida monetização das aplicações financeiras, além da ineficácia da política 

cambial, uma vez que a posição líquida dos exportadores permitiam o retardamento 

no fechamento dos negócios, que, associado ao aumento na demanda de ativos 

dolarizados, forçava a desvalorização cambial (GREMAUD, VASCONCELLOS & 

JUNIOR, 2004). 

  Existem alguns motivos que ocorreram o desaparecimento dos ativos 

financeiros, decorrentes da queda na taxa de juros nominais; dentre eles a ilusão 

monetária, pois as pessoas tinham dificuldades para calcular as taxas reais de juros, 

por isso elevava o consumo; a expectativa e o risco de volta da inflação, o que fazia 

com que o individuo antecipasse o consumo, pois estavam com medo que a 

qualquer momento as taxas de juros correntes aumentariam (GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

O governo para evitar a especulação mantinha a taxa de juros alta e estável, 

levando a uma política monetária passiva, impedindo o controle dos agregados 

monetários.  Isso se deu principalmente pela diminuição significativa da demanda de 

crédito e operações de empréstimo do sistema financeiro, portanto, não afetava as 

variáveis monetárias (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

O governo Collor tinha o objetivo de adoção imediata um plano que visasse 

romper a indexação da economia, portanto, ele definiu fazer a reforma monetária, o 

foco foi a redução da liquidez da economia, pelo bloqueio de metade dos depósitos 

a vista, 80% das aplicações e fundos de curto prazo e cerca de um terço dos 

depósitos de poupança; o intuito era evitar as pressões de consumo e retomar a 

capacidade do Banco Central fazer a política monetária ativa, diminuindo o foco 

somente no mercado financeiro, rolando a dívida pública e atendendo as 

necessidades da moeda indexada; outra medida adotada nesse plano foi a reforma 

administrativa e fiscal, que tinha por objetivo promover o ajuste fiscal da ordem de 

10% do PIB, eliminando um déficit projetado de 8% do PIB e gerando um superávit 

de 2% (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

O confisco da liquidez buscou retomar a capacidade de fazer política 

monetária ativa, congelando o estoque de moeda. A desestruturação do sistema 

produtivo com corte nas encomendas, parada na produção, redução de salários, 

atraso nos pagamentos de dívidas, expansão no volume e no prazo dos créditos 
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comerciais, além dos desenvolvimentos de meios de pagamento alternativos 

ocorreram. O choque sobre os estoques monetários gerou desestruturação 

significativa em termos de condições de emprego e produção, chegando o PIB na 

época a uma retração de 8% (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004).  

A reforma administrativa buscava implantar o programa de privatizações, com 

foco na melhoria dos instrumentos de fiscalização e de arrecadação no intuito de 

diminuir a sonegação e as fraudes tributárias, previdenciárias, com isso estabelecia 

um maior controle sobre os bancos estaduais, com foco em aumentar a eficiência do 

setor público administrativo além de reduzir os gastos (GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

À partir de maio de 1990 foi definido uma nova regra de prefixação de preços 

e salários; a mudança do regime cambial para um sistema de taxas flutuantes 

livremente no mercado também foi conduzido, além das mudanças na política 

comercial, onde se deu o inicio ao processo de liberalização do comercio exterior, 

chamado de abertura comercial, com redução qualitativa das tarifas de importação 

de uma média de 40% para menos de 20% em quatro anos (GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

  A reforma administrativa não teve êxito, visto que o governo não conseguiu 

implementar as propostas de demissão de funcionários públicos, o que necessitaria 

de uma alteração constitucional com a aprovação de dois terços do congresso, mas 

devido a falta de apoio ao Collor, isso não foi possível (GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Esse período ocorreu o Programa de Privatização, tendo como objetivo ser 

um elemento central no processo de ajuste fiscal e patrimonial do setor público; essa 

questão sofreu controvérsias, visto que, a definição das regras do Programa 

Nacional de Desestatização, a cargo do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico Social (BNDES), foi muito criticada, principalmente pelo pagamento com 

os ativos (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

O início do processo de abertura comercial com redução de tarifas, 

eliminação dos incentivos às exportações (auxiliava na redução dos gastos 

públicos), adoção do sistema de cambio flutuante, foi uma das ações políticas 

direcionadas ao setor externo (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

No segundo semestre do ano, a aceleração inflacionária continuava e a taxa 

de cambio real sofreu forte valorização, sendo assim, combinado com incentivo às 
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exportações e a maior facilidade às importações. A Guerra do Golfo elevou o preço 

do petróleo, o que consequentemente levou a deteriorização da Balança Comercial: 

logo esse quadro promoveu a ausência de um fluxo de capitais que possibilitasse a 

manutenção de um déficit em transações correntes; sendo assim, o Banco Central 

foi designado a intervir no mercado cambial e nos últimos meses do ano, foi 

desvalorizado o Cruzeiro, contribuindo ainda mais o processo inflacionário. Mediante 

esses fatores, foi determinado o insucesso do Plano Collor I (GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Em janeiro de 1991 foi adotado outro plano de estabilização chamado Plano 

Collor II, com foco no congelamento de preços e salários, unificação de reajustes 

salariais, medidas de contração monetária e fiscal; visava uma reforma financeira 

para diminuir a indexação (LACERDA & et. al, 2006; GREMAUD, VASCONCELLOS 

& JUNIOR, 2004). 

Nesse plano criou-se o Fundo de Aplicação Financeira (FAF), que era 

regulado pelo governo e o objetivo era a criação de mercado para colocação de 

títulos públicos, por isso 43% foi direcionado para os títulos públicos federais e 

estaduais, 13% para Títulos de Desenvolvimento Econômico e o restante livre 

(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

A taxa referencial (TR) foi criada para a remuneração desses fundos federais 

e privada, sempre buscando eliminar a memória inflacionária (GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Nessa época o Ministério da Fazenda fazia o controle do fluxo de caixa e de 

gastos estatais, por meio do fluxo de caixa, bloqueando orçamentos, recursos para 

investimento. Foi adotado o “Plano Nada”, que buscava além desse controle 

rigoroso do fluxo de caixa e meios de pagamento, uma negociação da dívida externa 

e a tentativa de aproximação do sistema financeiro internacional, além do 

descongelamento dos preços e o desbloqueio dos ativos que estavam no Banco 

Central (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

A política econômica ficou restrita ao controle do fluxo de caixa, com isso 

ocorreram significativas reduções de despesas, por exemplo, gastos com 

funcionários e com investimentos; além da política de juros. No final do ano 1991, foi 

enviado ao Congresso um plano de reforma fiscal, aprovando a indexação dos 

impostos e o programa antiinflacionário baseado na restrição do crédito, 
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recuperação das finanças públicas e manutenção da taxa de cambio real 

(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Essas medidas levaram a um impacto de recessão em 1992, com queda de 

quase 10% no PIB, aumento no desemprego e queda dos salários reais; a inflação 

continuou evidente. A baixa arrecadação e elevadas taxas de juros interferiu no 

desempenho fiscal (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004; LACERDA, et. 

al, 2006). 

Em outubro de 1992 foi decretado o impeachment do presidente Fernando 

Collor de Mello não só pelos problemas acarretados pelo Plano Collor II, mas 

também pelos próprios desgastes do governo com os efeitos do confisco e 

denúncias de corrupção (LACERDA, et. al, 2006). 

Ocorreu um excesso de liquidez internacional, apesar do quadro 

impeachment, onde a política cambial ficou definida pela manutenção da taxa de 

cambio real, combinada com a abertura financeira, e altas taxas de juros (uma 

semana de aplicação no Brasil era o mesmo que ganhar um ano no exterior), 

possibilitando essa entrada de capital externo no país e elevação das reservas 

(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004).  

 A entrada de recursos externos pressionava a expansão monetária, sendo 

necessário recorrer a abertura de títulos públicos, no intuito de diminuir a divida 

pública com isso surgiu a estratégia de privatização e a mudança na estratégia do 

comércio exterior, liberando importações (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 

2004). 

Em 1994 o vice-presidente Itamar Franco assumiu o cargo de presidente, se 

colocava como um governo de transição. Nesse processo Fernando Henrique 

Cardoso assumiu o Ministério das Relações Empresariais e posteriormente tornou-

se Ministro da Fazenda propondo assim o Plano Real que também considerava uma 

das causas da inflação o caráter inercial. Um pouco antes da sua implantação, a 

taxa de inflação se encontrava em torno de 50% ao mês. Esse novo plano trouxe a 

concepção de estabilização e reestruturação, reconhecia que as principais causas 

da inflação brasileira era o desequilíbrio do setor público e os mecanismos de 

indexação, merecendo um ajuste fiscal (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 

2004; LACERDA, et. al, 2006; VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

Se pensarmos em diagnóstico de inflação inercial, cabe destacar que os 

choques levam à alteração do patamar inflacionário e a tendência faz com que a 
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taxa de inflação se mantenha em dado patamar; logo, para um plano de combate à 

inflação inercial seja bem sucedido, o componente tendencial deve ter o foco 

principal, garantindo que o rompimento da tendência não evolua aos choques, 

evitando aceleração inflacionária (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Nessa fase a renda per capita encontrava-se no mesmo nível de 1980 

(LACERDA, et. al, 2006). 

Atuando nas prováveis causas da inflação, o plano buscou o ajuste fiscal, a 

indexação completa da economia – Unidade Real de Valor (URV) e a reforma 

monetária – transformação da URV em R$. 

A primeira etapa consistiu em criar o Imposto Provisório sobre Movimentação 

Financeira (IPMF), que posteriormente foi chamado CPMF (Contribuição sobre 

Movimentação Financeira); e o Plano de Ação Imediata (PAI), onde o ajuste fiscal 

visava equacionar o desequilíbrio orçamentário para os próximos anos, impedindo 

pressões. Como o ponto básico era a redução das despesas em todas as esferas do 

governo, a rigidez nas negociações com os Estados e Municípios, retomando o 

pagamento das dívidas e colocando dificuldades para que utilizassem dos bancos 

estatuais para financiamento, esse ajuste baseou-se no corte de despesas, aumento 

dos impostos e diminuição nas transferências do governo federal (GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004; LACERDA, et.al, 2006; VASCONCELLOS & 

GARCIA, 2008). 

A arrecadação da IPMF gerou algumas vantagens para a União como a 

facilidade de recolhimento, a ampla base tributária, inclusive das atividades 

informais, e o não compartilhamento com outras esferas de governo; porém como 

todo processo tem suas desvantagens que foram a desestimulação da 

intermediação financeira, ampliou taxas de juros e incidiu sobre as etapas do 

processo produtivo (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

 O Fundo Social de Emergência (FSE) também foi estabelecido, 

desvinculando as receitas federais das destinações para gastos específicos. Esse 

fundo seria alimentado por 15% da arrecadação de todos os impostos, sob esses 

recursos, a União não precisaria cumprir as vinculações de despesas definidas na 

Constituição de 1988, assim o FSE ampliou os recursos livres à disposição do 

governo federal. O foco era temporário, somente para “dar um tempo” fiscal. Nesse 

período o governo precisava fazer ajustes necessários e promover transferências de 

obrigações, como saúde, educação, habitação, saneamento, para os estados e 
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municípios que tinham sido favorecidos pela transferência de recursos da 

Constituição, avançando a reforma tributária, administrativa e previdenciária 

(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004; VASCONCELLOS & GARCIA, 

2008). 

 O segundo momento desse plano foi a quase total desindexação da 

economia com a mudança da moeda, de cruzeiro real para URV (Unidade Real de 

Valor) e posteriormente para o real. A URV foi um novo indexador criado pelo 

governo cujo valor cruzeiros reais seria corrigido diariamente pela taxa de inflação 

medida pelos principais índices (IGP-M, IPC-FIPE e IPCA-Especial), passando a 

funcionar como unidade de conta do sistema. O valor da URV nessa fase manteria 

uma paridade fica de um para um com a moeda dólar, permanecendo seu valor a 

própria taxa de câmbio (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004; 

VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

O governo buscou converter todos os preços oficiais em URV e quando 

praticamente tudo estava expresso em URV, foi introduzido o Real (R$), cujo valor 

era igual a URV, na época mesmo valor do dólar do dia, sendo que, o CR$ era 

transformado em R$ e dividido em URV do dia; não recorrendo a congelamento, 

transformações de valores pela média, entre outros. No momento da conversão 

alguns agentes tentaram elevar seus preços e houve uma aceleração inflacionária, 

que não perpetuou, pois não houve condições de sustentar os preços mais elevados 

(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

O último processo para o sucesso era a utilização de instrumentos 

econômicos como a âncora cambial e a âncora monetária, pois estava vinculado à 

importância do componente tendencial da inflação e à ausência de choques, tanto 

no momento da conversão, como na possibilidade de os agentes repassarem custos 

aos preços, fazendo com que os efeitos dos choques sejam dissipados no tempo 

(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004; VASCONCELLOS & GARCIA, 

2008). 

O fenômeno que fixa a taxa de cambio nominal é chamado âncora cambial e 

quando fixa-se  o estoque de moeda, estimulando regras rígidas de expansão dos 

agregados monetários (meios de pagamentos restritos, ampliados e poupança 

financeira) é chamado de âncora monetária. Cabe ressaltar que existe uma 

dificuldade das autoridades atingirem essas metas, pois o processo de oferta de 
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moeda está vinculado a outros fatores (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 

2004; VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

Um exemplo de ancoragem cambial é a disputa dos produtos nacionais com 

os importados se existir uma valorização cambial, a moeda nacional (real) fica mais 

forte relativamente às moedas de outros países, logo aumenta o processo de 

importação de produtos, assim se os preços internos “ancoram” sobre os preços 

externos, aumentando a competitividade e reduzindo a taxa de inflação, por esse 

motivo se diz que a valorização cambial no Plano Real foi bem sucedida  no intuito 

de reduzir a inflação (VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

Podemos dizer também que a âncora cambial contribuiu no aumento da 

produção, devido à modernização do parque produtivo nacional proporcionado pelas 

importações de bens de capital, reduzindo custos de produção, preços e melhorando 

a qualidade dos produtos, beneficiando ao consumidor (VASCONCELLOS & 

GARCIA, 2008). 

Se pensarmos nos aspectos negativos da ancoragem cambial, destacamos o 

despreparo dos produtores para essa competição, o que diminui as vendas e 

consequentemente a produção, levando o desemprego. Os exportadores também 

são prejudicados, visto que, o desemprego leva a diminuição de renda, poder 

aquisitivo, além do que com a moeda nacional valorizada, nossos produtos ficam 

mais caros para as exportações; assim, as importações são maiores que as 

exportações, levando ao déficit da balança comercial (item de balanço de 

pagamentos em que são lançadas as exportações e importações de mercadorias) 

(VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

Existe um termo chamado “armadilha cambial” que critica a política de 

valorização cambial, pois considera que o crescimento do país sob as importações 

faz com que as exportações dependam do aumento da demanda externa e não do 

crescimento da renda interna, logo, quanto mais o pais cresce, mais vulnerável em 

relação a economia de outros países estará, o que pode ocasionar uma restrição 

externa ao crescimento do país (VASCONCELLOS & GARCIA, 2008).   

A âncora monetária focou na elevação da taxa de juros e da taxa de reservas 

compulsórias dos bancos comerciais, com o objetivo de controlar a demanda 

agregada, que tinha aumentado nesse período pelo fato das pessoas terem 

melhorado seu poder aquisitivo pela redução da inflação (VASCONCELLOS & 

GARCIA, 2008). 
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O governo colocou metas de expansão monetária restritivas, restringiu 

operações de crédito e impôs depósito compulsório de 100% sobre as captações 

adicionais do sistema financeiro; buscou controlar a demanda e desestimular 

processos especulativos, mantendo as taxas de juros elevadas (GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Cabe ressaltar que mesmo antes do plano de estabilização, na própria 

abertura econômica do governo Collor (1990/1992), já se fazia as mudanças no 

comportamento dos agentes econômicos. Os fortes impactos sobre a lógica da 

formação de preços, capacidade de produção e repasse de custos e o poder dos 

sindicatos sobre as pretensões salariais; fez com que o governo repensasse nas 

formas de organização (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Podemos reforçar que o Plano Real buscou fazer uma reforma monetária em 

que a nova moeda tivesse uma taxa de câmbio fixa com o dólar (âncora cambial); 

não foi preciso utilizar o currency-board que é um sistema adotado em vários países 

com problemas inflacionários, o processo é fixar a taxa de câmbio da moeda do país 

em relação a moeda internacional e verifica-se a oferta da moeda do país ao 

montante de dólares que o país possui em reservas; se entrar dólar, amplia-se a 

oferta e vice-versa; toda circulação é representada pela quantia de dólares 

(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004).   

O modelo de ancoragem permeou até o final do mandato de Fernando 

Henrique Cardoso; porém a crise do Sudeste Asiático em 1997, essa que atingiu 

grande parte da Ásia, gerando uma preocupação mundial de “contágio” financeiro, 

pois com a decisão do governo tailandês de tornar o câmbio flutuante, a Tailândia 

adquiriu uma enorme dívida externa, que acabou por deixar o país em situação 

financeira drástica, com isso ocorreu uma redução das importações resultante da 

desvalorização ficando quase que impossível restabelecer as reservas cambiais a 

longo e médio prazo. Essa crise não permaneceu somente na região mas se 

alastrou, o que foi classificada como "a primeira grande crise dos mercados 

globalizados". As principais causas dessa crise foram acentuadas desvalorização de 

suas moedas, em relação ao dólar, e a queda nos preços de ativos em seus 

mercados acionários. Ambas refletiram fortes saídas de capital, com correspondente 

redução das reservas externas daqueles países, sendo que, no dia 23 de outubro de 

1997, a Bolsa de Valores de Hong Kong (segunda maior em movimentação de 

papéis mundial), teve uma redução de 10,4% e derrubou todos os mercados, a 
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Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa - Brasil), apresentou queda de 8,15%, o 

que exacerbada pela moratória da Rússia em 1998, crise que resultou em uma 

desvalorização da moeda russa (rublo) e na interrupção dos pagamentos externos 

até a renegociação da dívida externa; o que fez com que tivéssemos uma redução 

do fluxo financeiro de capitais e o Brasil foi forçado a recorrer ao Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e a abandonar as âncoras anteriores, adotando desde janeiro 

1999 o câmbio flutuante e o regime de metas inflacionárias (KAPLAN & RODRIK, 

2001; VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

As metas inflacionárias conhecidas como inflation target é um sistema que 

define explicitamente a taxa de inflação, esse sistema permite que a política 

monetária se concentre na busca da inflação prevista, o que possibilita uma 

avaliação transparente do desempenho dessa política, sempre comparando a meta 

e a inflação observada; logo, o Brasil passou a adotar esse sistema em 1999, sendo 

que, as autoridades monetárias assumiram o compromisso de ter metas de inflação  

em uma trajetória declinante, ou seja, em torno de 8% para o ano vigente, 6% para o 

próximo, 4% para 2001 e 3,5% para 2002, com um desvio de tolerância de mais ou 

menos 2 pontos percentuais em cada ano. Esse sistema obriga a definir qual o 

indicador de preços que será utilizado, a metodologia da definição da meta, qual o 

nível de tolerância, o horizonte das metas, o período para a convergência para uma 

situação estacionária, as exceções para o não cumprimento e critérios de controle e 

transparência, no caso do Brasil, se acontecesse a impossibilidade de cumprir a 

meta estabelecida, o Banco Central publicaria uma carta explicando os fatos pelos 

quais não conseguiram alcançar e qual seria o plano para que fosse alcançado 

dentro do tempo estimado (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004; 

VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

Para o controle das metas inflacionárias o Brasil adotou como indicador o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), núcleo da inflação do IPCA é calculado como a 

média ponderada da variação dos preços dos 512 produtos considerados no cálculo 

do IPCA, sendo a ponderação de cada produto o desvio da série histórica em 

relação a tendência comum. Todo mês de junho de cada ano t eram mantidas as 

metas para os anos t e (t + 1), logo o anúncio da meta para o ano (t +2) (GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004, IPEADATA, 2010). 
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O Comitê de Política Monetária (COPOM) foi criado em junho de 1999 para 

supervisionar essas metas, evitando que a pressão cambial se transformasse em 

processo inflacionário, criou-se a taxa Selic (taxa de juros), em março a ordem foi 

alta, 45% ao ano, o intuito era conter a saída de recursos e diminuir o processo 

especulativo em torno da taxa de cambio, estabilizando seu valor. O viés de baixa foi 

introduzido na taxa de juros que o Banco Central poderia utilizar para reduzir a taxa, 

independente da reunião do Copom, que acontecia e acontece até os dias de hoje a 

cada 45 dias para fixar a taxa de juros de compra e venda de títulos públicos, essa 

prática foi adotada até que a situação ficasse tranqüila. Essas reuniões analisam a 

tendência da inflação prevendo até a próxima reunião, o anúncio do viés de alta, 

neutro ou de baixa acontece e quando é baixa, por exemplo, significa que o Banco 

Central pode reduzir a taxa Selic antes da próxima reunião. Esse processo ocorre 

até os dias de hoje (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Nesse momento ocorreu um aumento dos preços dos bens transacionáveis 

(são bens importáveis e exportáveis que transacionam no mercado internacional 

chamados também de bens tradeables), e a demanda desaquecida controlava os 

preços dos não transacionáveis, assim a taxa de câmbio real ficaria dependendo do 

comportamento dos preços ao contrário do que ocorria no inicio do Plano Real, onde 

os transacionáveis teriam aumentos enquanto os não transacionáveis tinham o 

papel de segurar a taxa de inflação (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 

2004). 

Dentro desse conceito podemos dizer que o desempenho da economia em 

1999 e 2000 foi derivado da ausência de um efeito riqueza negativo sobre o setor 

privado, o que ajudou a não termos uma recessão significativa e desestruturação do 

setor privado pós-desvalorização, porque não ocorreram as falências e crise 

financeira (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Resumidamente os impactos e problemas do Plano Real podem ser 

consolidados em queda rápida da taxa de inflação; aumento do crescimento da 

demanda e atividade econômica (principalmente nos setores de bens de consumo 

duráveis e bens de capital); melhora no poder aquisitivo; crescimento das operações 

de crédito, devido a previsibilidade futura da taxa de juros; renda futura e ilusão 

monetária; valorização cambial, o que como já citamos, ocasionou o aumento de 

preços para os bens não transacionáveis (aluguel, alimentação, serviços de saúde, 

medicamentos, entre outros), pois o crescimento econômico associado à 



 95

 

estabilização tende a pressionar os salários reais e como esses bens não sofrem 

concorrência internacional, podem repassar o aumento de custos para preços, 

enquanto a demanda esta aquecida (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 

2004). 

Na tabela 6 podemos verificar como se comportou a taxa de variação de 

preços por grupos desde 1994 até o momento. 

 

Tabela 6 - Distribuição segundo a variação (%) acumulada por grupos – IPCA 
julho de 1994 a maio de 2010 

Variação (%) 
Índice Geral 

e Item Jul a 
Dez/94 

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

                  
Índice Geral 18,6 22,4 9,6 5,2 1,7 8,9 6,0 7,7 12,5 9,3 7,6 5,7 3,1 4,5 5,9 4,3 3,1 
                  

Alimentação 
e Bebidas 23,8 8,4 1,7 1,2 2,0 8,1 3,2 9,6 19,5 7,5 3,9 2,0 1,2 10,8 11,1 3,2 5,5 
Habitação 29,4 66,1 24,1 8,5 1,5 6,1 4,5 9,4 13,0 12,3 7,1 6,4 3,1 1,8 5,1 5,7 1,8 
Artigos de 
Residência 18,1 14,7 1,9 -2,9 

-
0,7 8,1 5,2 5,1 13,0 6,9 5,4 2,7 

-
2,7 -2,5 2,0 3,0 2,4 

Vestuário 22,7 4,6 -1,6 -0,1 
-

1,1 4,2 4,1 4,9 8,8 10,2 10,0 7,1 5,1 3,8 7,3 6,1 2,7 
Transportes 11,8 17,0 15,8 9,5 0,8 20,6 12,1 8,0 10,0 7,3 11,0 8,1 3,1 2,1 2,3 2,4 1,7 

Saúde e 
Cuidados 
Pessoais 9,1 34,0 13,8 5,9 4,5 8,7 2,6 4,2 10,2 10,0 6,9 6,2 6,0 4,5 5,7 5,4 2,5 
Despesas 
Pessoais 17,8 38,2 5,6 2,3 2,0 2,6 5,7 6,9 8,4 9,6 6,8 7,0 7,2 6,5 7,4 8,0 3,4 
Educação 2,4 40,1 18,4 7,2 5,7 4,0 4,8 7,3 8,5 10,3 10,4 7,2 6,2 4,2 4,6 6,1 5,5 

Comunicação -12,7 25,2 69,2 89,6 2,0 9,2 12,9 7,6 11,3 18,7 13,9 6,5 
-

0,2 0,7 1,8 1,1 0,1 
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de 
Preços ao Consumidor. 2010 
 

Podemos observar que a variação do IPCA no período inicial do Plano Real 

(julho/94 à 1997) foi de 55,8%, o que diminuiu progressivamente nos próximos anos. 

Segundo Gremaud, Vasconcellos & Junior (2004), o Índice de Preços por Atacado 

(IPA-OG) nesse mesmo período foi de 22,88%, o que nos faz crer que essa 

diferença aconteceu devido ao item “serviços” ter grande importância no IPC e não 

ser incluído no IPA-OG, logo, as discrepâncias entre serviços e produtos industriais 

tornam-se destaque.      

O Plano Real é apontado como a melhor experiência de estabilidade 

econômica brasileira, porém segundo Lacerda et. al (2006) a sua sustentabilidade, o 

crescimento econômico dependem de reformas mais profundas, de âmbito 
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estrutural, envolvendo as áreas fiscal-tributária, patrimonial, financeira e 

administrativa, principalmente por que várias mudanças ocorrem simultaneamente 

como alteração perfil do mercado consumidor, privatizações, aumento importações, 

entrada de novos concorrentes. 

Lacerda et. al (2006) coloca que os impactos dessas transformações não se 

restringem aos aspectos macroeconômicos, devemos considerar a vulnerabilidade 

das contas externas e a incapacidade financeira do Estado; se pensarmos no âmbito 

microeconômico existem muitas mudanças, sobretudo as adaptações do ambiente 

empresarial. 

A transição do governo Fernando Henrique Cardoso e Luis Inácio Lula da 

Silva (2002/2003) suscitou grande especulação no mercado financeiro, 

principalmente pelo fato do novo governo representar um governo de esquerda. 

Tivemos impactos sobre a bolsa de valores, taxas de juros e câmbio (LACERDA, et. 

al, 2006). 

A combinação do regime de metas de inflação com o câmbio flutuante e a 

política de geração de superávit fiscal primário, permaneceu e tem sido até os dias 

de hoje a base da política macroeconômica brasileira, trazendo sucesso no que se 

refere ao controle inflacionário (a meta inflacionária é fixada a cada ano pelo 

Conselho Monetário Nacional – CMN), porém baixo e instável crescimento 

econômico (LACERDA, et. al, 2006). 

A explicação para isso é que as taxas fixadas de juros são elevadas, o que 

encarece o crédito, o financiamento e posterga decisões de investimentos, 

reduzindo o nível de atividades e aumenta o custo do financiamento da dívida 

pública, visto que é financiada por taxas pós-fixadas (LACERDA, et. al, 2006). 

Outra questão do efeito da elevada taxa de juros é a valorização artificial da 

taxa de câmbio do Real, relativamente às demais moedas internacionais, quando a 

taxa de juros mais elevada no mercado doméstico acaba atraindo capital 

especulativo em excesso, fazendo com que a oferta, bastante superior à procura de 

moeda estrangeira, acabe por provocar a sua valorização (LACERDA, et. al, 2006). 

Para fins ilustrativos, tabela 7 nos apresenta o comportamento anual da 

inflação brasileira de 1980 à 2009.  
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Tabela 7 – Distribuição anual da inflação brasileira. 1980 à 2009. Brasil, 2010 
 

Anos % (a.a) 
1980 99,25 
1981 95,62 
1982 104,80 
1983 164,01 
1984 215,26 
1985 242,23 
1986 79,66 
1987 363,41 
1988 980,21 
1989 1972,91 
1990 1620,97 
1991 472,70 
1992 1119,10 
1993 2477,15 
1994 916,46 
1995 22,41 
1996 9,56 
1997 5,22 
1998 1,66 
1999 8,94 
2000 5,97 
2001 7,67 
2002 12,53 
2003 9,30 
2004 7,60 
2005 5,69 
2006 3,14 
2007 4,46 
2008 5,90 
2009 4,31 

Fonte: Site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipeadata), Indice Nacional de 
Preços Consumidor Amplo – IBGE/SNIPC – PRECOS_IPCAG 

 

Podemos observar durante a história da economia brasileira que todas as 

teorias sobre a inflação permearam nos fatores aceleradores, ou seja, todos 

buscavam identificar o que acelerava ou desacelerava a taxa de aumento dos 

preços (LACERDA, et. al, 2006). 

Os monetaristas apontavam a inflação aumentava pela quantidade nominal 

de moeda acima do aumento da renda; já a teoria Keynesiana apontava o excesso 

de demanda em relação a oferta e aos efeitos contínuos dos aumentos de preços 

nos diversos setores; os administrativistas atribuíam ao poder do monopólio das 

empresas, sindicatos e do próprio governo, pois tinham a autonomia de impor 

choques constantes de preços, propagando-se no resto da economia. Cabe frizar 
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que todos os modelos partiam do principio que a inflação era zero, assim, quando 

ela deixa de ser zero, o que a faz acelerar (LACERDA, et. al, 2006). 

Segundo Gremaud, Vasconcellos & Junior (2004), um dos principais 

problemas da macroeconomia é a inflação junto com o desemprego, pois com o 

aumento do custo de vida e falta de renda, o individuo deixa de consumir, de ter 

condições de sobrevivência favoráveis. 

 Se voltarmos em 1983, Bresser e Nakano desenvolveram o conceito de 

inflação inercial e juntamente com outros economistas como Pérsio Arida, André 

Lara Resende, permeavam a aplicabilidade à economia brasileira sobre a curva de 

Philips, que relaciona desemprego e inflação, atribuindo implicitamente a inflação ao 

excesso de demanda (LACERDA, et. al, 2006). 

 A Curva de Philips defende que existe uma relação inversa entre taxa de 

inflação e taxa de desemprego de curto prazo (tradeoff de curto prazo). Quanto 

maior a primeira, menor será a segunda e vice versa. Se governo quiser reduzir a 

TD por meio de uma política expansionista, acabará gerando mais inflação 

(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Philips foi o economista que defendeu essa tese, ele provou que anos com 

baixo desemprego tendem a apresentar inflação elevada e anos com elevado 

tendem a apresentar baixa inflação, ele examinou a inflação dos salários nominais e 

concluiu que as duas variáveis, inflação e desemprego tinham alguma relação 

(MANKIW, 2009). 

Essa teoria é um pouco controversa entre os economistas, mas a maioria 

deles hoje admite a idéia de que a sociedade enfrenta um tradeoff entre inflação e 

desemprego, entre períodos curtos de um ou dois anos muitas políticas econômicas 

empurram a inflação e o desemprego em direções opostas (MANKIW, 2009).  

A taxa de inflação em determinado período depende de quanto os agentes 

esperam de inflação e do nível de atividade econômica, logo, quanto maior for a 

inflação esperada, maior será a taxa de inflação para uma mesma taxa de 

desemprego (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

A inflação esperada nada mais é que medir o quanto às pessoas esperam 

que o nível de preços varie, pois, o nível de preço esperado afeta os salários e os 

preços que os indivíduos estabelecem e a percepção que eles formam quanto aos 

preços relativos (MANKIW, 2009). 
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Mankiw (2009) especifica que a Curva de Philips é importante para o 

entendermos o ciclo de negócios, flutuações irregulares e altamente previsíveis da 

atividade econômica, medidas pelo número de pessoas empregadas ou pela 

produção de bens e serviços. 

Gremaud, Vasconcellos e Junior (2004) explicam ainda que os choques de 

oferta (situações que ampliam os custos de produção das empresas) possam 

ampliar os custos de produção das empresas e interferir na curva, em resumo as 

três fontes que podem gerar inflação seria a expectativa, demanda e a inflação de 

custos. 

Existem diversos instrumentos de política que podem explorar o tradeoff de 

curto prazo, alguns são mudanças nos gastos do governo, valor arrecadado de 

impostos e emissões de moedas; os formuladores de políticas podem influenciar a 

combinação de inflação e desemprego através desses instrumentos (MANKIW, 

2009). 

À medida que a demanda agregada é expandida, pelos formuladores de 

políticas monetária e fiscal, a economia é empurrada para cima ao longo da curva de 

oferta agregada de curto prazo, o que à custa da inflação, pode reduzir o 

desemprego por algum tempo; o mesmo cabe se a demanda agregada for movida 

para baixo ao longo da curva de oferta agregada de curto prazo, o que à custa do 

desemprego elevado, pode reduzir a inflação (MANKIW, 2009). 

 Para melhor entendermos o contexto da Curva de Philips, cabe mostrar a 

relação de oferta agregada com inflação, inflação esperada e taxa de desemprego. 

A relação P = Pe (1 + µ) F (u, z) explica a relação de oferta agregada entre o 

nível de preços, o nível esperado de preços e a taxa de desemprego, onde P é nível 

de preços; Pe é o nível de preços esperado, µ é a taxa de desemprego, logo, dado o 

nível esperado de preços, um aumento do produto leva a um aumento do nível de 

preços; se o produto for igual ao nível de preços será igual ao nível esperado de 

preços (BLANCHARD, 2007). 

A função F representa efeitos sobre o salário tanto da taxa de desemprego 

como de outros fatores que afetam a fixação de salários, representados pela variável 

(BLANCHARD, 2007). 

O aumento do nível esperado de preços leva a um aumento de igual 

relevância no nível de preços efetivo. Se os fixadores de salário esperam um nível 



 100

 

de preços mais alto, fixam um salário nominal mais alto, o que leva a um aumento 

do nível de preços (BLANCHARD, 2007). 

Podemos observar se o nível de preços do período anterior for mais alto, 

implicará em uma maior taxa de aumento do nível de preços entre um período e 

outro, logo uma elevada taxa de inflação. O fato de um aumento do nível esperado 

de preços leva a um aumento do nível de preços efetivo pode ser expresso como 

aumento da taxa de inflação esperada levando a um aumento da taxa de inflação 

(BLANCHARD, 2007). 

O modelo de demanda agregada e da oferta agregada oferece uma 

explicação simples sobre os resultados encontrados na Curva de Philips, ela 

resumidamente apresenta as combinações de inflação e desemprego que aparecem 

no curto prazo à medida que deslocamentos na curva de demanda agregada movem 

a economia ao longo da curva de oferta agregada de curto prazo (MANKIW, 2009). 

No curto prazo, se ocorre um aumento na demanda agregada pode elevar a 

produção de bens e serviços fazendo com que o nível de preços se torne mais alto, 

explicado por uma pressão da demanda sobre a oferta. Esta maior produção pode 

significar maior emprego (menor taxa de desemprego), o que implica em maior taxa 

de inflação, o que explica o aumento dessa taxa é a curva de oferta onde o produtor 

só esta disposto a produzir uma quantidade maior de bens ou serviços desde que 

haja uma recompensa através do preço, ou elevação dos mesmos, sendo assim, 

uma maior produção pode corresponder a elevação geral dos níveis de preços 

(MANKIW, 2009). 

Outro ponto a ser colocado sobre a atuação da Curva de Philips a curto prazo 

é que as alterações monetárias levam a flutuações inesperadas na produção, 

preços, desemprego e inflação (MANKIW, 2009).   

Para analisarmos a Curva de Philips é importante considerar a taxa natural de 

desemprego, que é a taxa do produto de pleno emprego, é quando a economia 

assumi uma igualdade entre oferta e demanda agregada, não existindo pressões 

para alteração de preços. Considera-se que é a TD necessária para manter a taxa 

de inflação constante. Alguns autores a chamam de taxa de desemprego não 

aceleradora da inflação (TDNAI) (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004; 

BLANCHARD, 2007). 

Se a taxa de desemprego for maior, significa que existem fatores de produção 

desempregados, excesso de oferta, portanto haverá uma pressão por queda nos 
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preços. Se a taxa de desemprego for inferior à taxa natural, estarão faltando fatores 

e existirá excesso de demanda, pressionando a elevação dos preços (GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Gremaud, Vasconcellos & Junior (2004) descreve a curva de Philips na 

equação: П = - β (µ - µn), onde П = taxa de inflação; β = elasticidade da inflação em 

relação aos desvios da taxa de desemprego; µ = taxa de desemprego e  µn = taxa 

natural de desemprego. 

Essa equação demonstra que quando a TD for igual à taxa natural, a taxa de 

inflação será zero; a inflação será positiva se o desemprego estiver abaixo da taxa 

natural e será negativa se o desemprego estiver acima (GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

 A possibilidade para o governo manter a economia com a taxa de 

desemprego baixa, seria manter essa relação estável aceitando determinada 

inflação. Mediante essa questão, foi incorporado a Curva de Philips as expectativas 

dos agentes, onde eles podem antecipar a inflação e remarcar preços sem alterar a 

produção (emprego). Devido a essa questão, surgiu a Curva de Philips Aumentada 

pelas Expectativas, representada pela equação: П = Пe - β (µ - µn), onde Пe = taxa 

de inflação esperada (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Essa teoria explica que com a TD na taxa natural pode haver inflação porque 

os agentes acreditam que terá inflação; logo, quanto maior a inflação esperada, 

maior será a taxa de inflação para uma mesma taxa de desemprego (GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Friedman e Phelps apud Mankiw (2009, pg. 493) coloca outra equação para 

simplificar a taxa de desemprego relacionada a inflação: 

 

TD = Taxa natural desemprego - α (Inflação vigente – Inflação esperada) 

 

Essa equação relaciona a TD à taxa natural de desemprego, à inflação 

vigente e a esperada.  

Cabe ressaltar que a idéia das expectativas pode gerar duas implicações 

importantes na Curva de Philips: a TD será sempre baseada na taxa natural, se os 

desvios decorrerem sempre de erros nas expectativas dos agentes e o combate a 

inflação seria baseada somente nos agentes, onde basta eles acreditarem no poder 

de reduzir a inflação (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004).   



 102

 

 Mankiw (2009) deixa claro que a curva de Philips deve ser utilizada em curto 

prazo, não podendo ser usada em longo prazo, pois os formuladores de políticas 

podem adotar políticas monetárias expansionistas para reduzir o desemprego por 

algum tempo, mas o desemprego acaba por voltar para a sua taxa natural, sendo 

que a continuidade da política monetária expansionista leva somente a maior 

inflação. 

Outro ponto é o choque de oferta que afeta diretamente os custos de 

produção das empresas e com isso os preços, deslocando a curva de oferta 

agregada, consequentemente a Curva de Philips, pois as empresas necessitaram de 

menos trabalhadores para diminuir a produção (desemprego); com o nível de preços 

elevado a taxa de inflação aumento (nível preços em relação ao ano anterior) 

(MANKIW, 2009). 

Em resumo fica claro que o deslocamento da oferta agregada leva a um 

desemprego maior e a uma inflação mais alta; o tradeoff entre inflação e 

desemprego no curto prazo irá existir; sendo que os formuladores de políticas têm 

uma escolha difícil entre o combate ao desemprego ou a inflação nesse caso 

(MANKIW, 2009). 

 

4.3 Taxa de Desemprego e Renda 

Dois indicadores de desempenho econômico são acompanhados 

atentamente, um é a inflação que revisamos no item 4.2 e o outro é o desemprego.  

A taxa de desemprego a que se refere a Curva de Philips é a percentagem da 

força de trabalho que está a procura de emprego, são os desempregados contra 

vontade própria, desemprego involuntário, o que é justificado pela diminuição da 

produção pela diminuição da demanda agregada (WONNACOTT & WONNACOTT, 

1994). 

O tamanho da população total do país e a força de trabalho, ou seja, 

população ativa integrada ao mercado de trabalho é chamada de População 

Economicamente Ativa – PEA é o que busca explicar o fator de produção trabalho 

consequentemente o desemprego. A População em Idade Ativa (PIA) é medida a 

partir do total da população residente em um país com mais de 15 anos, que é 

caracterizada como população ativa não integrada ao mercado de trabalho, 

considera-se nesse indicador os aposentados, pensionistas, estudantes, detentos, 

trabalhadores dedicados aos afazeres domésticos, inativos – que nunca buscaram 
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trabalho. É considerado desempregado todo individuo que procura emprego e não 

encontra (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004).   

O quadro 2 ilustra bem essa divisão da População e desemprego: 

 

Quadro – 2 População e desemprego 
                
  População total             

  
População com menos 

de 15 anos   PIA   PEA   

      
População não 

economicamente ativa   Desempregados   

  
População com mais 

de 15 anos (PIA)   
População economicamente 

ativa (PEA)   Ocupados   

                
Fonte: GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004 pg.101    
 

Definindo esses indicadores, o cálculo da taxa de desemprego é feito da 

seguinte maneira: TD = D/ PEA, onde D é o número de desempregados e PEA 

população economicamente ativa (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004).   

A relação entre a população economicamente ativa e a população em idade 

ativa é o que chamamos de taxa de participação da força de trabalho, medida pela 

equação: Taxa de participação da força de trabalho = PEA/PIA (GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004).   

Segundo Gremaud, Vasconcellos & Junior (2004) a taxa de participação da 

força de trabalho vem aumentando desde década 90. Podemos destacar que em 

1980 a taxa estava em torno de 53% quando em 1995 elevou para 61%, um dos 

motivos foi o ingresso progressivo da mulher e dos idosos no mercado de trabalho e 

os estudantes. 

Existem várias definições e classificações para o desemprego na literatura 

econômica, o conceito keynesiano refere-se à insuficiência de demanda agregada 

em relação à produção de pleno emprego. Existe a classificação do desemprego 

involuntário, o “natural” que é quando uma parcela da população procura outra 

ocupação, exemplo as pessoas que terminam a faculdade e vão em busca de uma 

nova profissão; o desemprego cíclico ou conjuntural onde o fator relacionado são as 
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condições recessivas da economia; o desemprego friccional que é medido pelo 

número de pessoas que deixam seu trabalho e mudam para outro, chama-se de 

mobilidade transitória da mão de obra (exemplo: trabalhador que vem do interior 

para a capital); é aquele decorrente do tempo necessário para que o mercado se 

ajuste; esse tipo é considerado a taxa natural de desemprego a qual já 

mencionamos nessa tese; desemprego disfarçado, onde a transferência de 

trabalhadores não diminui a produção e existe o desemprego estrutural ou 

tecnológico medido pela parcela da força de trabalho que não consegue colocação 

mesmo se o produto estivesse tendo alta produção: a produção está estruturada de 

modo a não demandar toda a força de trabalho disponível no país; quando alguns 

setores da economia eliminam cargos, funções, sem que haja criação de novos. 

(KEYNES, 1985; WONNACOTT & WONNACOTT, 1994; GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004; VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

Podemos imaginar que o desemprego estrutural pode significar que com a 

mesma mão de obra e, por exemplo, melhorias tecnológicas, podem produzir a 

mesma quantidade do produto, com menos mão de obra. Pensando pelo lado que 

essa melhoria tecnológica pode acarretar em criação de novas funções (novos 

empregos), haverá apenas o emprego friccional, porém se esses novos empregos 

demorarem a surgir, teremos o desemprego estrutural (GREMAUD, 

VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

A TD depende de diversas características do mercado de trabalho, como 

legislação do salário mínimo, o poder de mercado dos sindicatos, o papel dos 

salários de eficiência e a eficácia da busca de empregos (MANKIW, 2009). 

Como o modelo macroeconômico básico foi criado por Keynes, a partir da 

crise dos anos 1930, período em que a taxa de desemprego estava elevada ao 

extremo em grande parte da Europa, Estados Unidos, não podemos deixar de citar 

esse modelo (VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

Keynes (1985) já definia a função do emprego ligada inversamente a oferta 

agregada da produção correspondente, onde exprime seu resultado em unidades de 

salário, sendo que, seu principal objetivo é relacionar o volume da demanda efetiva, 

medida em unidades de salário, que compete a uma determinada empresa com 

volume de emprego cuja produção tenha um preço de oferta comparável com o 

volume de demanda efetiva.  
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Com base em suposições sobre os rendimentos públicos em geral, é traçado 

a curva habitual da demanda de dado bem, sendo corrigida a cada mudança. Isso 

vale para a curva habitual da oferta de determinado bem, porém o traçado é com 

base no volume da produção da indústria, sendo que está sujeita as variações 

conforme alterações do montante agregado da indústria (KEYNES, 1985). 

Keynes (1985) defendia a hipótese que as variações do emprego não 

dependem unicamente das variações da demanda efetiva (medida em unidade de 

salários), vai além, admitia que tivesse mais de um modo de gastar um aumento de 

renda. A diminuição do emprego poderia ocorrer sem a ocorrência da demanda 

agregada, essa teoria ele explica se a orientação da demanda for para melhoria da 

indústria com elasticidade relativamente baixa de emprego; o que é extremamente 

relevante em curto prazo. 

Podemos dizer que nenhuma indústria consegue produzir rapidamente um 

determinado item, por menor que seja o tempo, ele existirá, assim, se a demanda 

adicional surge sem aviso prévio, sua produção evidenciará uma baixa elasticidade 

de emprego, embora possa ocorrer o inverso: se a demanda avisar com 

antecedência, sua elasticidade de emprego aumentará (KEYNES, 1985).   

 Devemos pensar que mesmo que acontece com antecedência a informação 

da demanda, não é possível que a elasticidade inicial de emprego, conseqüência do 

aumento no investimento, acompanhe mantendo equilíbrio, exceto se tiver estoque 

dos produtos ou capacidade produtiva em todos os setores.  Keynes (1985) 

admitindo que tenha um estoque, a elasticidade inicial do emprego pode se 

aproximar da unidade e se o excedente tiver acabado, deve estar atento a oferta, 

principalmente nas primeiras etapas da produção, assim estabeleceremos o 

equilíbrio, pois a elasticidade declinará, porém existem algumas limitações a medida 

que houver fatores de renda que absorvam mais despesa quando aumenta o 

emprego, ou se a taxa de juros subir. Por essas variáveis o equilíbrio perfeito de 

preços não é possível, visto que, a economia esta constantemente em mudanças e 

a instabilidade de preços gerada pela oferta não indicará um aumento da produção,  

Por essas questões o modelo keynesiano supõe que a economia gerencia o 

equilíbrio sendo que o desemprego ocorre quando as indústrias produzem abaixo de 

seu potencial, capacidade ociosa; a demanda efetiva é deficiente, inclusive existem 

pessoas dispostas a trabalhar pelo salário menor do que deveriam receber 

(KEYNES, 1985).  
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À medida que se eleva a demanda efetiva, o emprego aumenta, sem 

definição de salário (que pode ser menores ou maiores que o esperado), certo 

momento a mão de obra tornará excedente, nesse ponto, pode-se prejudicar o 

salário real (mais mão de obra do que o ofertado), assim a renda; os preços se 

mantêm e o salário fica menor perante eles; logo, conclui-se que a diminuição da 

renda acompanha o aumento da mão de obra aplicada a certo capital e uma unidade 

de trabalho exigiria o estímulo do equivalente a uma quantidade maior de produto, 

enquanto o emprego a uma quantidade suplementar de mão de obra resulta em uma 

quantidade menor de produto. Esse equilíbrio exige que os salários e os preços 

(consequentemente o lucro), tenham um aumento na mesma proporção da despesa. 

A teoria quantitativa da moeda (velocidade-renda) justifica esse processo, no qual a 

produção não se altera, mas os preços aumentam (KEYNES, 1985).   

Sob essa ótica, temos alguns pontos a considerar como os preços crescentes 

(ilusório), podem levar ao aumento do emprego, pois se elevam a produção, vendas; 

porém, se existe alto lucro e salários baixos (devido oferta de mão de obra), um 

desequilíbrio, pois afetará a renda e consequentemente o consumo do trabalhador, 

logo, esse trabalhador precisa ter uma renda maior para gerar o consumo, gerando 

o consumo, há um aumento dos preços e com isso, a taxa de juros deverá elevar-se 

para evitar que os preços continuem subindo e o aumento da quantidade relativa da 

moeda seja inferior ao da despesa (KEYNES, 1985).   

Podemos considerar segundo Keynes (1985) que uma deflação da demanda 

efetiva abaixo do nível adequado para o pleno emprego acarretará em desemprego, 

diminuição dos preços; e a inflação da demanda efetiva acima do nível adequado 

para o pleno emprego apenas afetará os preços. A mão de obra estará sempre em 

condições de se recusar a trabalhar em uma escala com salário abaixo do sugerido, 

entretanto, sob essas condições não poderá exigir uma oferta maior de emprego 

(KEYNES, 1985). 

Se o nível esperado de preços for igual ao nível de preços efetivo, teremos 

um salário real escolhido na fixação de salários é uma função decrescente da taxa 

de desemprego; o salário real resultante da fixação de preços será constante; o 

equilíbrio do mercado de trabalho requer que o salário real escolhido na fixação de 

salários seja igual ao salário real resultante da fixação de preços, isso determina a 

taxa de desemprego; o nível natural de emprego e de produto está diretamente 

relacionado com a taxa natural de desemprego (BLANCHARD, 2007).   
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No curto prazo (período definido onde pelo menos um fator de produção 

permanece constante), a determinação da renda observa o papel das políticas 

macroeconômicas na estabilização do nível de atividade e emprego, além do nível 

de preços (VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

O mercado de trabalho brasileiro foi profundamente atingido na década de 

1990; pelas novas leis trabalhistas e regulamentos de proteção ao trabalhador 

(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, Previdência Social, Seguro 

desemprego), ocasionando um aumento significativo da mão de obra informal (sem 

carteira assinada) (VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

Observamos na tabela 8 a taxa de desemprego do Brasil, no período de 1980 

à 2009: 

 

 

 

  

Tabela 8 – Distribuição da taxa de desemprego. 1980 à 2009. Brasil, 2010 
  

Ano Taxa de desemprego – Brasil (%) 
1980 6,50 
1981 7,89 
1982* 6,91 
1983* 7,57 
1984* 8,14 
1985* 5,90 
1986* 3,98 
1987* 4,08 
1988* 4,18 
1989* 3,63 
1990 4,65 
1991 5,24 
1992 6,14 
1993 5,74 
1994 5,43 
1995 4,96 
1996 5,80 
1997 6,14 
1998 8,34 
1999 8,25 
2000 7,84 
2001 6,83 
2002 7,88 
2003 10,47 
2004 9,71 
2005 10,20 
2006 9,22 
2007 8,92 
2008 7,80 
2009 8,31 

Fonte: IPEADATA - Taxa de desemprego - aberto - referência: 30 dias – RMs - (%) – IBGE/PME 
antiga – PME12_TDA12  * Para 1982-1989: Pesquisa mensal de emprego: estatísticas básicas – 
séries retrospectivas, número 1, Rio de Janeiro: IBGE, 1990. Regiões metropolitanas (RMs): 
Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.  Obs.: Refere-se a 
pessoas com 15 anos ou mais de idade. 
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Nota-se que em 1991 a TD era apenas de 5,24% e chegou a atingir em 2000 

7,84% e 2003 para 2004 em 10,47%, época que o PIB cresceu 4,9%. Segundo a 

Pesquisa Mensal de Emprego realizada pelo IBGE, em 10 anos (1991 à 2001) 

tivemos um aumento de seis pontos percentuais do total de desocupados 

(LACERDA, et. al, 2006). 

A taxa de desemprego está diretamente ligada à taxa de crescimento da 

economia, pois quando há queda do nível de atividade, deve existir aumento da taxa 

de desemprego, por vários motivos que já destacamos na presente tese 

(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004).   

A lei de Okum é dada por uma equação onde o hiato do produto mede o 

crescimento de um país, expressa na equação: Hiato do Produto = PIB potencial – 

PIB real = α + β TD, onde α e β são parâmetros que medem a sensibilidade entre o 

hiato do produto e a taxa de desemprego (GREMAUD, VASCONCELLOS & 

JUNIOR, 2004).   

Cabe ressaltar que existem muitos problemas metodológicos sobre a 

estimativa da TD; observamos as divergências através da fonte de dados, por isso é 

importante ao fazermos uma pesquisa comparativa, o melhor é extrair as 

informações em uma única base de dados; nos moldes dessa tese, consideraremos 

a base de dados do IPEA (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004).   

O impacto negativo sobre os programas públicos, dentre outros fatores, 

podemos considerar o aumento do desemprego e a piora das condições de trabalho, 

pois esses programas dependem de contribuições calculadas sobre a massa salarial 

formada pelos trabalhadores vinculados ao mercado formal de trabalho. Podemos 

citar a Previdência social, onde na década de 1990 enfrentou um problema 

financeiro (LACERDA, et. al, 2006). 

Lacerda et. al (2006) relata ainda que as receitas de contribuições 

encontravam-se em 2000, com um percentual de 3,2% abaixo do nível arrecadado 

em 1986 (14 anos antes). Pensando que houve ao longo desse período um 

crescimento da economia relacionado à produção, esperaríamos um aumento do 

emprego; logo, podemos considerar o aumento do desemprego por diversos fatores, 

já discutidos pela Curva de Philips, além dos processos de capacidade de produção 

por meio de ganhos de produtividade, modernização e implantação de máquinas, 

equipamentos, poupadores de mão de obra. 
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 Cada uma das classificações de desemprego deve ser gerenciada de uma 

maneira diferente, portanto, as políticas de combate ao desemprego precisam levar 

os tipos de desemprego em consideração. Os autores Gremaud, Vasconcellos & 

Junior (2004) citam que o crescimento econômico pode contribuir para diminuir o 

desemprego cíclico, porém para o desemprego friccional deve-se adotar uma 

política de requalificação da mão de obra. 

O equilíbrio de mercado é um fator determinante sob a TD, que definirá o 

nível do produto; logo é necessário examinar o mercado de bens e financeiros, pois 

o nível de preços pode ser diferente do esperado quando os salários nominais foram 

fixados, no curto prazo, não há motivo para que o desemprego ou o produto seja 

igual à taxa natural. No médio prazo o desemprego tende a retornar para a taxa 

natural, conforme as estatísticas (BLANCHARD, 2007).   

O desemprego é alto em recessões e baixo em expansões, sendo que, a 

probabilidade de perdermos o emprego é maior em períodos de alto emprego devido 

a elevada mão de obra (BLANCHARD, 2007). 

Os salários são fixados pelos sindicatos ou pelos trabalhadores e as 

empresas, o que ocasiona uma dependência negativa da TD e positiva do nível 

esperado de preços, pois os salários dependem do nível esperado de preços por 

determinado período de tempo, mesmo que o esperado se torne diferente, os 

salários não são reajustados (BLANCHARD, 2007).   

O nível esperado de preços pode ser diferente do nível de preços efetivo 

esperado pelos fixadores de salários, o que explica que a TD pode ser diferente da 

taxa natural (BLANCHARD, 2007).   

Os preços fixados pelas empresas dependem do salário e da margem de 

preços sobre eles; quanto maior a margem menor o salário real resultante das 

definições de fixação de preços (BLANCHARD, 2007).   

O equilíbrio do mercado de trabalho precisa que o salário fixado seja igual ao 

salário real resultante da fixação dos preços; pensando que o nível esperado de 

preços é igual ao nível de preços efetivo; equilibrando o mercado através da taxa de 

desemprego (taxa natural de desemprego) (BLANCHARD, 2007).   

Para Mankiw (1997) o desemprego afeta o padrão de vida dos indivíduos, 

levando a angústia, por esse e outros motivos é usado o índice de miséria (soma 

das taxas de inflação e de desemprego) para medir o resultado das políticas 

econômicas. 
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O desemprego é estudado para buscar entender a causa e intervir nas 

políticas publicas que possam afetar os desempregados. Podemos citar como 

algumas políticas o treinamento e capacitação do trabalhador, o seguro desemprego 

que alivia por um período as dificuldades financeiras do individuo (MANKIW, 1997). 

A cruz keynesiana explica de forma simples a relação entre a taxa de juros, 

como referendamos nessa tese está ligada à inflação, e a renda. Uma taxa de juros 

alta reduz o investimento planejado, diminuindo a renda nacional. Essa teoria aponta 

que existe um nível de renda nacional no qual a despesa observada é igual à 

despesa planejada e alterações na política fiscal têm um impacto sobre a renda 

(MANKIW, 1997). 

O impacto das flutuações econômicas sobre as condições de saúde, pode 

estar associado aos aspectos sociais e psicológicos das dificuldades causadas pelas 

recessões econômicas, como as perdas materiais associadas com o desemprego e 

a insegurança material para esses que ainda tem emprego, mas estão em risco de 

perdê-lo durante as recessões, reduzem as despesas relacionadas à saúde pessoal 

e possivelmente são levados a dietas não-saudáveis; o estresse, a ansiedade e as 

dificuldades psicológicas ligadas a perda de trabalho ou temor da perda de trabalho 

afetam negativamente a saúde, tendo em vista que grande parte dos indivíduos 

afetados recorre à medicação, álcool e outras drogas que aliviam seu estresse e 

depressão (NOVO, HAMMMARSTROM & JANLERT, 2001). 

Podemos considerar também que os desempregados não apenas perdem 

materialmente, mas também perdem potencialmente o acesso a redes sociais, auto-

estima, autoconfiança, uma estrutura de vida programada, um senso de identidade e 

possivelmente um propósito para suas vidas (BRENNER & MOONEY,1983). 

Para Wadsworth, Montgomery & Bartley (1999) os desempregados sofrem de 

deterioração da saúde física e mental e do bem-estar. 

Chou, Grossmann & Saffer (2002) analisam que uma expansão econômica 

pode ter efeitos negativos enquanto uma recessão pode ter efeitos positivos sobre a 

saúde devido nas expansões econômicas os custos de oportunidade do lazer 

aumentam quando os indivíduos trabalham mais e ganham mais, com isso, menos 

tempo será alocado na atividade que preserva a saúde. Além disso, menos tempo 

fica disponível para cozinhar em casa com baixas calorias e carnes de melhor 

qualidade e serão consumidos alimentos mais ricos mais saudáveis. 
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Outro fator que esses autores consideram é que o estresse relacionado ao 

trabalho aumenta durante períodos de expansão econômica, pela necessidade de 

aumentar as jornadas de trabalho, a própria pressão, levando os indivíduos a 

recorrer ao uso de tabaco, álcool, medicação e drogas para enfrentar o estresse. 

Aumentos temporários na renda devidos à expansão econômica poderiam aumentar 

o consumo de bens que deterioram a saúde, tais como o álcool e tabaco. Outro 

ponto é que em tempos de recessão econômica, também podem igualmente 

recorrer aos mesmos meios de alívio aparente para enfrentar o estresse dos 

períodos de expansão econômica (CHOU, GROSSMANN & SAFFER, 2002; RUHM 

& BLACK, 2002). 

Ruhn (2006) explica essa questão da mesma forma, onde o estresse da 

perda do emprego pode provocar efeitos negativos sobre a saúde, que são 

compensados por melhorias para os trabalhadores cujo número de horas ou 

pressões relacionadas ao trabalho são reduzidas. Além disso, o impacto de fatores 

de risco tais como a poluição, o congestionamento do tráfego, e isolamento social 

não se limita a indivíduos em idade ativa. Cabe ressaltar que as conseqüências das 

flutuações macroeconômicas devem ser consideradas a forma como cada estado do 

mercado de trabalho se relaciona com a saúde ou com a mortalidade. 

As diversas dimensões da saúde podem ser afetadas por uma variedade de 

mecanismos que têm impactos heterogêneos entre os segmentos da população, 

logo, as condições macroeconômicas não necessariamente serão uniformes, e 

poderão afetar mais ou menos a saúde de determinada população dependendo de 

diversos aspectos, não somente a renda (RUHN, 2006). 

 

No próximo capítulo será apresentado os resultados encontrados através das 

estimativas obtidas nos exercícios econométricos realizados neste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 112

 

 

5 RESULTADOS 

Nessa seção serão apresentados os resultados obtidos na estimação das 

equações conforme delimitado no método dessa presente tese. 

Para facilitar a apresentação das informações, serão consideradas as siglas 

Mort Geral: Mortalidade Geral, Mext: Mortalidade por causas externas, Mmat: 

Mortalidade materna, Minf: Mortalidade infantil, IPCA: Índice de Inflação, Des: 

Desemprego e Renda. 

A construção da base de dados foi desenvolvida através das séries históricas 

das taxas de mortalidade (geral, materna, infantil e por causas externas), inflação 

(IPCA), desemprego e renda no período de 1980 à 2006. As bases de dados 

utilizadas estão disponíveis nos Apêndices A, B, C, D, E e F. 

A tabela 9 apresenta os cálculos estatísticos de significância dos testes 

aplicados. Pode-se observar que para as correlações aplicadas, o valor de 

significância dos exercícios econométricos foi menor 0,05, para quase todas as 

variáveis exceto Indicador de Mortalidade materna, onde quando correlacionada 

com IPCA a significância foi de 0,66 e quando desemprego 0,89. Outro ponto a ser 

destacado é que a D e o IPCA apresenta um coeficiente de correlação de -0,5079, e 

para renda e IPCA também um coeficiente negativo -0,6175 Por isso, seria prudente 

que essas variáveis não apareçam juntas na mesma equação a ser estimada uma 

vez que podem dar origem ao problema de multicolinearidade, isto é, provavelmente 

estas variáveis regressoras (desemprego, renda e IPCA) sofre outras influências 

macroeconômicas. 

Tabela 9 – Testes de significância para as correlações dos Indicadores Econômicos e de Saúde 

estudados. Período 1980 à 2009. Brasil, 2010. 

Variáveis Mort 

Geral 

Mext Mmat Minf IPCA Des Renda 

Mort Geral 
1,0000 

      

     
 

  

IPCA -0,4094 -0,3361 -0,0334 0,2416 
1,0000 

  

Sig 0,0000 0,0000 0,6675 0,0000  
 

 

Dês 0,5565 0,3842 0,0106 -0,3260 -0,5079 
1,0000 

 

Sig 0,0000 0,0000 0,8920 0,0000 0,0000 
 

 

Renda 0,7973 0,8557 -0,1701 -0,7872 -0,6176 0,5823 
1,0000 

Sig 0,0000 0,0000 0,0275 0,0000 0,0000 0,0000 
 

       Fonte: Elaboração própria 
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Observamos na tabela 10 a correlação da mortalidade geral e IPCA. 

Podemos observar que quanto menor a inflação (medida pelo IPCA) maior a taxa de 

mortalidade total, expressa no coeficiente -320.091 do IPCA. 

 

Tabela 10 – Regressão Simples – Mortalidade Geral em função de IPCA.                                         

Período 1980 à 2009. Brasil, 2010. 

Mort Geral Coef Std. Err. t P>ΙtΙ [95% Conf. Interval] 
     

 
 

IPCA -320.091 37.70465 -8.49 0.000 
-394.2414 

-245.9406 

_cons 77113.32 557.8614 138.23 0.000 7601622 
78210.42 

                   Fonte: Elaboração própria 

 

Source SS df MS 
    

Model 5.5346e+09 1 5.5346e+09 

Residual 2.7492e+10 358 76794151.5 

Total 3.3027e+10 359 91996918.2 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of obs = 360 

F(1.   358) = 72.07 

Prob > F = 0.0000 

R-squared = 0.1676 

Adj R-squared = 0.1653 

Root MSE = 8763.2 
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Verificamos na tabela 11 a correlação da mortalidade geral e desemprego. 

Uma simples observação mostra que existe uma alta correlação entre a variável 

explicativa, ou seja, quanto mais desemprego maior a Mortalidade Geral, expressa 

no coeficiente positivo 2374.733 desemprego. 

 

Tabela 11 – Regressão Simples – Mortalidade Geral em função e Desemprego.                                           

Período 1980 à 2009. Brasil, 2010. 

Mort Geral Coef Std. Err. t P>ΙtΙ [95% Conf. Interval] 
     

 
 

Dês 2374.733 187.3924 12.67 0.000 
2006.205 

2743.261 

_cons 57756.91 1383.326 41.75 0.000 55036.44 
60477.37 

                     Fonte: Elaboração própria 

 

Source SS df MS 
    

Model 1.0227e+10 1 1.0227e+10 

Residual 2.2799e+10 358 63685626.6 

Total 3.3027e+10 359 91996918.2 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of obs = 360 

F(1.   358) = 160.59 

Prob > F = 0.0000 

R-squared = 0.3097 

Adj R-squared = 0.3077 

Root MSE = 7980.3 
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A tabela 12 apresenta a correlação da mortalidade geral e renda. Analisamos 

que existe uma alta correlação entre a variável explicativa. Quanto maior a renda 

aumenta a Mortalidade Geral, expressa no coeficiente positivo 12.25918. O que 

mais uma vez destacamos o possível efeito de multicolinearidade se esse dois pares 

de variáveis aparecerem juntos na mesma equação isoladamente sem as demais 

variáveis explicativas IPCA e desemprego. 

 

Tabela 12 – Regressão Simples – Mortalidade Geral em função da Renda.                                         

Período 1980 à 2009. Brasil, 2010. 

Mort Geral Coef Std. Err. T P>ΙtΙ [95% Conf. Interval] 
     

 
 

Renda 12.25918 0490453 25.00 0.000 
11.29465 

13.22371 

_cons 66603.93 438.2473 151.98 0.000 65742.06 
67465.79 

                   Fonte: Elaboração própria 

 

Source SS df MS 
    

Model 2.09996e+10 1 2.09996e+10 

Residual 1.2031e+10 358 33605528.5 

Total 3.3027e+10 359 91996918.2 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of obs = 360 

F(1.   358) = 624.78 

Prob > F = 0.0000 

R-squared = 0.6357 

Adj R-squared = 0.6347 

Root MSE = 5797 
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As tabelas 10, 11, 12 apresentaram a correlação do indicador de saúde 

mortalidade geral com os indicadores econômicos isoladamente. Pretendemos com 

a tabela 13 mostrar a correlação entre as variáveis através dos dados agregados 

1980 à 2009. Podemos verificar que o comportamento das relações apresentaram-

se iguais aos dados isolados, ou seja, a regressão múltipla Mortalidade geral em 

função da inflação foi indicada pelo sinal negativo, onde quanto menor a taxa de 

inflação maior a taxa de mortalidade, em função do desemprego e renda quanto 

maior desemprego e renda maior a taxa de mortalidade.   

 

Tabela 13 – Correlação entre as variáveis Mortalidade Geral em função  da                                                

Inflação, Desemprego e Renda:  dados agregados 1980 à 2009. Brasil, 2010. 

Mort Geral Coef Std. Err. t P>ΙtΙ [95% Conf. Interval] 
     

 
 

IPCA -138.6433 31.25962 -4.44 0.000 
-77.16661 

200.1201 

Dês 765.2404 165.0349 4.64 0.000 
440.6745 

1089.806 

Renda 12.33759 .6512701 18.94 0.000 
11.05677 

13.61841 

_cons 60021.68 1236.689 48.53 0.000 57589.55 
62453.82 

                   Fonte: Elaboração própria 

 

Source SS df MS 
    

Model 2.2029e+10 3 7.3430e+09 

Residual 1.0998e+10 356 30893277.6 

Total 3.3027e+10 359 91996918.2 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of obs = 360 

F(1.   358) = 237.69 

Prob > F = 0.0000 

R-squared = 0.6670 

Adj R-squared = 0.6642 

Root MSE = 5558.2 
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A seguir, apresentaremos as correlações das variáveis de mortalidade por 

causas definidas: materna, infantil e por causas externas pelas variáveis 

macroeconômicas: inflação, desemprego e renda.  

Verificamos na tabela 14 a correlação entre a inflação e a mortalidade 

materna, é expressa pelo coeficiente negativo -1.497581, com significância 

estatística 0,6675. Quanto menor inflação maior mortalidade materna. 

 

Tabela 14 – Regressão Simples – Mortalidade Materna em função do IPCA.                                                 

Período 1996 à 2009. Brasil, 2010. 

Mmat Coef Std. Err. t P>ΙtΙ [95% Conf. Interval] 
     

 
 

IPCA -1.497581 3.480264 -0.43 0.668 
-8.368868 

5.373706 

_cons 139.1802 2.397171 58.06 0.000 134.4473 143.9131 

                        Fonte: Elaboração própria 

 

Source SS df MS 
    

Model 73.038001 1 73.038001 

Residual 65478.8132 166 394.450682 

Total 65551.8512 167 392.526055 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of obs = 168 

F(1.   358) = 0.19 

Prob > F = 0.6675 

R-squared = 0.0011 

Adj R-squared = -0.0049 

Root MSE = 19.861 
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Na tabela 15 apresentamos a correlação da mortalidade materna e 

desemprego. Numa inspeção dessa tabela nota-se que o coeficiente da variável 

desemprego apresenta sinal positivo, relatando que a taxa de mortalidade total 

cresce com o aumento no nível de desemprego, porém com significância estatística 

0,892. 

 

Tabela 15 – Regressão Simples – Mortalidade Materna em função do Desemprego.                                                 

Período 1996 à 2009. Brasil, 2010. 

Mmat Coef Std. Err. t P>ΙtΙ [95% Conf. Interval] 
     

 
 

Des .1092733 .8038597 0.14 0.892 
-1.477833 

1.69638 

_cons 137.4505 7.057003 19.48 0.000 123.5175 151.3836 

                         Fonte: Elaboração própria 

 

Source SS df MS 
    

Model 7.29619274 1 7.29619274 

Residual 65544.555 166 394.846717 

Total 65551.8512 167 392.526055 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of obs = 168 

F(1.   358) = 0.02 

Prob > F = 0.8920 

R-squared = 0.0001 

Adj R-squared = -0.0059 

Root MSE = 19.871 
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Apresentamos na tabela 16 a correlação é expressa pelo coeficiente                      

-0354365, ou seja, quanto menor a renda, maior a mortalidade materna, com um P > 

0.027.  

 

Tabela 16 – Regressão simples – Mortalidade Geral em função da Renda.                                                 

Período 1996 à 2009. Brasil, 2010. 

Mmat Coef Std. Err. t P>ΙtΙ [95% Conf. Interval] 
     

 
 

Renda -.0354365 .0159322 -2.22 0.027 
-.0668923 

-.0039807 

_cons 183.5838 20.3765 9.01 0.000 143.3533 223.8143 

                        Fonte: Elaboração própria 

 

Source SS df MS 
    

Model 1897.03488 1 1897.03488 

Residual 63654.8163 166 383.462749 

Total 65551.8512 167 392.526055 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Quando aplicado a metodologia de regressão stepwise, técnica que escolhe 

as variáveis preditivas que tem significância estatística, eliminando as variáveis não 

significativas. Verificamos que as variáveis IPCA e desemprego são excluídas 

devido P = 0,58 > 0,05 (IPCA) e P = 0,8545 > 0,05 (des). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of obs = 168 

F(1.   358) = 4.95 

Prob > F = 0.0275 

R-squared = 0.0289 

Adj R-squared = -0.0231 

Root MSE = 19.582 
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A próxima tabela apresenta Regressão simples – Mortalidade Infantil em 

função do IPCA, caracterizada pelo coeficiente positivo 70.98104. Quanto maior a 

inflação maior a mortalidade infantil. 

 

Tabela 17 – Regressão Simples – Mortalidade Infantil em função do IPCA.                                                 

Período 1980 à 2009. Brasil, 2010. 

Minf Coef Std. Err. t P>ΙtΙ [95% Conf. Interval] 
     

 
 

IPCA 70.98104 15.07079 7.71 0.000 
41.34263 

100.6195 

_cons 7142.925 222.9808 32.03 0.000 6704.408 7581.442 

                        Fonte: Elaboração própria 

 

Source SS df MS 
    

Model 272159201 1 272159201 

Residual 4.3923e+09 358 12269040.8 

Total 4.6645e+09 359 12992968.9 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of obs = 360 

F(1.   358) = 22.18 

Prob > F = 0.0000 

R-squared = 0.0583 

Adj R-squared = 0.0557 

Root MSE = 3502.7 
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Analisamos a tabela 18 mostra a Regressão Simples do indicador mortalidade 

infantil em função do desemprego. Observamos que o coeficiente é expresso pelo 

sinal negativo -522.7436. Trazendo-nos como resultado que a mortalidade infantil 

decresce com aumento do emprego. 

 

Tabela 18 – Regressão Simples - Mortalidade Infantil em função do Desemprego.                                                 

Período 1980 à 2009. Brasil, 2010. 

Minf Coef Std. Err. t P>ΙtΙ [95% Conf. Interval] 
     

 
 

Dês -522.7436 80.13094 -6.52 0.000 
-680.3301 

-365.1571 

_cons 11408.12 591.5244 19.29 0.000 10244.82 12571.42 

                       Fonte: Elaboração própria 

 

Source SS df MS 
    

Model 495581262 1 495581262 

Residual 4.1689e+09 358 11644956.9 

Total 4.6645e+09 359 12992968.9 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of obs = 360 

F(1.   358) = 42.56 

Prob > F = 0.0000 

R-squared = 0.1062 

Adj R-squared = 0.1037 

Root MSE = 3412.5 



 122

 

Observamos na tabela 19 que a correlação entre o indicador Mortalidade 

infantil em função da renda é negativo, expresso pelo coeficiente -4.548624. Quanto 

menor renda maior mortalidade infantil. 

 

Tabela 19 – Regressão Simples - Mortalidade Infantil em função da Renda.                                        

Período 1980 à 2009. Brasil, 2010. 

Minf Coef Std. Err. t P>ΙtΙ [95% Conf. Interval] 
     

 
 

Renda -4.548624 .1883311 -24.15 0.000 
-4.918998 

-4.178249 

_cons 10645.79 168.2844 63.26 0.000 10314.84 10976.74 

                      Fonte: Elaboração própria 

 

Source SS df MS 
    

Model 2.8905e+09 1 2.8905e+09 

Residual 1.7740e+09 358 4955185.18 

Total 4.6645e+09 359 12992968.9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of obs = 360 

F(1.   358) = 583.33 

Prob > F = 0.0000 

R-squared = 0.6197 

Adj R-squared = 0.6186 

Root MSE = 2226 
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Podemos verificar que quando correlacionamos as 03 variáveis econômicas 

(inflação, desemprego e renda), com a mortalidade infantil, os resultados são 

diferentes dos encontrados com as variáveis isoladas, para o IPCA e Renda o sinal 

foi negativo, ou seja, quanto menor a inflação e menor renda, maior a mortalidade. 

Para o desemprego o sinal modificou para positivo, quanto maior o desemprego 

maior a mortalidade. P < 0,05. 

 

Tabela 20 – Correlação entre as variáveis Mortalidade Infantil em função  da                                                

Inflação, Desemprego e Renda: dados agregados 1980 à 2009. Brasil, 2010. 

Minf Coef Std. Err. t P>ΙtΙ [95% Conf. Interval] 
     

 
 

IPCA -107.9153 10.6729 -10.11 0.000 
-128.9052 

-86.92547 

Dês 189.1019 56.3475 3.36 0.001 
78.28612 

299.9177 

Renda -6.255919 .2223617 -28.13 0.000 
.-6.693227 

-5.818612 

_cons 11305.12 422.2401 26.77 0.000 10474.72 
12135.52 

                      Fonte: Elaboração própria 

 

Source SS df MS 
    

Model 3.3824e+09 3 1.1275e+09 

Residual 1.2821e+09 356 3601319.53 

Total 4.6645e+09 359 12992968.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of obs = 360 

F(1.   358) = 313.07 

Prob > F = 0.0000 

R-squared = 0.7251 

Adj R-squared = 0.7228 

Root MSE = 1897.7 
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Referente ao indicador mortalidade por causas externas, a Regressão 

Simples em função do IPCA, apresentou o sinal negativo, quanto menor a taxa de 

inflação maior a mortalidade por causas externas. Veja na tabela abaixo: 

 

Tabela 21 – Regressão Simples - Mortalidade por Causas Externas em função do IPCA.                                                 

Período 1996 à 2009. Brasil, 2010. 

Mext Coef Std. Err. t P>ΙtΙ [95% Conf. Interval] 
     

 
 

IPCA -45.63941 6.758349 -6.75 0.000 
-58.93046 

-32.34835 

_cons 9333.482 99.99356 93.34 0.000 9136.833 9530.131 

                   Fonte: Elaboração própria 

 

Source SS df MS 
    

Model 112517046 1 112517046 

Residual 883288619 358 2467286.65 

Total 995805665 359 2773831.94 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of obs = 360 

F(1.   358) = 45.60 

Prob > F = 0.0000 

R-squared = 0.1130 

Adj R-squared = 0.1105 

Root MSE = 1570.8 
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Quando correlacionado isoladamente a mortalidade por causas externas e 

desemprego, o coeficiente apresentou sinal positivo, representando por 284.6666, 

com P < 0,05. Esse resultado relata que a taxa de mortalidade por esse tipo de 

causa decresce com o aumento no nível de emprego.  

 

Tabela 22 – Regressão Simples - Mortalidade por Causas Externas em função do Desemprego.                                                 

Período 1996 à 2009. Brasil, 2010. 

Mext Coef Std. Err. t P>ΙtΙ [95% Conf. Interval] 
     

 
 

Des 284.6666 36.1579 7.87 0.000 
213.558 

355.7752 

_cons 6952.849 266.9166 26.05 0.000 6427.927 
7477.77 

                          Fonte: Elaboração própria 

 

Source SS df MS 
    

Model 146963841 1 146963841 

Residual 848841824 358 2371066.55 

Total 995805665 359 2773831.94 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of obs = 360 

F(1.   358) = 61.98 

Prob > F = 0.0000 

R-squared = 0.1476 

Adj R-squared = 0.1452 

Root MSE = 1539.8 
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Verificamos na tabela 23 a Regressão Simples da Mortalidade por Causas 

Externas em função da renda. O coeficiente com sinal positivo representando por 

2.284549 aponta que aumento da renda pode proporcionar aumento nas taxas de 

mortalidade. 

 

Tabela 23 – Regressão Simples - Mortalidade por Causas Externas em função da Renda.                                 

Período 1996 à 2009. Brasil, 2010. 

Mext Coef Std. Err. t P>ΙtΙ [95% Conf. Interval] 
     

 
 

Renda 2.284549 .0730174 31.29 0.000 
2.140952 

2.428145 

_cons 7491.277 65.24512 114.82 0.000 7362.965 
7619.589 

                        Fonte: Elaboração própria 

 

Source SS df MS 
    

Model 729149678 1 729149678 

Residual 266655988 358 744849.128 

Total 995805665 359 2773831.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of obs = 360 

F(1.   358) = 978.92 

Prob > F = 0.0000 

R-squared = 0.7322 

Adj R-squared = 0.7315 

Root MSE = 863.05 
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Analisamos na tabela abaixo Mortalidade por Causas Externas em função das 

03 variáveis econômicas (inflação, desemprego e renda), o resultado é modificado. 

Os sinais negativos são para o IPCA e renda e positivo para desemprego. Esse 

resultado representa quanto menor inflação e renda maior a taxa de mortalidade por 

causas externas e quando maior o desemprego mais elevada é a mortalidade por 

essse tipo de causa. P < 0,05. 

 

Tabela 24 – Correlação entre as variáveis Mortalidade por causas externas em função  da                                                

Inflação, Desemprego e Renda: dados agregados 1980 à 2009. Brasil, 2010. 

Minf Coef Std. Err. t P>ΙtΙ [95% Conf. Interval] 
     

 
 

IPCA -107.9153 10.6729 -10.11 0.000 
-128.9052 

-86.92547 

Dês 189.1019 56.3475 3.36 0.001 
78.28612 

299.9177 

Renda -6.255919 .2223617 -28.13 0.000 
.-6.693227 

-5.818612 

_cons 11305.12 422.2401 26.77 0.000 10474.72 
12135.52 

                       Fonte: Elaboração própria 

 

Source SS df MS 
    

Model 3.3824e+09 3 1.1275e+09 

Residual 1.2821e+09 356 3601319.53 

Total 4.6645e+09 359 12992968.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of obs = 360 

F(1.   358) = 313.07 

Prob > F = 0.0000 

R-squared = 0.7251 

Adj R-squared = 0.7228 

Root MSE = 1897.7 
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Abaixo apresentaremos uma série de gráficos de correlação entre as 

variáveis de saúde e econômicas estudadas para melhor ilustração as séries 

históricas apresentadas nessa tese. 

O gráfico 1 apresenta a correlação da taxa de mortalidade geral por 10.000 

habitantes com a inflação representada pelo IPCA (%). Podemos observar que na 

década de 90 tivemos um pico de inflação em 82,39% o que não influenciou a taxa 

de mortalidade geral no período. 

  

Gráfico 1 – Distribuição proporcional dos índices de Mortalidade Geral por 10000 hab                                  

e Inflação (IPCA). Período1980 à 2009. Brasil, 2010. 
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     Fonte: Elaboração própria. 2010 
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Apresentamos o gráfico 2 que ilustra a correlação dos índices de mortalidade 

geral por 10.000 habitantes e desemprego anual. Os resultados apontam que as 

variáveis mantiveram o mesmo comportamento ao longo dos anos. 

 

Gráfico 2 – Distribuição proporcional dos índices de Mortalidade Geral por 10000 hab e             

Desemprego. Período 1980 à 2009. Brasil, 2010. 
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  Fonte: Elaboração própria 
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Verificamos que no gráfico 3 a série mortalidade geral está representada por 

100 habitantes sendo que mantêm um aspecto linear se comparado com a renda.  A 

moeda foi convertida em reais desde 1980 para facilitar na análise dos resultados.  

Nota-se claramente no gráfico que a renda foi crescendo após o ano de 1994. 

 

Gráfico 3 – Distribuição proporcional dos índices de Mortalidade Geral por 100 hab e Renda.                                     

Período 1980 à 2009. Brasil, 2010. 
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Fonte: Elaboração própria 
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A análise do gráfico 4 nos revela que a taxa de mortalidade materna bem 

como o IPCA se mantiveram estáveis na série. Em novembro 2002 tivemos um pico 

de inflação em 3.02%, que decresceu nos anos seguintes.   

 

Gráfico 4 – Distribuição proporcional dos índices de Mortalidade Materna por 100 hab e                  

Inflação (IPCA). Período1996 à 2009. Brasil, 2010. 
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          Fonte: Elaboração própria 
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Observamos que o gráfico 5 apresenta a taxa de mortalidade materna em 

números absolutos e a taxa de desemprego (%), período 1996 à 2009. A taxa de 

mortalidade materna manteve-se linear ao longo dos anos. Em abril 2004 tivemos 

um aumento do desemprego em 13,1%, o que foi descrendo ao longo do período 

posterior chegando em 2009 à 7,4%. 

 

Gráfico 5 – Distribuição proporcional dos índices de Mortalidade Materna e Desemprego.                                     

Período 1996 à 2009. Brasil, 2010. 
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O gráfico 6 apresenta a taxa de mortalidade materna em números absolutos 

por 100 habitantes e o valor da renda em reais, período 1996 à 2009. A taxa de 

mortalidade materna manteve-se linear ao longo dos anos. Em janeiro de 2003 

tivemos uma diminuição da renda mantendo-se nos valores aproximados até janeiro 

2006, começando a aumentar em novembro 2007. 

 

Gráfico 6 – Distribuição proporcional dos índices de Mortalidade Materna e Renda (R$).                 

Período 1996 à 2009. Brasil, 2010. 
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O gráfico 7 apresenta a taxa de mortalidade infantil em números absolutos por 

100 habitantes e o IPCA (%), período 1996 à 2009. Observamos que a mortalidade 

infantil tem diminuído ao longo dos anos. A inflação apresentou um aumento no 

período de outubro 2002 à abril 2004, sendo que o próximo período manteve-se 

estável. 

  

Gráfico 7 – Distribuição proporcional dos índices de Mortalidade Infantil por 100 hab e             

Inflação (IPCA). Período 1980 à 2009. Brasil, 2010. 
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Verificamos no gráfico 8 a série da mortalidade infantil por 100 habitantes e o 

desemprego(%), no período 1996 à 2009. A taxa de desemprego no período 

estudado se manteve estável. 

  

Gráfico 8 – Distribuição proporcional dos índices de Mortalidade Infantil por 100 hab e           

Desemprego. Período 1980 à 2009. Brasil, 2010. 
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No gráfico 9 podemos ilustrar a série da mortalidade infantil por 100 

habitantes e a renda em reais (R$), no período 1996 à 2009. Os resultados mostram 

que essas variáveis se acompanham ao longo do tempo.  Antes do ano 1992 a 

renda era representada em outra moeda que não o real, por esse motivo o gráfico 

permanece com valor inferior a R$ 0,00 (zero real). 

  

Gráfico 9 – Distribuição proporcional dos índices de Mortalidade Infantil por 100 hab e Renda (R$). 

Período 1980 à 2009. Brasil, 2010. 
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A série mortalidade por causas externas por 100 habitantes e inflação (IPCA) 

pode ser observada no gráfico 10.  O período de instabilidade econômica pode ser 

percebido antes de 1994. porém o indicador de mortalidade por causas externas 

manteve o seu comportamento independente da variável inflação. 

 

Gráfico 10 – Distribuição proporcional dos índices de Mortalidade por causas externas e                  

Inflação (IPCA). Período 1980 à 2009. Brasil, 2010. 
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A taxa de mortalidade por causas externas por 100 habitantes e desemprego 

(%) pode ser observada no gráfico 11.  Nota-se que o comportamento da variável 

desemprego oscila de acordo com os dados mensais. 

 

Gráfico 11 – Distribuição proporcional dos índices de Mortalidade por causas externas e                  

Desemprego (%). Período 1980 à 2009. Brasil, 2010. 
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No gráfico 12 a taxa de mortalidade por causas externas por 100 habitantes 

está representada juntamente com a renda em reais (R$).  Antes do período de 

1994 a renda permaneceu igual a R$ 0,00 (zero real) pelo motivo já explicado nessa 

tese que se converteu o valor da moeda para fins comparativos. Enquanto que o 

indicador mortalidade por causas externas manteve-se constante, a renda oscilou 

significativamente no período entre 1994 à 2000, com pequenas flutuações de 

queda entre 2002 à final 2005.  

 

Gráfico 12 – Distribuição proporcional dos índices de Mortalidade por causas externas e                  

Renda (R$). Período 1980 à 2009. Brasil, 2010. 
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6 DISCUSSÕES 

Podemos observar que os testes de significância para as correlações entre os 

indicadores de saúde e os econômicos apontaram P < 0,05 para quase todas elas, 

exceto para a mortalidade materna com inflação e desemprego. Conforme revisão 

da literatura, a mortalidade materna é um dado difícil de ser mensurado, visto que, 

as informações registradas no atestado de óbito não seguem critérios rigorosos de 

controle e auditoria, além da classificação da mortalidade direta e indireta, que em 

muitos atestados de óbito não são expressas. Muitos registros são subnotificados, 

classificando a morte por outra causa que não materna (UNICEF & UNFPA, 2000). 

Observamos que os países de uma forma geral têm buscado melhorar e 

adequar os seus registros vitais. Ainda existem paises que buscam a informação por 

meio de uma única fonte de dados que são os inquéritos de irmandade, o que nos 

leva a alertar os perigos potenciais desse tipo de coleta (WHO, UNICEF & UNFPA, 

2000). 

O presente trabalho buscou nortear correlações isoladas de cada variável 

saúde com as variáveis econômicas escolhidas e a variável principal saúde em 

função das três variáveis preditoras.  

 

6.1 Teoria da Curva de Philips 

A base da discussão dos resultados das correlações foi desenvolvida pela 

teoria da Curva da Philips, que defende a existência de uma relação inversa entre 

taxa de inflação e taxa de desemprego de curto prazo. Quando os níveis de inflação 

são baixos, aumenta o desemprego, consequentemente diminui a renda, o que em 

tese temos piores condições de saúde da população ou quando os níveis de inflação 

são elevados, o desemprego diminui, favorecendo a melhora da renda e das 

condições de saúde do indivíduo (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 
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Outro ponto sobre a atuação da Curva de Philips a curto prazo é que as 

alterações monetárias levam a flutuações inesperadas na produção, preços, 

desemprego e inflação (MANKIW, 2009).   

Esse fato ocorre por que a medida que a demanda agregada é expandida, 

pelos formuladores de políticas monetária e fiscal, a economia é empurrada para 

cima ao longo da curva de oferta agregada de curto prazo, o que à custa da inflação, 

pode reduzir o desemprego por algum tempo; o mesmo cabe se a demanda 

agregada for movida para baixo ao longo da curva de oferta agregada de curto 

prazo, o que à custa do desemprego elevado, pode reduzir a inflação (MANKIW, 

2009). 

A elevação da demanda agregada no curto prazo pode elevar o aumento da 

produção de bens e serviços, gerando aumento dos preços, o que leva o individuo a 

ter menor poder de compra (MANKIW, 2009). 

Para melhor compreensão da discussão dos resultados encontrados, 

distribuiremos esse capítulo em 05 partes. A primeira focará os resultados sobre a 

Mortalidade Geral em função da Inflação, Desemprego e Renda; a segunda discutirá 

os achados sobre Mortalidade Materna em função da Inflação, Desemprego e 

Renda; a terceira refletirá sobre os resultados da Mortalidade Infantil em função da 

Inflação, Desemprego e Renda; a quarta discutirá sobre a Mortalidade por causas 

externas em função da Inflação, Desemprego e Renda e a última discutirá os pontos 

mais relevantes encontrados nas correlações representadas pelos gráficos, 

apresentados no capítulo Resultados dessa presente tese. 

 

6.2 Mortalidade Geral em função da Inflação, Desemprego e Renda 

Os resultados encontrados na regressão simples da correlação entre 

Mortalidade geral com a variável Inflação (medida pelo IPCA), Desemprego e 

Renda, apontaram que menores níveis de inflação e maiores de desemprego, 

ocasionam em aumento das taxas do indicador de saúde Mortalidade geral. 

Um dos trabalhos que encontraram o mesmo resultado foi o de Brenner 

(2005), ele atribuiu maior desemprego a maiores taxas de Mortalidade geral, 

justificado pela pior condição socioeconômica do indivíduo. Defende a hipótese que 

períodos de instabilidade econômica e recessão ocasionam um impacto negativo 

sobre a condição de saúde da população, aumentando a Mortalidade geral, justifica 
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que nesses períodos há uma diminuição do consumo de bens e os investidores 

diminuem os investimentos, ocasionando no aumento do desemprego.  

Tapia-Granados (2005) e Stuckler (2009) também confirmam a mesma 

hipótese encontrada nessa tese; a Mortalidade geral de um país aumenta ou diminui 

quando a economia está se expandindo ou contraindo. Consideram que menores 

níveis de inflação e maiores de desemprego, ocasionam o aumento das taxas do 

indicador de saúde Mortalidade geral. 

Outro autor que confirma os resultados desse presente trabalho é Bezruchka 

(2009), explica que nos países em desenvolvimento, o crescimento econômico, pode 

aumentar a inflação e diminuir a mortalidade geral, visto que, o aumento da inflação 

proporciona redução do desemprego, consequentemente maior renda, confirmando 

a teoria de Philips. Essa correlação melhora a saúde, a população com melhor renda 

tem acesso ao fornecimento dos meios para atender necessidades básicas, como 

alimentos, água potável e abrigo, bem como acesso aos serviços de saúde. 

Gerdthan & Ruhm (2004) realizam um estudo de correlação dos efeitos 

macroeconômicos sobre a Mortalidade geral usando dados em painel de 23 países 

da OCDE no período de 1960-1997; o resultado foi semelhante ao encontrado nessa 

tese, quanto menos inflação, mais desemprego e no curto prazo a maior renda 

ocasiona aumento da Mortalidade geral. Justifica esse resultado pelo fato dos 

indivíduos que encontram emprego, melhoram a renda e, por conseguinte, a sua 

demanda por saúde ocasionando, por exemplo, adesão ao plano de saúde, faz 

exames médicos periódicos, o que pode ocasionar o diagnóstico de doenças; 

aumentam o seu consumo de bens que deterioram a saúde como o consumo de 

álcool, passa a consumir bebidas mais forte como uísque; uso de drogas, até mais 

pesadas, cujo custo é maior; dirigem mais e carros mais potentes, que aumentam o 

número de acidentes de trânsito. 

Outros trabalhos como de Montoya-Aguilar (2008) e Jacinto, Tejada & Sousa 

(2010) correlacionaram o indicador de Mortalidade geral com desemprego e renda. 

Ambos confirmam que as perdas materiais associadas com a situação de 

desemprego ou a insegurança para os trabalhadores que ainda estão empregados, 

contribuem para o aumento desse indicador de saúde. Afirmam que em períodos de 

recessão econômica os indivíduos não sabem se terão seu trabalho no futuro, 

fazendo com que essas pessoas reduzam suas despesas relacionadas à saúde e 

também economizem nos gastos sociais, piorando a qualidade de vida. 
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 Jacinto, Tejada & Sousa (2010) confirmam que os coeficientes estimados da 

relação entre a variável taxa de mortalidade e emprego, resultam em recessões 

econômicas mensuradas pela taxa de desemprego na economia, sendo que essa 

relação contribui para uma piora na saúde. Concluem que atualmente, o estágio de 

desenvolvimento econômico brasileiro, proporciona efeitos positivos no aumento do 

emprego, com melhor acesso aos cuidados médicos, planos de saúde, alimentação, 

entre outros, proporcionando melhora na saúde; a ponto de compensar os achados 

dessa tese que o aumento da renda eleva as taxas de mortalidade. Afirmam que os 

possíveis efeitos negativos do aumento da renda, como aumento do alcoolismo, 

acidente de trânsito, falta de tempo para dedicar-se a atividades saudáveis podem 

ser influenciados pelos pontos positivos que a renda traz. 

Podemos discutir sobre os achados encontrados, maior renda favorece o 

crescimento das taxas de Mortalidade geral, são semelhantes aos encontrados por 

Forber & McGregor (1987), eles estudaram a mortalidade no pós-guerra para a 

Escócia e identificaram que no longo prazo, variações positivas no emprego, 

consequentemente maior renda, estão associadas a uma maior taxa de mortalidade. 

Consideram que os indivíduos alteram seu hábito alimentar, consumindo produtos 

calóricos, suas atividades relacionadas aos cuidados com a saúde diminuem, por 

falta de tempo, pelo excesso de trabalho ou pela busca do prazer em outros hábitos, 

como tabaco, bebida alcoólica.  

Gerdtham & Johannesson (2003) analisam as mudanças do comportamento 

do individuo empregado nos períodos de expansão e concluem que as taxas de 

acidentes de trabalho nesses períodos aumentam, principalmente em setores 

operacionais com foco no mercado econômico, cita o exemplo dos funcionários dos 

setores de transporte e construção, por esse motivo, agregam que o aumento da 

renda está vinculado ao excesso de trabalho e com isso as elevadas taxas de 

Mortalidade geral. 

Para o resultado alcançado nessa tese, podemos também discutir a hipótese 

de Ruhn (2006) que permeia no aspecto de que as recessões econômicas 

contribuem para uma melhora na saúde e conseqüente redução da mortalidade. 

Esse autor explica essa hipótese pelo fato do estresse da perda do emprego poder 

provocar efeitos negativos sobre a saúde, que são compensados por melhorias para 

os trabalhadores, cujo número de horas ou pressões relacionadas ao trabalho são 

reduzidas. Coloca também que o indivíduo empregado (com maior renda se 



 144

 

comparado com o desempregado), está mais exposto aos fatores de risco que 

podem contribuir para o adoecimento, como por exemplo, a poluição relacionada ao 

congestionamento do tráfego, alimentação industrializada, consumo de alimentos 

mais calóricos, uso de álcool, tabaco, consumo de medicação, drogas devido ao 

estresse do trabalho. 

Pensando na questão nutricional, Ruhn (2006) agrega a alta renda a uma 

alimentação não saudável. Nos países ocidentais, a relação é inversa, onde a busca 

por alimentos não saudáveis como fast foods, é relacionada a baixa renda e crise 

econômica. Relatam que as pessoas buscam esse tipo de alimentação por ser mais 

barata (MC DONALD´S CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, 2009). 

Mc Donalds (2009) concorda que existe uma piora na qualidade nutricional 

durante os períodos de estabilidade econômica, no sentido das pessoas se 

alimentar mais fora de casa, consumindo produtos industrializados. 

Podemos citar o exemplo de Cuba durante sua crise econômica dos anos 90, 

as pessoas de baixa renda se alimentavam mais de frutas e verduras, que são 

alimentos mais baratos e de qualidade; diferente de quando o indivíduo tem uma 

renda melhor, que consome doces, enlatados, condimentados, industrializados com 

maior freqüência (RUHM, 2008; MC DONALD´S CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY, 2009). 

Em períodos de expansão econômica, as pessoas buscam trabalhar mais do 

que dedicar-se ao lazer, pois querem garantir a segurança para o futuro, logo, se 

dedicam mais horas ao trabalho do que ao lazer; tendo como conseqüência desse 

comportamento piores condições de saúde. Jacinto, Tejada & Sousa (2010) afirmam 

que essa hipótese pode ser observada na redução do tempo alocado para as 

atividades que preservam a saúde e aos check-ups médicos. 

Esses autores colocam ainda que em longo prazo, com um maior nível de 

desenvolvimento econômico o efeito renda predomina, sugerindo que variações 

positivas no emprego, estão associadas a redução da condição de saúde, levando a 

uma maior taxa de mortalidade. Uma explicação possível e plausível é que em 

países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, espera-se que predomine o 

efeito benéfico do aumento do emprego sobre a renda dos indivíduos, isto é, eles 

demandam mais bens saudáveis como ingressar em planos de saúde, se alimentar 

mais, embora não necessariamente melhor (JACINTO, TEJADA & SOUSA, 2010). 
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6.3 Mortalidade Materna em função da Inflação, Desemprego e Renda 

Verificamos que a correlação entre a inflação e a Mortalidade materna foi 

expressa com sinal negativo (menor inflação mais mortes) e quando correlacionado 

Mortalidade materna com a variável desemprego, a taxa de mortalidade cresce com 

o aumento no nível de desemprego. A relação com renda foi definida pelo 

coeficiente negativo, ou seja, quanto menor a renda, maior a Mortalidade materna. 

Se associarmos a Curva de Philips, períodos de desenvolvimento econômico 

(menor inflação) evoluem para maiores taxas de desemprego e menor renda. A 

diminuição da renda proporciona menores condições de saúde, conforme os estudos 

de Ramírez Mejía et al (2003), Gomes (2005) e Montoya-Aguilar (2008), a correlação 

entre elevada Mortalidade materna e baixa renda é positiva.  

Os achados da correlação entre Mortalidade materna e a renda são iguais 

aos dos autores Ramírez Mejía et al (2003), o trabalho realizado em Honduras no 

ano 2002 apontou a relação onde os efeitos da diminuição da renda elevam o 

Indicador Mortalidade materna. A justificativa está baseada nos problemas 

socioeconômicos que a diminuição da renda proporciona ao individuo e a própria 

nação. Agrega que um país arrecada menos tributos, por falta de emprego e renda, 

investe menos em avanços tecnológicos importantes, na assistência obstétrica, na 

assistência anestesiológica, no diagnóstico precoce e adequado das complicações 

obstétricas, na utilização de medicamentos e outras medidas que gerenciadas 

podem levar a prevenção da Mortalidade materna.  

Gomes (2005) relacionou a Mortalidade materna com renda no Brasil, na 

região de Goiás, no período de 1999-2000 e o resultado foi menor renda, aumenta a 

Mortalidade materna. Concluiu que essa correlação pode ser agregada as 

dificuldades de acesso aos hospitais que as gestantes com pior renda pode ter; o 

que acarreta muitos óbitos ocorridos em domicílio, precariedade dos recursos, 

infecções hospitalares, a dificuldade de acesso aos níveis mais complexos de 

assistência, pois não se encontram integrados.  

Em locais de poucos recursos, o custo de distância, dificuldade de acesso às 

instituições de saúde são as principais barreiras para que as mulheres não busquem 

o pré-natal, a qualidade e a abrangência da assistência obstétrica e neonatal 

oferecidas à população, são as principais responsáveis por tais indicadores. É 

consenso que o pré-natal auxilia no controle da gestação e dos riscos do parto tanto 

para a gestante como para o bebê, servindo como intervenção para melhorar a 
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nutrição materna, promover a mudança de comportamento, reduzindo a exposição 

nociva e risco de infecções, focando os fatores de risco e incentivando a 

participação ao parto. Melhorias no pré-natal e parto contribuem para reduzir esse 

indicador de saúde, sendo assim, se a baixa renda propicia a diminuição ou 

ausência das gestantes nessas consultas à saúde, o aumento da Mortalidade 

materna pode ser justificado (VICTORA, 2001, BHUTTA, 2009). 

Gomes (2005) quando correlacionou a Mortalidade materna a renda, atribuiu 

menor renda a menor emprego, consequentemente menor tributação, portanto, o 

governo é obrigado a trabalhar com recursos voltados à saúde cada vez mais 

escassos. Nesse contexto, as equipes de saúde são despreparadas, sem 

equipamentos adequados, não utilização ou inexistência de padronização de 

condutas de atendimento e falta de sistemas de detecção de gestação de alto risco 

são importantes elementos que também contribuem para os altos níveis da taxa de 

Mortalidade materna. 

Montoya-Aguilar (2008) realizou um estudo de correlação da Mortalidade 

materna com inflação, desemprego e renda no Chile, encontrando os mesmos 

achados desse trabalho, menores taxas de inflação, levam ao desemprego e menor 

renda. Conclui que a economia de cada país acarreta mudanças na política de 

saúde, educação e proteção social, sendo que, o desemprego leva o governo a 

arcar mais com os gastos de saúde. Como os recursos são escassos, é necessário 

priorizar a verba, portanto, não contemplando toda a população em suas 

necessidades básicas de vida, o que pode ocasionar inadequada infra-estrutura 

urbana (saneamento, habitação, educação), alterações do meio ambiente. 

Bhutta (2009) relata que a relação entre a causa da morte materna está 

diretamente ligada ao desenvolvimento social, econômico e cultural da região 

avaliada (continente, país, estado, município). Cita o exemplo que, quanto menor o 

grau de desenvolvimento da região, maior é a participação das síndromes 

hipertensivas, hemorrágicas e infecciosas para a morte materna. À medida que a 

região se desenvolve, essas causas têm a tendência de diminuir progressivamente, 

dando lugar às demais causas, de resolução mais complexa.  

Cabe ressaltar que quase somente a partir da segunda metade da década de 

80, passou a ser dada a devida importância a Mortalidade materna como problema 

de saúde pública nos países chamados de terceiro mundo. No Brasil, o sistema de 
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informações de mortalidade iniciou separadamente seus registros por esse tipo de 

causa a partir de 1996 (IBGE, 1999). 

O sub-registro e as informações inadequadas ainda é uma realidade, o que 

torna de grande importância o papel dos comitês de mortalidade materna, uma vez 

que por meio deles há um resgate da informação, bem como uma discussão 

importante no sentido de conhecer e procurar identificar os motivos do óbito, 

contribuindo para a prevenção de casos semelhantes (BRASIL, 2004). 

Devido a pouca confiabilidade nas informações obtidas no DATASUS, visto 

que, conforme revisão da literatura, no Brasil a uma subestimação em relação aos 

óbitos maternos de fato ocorridos, pois os registros de mortes maternas ainda são 

irregulares. Quando aplicamos a metodologia de regressão stepwise, técnica que 

escolhe as variáveis preditivas que tem significância estatística, eliminando as 

variáveis não significativas, verificamos que as variáveis IPCA e desemprego são 

excluídas, com P = 0,58 > 0,05 (IPCA) e P = 0,8545 > 0,05 (des), o que nos sugere 

que esse indicador de causa específica não é um dos indicadores mais adequados 

para a correlação com as variáveis econômicas. 

O trabalho de Ramírez Mejía et al (2003) só correlacionou a Mortalidade 

materna com renda, encontrando significância estatística.  

Ao contrário, Montoya-Aguilar (2008) correlacionou a Mortalidade materna 

com os 03 indicadores econômicos (inflação, desemprego e renda), e para inflação e 

desemprego, obtiveram resultados não significativos estatisticamente. Justificaram 

pela falta de dados dos registros de óbito.  

 

6.4 Mortalidade Infantil em função da Inflação, Desemprego e Renda 

Se basearmos os resultados encontrados nas correlações das 03 variáveis 

econômicas (inflação, desemprego e renda) com a Mortalidade infantil, com a Curva 

de Philips, concluímos que os achados comprovam a hipótese, ou seja, quanto 

menor a inflação, maior desemprego, com isso a Mortalidade infantil cresce. Quanto 

menor a renda os níveis de Mortalidade por esse tipo de causa se elevam.  

Constatamos urna relação direta entre o crescimento econômico e a variação da 

Mortalidade infantil, isto é, maior crescimento igual a maior mortalidade. 

Paim, Dias & Araújo (1980) realizaram um estudo sobre a influência de 

fatores sociais e ambientais na mortalidade infantil; concluíram que a renda está 

ligada a mortalidade, visto que, pode influenciar na qualidade dos alimentos 
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consumidos, no tipo de habitação, na duração da educação, e em toda a série de 

fatores econômicos e sociais que afetam o desenvolvimento do ser humano. 

Afirmam a relação direta observada entre esse indicador de saúde e o crescimento 

econômico, desde que esse processo passou a coincidir no tempo com o aumento 

da concentração da renda, do desemprego e, conseqüentemente, com a expansão 

da pobreza relativa. 

Os resultados encontrados no estudo de Paim, Dias & Araújo (1980) 

apontaram que as variáveis ambientais, crescimento econômico, salário real, 

abastecimento de água e educação foram as que explicaram a correlação das 

elevadas taxas de mortalidade em 70% da variação dos indicadores globais (PAIM, 

DIAS & ARAUJO, 1980). 

Os achados encontrados nesta tese são semelhantes aos encontrados por 

Iunes & Monteiro (1993) quando relacionaram no Brasil, a Mortalidade Infantil com a 

renda nas décadas de 70 e 80. Concluíram que piores condições de vida e saúde 

são influenciadas pela baixa renda dos indivíduos. 

Mudanças estruturais na sociedade brasileira em meados 1997, como por 

exemplo, os níveis de redução da inflação, por conta da mudança da moeda 

(implantação do Plano Real), também favoreceram o desemprego e baixa renda, 

impedindo a criação de condições sociais e econômicas saudáveis, principalmente 

na luta de melhores condições de saúde. O País apresentou nessa fase o 

reaparecimento de doenças, das quais imaginávamos  eliminadas, como é o caso da 

cólera e da dengue; e as grandes endemias (chagas, malária), que são doenças 

voltadas a ação pública (CASTELLANO, 1991).  

No Brasil, o declínio da Mortalidade infantil nos anos 80, foi marcado pelo 

processo de urbanização da população, que acabou por facilitar o acesso às ações 

e programas de saúde, à assistência médica e ao abastecimento de água encanada, 

além do impacto produzido pela queda contínua da fecundidade desde a década 

anterior. Outras vertentes explicam que nesse período teve picos de acréscimos na 

taxa de Mortalidade infantil pelas prováveis decorrências do referido desequilíbrio 

econômico significativo nessa década (SZWARCWALD & CASTILHO, 1995). 

Um estudo em duas coortes de base populacional no Sul do Brasil, buscando 

as principais causas de morte infantil, identificou que as crianças de famílias com 

renda baixa (um salário mínimo) apresentaram mortalidade sete vezes superior 

àquelas com renda alta (10 salários mínimos). A mortalidade de crianças de baixo 
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peso ao nascer e alta renda familiar decresceu em 67%, contra apenas 36% para as 

de baixa renda, concluindo que dentre os fatores do óbito infantil está a 

desigualdades sociais (MENEZES, et al., 1996). 

A estrutura social e econômica brasileira é um obstáculo importante nas 

reduções das taxas de Mortalidade infantil, principalmente nas regiões mais 

abastadas de recursos de saúde, como é o caso do Nordeste, onde os problemas 

sociais e econômicos são mais intensos. Esta é uma região em que contingentes 

significativos de sua população são marginalizados, não tendo acesso nem à renda 

mínima necessária à sua sobrevivência, nem a determinados serviços públicos da 

área de infra-estrutura, como saneamento básico (IBGE, 1999). 

Szot (2002) quando estudou o Chile em 1985 à 1999 atribuiu as relações de 

baixa da inflação, com o aumento no desemprego, consequentemente diminuição da 

renda dos indivíduos, o que acarreta maiores taxas de Mortalidade infantil devido as 

precárias condições de saneamento, acesso aos programas, serviços de saúde e 

educação. 

Costa et al (2003) realizou um estudo sobre a Mortalidade infantil no Brasil em 

períodos crescentes de crise econômica (1980 a 1998), obteve resultados favoráveis 

para a correlação dos indicadores demográficos, socioeconômicos e de atenção à 

saúde com a Mortalidade infantil. 

Santos e Moura (2003), apresentam em seu estudo para a Região Nordeste, 

um modelo de riscos multivariados para dados de sobrevivência infantil, agrupando 

em dois níveis hierárquicos: família e município. Pela inclusão de efeitos aleatórios 

nos dois níveis analisados, foi possível controlar a correlação de mortes entre 

famílias e áreas que contribuem com mais de uma criança para a amostra. Como 

variáveis explicativas significantes elegeu a idade da criança, o intervalo entre um 

filho e outro, o fato de a mãe ter tido atendimento pré-natal, ter um grau de instrução 

mais elevado, bem como o fato de possuir geladeira ou pertencer à raça branca ou 

mestiça, corroborando com a literatura, que indica que crianças com melhor status 

sócio-econômico, estão sujeitas a um risco de morrer menor do que aquelas que 

pertencem a famílias em situação de pobreza. 

Franco-Giraldo, Palma & Alvarez-Dardet (2005) confirmam a hipótese do 

aumento da Mortalidade infantil associado as elevadas taxas de desemprego e 

diminuição da renda. Nesse estudo os países contemplados foram América Latina e 



 150

 

Caribe, no período de 1980-2000. Concluíram que esses resultados são 

influenciados pela piora na qualidade de vida dessas crianças. 

Ferreira, Leite e Litchfield (2006) relatam que a pobreza cresceu nos anos 

oitenta e depois diminuiu no final dos anos noventa, correlacionando essa melhora 

social com a diminuição da inflação, inclusive controlado por outros fatores como 

crescimento do produto, nível de educação e saúde. 

 

6.5 Mortalidade por Causas Externas em função da Inflação, Desemprego e 

Renda 

Os achados apresentados nessa tese da Regressão Linear Simples sobre a 

Mortalidade por causas externas em função da inflação, desemprego e renda, 

apontaram que as elevadas taxas por esse tipo de mortalidade estão 

proporcionalmente correlacionadas a queda da inflação, aumento do desemprego, 

que gera menor renda e piores condições de vida e saúde. 

Trucco (1993) quando estudou o Chile entre 1971-1990, encontrou a mesma 

correlação com o desemprego, ou seja, maior desemprego proporciona elevadas 

taxas de Mortalidade por causas externas. Atribui essa correlação a crise econômica 

que a cidade passou. Nessa época ocorreu um crescimento explosivo da violência 

urbana, pela própria falta de dinheiro dos indivíduos; crescimento das desigualdades 

socioeconômicas; baixos salários e renda familiar que levam à perda do poder 

aquisitivo. 

Estudos americanos contemporâneos analisam situações de desestruturação 

de redes de integração social, difusão de epidemias e criminalidade em bolsões de 

pobreza de metrópoles como Nova Iorque. O espaço, produzido socialmente, exerce 

pressões econômicas e políticas sobre esta sociedade, criando condições 

diferenciadas para sua utilização por grupos sociais. Lugares sujeitos a 

exteriorização negativa tendem a concentrar moradores de baixa renda em busca de 

empregos ou locais de moradia mais baratos (WALLACE, 1993). 

Alguns trabalhos têm citado a possível associação das altas taxas de 

homicídios com o processo de urbanização, desigualdades sócio-econômicas, 

pobreza, tráfico de drogas, enfrentamentos raciais e étnicos, mudanças na estrutura 

familiar, conflitos armados, entre outros fatores (SOUZA, 1994). 

Minayo (1994) acredita que os processos sociais, tais como a marginalidade e 

o desemprego contribuem para a explicação da violência. 
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Em termos da conjuntura econômica e social a partir da década de 80, alguns 

pesquisadores vêm apontando fatos que podem estar relacionados ao aumento das 

taxas de mortes violentas, especialmente os homicídios, nos grandes centros 

urbanos, tais como: o declínio da renda per capita entre 1980 e 1992; o rápido 

processo de urbanização com mudanças sócio-culturais atreladas, levando a uma 

deterioração da qualidade de vida; a consolidação dos grupos de extermínio; a 

acentuação das desigualdades sócio-econômicas, entre outros (ROCHA, 1994; 

MINAYO, 1994; YUNES, 1994). 

Zaluar et al (1994) discutem que o crescimento da violência se estabelece 

numa relação direta entre a pobreza e as iniqüidades sociais e econômicas no 

território geográfico. 

A ocorrência de mortes violentas nos espaços urbanos vem sendo associada 

a alguns fatores existentes nesses ambientes, como concentração populacional 

elevada, desigualdades na distribuição de riquezas, iniqüidade na saúde, 

impessoalidade das relações, alta competição entre os indivíduos e grupos sociais, 

fácil acesso a armas de fogo, violência policial, abuso de álcool, impunidade, tráfico 

de drogas, estresse social, baixa renda familiar e formação de quadrilhas (MELLO-

JORGE, GAWRYSZEWSKI & LATORRE, 1997). 

Lima & Ximenes (1998) realizaram um estudo no Brasil para o ano de 1991 e 

contemplaram que existe uma correlação entre o aumento do desemprego e baixa 

renda com a Mortalidade por causas externas, da mesma forma que os achados 

encontrados no presente trabalho.  Agregam a violência ao problema de ambientes 

com instabilidade econômico-social, caracterizados pela pobreza, falta de 

oportunidades de emprego e educação, precariedade das ações policiais, ênfase em 

atitudes violentas como forma de sobrevivência. 

A expansão do perfil etário de mortalidade por Homicídios, a partir da década 

de 1980, pode ser explicada pela crise econômica que se instalou no Brasil, quando 

o mercado de trabalho formal tornou-se recessivo, dando oportunidades ao mercado 

paralelo, com o aumento do subemprego e do desemprego, produzindo bolsões de 

miséria em algumas regiões. O estudo de Godinho (1999) apontou a existência de 

correlações entre a Mortalidade por causas externas com a baixa do emprego e 

menor renda, justificadas por esses fatores. 

A associação entre o suicídio e o desemprego é considerada por vários 

estudiosos, porém, é necessário analisar alguns fatores de confusão como: 
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transtorno psiquiátrico, alcoolismo, abuso de substâncias ou características de 

personalidade não especificada. Os resultados em geral suportam a idéia que o 

desemprego ou a falta de segurança do trabalho aumenta o risco de suicídio. 

Agregam que as políticas sociais e econômicas, com o objetivo de reduzir o 

desemprego, contribuem para a redução das taxas de suicídio (LEWIS, 1998). 

A taxa de homicídios tem-se mostrado fortemente correlacionada aos níveis 

de renda, mostrando que a questão da violência urbana não pode ser dissociada da 

disparidade presente na sociedade, que tende a torná-la menos coesa, menos 

confiável, mais injusta e hostil (BARATA et al, 1998, SZWARCWALD et al (1999)). 

Szwarcwald et al (1999), analisam relações com variáveis socioeconômicas 

como renda, educação, consumo de bens e serviços, que tendem a assumir um 

papel relevante na determinação de desigualdades em saúde e elevadas taxas de 

Mortalidade por causas externas. 

Muitos estudos apontam que os determinantes da violência e de seu 

crescimento envolvem fatores socioeconômicos como pobreza, fome, desemprego, 

ausência de renda, desigualdades gerando frustrações freqüentes e ostentação de 

riqueza, institucionais (omissão do Estado na prevenção e na repressão da 

violência), de prevenção (escolas, moradia, saúde pública, transportes públicos 

ineficientes) e de repressão (polícia, justiça e sistema penitenciário), o que exigem 

resposta social organizada com planos de ação bem estruturados, além de 

mudanças socioeconômicas, pois interferem nos indicadores de Mortalidade por 

causas externas (CHENAIS, 1999, MINAYO & SOUZA, 1999, PAIM et al, 1999). 

Andrade & Lisboa (2000) confirmam a hipótese que a baixa inflação, gera o 

aumento no desemprego e piora a renda dos indivíduos, favorecendo o aumento do 

Indicador Mortalidade por causas externas. Esse trabalho foi feito para o Brasil, 

cidade de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro no ano 2000. Concluem que a 

instabilidade econômica desse período gerou insegurança nas pessoas, aumento no 

desemprego e ausência de políticas públicas integradas e condizentes com as 

necessidades da população, em relação a saúde, educação, moradia e segurança. 

Duarte et al (2002) ao estudarem as associações dos indicadores de nível 

socioeconômico e demográfico com as taxas de Mortalidade por Homicídios, na 

população brasileira, identificaram uma tendência de ascensão significativa dessas 

taxas em relação ao grau de urbanização. Enfatizam, ainda, que as desigualdades 
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nas condições de vida são determinantes do crescimento dos coeficientes de 

Mortalidade por Homicídios. 

Vermelho & Monteiro (2002) correlacionaram a Mortalidade por causas 

externas em função do desemprego e da renda, no ano de 2002 no Brasil por área 

geográfica; verificaram que em áreas geográficas onde se encontram os bolsões de 

miséria, o desemprego e o subemprego são aviltantes, e os indicadores de 

Mortalidade por Homicídios são mais expressivos. Atribuem esses resultados ao 

maior nível de desenvolvimento econômico, nos quais esse desenvolvimento não 

tem sido suficiente para garantir maior equidade e justiça social. 

Os resultados alcançados nessa tese confirmam a hipótese de Moreno-

Montoya & Sanchez-Pedraza (2009), esses autores quando correlacionaram o 

desemprego e renda com a Mortalidade por causas externas, identificaram que a 

diminuição do emprego impacta na renda, gerando desigualdades sociais e maior 

violência, aumentando as taxas de Mortalidade por causas externas.  

 

6.6 Correlações Representadas pelos Gráficos apresentados no Capítulo 

Resultados  

Considerando os resultados apresentados nos gráficos, essa tese procurou 

destacar as correlações dos Indicadores de Saúde e Econômicos estudados. 

Podemos observar no gráfico 1 que no Brasil, década de 80, tivemos o 

período de hiperinflação. Em 1989, podemos observar que o IPCA passou de 28,8% 

em novembro para 30%, época que o governo tentou acordos com empresários e 

trabalhadores para aplicar um redutor de reajustes; no intuito de controlar a 

hiperinflação. Essa questão ocasionou a implantação do Plano Verão mencionado 

na revisão da literatura (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004). 

Observamos que na Regressão Linear Mortalidade geral em função do IPCA, 

o crescimento da mortalidade está associado a diminuição das taxas de inflação, 

sendo assim, na década de 90, o aumento do IPCA contribuiu para manter o 

Indicador Mortalidade Geral sem crescimento significativo. 

Segundo Gremaud, Vasconcellos & Junior (2004) desde a década 90 o 

emprego vem aumentando. Verificamos em 1980 a taxa estava em torno de 53% e 

em 1995 elevou para 61%. Um dos motivos foi o ingresso progressivo da mulher e 

dos idosos no mercado de trabalho e os estudantes. 



 154

 

O gráfico 2 mostra que em 1991 a TD era apenas de 5,24%, chegou a atingir 

em 2000 7,84% e 2003 para 2004 obteve o índice de 10,47%, justificado pelo 

aumento do PIB em 4,9%. Segundo a Pesquisa Mensal de Emprego realizada pelo 

IBGE, em 10 anos (1991 à 2001), tivemos um aumento de seis pontos percentuais 

do total de desocupados (LACERDA, et. al, 2006). 

Quando correlacionamos com a Mortalidade Geral, observamos que o 

indicador de saúde acompanhou a elevação dos níveis de desemprego, 

acompanhando o crescimento em 2000, 2003 e 2004.  

No Brasil, lembramos que a transição do governo Fernando Henrique 

Cardoso e Luis Inácio Lula da Silva (2002/2003) ocasionou grande especulação no 

mercado financeiro. O fato do novo governo representar um governo de esquerda 

fez com que tivemos impactos sobre a bolsa de valores, taxas de juros e câmbio 

(LACERDA, et. al, 2006). 

Observamos nos gráficos apresentados correlacionando o desemprego com a 

mortalidade, independente do tipo de causa, os resultados encontrados são os 

mesmos, ou seja, quanto maior o desemprego maior a mortalidade. 

Na década de 1990, o mercado de trabalho brasileiro apresentou uma alta no 

desemprego e na Mortalidade geral. O aumento do desemprego foi justificado pela 

implementação das novas leis trabalhistas e regulamentos de proteção ao 

trabalhador (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, Previdência Social, 

Seguro desemprego), ocasionando um aumento significativo da mão de obra 

informal (sem carteira assinada), o que contribuiu para o problema financeiro da 

Previdência Social, pela própria diminuição da arrecadação tributária (LACERDA, et. 

al, 2006, VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 

Segundo Gremaud, Vasconcellos & Junior (2004), o individuo deixa de 

consumir, de ter condições de sobrevivência favoráveis, devido aos problemas da 

inflação junto com o desemprego, pois acarreta em aumento do custo de vida e 

diminuição ou ausência de renda. 

O desemprego priva os indivíduos e suas famílias as atividades de bem estar, 

além de limitar o acesso aos alimentos, gerando efeitos negativos no estado 

nutricional de adultos e crianças. Outro fator a ser considerado é a exposição ao 

aumento da ocorrência de doenças mentais e cardiovasculares, vinculadas ao 

estresse e depressão (BARRETO, 2010). 
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Barreto (2010) expõe que a recessão econômica pode trazer desemprego, 

ocasionando efeitos negativos sobre a saúde devido a baixa renda. Considera que o 

indivíduo empregado tem maior renda, com isso melhor acesso à saúde. 

Muitos estudos confirmam que diferentes níveis socioeconômicos de uma 

população interferem nos níveis de saúde. Podemos citar que independente do país 

ser desenvolvido ou estar em desenvolvimento, quando se compara os níveis de 

saúde das suas populações com diferentes padrões epidemiológicos, a freqüência 

de inúmeras doenças, são associadas com a redução do nível social e econômico 

dos grupos sociais. É consistente que países com níveis econômicos baixos, com 

maiores níveis de desigualdade social apresentam pior condição de saúde. Barreto 

(2010) cita que os Estados Unidos, apesar de ser o país rico, tem desigualdades 

sociais, gerando diferenciais nos indicadores de saúde entre distintos grupos 

populacionais. 

Outro ponto a ser colocado é que sem reduções significativas nas diferenças 

econômico-sociais, o quadro global de saúde da população não terá melhora. 

Analisamos na literatura que melhorias simples relacionadas a saneamento básico, 

condições de moradia, alimentação, por exemplo, têm fortes efeitos nos níveis de 

saúde (BARRETO, 2010).  

Barreto (2010) afirma que no Brasil, existe uma concentração da riqueza e 

dos bens entre as suas regiões. Cita que no interior das cidades brasileiras, quando 

se comparam as suas zonas mais pobres das cidades com relação com as zonas 

mais ricas, são observados diferenciais negativos nos indicadores de saúde; 

confirmando a importância da renda sob a saúde dos indivíduos (BARRETO, 2010). 

O gráfico 7 e 10 ilustram o aumento da Mortalidade infantil e por causas 

externas associado aos picos de elevadas taxas de IPCA no período de 1990, 1992.  

No final do ano 1991, o Brasil passou por um plano de reforma fiscal, 

aprovando a indexação dos impostos e o programa antiinflacionário baseado na 

restrição do crédito, recuperação das finanças públicas e manutenção da taxa de 

cambio real. Essas medidas levaram a um impacto de recessão em 1992, com 

queda de quase 10% no PIB, aumentando o desemprego e queda dos salários reais; 

o que em tese podemos atribuir a piora das condições socioeconômicas da 

população (GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004; LACERDA, et. al, 

2006). 
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Em outubro de 1992 ocorreu a impeachment do presidente Fernando Collor 

de Mello, levando ao favorecimento da entrada de capital externo e elevação de 

reservas no Brasil, aumentando a concorrência e a diminuição da produção interna, 

consequentemente houve queda na produção e aumento do desemprego 

(GREMAUD, VASCONCELLOS & JUNIOR, 2004, LACERDA, et. al, 2006).  

Muitos estudiosos associam a diminuição da MI com as mudanças 

demográficas. Em 1990 para 2000, a taxa de mortalidade infantil do país caiu 37,5%. 

Ela passou de 47,5 mortes de crianças menores de um ano por mil nascidos vivos 

para 29,7 por mil. Desde os anos 80, a pirâmide etária brasileira vem sofrendo uma 

mudança dramática, estreitando-se na base e aumentando nas faixas 

intermediárias. De um lado, a queda da taxa de fecundidade diminuiu o número de 

bebês: em 1991, a média de filhos por mulher em idade reprodutiva foi de 3,74 

contra 2,86 em 2000. De outro, a queda da mortalidade infantil permitindo que mais 

crianças chegassem à adolescência (SIMÕES & OLIVEIRA, 1997, COSTA, et al, 

2003). 

A renda da população está fortemente correlacionada com a Mortalidade 

infantil. Uma consulta ao Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil permite 

estimar que a cada R$ 100 a mais de renda per capita de um município, diminui-se 

cerca de 25 mortes de crianças durante o primeiro ano de vida, a cada mil nascidas 

vivas (SIMÕES & OLIVEIRA, 1997, COSTA, et al, 2003). 

No Brasil, destacamos que a implantação do Plano Real (1994) fez com que 

as taxas de inflação diminuíssem e a taxa de juros se elevasse significativamente se 

comparada com período anterior. A valorização cambial do Real foi bem sucedida, 

pois os preços internos “ancoraram” sobre os preços externos, aumentando a 

competitividade e reduzindo a taxa de inflação, consequentemente o decréscimo do 

emprego. Um dos aspectos negativos da ancoragem cambial é o despreparo dos 

produtores para essa competição, o que diminui as vendas e consequentemente a 

produção, levando ao desemprego. Os exportadores também são prejudicados, visto 

que, o desemprego leva a diminuição de renda, poder aquisitivo, além do que com a 

moeda nacional valorizada, nossos produtos ficam mais caros para as exportações; 

assim, as importações são maiores que as exportações, levando ao déficit da 

balança comercial (item de balanço de pagamentos em que são lançadas as 

exportações e importações de mercadorias), o fato de ocasionar em menores 

rendas, em tese leva a pior condições de saúde e ao aumento da mortalidade, 
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independente da causa, como comprovado nos resultados desse trabalho 

(VASCONCELLOS & GARCIA, 2008). 
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7 CONCLUSÃO 

O método empregado mostrou-se útil para responder as questões formuladas 

em função do objetivo proposto. 

O objetivo geral desse estudo é avaliar o comportamento da Mortalidade geral 

e seu relacionamento com a inflação, desemprego e renda, no Brasil no período de 

1980 à 2009. As análises de regressão efetuadas no presente trabalho sugerem que 

existe uma relação entre os indicadores de saúde e econômicos estudados. 

Concluímos que o comportamento da Mortalidade geral acompanha o 

comportamento das variáveis econômicas escolhidas, ou seja, baseado na teoria de 

Philips, a queda da inflação, eleva os níveis de desemprego; o que em tese temos 

piores condições de vida e saúde, e maiores taxas de mortalidade.  

Um achado interessante nas correlações dessa tese é que o aumento da 

renda proporciona o crescimento da Mortalidade geral. Consideramos para essa 

análise a hipótese de Ruhm (2000, 2005), justificado pelos possíveis efeitos 

negativos da melhor condição de vida do indivíduo como aumento de alcoolismo, 

acidente de trânsito, falta de tempo para dedicar-se a atividades saudáveis 

(caminhadas), cuidados com a saúde, alimentação industrializada. 

Os objetivos específicos foram direcionados à análise do comportamento da 

Mortalidade infantil, materna e por causas externas com o relacionamento das 

variáveis Inflação, Desemprego e Renda, no período proposto de 1980 à 2009. 

Concluímos através dos estudos econométricos, que as recessões e outras 

fontes de instabilidade econômica têm um impacto negativo sobre a saúde da 

população, contribuindo para o aumento da mortalidade infantil, materna e por 

causas externas.  

O trabalho evidenciou que menor IPCA, maior desemprego e menor renda 

elevam a Mortalidade materna, infantil e por causas externas. 

Considerando o atual estágio de desenvolvimento brasileiro, o efeito positivo 

do aumento do emprego, como acesso a melhores cuidados médicos, planos de 
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saúde, alimentação sobre a saúde compensa mais do que os possíveis efeitos 

negativos citados acima pela hipótese de Ruhm (2000, 2005).  

Refletir sobre a problemática das causas externas no Brasil, principalmente os 

homicídios, não é uma tarefa fácil. Esse fenômeno é muito complexo. Quando 

correlacionamos o indicador de mortalidade de causas externas com a inflação, 

tivemos o resultado que existe uma forte correlação, o que podemos considerar que 

atuar no processo de recessão econômica, é um dos itens que podem contribuir 

para a melhora dessa questão, validando a hipótese de outros estudiosos, como 

Godinho em 1999. 

Gostaríamos de relatar que existiram limitações com relação aos dados 

utilizados. Como reforçado pela literatura estudada, ainda existe registro de óbitos 

deficientes, além da subnotificação, principalmente com relação a Mortalidade 

materna, o que pode sugerir a diminuição da significância da correlação entre essa 

variável com o IPCA e o desemprego. Entretanto, a metodologia empregada permitiu 

auxiliar na compreensão das influências macroeconômicas na saúde. 

Acreditamos ser necessário certo grau de cautela na interpretação dos 

resultados, a fim de evitar a aceitação de associações definitivas sem considerar 

outras variáveis não analisadas, visto que, tanto os indicadores econômicos quanto 

os de saúde estudados podem sofrer variações por outros fatores não considerados, 

por exemplo, na questão da saúde não foi correlacionado o desenvolvimento da 

medicina e da saúde pública; os danos ao meio ambiente que podem ocasionar 

riscos à saúde; questões culturais afetando a forma de vida e saúde do individuo 

daquela comunidade. Cabe considerar que a morte não pode ser atribuída a um 

único fator de risco. Ela não é um evento repetitivo, devemos levar em conta os 

vários riscos  concomitantes e competitivos que atuam na vida das pessoas. 

A relação dos efeitos das condições macroeconômicas tem ganhado relevo 

nos últimos anos com a publicação de vários trabalhos sobre o tema, chegando a 

conclusões que períodos de recessão econômica ou crescimento interferem na 

saúde e mortalidade da população.  

Esse trabalho evidenciou esse debate entre as condições macroeconômicas e 

a saúde, procurando contribuir com as evidências encontradas nos demais trabalhos 

já realizados, visto que, existem trabalhos controversos; alguns apontam períodos 

de recessão econômica associado ao decréscimo da Mortalidade geral, outros 

correlacionando ao aumento das taxas desse indicador de saúde. 
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Colocamos que seria importante aprofundar as pesquisas, estendendo as 

evidências para microrregiões, fazendo a inclusão de outros determinantes 

socioeconômicos como saneamento básico, acesso aos recursos de saúde, 

incorporações tecnológicas, na estimação da equação da mortalidade, o que deve 

ser o objetivo de futura pesquisa. 

A redução da mortalidade representa um desafio para a definição de políticas 

de saúde. Portanto, outra sugestão que consideramos relevante para estudos 

futuros refere-se de que maneira essa correlação macroeconômica com saúde pode 

contribuir nas tomadas de decisão a políticas públicas de saúde no intuito de reduzir 

as taxas de mortalidade. Estas ações devem integrar não só o setor saúde, como 

também políticas econômicas e sociais, buscando em conjunto subsidiar a 

formulação de políticas que contribuam para o declínio dos níveis da mortalidade no 

Brasil.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 161

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
AMARAL JLG. O que você precisa saber sobre o sistema único de saúde: 
Cartilha SUS (2V). São Paulo: Associação Paulista de Medicina; 2000 
 
ANDRADE, M. V.; LISBOA, M. de B. Desesperança de vida: homicídio em Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Säo Paulo: 1981 a 1997. Rio de Janeiro; Fundaçäo 
Getulio Vargas; maio 2000. 53 p. tab, graf. (EPGE. Ensaios Econômicos, 383) 
 
____________.Mortalidade nos estados Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 
Estudos Econômicos, v. 31, n. 1, 2001 
 
ANDRADE, S. M, MELLO-JORGE, M. H. P. Características das vítimas por 
acidentes de transporte terrestre em município da região Sul do Brasil. Rev Saúde 
Pública. 34:149-56, 2000  
 
ASSIS, S. G. Trajetória socioepidemiológica da violência contra crianças e 
adolescentes: metas de prevenção e promoção. Tese apresentada à Escola 
Nacional de Saúde Pública; Rio de Janeiro,1995   
 
BARATA, R. B., et al. Intra-urban differenttials in death rates from homicide in the 
City of São Paulo, Brazil, 1988-1994. Soc Sci Med 1998;47:19-23. 
 
BARATA, R. B.; RIBEIRO, M. C. S. de A.; MORAES, J. C. de. Desigualdades sociais 
e homicídios em adolescentes e adultos jovens na cidade de São Paulo em 1995. 
Rev. bras. epidemiol.,  São Paulo,  v. 2,  n. 1-2, ago.  1999 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X1999000100005 
&lng=pt&nrm=iso>. Acessado em 02.07. 2010 
 
BARRETO, M. L., et al. Saúde da população brasileira: mudanças, superposição de 
padrões e desigualdades. In: Fleury S, organizadora. Saúde e Democracia – A Luta 
do CEBES. São Paulo: Lemos Editora; 1997. p.45-60.  
 
BARRETO, M. L.; CARMO, E. H. Padrões de adoecimento e de morte da população 
brasileira: os renovados desafios para o Sistema Único de Saúde. Ciênc. saúde 
coletiva. Rio de Janeiro,  2010 Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232007000700003&lng=en&nrm=iso>. Acessado em 01.08.2010 
 



 162

 

BERCOVICH, A.; MADEIRA, F.. A onda jovem e o seu impacto na população 
economicamente ativa de São Paulo. Planejamento e Políticas Públicas, 
Brasília, v 1, n 8, 1992. p. 1-28. 
 
BERQUÓ, E. Causas externas de morte. In Berquó E, editor. Fecundidade, saúde 
reprodutiva e pobreza na América Latina, o caso brasileiro. Editora: Cebrap 
Nepo. Unicamp. São Paulo, 1997 
 
____________. Aspectos demográficos da população feminina. In: Seminário 
Nacional: Gestão em Saúde da Mulher. Brasília: Secretaria de Atenção a Saúde, 
Ministério da Saúde; 2004. p. 8-13. 
 
BEZRUCHKA, S. The effect of economic recession on population health. CMAJ, 
Analysis. Set, 1. 2009.p. 281-285 
 
BHARGAVA, A. Family planning, gender differences and infant mortality: evidence 
from Uttar Pradesh, India. Journal of Econometrics, v. 112, p. 225-240, 2003. 
Disponível em: <http://www. periodicos.capes.gov.br>. Acessado em: 09.08.2010 
 
BHUTTA, Z. A., et al. Delivering interventions to reduce the global burden of 
stillbirths: improving service supply and community demand. BMC Pregnancy 
Childbirth. May, 2009. v. 7;9 Suppl 1:S7. 
 
BLANCHARD, O. Macroeconomia. Tradução: Claudia Martins, Monica Rosemberg; 
revisão técnica: Eliezer Martins Diniz. 4a. ed. – Editora: Person Prentice Hall. São 
Paulo, 2007 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Anuário Estatístico de Saúde do Brasil 2001. 
Brasília: Funasa/Cenepi: 2003. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatisticas.pdf. Acessado em: 
10.08.2010 
 
____________. Ministério da Saúde.  Pacto nacional pela redução da 
mortalidade materna e neonatal. Brasília: Ministério da Saúde; 2004 
 
____________. Ministério da Saúde. Indicadores e dados básicos Brasil, 2007. 
Brasília, D.F.: Ministério da Saúde, 2007. Disponível em: 
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2007/matriz.htm#mort Acesso em: 25.07.10 
 
____________. Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM) de 1979 a 2008. Brasília, 2008. Distrito Federal: Ministério da Saúde. 
Disponível em: http://www.datasus.gov.br/catalogo/sim.htm Acessado em: 26.07.10 
 
____________. Ministério da Saúde. Protocolo de Vigilância Epidemiológica da 
Influenza Pandêmica. 2010 Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/protocolo_ve_influenza_2010.pdf 
Acessado em 14.10.2010 
 
____________. Lei nº 6.216 de 30 de junho de 1975 - DOU DE 1/7/75. Dispõe 
sobre os registros públicos. Brasília. 1975 Disponível em: 



 163

 

http://www3.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/42/1975/6216.htm Acessado em 
27.07.10 
  
BRAVO, J.; VARGAS, N. Tendencias y flutuaciones de la morbilidad y la mortalidad 
por ciertas causas y la actividad economica: Costa Rica, Chile y Guatemala, 1960-
1986. In Notas de Poblacion, Chile. n.53, p 117-145,1991 
 
BRENNER, M. H. Economic instability, unemployment rates, behavioral, and 
mortality rates in Scotland, 1952-1983. International Journal Health Services. v. 
17, n. 3, p. 475-487, 1987 
 
____________. Economic change, alcohol consumption and heart disease mortality 
in nine industrialized countries. Social Science Medicine. v. 25, n. 2, p. 119-132, 
1987 
 
____________. Relation of economic change to Swedish health and social well-
being, 1950-1980. Social Science Medicine, v. 25, n. 2, p. 183-195, 1987 
 
____________. Heart disease mortality and economic changes including 
unemployment in wester Germany 1951-1989. Acta Physol Scandinaviann 
Supplmement. n. 640, p. 149-152, 1997 
 
____________.Comentary: economic growth is the basis of mortality rate decline in 
the 20th century – experience of the United States 1901-2000. Int JEpidemiol. 2005; 
Vol. 34(6), pág.1214-21 Disponível em: 
http://ije.oxfordjournals.org/cgi/content/short/dyi146v2 Acessado em 24.07.10 
 
BRENNER, M. H. & MOONEY, A.  Economic change and sex-specific cardiovascular 
mortality in Britain 1955-1976. Social Science Medicine. v. 16, n. 4, p. 431-442, 
1982 
 
____________. Unemployment and health in the context of economic change. Social 
Science and Medicine. v. 17, n. 16, p. 1125-1138, 1983 
 
BORGES, D. M. de L. et al . Mortalidade por câncer de boca e condição sócio-
econômica no Brasil. Cad. Saúde Pública,  Rio de Janeiro,  v. 25,  n. 2, Feb.  2009. 
Disponível em: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2009000200010&lng=en&nrm=iso Acessado em: 02.07.10 
 
CAMARGO, A. B. M., ORTIZ, L. P., FONSECA, L. A. M. Evolução da mortalidade 
por acidentes e violências em áreas metropolitanas. In: Monteiro CA, editor. 
Velhos e novos males da saúde no Brasil: a evolução do país e de suas 
doenças. 2ª ed. São Paulo: Hucitec; 2000. p.256-67. 
 
CHENAIS, J. C. A violência no Brasil. Causas e recomendações políticas para sua 
prevenção. Ciênc Saúde Coletiva 1999; 4:53-69.   
 
COMITÊ ESTADUAL DE PREVENÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA. Relatório 
trienal 1994-96. Mortalidade materna no Paraná, do anonimato à ação. Curitiba: 
Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna; 1997 



 164

 

CARVALHO, J. A. M.; WONG, Laura R. A window of opportunity: some demographic 
and socioeconomic implications of the rapid fertility decline in Brazil. Working paper. 
Cedeplar, UFMG, Belo Horizonte, 1995 
 
CARVALHO, J. A. M. Demographic dynamics in Brazil: recent trends and 
perspectives. Brazilian Journal of Population Studies, 1997, v. 1, p 5-23. 
 
CAVALCANTI, N. F. Condições socioeconômicas, programas de complementação 
alimentar e mortalidade infantil no Estado de São Paulo (1950 a 2000). Saúde e 
sociedade, v. 12, n.1 jan-jul, 2003 
 
CELADE. Centro Latino Americano de Demografia. Impacto de las tendências 
demográficas sobre los sectores sociales en América Latina: contribución al 
disenõ   de políticas y programas. Santiago: Chile; 1996 
 
CENTRO COLABORADOR DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL SAUDE PARA CID (em 
Português).  CBCD. Boletim 20 (1):8-10. São Paulo, 1999 
 
CHACKIEL, J.; PLAUT, R. America Latina: Tendências demográficas com enfasis 
em La mortalidad. Notas de Población. Santiago. Chile. CELADE, 1994, n.60, p.11-
46.  
 

COSTA, J. S. et al.. Assistência médica materno-infantil em duas coortes de base 
populacional no Sul do Brasil: tendências e diferenciais. Cadernos de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v.12, p.59-66, 1996. Suplemento 1 

 

COSTA, M. da C. N. et al. Mortalidade infantil no Brasil em períodos recentes de 
crise econômica. Rev. Saúde Pública,  São Paulo,  v. 37,  n. 6, dez.  2003.  
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
89102003000600003 &lng=pt&nrm=iso>. Acessado em 07.09.10 

 
COSTA, M. C. N, et al. Mortalidade no Brasil em períodos recentes de crise 
econômica. Revista de Saúde Pública; 2003; 37(6):699-709 
 
CROSS, S., BELL, J. S., GRAHAM, W. J. What you count is what you target: the 
implications of maternal death classification for tracking progress towards reducing 
maternal mortality in developing countries. Bull World Health Organ. 88(2): 147–
153, febr - 2010 doi: 10.2471/BLT.09.063537. 
 
DAS GUPTA, M. Death clustering, mothers education and the determinants of child 
mortality in Rural Punjab, India. Population Studies, London, v.44, n.3, p.489-505, 
1990 
 
DUARTE, E. C, et al. Epidemiologia das desigualdades em saúde no Brasil: um 
estudo exploratório. Brasília: OPAS; 2002. 
 
DUCHIADE, M. P. População brasileira: um retrato em movimento. In: Minayo MCS, 
organizador. Os muitos brasis: saúde e população na década de 80. São Paulo: 
Hucitec;1995 



 165

 

EDELMAN, J., SATCHER, D. Violence prevention as a public health priority. Health 
Affers 1993; 4:123-5 
 
FARIA, V. A conjuntura social brasileira. Novos Estudos, 1992. 33:103-114. 
 
FERREIRA, C. E. C. Mortalidade infantil e desigualdade social em São Paulo. 
Tese (Doutorado) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, 1990. 
211p. 
 
FERREIRA, F. H. G.; LEITE, P G.; LITCHFIELD, J. A. The rise and Fall of Brazilian 
Inequality: 1981 – 2004. World Bank Policy Research Working Paper 3867, 2006 
 
FIGUEIREDO, L. & NORONHA, K. & ANDRADE, M. Os impactos da saúde sobre o 
crescimento econômico na década de 90: uma analise para os estados brasileiros. 
Texto para discussão, n. 219, UFMG/Cedeplar, 2003. 
 
FISCHER, T. K., et al. A mortalidade infantil no Brasil: série histórica entre 1994-
2004 e associação com indicadores socioeconômicos em municípios de médio e 
grande porte. Medicina (Ribeirão Preto) 2007; 40 (4): 559-66, out./dez 
 
FLEURY, S. Iniqüidades nas políticas de saúde pública: o caso da América Latina. 
Rev. Saúde Pública 1995; 29(3):243-450.    
 
FRANCO-GIRALDO, A., PALMA, M., ÁLVAREZ-DARDET, C. Efecto del ajuste 
estructural sobre la situación de salud en América Latina y el Caribe, 1980–2000. 
Rev Panam Salud Publica. 2005;19(5):291–9 
 
FORBER, J. F. & MCGREGOR, A. Male unemployment and cause-specific mortality 
in postwar Scotland. International Journal Health Services. v. 17, n. 2, p. 233-240. 
1987 
 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Mortalidade por causas externas no Brasil. 
Radis-Dados, 1985: 8. 
 
GALLI, B. Panorama da mortalidade materna no Brasil. In: Cidadania, Estudo, 
Pesquisa, Informação e Ação, organizador. Promovendo a maternidade segura 
através dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Cidadania, Estudo, Pesquisa, 
Informação e Ação/Organização Mundial da Saúde; 2003. p. 97-109.   
 
GAWRYSZEWSKI, V. P.; COSTA, Luciana Scarlazzari. Homicídios e desigualdades 
sociais no Município de São Paulo. Rev. Saúde Pública,  São Paulo, v. 39,  n. 
2, Apr.  2005 Disponível em: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S00348910200500020000
8&lng=en&nrm=iso> Acessado em 02.07.10 
 
GERDTHAM, U., JOHANNESSON, M. A note on the effect of unemployment on 
mortality. Journal Health Econ. 2003. v.22(3):505-18. DOI:10.1016/S0167-
6296(03)00004-3 
 



 166

 

GERDTHAM, U., RUHM, C. Deaths rise in good economic times: evidence from the 
OECD. Mimeo, Lund University, june 2004. 
 
GIRALDELLI, B.W. & FERNANDES, D.M. Uma alternativa de estudo da interação 
entre mortalidade e economia. In: Encontro Nacional da Associação Brasileira de 
Estudos Populacionais, 5o, São Paulo, 1986 Anais. São Paulo, ABEP, 1986 p.461-
82 
 
GODINHO, R. E. A trajetória das estatísticas vitais nos anos 80 e seus reflexos 
no fim do milênio no Estado de Säo Paulo. Tese apresentada a Universidade de 
Säo Paulo. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Säo Paulo; s.n; 
1999. 165p. 
 
GODOY, M., et al. Mortalidade por doenças cardiovasculares e níveis 
socioeconômicos na população de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, 
Brasil. Arq. Bras. Cardiol.,  São Paulo,  v. 88,  n. 2, fev.  2007 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-
782X2007000200011&lng=pt&nrm=iso>. Acessado em: 02.07.10 
 
GOMES FILHO, C. Desigualdades sociais associadas a mortalidade materna. 
Dissertação apresentada a Universidade Federal da Bahia. Instituto de Saúde 
Coletiva. Goiania; 2005. 65 p. 
 
GRAHAM W. J.; FILIPPI, V. A., RONSMANS, C. Demonstrating programme impact 
on maternal mortality.Health Policy Plan. Mar, 1996; v.11(1):16-20. 
 
GREMAUD, A. P., VASCONCELLOS, A. S. DE, JUNIOR, R. T. Economia brasileira 
contemporânea. 5ª ed. – Editora: Atlas. São Paulo, 2004 
 
GWATKIN, D. R. Indications of change in developing country mortality trends : the 
end of an era? Population and Development Review, New York, v. 6, n. 4, p. 615-
644, Dec.1980 
 
HILL, K., et al. Estimates of maternal mortality worldwide between 1990 and 2005: an 
assessment of available data. The Lancet. 2007; 370:1311–9. doi: 10.1016/S0140-
6736(07)615724 
 
HOGAN et al. Maternal mortality for 181 countries, 1980—2008: a systematic 
analysis of progress towards Millennium Development Goal 5. The Lancet. 2010. v. 
375, Issue 9726, 1609-1623p. doi:10.1016/S0140-6736(10)60518-1 
 
INSTITUTO BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Evolução e 
Perspectivas da Mortalidade Infantil no Brasil.  Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão . Rio de Janeiro, 1999. Disponível 
em:http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/evolucao_perspectivas_mortal
idade/evolucao_mortalidade.pdf>. Acesso em: 10.08.2010 
 
____________. Radar Social – 2006. Condições de Vida no Brasil. Brasília, Ipea, 
julho de 2006. 
 



 167

 

____________.Projeção da população do Brasil por sexo e idade 1980-2050. 
Revisão 2008. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Brasília, 2008. 
 
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Indicadores IPEA. 
Disponível em: http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=49263 
8583&Tick=127852766853&VAR_FUNCAO=SubmeterFormulario%28%27frmMain%
27%2C%27Series%3FSessionID%3D492638583%26Text%3Ddesemprego%26Tick
%3D1277852766841%27%29%3B&Mod=M Acessado em: 26.07.10 
 
____________. Indicadores IPEA. Disponível em: 
http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=549718509&Tick=1277
908918694&VAR_FUNCAO=SubmeterFormulario%28%27frmMain%27%2C%27Seri
es%3FSessionID%3D549718509%26Text%3Dmortalidade%26Tick%3D1277908918
693%27%29%3B&Mod=M Acessado em: 26.07.10 
 
____________. Séries mais usadas. Disponível: 
http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=549718509&Tick=1277
907809649&VAR_FUNCAO=RedirecionaFrameConteudo%28%22iframe_dados_m.
htm%22%29&Mod=M Acessado em: 27.06.2010 
 
IUNES, R. F.; MONTEIRO, C. A. Razões para a melhoria do estado nutricional das 
crianças brasileiras nas décadas de 70 e 80. Apresentado em: Congresso da Uniäo 
Internacional das Ciências Nutricionais, 15, Adelaide, 26 set. 1993. Säo Paulo; 
UNICEF; 1993. 78 p.  
 
IUNES, R. F. III - Impacto econômico das causas externas no Brasil: um esforço de 
mensuração. Rev Saúde Pública. 1997; 31 supp 4:38-46 
 
JACINTO, P. DE A., TEJADA, C. A. O, SOUSA, T. R. V. DE. Efeitos das condições 
macroeconômicas sobre a saúde no Brasil. Rev Saúde Pública, 2010; Vol. 44(2), 
pág. 310-17  
 
JOHANNSSON, E. A note on the impact of hours worked on mortality in OECD 
countries. The European Journal of Health Economics, v. 5, n. 4, p. 335-340, 
2004. 
 
KHAN, K. S., et al. Analysis of causes of maternal death: a systematic review. The 
Lancet. 2006;367:1066–74. doi: 10.1016/S0140-6736(06)68397-9 
 
KAPLAN, E.; RODRIK, D. Did The Malasyan Capital Controsl Work? Harvard 
University, John F. Kennedy School of Government, Cambridge, revised, 2001 
Disponível em: http://www.financialpolicy.org/financedev/rodrikmalaysia.pdf 
Acessado em: 26.06.2010 
 
KATO, S. K.; VIEIRA, D. de M.; FACHEL, J. M. G. Utilização da modelagem 
inteiramente bayesiana na detecção de padrões de variação de risco relativo de 
mortalidade infantil no Rio Grande do Sul, Brasil. Cad. Saúde Pública,  Rio de 
Janeiro,  v. 25,  n. 7, July  2009. Disponível em: <http://www.scielosp.org/scielo.php 
?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2009000700 008&lng=en&nrm=iso>. Acessado 
em  13.08.2010.   



 168

 

KEILMAN, N. Ex-post errors in official population forecasts in industrialized countries. 
Journal of Official Statistics, v.13, p.245-277, 1997 
 
KELLERMANN, A. L.. Obstacles to firearm and violence research. Health Affairs, 
1993. 12: 142-153 
 
KEYNES, J. M. A teoria geral do emprego, do juro e da moeda; Inflação e 
deflação. Apresentação de Adroaldo Moura da Silva; tradução de Mário R. da Cruz; 
revisão técnica de Cláudio Roberto Contador: tradução dos prefácios de Paulo de 
Almeida – 2ª. ed. – Ed. Nova Cultural. São Paulo, 1985 
 
KOBLINSKY, M. A., TINKER, A., DALY, P. Programming for safe motherhood: a 
guide to action. Health Policy Plan. Sep. 1994; v. 9(3):252-66. 
 
LACERDA, A. C. DE, et. al. Economia Brasileira. 3ª. ed. Editora: Saraiva. São 
Paulo, 2006 
 
LAURENTI, R. Transição demográfica e transição epidemiológica. In: Anais do 1º 
Congresso Brasileiro de Epidemiologia, 1990; Campinas, (SP). Rio de Janeiro: 
Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 1990 
 
LAVY, V.; et al. Quality of health care, survival and health outcomes in Ghana. 
Journal of Health Economics, v. 15 p.333-357, 1996. Disponível em: <http://www. 
periodicos.capes.gov.br>. Acessado em: 09.08.2010 
 
LEWIS, G., SLOGGETT, A. Suicide, deprivation and unemployment: record linkage 
study. BMJ. 1998; v. 317(7168):1283–6 
 
LIMA, M. L. C. Violência e morte: diferenciais da mortalidade por causas 
externas no espaço urbano de Recife, 1991. Dissertação apresentada ao Instituto 
de Saúde Coletiva Universidade Federal da Bahia; Salvador, 1995 
    
LIMA, M. L. C, XIMENES, R. Violência e morte: diferenciais da mortalidade por 
causas externas no espaço urbano do Recife, 1991. Cad Saúde Pública 1998; 
14:829-40 
 
LOPEZ, A. D. Disease control priorities in developing countries. In: Lopez AD, editor. 
Causes of death in industrial and developing countries: estimates for 1985 1990. 
World Bank. Oxford: Oxford University Press; 1993 
 
LOPEZ, M. V.; et al. Muertes por homicidio, consecuencia fatal de la violencia. El 
caso de México, 1979-1992. Revista de Saúde Pública, 1992. 30:46-52. 
 
MACHADO, C. J. Early infant morbidity and infant mortality in the city of São 
Paulo, Brazil: a probabilistic record linkage approach. 2002. 336f. Tese 
(Doutorado) - Johns Hopkins University, 2002 
 
MAGADI, M. A., MADISE, N. J., RODRIGUES. R. N. Variation in antenatal care 
between women of different communities in Kenya. New York: The Population 
Council, 2000. 22p. (Working Papers, 14) 



 169

 

MALIK, A. M., SCHIESARI. L. M. C. Saúde & Cidadania – Qualidade na Gestão, 
Local de Serviços e Ações de Saúde. Disponível em: 
http://www.saude.sc.gov.br/gestores/sala_de_leitura/saude_e_cidadania/ed_03/05.ht
ml Acesso em: fev/ 2009 
 
MANKIW, N. G. Macroeconomia. Tradução: Maria José Cylar Monteiro.  3ª. ed. – 
Editora: LTC. Rio de Janeiro, 1998  
 
MANKIW, N. G. Princípios de macroeconomia. Tradução: Allan Vidigal Hastings. 
3ª. ed. – Editora: Cengage Learning. São Paulo, 2009 
 
MARTINS, A. L. Mortalidade materna de mulheres negras no Brasil. Cad Saúde 
Pública 2006; 22(11):2473-9.      

MARTINS, G. de A.; THEÓPHILO, C. R. Metodologia da Investigação Científica 
para Ciências Sociais Aplicadas - 2ª Ed. Editora: Atlas. São Paulo, 2010. 

MC DONALD´S CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. Delivers another year 
of strong results in 2008. 2009. Disponível em: 
http://www.crmcdonalds.com/publish/csr/home/news/mcdonald_s_delivers.5.html 
Acessado em: 14.08.2010 
 
MELLO-JORGE. M. H. P. de; LAURENTI, R. Situação atual das estatísticas oficiais 
relativas à mortalidade por causas externas. Rev Saúde Pública. v. 24. pg 217-23, 
1990 
 
MELLO-JORGE, M. H. P. de; GOTLIEB, S. L. D. Mortalidade. In: Mello Jorge MHP, 
Gotlieb SLD, editores. As condições de saúde no Brasil. Fiocruz. Rio de Janeiro, 
2000 
 
MELLO-JORGE, M. H. P., GOTLIEB, S. L. D., LAURENTI, R. Análise por tipo de 
doença ou agravo. In: Mello Jorge MHP, Gotlieb SLD, Laurenti R, editores. A saúde 
no Brasil: análise do período 1996 a 1999. Organização Pan-Americana da 
Saúde. Brasília, 2001. 
 
MELLO-JORGE, M. P. de, GAWRYSZEWSKI, V. P.; LATORRE, M. do R. D. de O. 
Análise dos dados de mortalidade. Revista de Saúde Pública, 31 (4 Suplemento): 
5-25, 1997 
 
MENDONÇA, F. Clima e Criminalidade: ensaio analítico da correlação entre a 
temperatura do ar e a incidência de criminalidade urbana. Curitiba: UFPR; 2001. 
 
MENDONÇA, M.; MOTTA, R. Saúde e saneamento no Brasil. Texto para 
discussão, n. 1081, IPEA, 2005  
 
MENEZES, A. M. B. et al. Mortalidade infantil em duas coortes de base populacional 
no Sul do Brasil: tendências e diferenciais. Cad. Saúde Pública,  Rio de Janeiro,  
1996. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X1996000500012 &lng=en&nrm=iso>. Acessado em 07.09.10 
 



 170

 

MINAYO, M. C. S. A violência na adolescência: um problema de saúde pública. Cad 
Saúde Pública. 1990; v.6:278-92 
 
____________. (Org.). Os Limites da Exclusão Social: Meninos e Meninas de 
Rua no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1993 
 
____________. A violência social sob a perspectiva da saúde pública. Cad Saúde 
Pública. 1994. n.10 supp1:7-18 
 
MINAYO, M. C. S. & SOUZA, E. R. Violência para todos. Cad Saúde Pública. 1993. 
v.9: 65-78.  
 
____________. É possível prevenir a violência? Reflexões a partir do campo da 
saúde pública. Ciênc Saúde Coletiva 1999;4:7-32.   
 
MONTOYA-AGUILAR, C. Países que se desvían de la asociación habitual entre el 
nivel económico y el nivel de salud: algunos factores. Cuad. méd.-soc. (Santiago de 
Chile); 2008, 48(4):226-239 
 
MORENO-MONTOYA, J.; SÁNCHES-PEDRAZA, R. Muertes por causas violentas y 
ciclo económico en Bogotá, Colombia: un estudio de series de tiempo, 1997-2006. 
Rev. panam. salud pública = Pan am. j. public health; jul 2009 26(1):23-30 
 
NADALIN, S. O. A demografia numa perspectiva histórica. Associação Brasileira de 
Estudos Populacionais, São Paulo, 1994 
 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Beyond six billion: forecasting the world's 
population. Panel on Population Projections, Committee on Population, Commission 
on Behavioral and Social Sciences and Education, National Research Council; John 
Bongaarts and Rodolfo A. Bulatao, editors, 2000 
 
NEUMAYER, E. Recessions Lower (Some) Mortality Rates: Evidence from Germany. 
Social Science & Medicine, v. 58, n.6, p.1037-1047, 2004. 
 
NOVO, M.; HAMMMARSTROM, A.; JANLERT, U. Do high levels of unemployment 
influence the health of those who are not employed? A gendered comparison of 
young men and women during boom and recession. Social Science & Medicine, v. 
53, n.3, p. 293-303, 2001 
 
OLIVEIRA, L. A. P., MENDES, M. M. S. Mortalidade infantil no Brasil: Uma avaliação 
de tendências recentes. In: Os Muitos Brasis  Saúde e População na Década de 
80 (M. C. S. Minayo, org.), pp. 291-303, São Paulo: Editora Hucitec/Rio de Janeiro: 
ABRASCO, 1995. 
 
OMETTO, A. M. H, FURTUOSO, M. C. O, SILVA, M. V. Economia brasileira na 
década de oitenta e seus reflexos nas condições de vida da população. Rev. Saúde 
Pública. 1995; 29(5):403-415.    
 



 171

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Manual da classificação 
estatística internacional de doenças, lesões e causas de óbito. 9ª. Editora: 
Edusp. São Paulo, 1975 
 
____________. Classificação Internacional de Doenças (CID)-10. v. 3 - Índice 
Alfabético – OMS. 6ª. Editora: Edusp. São Paulo, 2002 
 
PAIM, J. S., et al. Distribuição espacial de violência: mortalidade por causas 
externas em Salvador (Bahia), Brasil. Rev Panam Salud Pública 1999;6:321-32. 
 
PAIM, J. S., DIAS, C. N., ARAUJO, J. D. Influencia de fatores sociais e ambientais 
na mortalidade infantil. Boletin de la oficina sanitária Panamericana. Abril 1980. 
v.88(4) p. 327-340  
 
PALLONI, A. Mortality in Latin America : emerging patterns. Population and 
Development Review, New York, v. 7, n. 4, p. 623-649, Dec. 1981 
 
PANIS, C. W.A; LILLARD, L. A. Health inputs and child mortality: Malaysia. Journal 
of Health Economics, v.13, p. 455-489, 1994. Disponível em: 
<http://www.periodicos.capes.gov.br>. Acessado em: 09.08.2010 
 
PATARRA, N. L. Mudanças na dinâmica demográfica. In: Monteiro CA, editor. 
Velhos e Novos males da Saúde no Brasil: a evolução do país e de suas 
doenças. 2ª ed. Editora: Hucitec. São Paulo, 2000 p.61-78 
 
PERPÉTUO, I. H. O. Raça e acesso às ações prioritárias na agenda da saúde 
reprodutiva. Jornal da Rede Saúde. 2000; v.22:24-8.    
 
PRATA, P. R. A transição epidemiológica no Brasil. Cad de Saúde Pública, Rio de 
Janeiro. abr/ jun 1992. v. 8, n. 2, p.168-175 
 
PRESTON, S. H.; ELO, I. T.; STEWART, Q. Effects of age misreporting on mortality 
estimates at older ages. Population Studies, v.53, n.2, p. 165-177, 1999 
 
QUIROGA, J.; REZENDE, S. A mortalidade infantil por causas de morte no Vale do 
Jequitinhonha-MG. 2003 In: X Seminário sobre a Economia Mineira. Disponível 
em: <http://www.cedeplar.ufmg.br >. Acessado em: 10.08.2010 
 
RAMIREZ MEJÍA, F. et al. Impacto de la mortalidad materna en la familia, 
especialmente en la niñez, de Occidente de Honduras. Rev. Méd. Hondur; jul-set 
2003. 71(3):114-122  
  
RAMOS, L.R. Envelhecimento populacional: um desafio à saúde pública. In: Pereira. 
Maria Dulce (Org) Idoso. Encargo ou Patrimônio? O envelhecer em São Paulo. 
Seminário Diagnóstico. PMSP. Proposta Editorial. São Paulo. 1992. 
 
RIPSA. Rede Interagencial de Informações para a Saúde: Indicadores básicos 
de saúde no Brasil: conceitos e aplicações. Rede Interagencial de Informações 
para a Saúde. Ripsa. – Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2002. p. 



 172

 

299 Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2005/indicadores.pdf 
Acessado em: 30.07.2010 
 
ROCHA, S. Governabilidade e Pobreza: O Desafio dos Números. Trabalho 
apresentado no Seminário Governabilidade e Pobreza. Rio de Janeiro, 29 de junho a 
1o de julho de 1994. (mimeo.) 
 
RODRIGUES, R. N., LEITE, I. C. Factors associated with neonatal mortality in Brazil. 
In: International Union for the Scientific Study of Population. General 
Conference, 24, 2001, Salvador, BA. Proceedings. Paris: IUSSP, 2001. (Disponível 
em CD-ROM) 
 
RUHM C. J. Are recessions good for your health? Quart J Econ. 2000;115 (2):617-
50. DOI:10.1162/003355300554872 
 
____________. Good times make you sick. J Health Econom. 2003;22(4):637-58. 
DOI:10.1016/S0167-6296(03)00041-9 
 
____________. Commentary: mortality increases during economic upturns. Int J 
Epidemiol. 2005; v.34(6):1206-11. DOI:10.1093/ije/dyi143. 
 
____________. Macroeconomic conditions, health and mortality. In: Jones A, 
editor. Elgar Companion to Health Economics. Cheltenham. UK: Edward Elgar 
Publishing Ltda; 2006. pp. 5–16 
 
____________. Macroeconomic conditions, health and government policy. In: 
Schoeni R, House JS, Kaplan GA, Pollack H, editors. Making Americans healthier: 
Social and economic policy as health policy. New York: Russell Sage; 2008 
 
SABOIA, J. Distribuição de renda e pobreza metropolitana no Brasil. In: Minayo 
MCS, organizador. O limite da exclusão social: meninos e meninas de rua no 
Brasil. Rio de Janeiro: ABRASCO; 1993. p. 31-64 
     
SANTOS, T. F.; MOURA, F. A. Os Determinantes da Mortalidade Infantil no 
Nordeste: Aplicação de Modelos Hierárquicos. 2003. Recife: Fundação Joaquim 
Nabuco, Disponível em:< www.fundaj.gov.br>. Acessado em: 09.08.2010 
 
SASTRY, N. Community characteristics, individual and household attributes, and 
child survival in Brazil. Demography, v. 33, n. 2, p. 211-229, May 1996 
 
____________. What explains rural-urban differential in child mortality in Brazil?. 
Social Science & Medicine, v. 44, n. 7, p. 989-1002, 1997 
 
SAWYER, D. Population and Sustainable Consumption in Brazil. In: HOGAN, D. J.; 
BERQUÓ, E.; COSTA, H. S. M.. (Orgs.). Population and Environment in Brazil: 
Rio + 10. Editora: MPC Artes Gráficas. Campinas, 2002. 
 
SAWYER, D. O., SOARES, E. S. Child mortality in different contexts in Brazil: 
variation in the effects of socio-economic variables. In: Infant and child mortality in 
the third word. Paris: Cicred, 1983. 181p 



 173

 

SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos). Pesquisa 
de Emprego e Desemprego. São Paulo: SEADE. 1993 
 
SICHIERI, R. et al. Geographical Patterns of proportionate mortality fot the most 
common causes of death in Brazil. Revista de Saúde Pública, n. 26(6), p 424-430. 
São Paulo, 1992 

SILVA, C. R. L. da; LUIZ, S. Economia e mercados: introdução à economia. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 

SILVA, L. M. V. da; PAIM, J. S.; COSTA, M. da C. N. Desigualdades na mortalidade, 
espaço e estratos sociais. Rev. Saúde Pública.  v. 33,  n. 2, São Paulo, Apr.  1999 

SILVA, V. L. C. Estimativa das mortes atribuídas a um fator de risco através de 
estudo retrospectivo da mortalidade: estudo do impacto do tabagismo em 
óbitos por infarto agudo do miocárdio em mulheres de 35 a 59 anos do 
município do Rio de Janeiro. [tese de doutorado]. Rio de Janeiro: Escola Nacional 
de Saúde Pública. Fundação Oswaldo Cruz; 1999 

SILVA, V. de L. et al . Associação entre carência social e causas de morte entre 
idosos residentes no Município de Recife, Pernambuco, Brasil. Cad. Saúde 
Pública,  Rio de Janeiro,  v. 24,  n. 5, May  2008. Disponível em: 
<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2008000500008&lng=en&nrm=iso>. Acessado em: 02.07.10 

SIMÕES, C. C. DA S. A mortalidade infantil na transição da mortalidade no 
Brasil. Um estudo comparativo entre Nordeste e Sudeste [Tese de Doutorado]. 
Belo Horizonte (MG): UFMG/Cedeplar, 1997 
 
____________. Estimativas da mortalidade infantil por microrregiões e 
municípios. Brasília: Ministério da Saúde, 1999 
 
____________. Novas estimativas da mortalidade infantil-1980/87. In: Simões, 
C.C.S. org. Perfil estatístico de crianças e mães no Brasil: mortalidade infantil e 
saúde na década de 80. Rio de Janeiro, Fundação IBGE, 1989. p. 14-48  
 
SIMÕES, C. C. DA S., LEITE, I. C. Padrão reprodutivo, serviços de saúde e 
mortalidade infantil: nordeste, 1991. In: FERRAZ, E. A. (Org.). Fecundidade, 
anticoncepção e mortalidade infantil: pesquisa sobre saúde familiar no 
nordeste, 1991. Rio de Janeiro BEMFAM, 1994 
 
SIMÕES, C.C. DA S., OLIVEIRA, L.A.P. Evolução da mortalidade infantil. In: 
Fundação IBGE. Perfil estatístico de crianças e mães no Brasil: aspectos 
socioeconômicos da mortalidade infantil em áreas urbanas. Rio de Janeiro, 
1986. p.29-48. 
 
____________. A saúde infantil na década de 90. In: Infância brasileira nos anos 
90. Brasília. UNICEF, 1997. 167 p. 57-80. 
 



 174

 

SINGER, P. Perspectivas de desenvolvimento da América Latina. Novos Estudos, 
1993. v. 44:133-164.   
 
SOUSA, T. R. V. S. Um estudo do status de saúde nos estados da região 
nordeste do Brasil, através da taxa de mortalidade infantil, no período 1991-
2000: uma investigação por dados em painel. 2005. Dissertação (Mestrado em 
Economia) - Programa de Pós-Graduação em Economia - Universidade Federal da 
Paraíba, João Pessoa, 2005 
 
SOUZA, E. R.Homicídios no Brasil: o grande vilão da saúde pública na década de 
80. Cadernos de Saúde Pública, 1994, v.10 (Sup.1):45-60 
 
SOUZA, K. V. de; ALMEIDA, M. R. de C. B. de; SOARES, V. M. N. Perfil da 
mortalidade materna por aborto no Paraná: 2003-2005. Esc. Anna Nery,  Rio de 
Janeiro,  v. 12,  n.4, Dec.  2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452008000400019 
&lng=en&nrm=iso>. Acessado em  15.08.2010 doi: 10.1590/S1414-
81452008000400019 
 
SOUZA, E. R. & MINAYO, M. C. S.O impacto da violência social na saúde 
pública do Brasil; Década de 80. Rio de Janeiro: Centro Latino Americano de 
Estudos Sobre Violência e Saúde, Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação 
Oswaldo Cruz. (Mimeo.), 1994        
 
____________. O impacto da violência social na saúde pública do Brasil, em 
Minayo, MCS (org): Os Muitos Brasis: saúde e população na década de 80.Saúde 
em Debate 79. São Paulo- Rio de Janeiro: HUCITEC- ABRASCO, 1995. 
 
STUCKLER, D., et al. The public health impact of economic crises and alternative 
policy responses in Europe: An empirical analysis. The Lancet. 2009. v. 
374(9686):315–23 

STUCKLER, D., et al. The health implications of financial crisis: A review of the 
evidence. Ulster Med J. sept. 2009. v.78(3): 142–145. 

STUCKLER, D., LAWRENCE, K., MCKEE, M.. Mass privatisation and the post-
communist mortality crisis: a cross-national analysis. The Lancet. n.373:399-407. 
Jan 2009 

SZOT, M. J. Mortalidad infantil e indicadores económicos en Chile: 1985-1999. Rev. 
Méd. Chile; 130(1):107-112, ene. 2002 

SZWARCWALD, C. L.; CASTILHO, E. A. DE. Estimativas da mortalidade infantil no 
Brasil, década de oitenta: proposta de procedimento metodológico. Rev. Saúde 
Pública,  São Paulo,  v. 29,  n. 6, Dec.  1995.  Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89101995000600006 
&lng=en&nrm=iso>. Acessado em 12.08.10.   

SZWARCWALD, C. L.; et al. Desigualdade de renda e situação de saúde: o caso do 
Rio de Janeiro. Cad Saúde Pública. 1999; v.15:15-28. 



 175

 

TAPIA-GRANADOS, J. Mortality and economic fluctuations in Sweden, 1800-1998. 
Working paper, Ann-Arbor: University of Michigan, 2002 
 
TAPIA-GRANADOS, J. Recessions and mortality in Spain, 1980–1997. Eur J 
Population. 2005. v.21(4):393–422. 
 
TRUCCO, B. M. Tendencias del suicidio en Chile, 1971-1990. Rev. Chil. Neuro-
Psiquiatr; 31(4,supl):5-17, 1993. ilus. 
 
VASCONCELOS, A. M. N. Avaliação crítica da informação sobre óbitos no Brasil: o 
caso do Distrito Federal. In: Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 1994, 
Caxambu. Anais. Belo Horizonte: ABEP, 1994 
 
VASCONCELOS, A. G. G. Path analysis e decisão multicritério: uma abordagem 
para análise e seleção de modelos multivariados em saúde. 1999. 111f. Tese 
(Doutorado) - Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Agosto de 1999 
 
VASCONCELLOS, M. A. S. DE; GARCIA, M. E. Fundamentos de Economia. 3ª ed. 
Editora: Saraiva. São Paulo, 2008. 
 
VASCONCELLOS, M. A. S DE; TROSTER, R. L. Economia Básica: resumo de 
teoria e exercícios: 100 questões respondidas e comentadas, 100 questões 
propostas, glossário com os 240 principais conceitos econômicos. 4ª ed. 
Editora: Atlas. São Paulo, 1998  
 
VERAS, R.P., ALVES, M. I. C. A população idosa no Brasil: considerações acerca 
do uso de indicadores de saúde. In: Minayo MCS, organizador. Os muitos brasis: 
saúde e população na década de 80. Editora: Hucitec, São Paulo, 1995 p.320-337 
 
VERMELHO, L. L, MONTEIRO, M. F. G. Transição demográfica e epidemiológica. 
In: Medronho RA, Carvalho DM, Bloch KV, Luiz RR, Werneck GL, editores. 
Epidemiologia. Editora Atheneu. São Paulo, 2002 
 
VETHENCOURT, J. L. Psicología de la violencia. Gaceta de la Asociación de 
Profesores de la Universidad de Venezuela. 1990. v.11: 05-10.   
 
VIANNA, A. L. D.; ELIAS, P. E. M. Saúde e desenvolvimento. Ciência & Saúde 
Coletiva, 12(Sup):1765-1777, 2007 
 
VICTORA, C. G. Intervenções para reduzir a mortalidade infantil pré-escolar e 
materna no Brasil. Rev. bras. epidemiol.,  São Paulo,  v. 4,  n. 1, abr.  2001.  
Disponível em <http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-
790X2001000100002& lng=pt&nrm=iso>. Acessado em  07.09.10.   
 
VIEIRA, J. Transição para a vida adulta em São Paulo: cenários e tendências 
sócio-demográficas. Tese (doutorado). Campinas, 2009. p.208 
 
WALLACE, R. Social desintegration and spread of AIDS. Social Science & 
Medicine. 1993, v. 38 ( 7): 887-896.     



 176

 

WILMOTH, J. R. Overview and discussion of the Social Security mortality 
projections. Working Paper for the 2003 Technical Panel on Assumptions and 
Methods, Social Security Advisory Board, Washington, D.C. 2005. Disponível em: 
http://www.ssab.gov/documents/mort.projection.ssab.pdf. Acessado 26.6.10 
 
WILMOTH, J.R.; ANDREEV, K.; JDANOV, D. GLEI, D.A. Methods Protocol for the 
Human Mortality Database. Last Revised: May 31, 2007 (Version 5) 83p. Disponível 
em: http://www.mortality.org/Public/Docs/MethodsProtocol.pdf. Acessado em 
26/01/2010 
 
WORLD BANK. Conseqüências para a pobreza, causas e possíveis ações de 
políticas públicas sobre o meio ambiente. 2003. Notas técnicas sobre o Meio 
Ambiente. Disponível em: 
http://www.worldbank.org/poverty/portuguese/strategies/srcbook/entn0319.pdf>. 
Acessado em: 10.08.2010 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Antenatal care and maternal health: 
how effective is it? A review of evidence. Maternal Health and Safe Motherhood 
Program, Division of Family Health. Geneva: WHO, 1992 
 
____________. International Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems. Tenth Revision. Geneva, World Health Organization, 1992 
 
____________. The world health report 1995: bridging the gaps. Genebra: WHO, 
1995 
 
____________. The World health report: 2000. Health systems: improving 
performance. 2000 Disponível em URL: http://www.who.int/whr/2000/en/ Acessado 
em 02.07.10 
 
WHO, UNICEF & UNFPA. Maternal Mortality in 2000: Estimates Developed by 
WHO, UNICEF and UNFPA. Geneva, 2000 Disponível em: 
http://www.reliefweb.int/library/documents/2003/who-saf-22oct.pdf Acessado em: 
14.08.2010  
 
WONNACOTT, P., WONNACOTT R. Economia. Tradução e revisão técnica Celso 
Seiji Gondo, Antonio Martins Cortada, Jayme Fonseca Francisco Jr. 2ª ed. – Editora: 
Makron Books. São Paulo, 1994 
 
YUNES, J. Mortalidad por causas violentas en la región de las Américas. Bol Of 
Sanit Panam 1993; 114:302-16. 
 
ZALUAR, A., et al. Violência: pobreza ou fraqueza institucional? Cad Saúde Pública 
1994; 24 10 supp 1:213-7. 
 
 
 
 
 
 



 

APÊNDICE A 
QUADRO 3 - Distribuição do número de óbitos geral por mês e ano. 1980-2009. Brasil, 2010 

Ano/ Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

1980 63486 60760 67759 61921 62545 65072 67667 61836 59206 61153 57044 62155 750727 
1981 63703 58923 64707 63170 64214 65558 68207 62514 58429 59452 58444 62886 750276 
1982 65313 59029 62674 59520 64908 64380 66166 64240 58400 60030 57022 59900 741614 
1983 64716 59784 67217 65203 64988 66678 67764 66807 61889 62340 60370 63391 771203 
1984 68429 63601 66676 68537 75823 72578 73722 70021 65329 63679 60158 61214 809825 
1985 63762 59982 66406 63853 68449 71892 71748 67135 63250 63704 62673 65325 788231 
1986 68954 60107 66463 65992 69333 71196 74622 70141 67016 67449 65205 65007 811556 
1987 69776 62368 67259 65373 70419 70129 68598 68569 63318 65829 61717 64462 799621 
1988 70329 63690 68391 67911 74098 76817 78497 72899 65093 65303 64321 66919 834338 
1989 67436 61767 66402 65631 72735 73707 79253 71022 64681 67087 62465 63548 815774 
1990 68960 59413 65344 63866 72257 75761 79274 72743 68237 67920 62024 61437 817284 
1991 64773 59714 65835 65888 69278 68990 74036 71123 67210 69205 62808 63999 803836 
1992 66827 65151 69242 66302 69307 69845 74911 74076 68547 69909 65537 66991 827652 
1993 70182 61674 72169 74160 80592 81986 80914 78902 70466 70609 67620 68091 878106 
1994 73410 68139 73071 73096 76446 80320 85674 76694 70430 69701 67235 72379 887594 
1995 75447 66431 73766 72894 80055 83228 82921 75931 70457 71535 68341 71951 893877 
1996 74912 68528 72832 72138 78134 81435 90823 83277 73937 72530 67094 72734 908883 
1997 74408 67052 73042 72345 76796 83639 83076 79383 72966 73784 69912 76512 903516 
1998 77118 70677 76528 74501 80820 88218 88924 79516 73776 74937 71739 74543 931895 
1999 79259 69685 78619 77738 84146 84713 85353 82420 74951 76169 72269 73144 938658 
2000 78500 72148 76922 76224 82134 81462 88653 85168 77708 78638 71720 76913 946686 
2001 80142 71838 77785 76432 82945 81579 88022 84303 79989 81161 76850 80446 961492 
2002 84021 75985 85001 78265 80839 82375 89219 84293 82429 83849 76483 80047 982807 
2003 82019 76864 83020 82291 86806 85409 92165 87628 84255 82664 78411 80808 1002340 
2004 81968 80325 89070 84249 88681 90565 91159 90861 83902 84161 78271 80861 1024073 
2005 83914 76582 84690 81655 87969 85591 92916 87535 81304 84464 78565 81642 1006827 
2006 85782 74710 83065 82991 93725 91811 94826 89748 85556 83927 80793 84757 1031691 
2007 84753 77590 87135 84608 91451 93711 96260 92351 85156 86476 80984 87349 1047824 
2008 87369 82316 88268 87239 93829 93119 96949 92206 88762 92064 84379 88641 1075141 
2009 88206 80036 90428 86760 92799 94023 98143 95531 86968 87203 84931 85670 1070698 

Total 2227874 2034869 2229786 2180753 2336521 2375787 2470462 2338873 2173617 2196932 2075385 2163722 26814045 
Fonte: DATASUS/ SIM 



 

APÊNDICE B 
QUADRO 4 - Distribuição do número de óbitos infantil por mês e ano. 1980-2009. Brasil, 2010 

Ano / Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

1980 17220 17373 20121 17620 15308 14235 13700 12707 12214 12517 12506 14503 180024 
1981 15847 15799 17562 16324 16298 14731 13607 11664 11090 12038 12904 15333 173197 
1982 16750 14675 15790 14381 14882 14387 14003 12474 11033 11342 11468 12438 163623 
1983 7090 6624 6308 6025 6200 5952 6512 6429 6023 6928 6671 7236 77998 
1984 7839 7404 7472 6680 6386 6596 6609 6389 6414 6846 6669 7072 82376 
1985 7048 6843 7089 6774 6715 7027 6948 7081 7165 7411 7577 8154 85832 
1986 8417 7577 8119 8175 7920 7541 7559 7820 7469 8310 8350 8697 95954 
1987 8612 7978 8400 7730 7701 7006 7376 7735 7320 8230 7777 8278 94143 
1988 8884 7993 8294 7749 7851 7564 7948 7356 7477 8052 7975 9020 96163 
1989 8743 8461 8735 9070 8758 8235 8674 8049 8142 8589 8049 8741 102246 
1990 9000 8582 8488 8182 8065 8099 7968 7857 8263 8768 8379 8988 100639 
1991 8575 8551 8848 8424 8730 8615 8284 8122 7934 8550 8413 8724 101770 
1992 8694 8187 8653 7826 8274 8114 7916 8106 7854 8410 8114 8767 98915 
1993 8854 8099 8578 8571 8826 8490 8596 8340 8163 9133 8729 9161 103540 
1994 9501 9212 9000 8559 8376 8042 8483 8359 8612 9644 8743 10524 107055 
1995 10619 9645 9684 9579 9401 9198 9584 9034 8925 9450 8966 10540 114625 
1996 6320 6043 6709 6731 7284 6830 6828 6168 5587 5500 5232 5737 74969 
1997 6012 5500 6301 6295 6662 6423 6092 5653 5356 5581 5475 6017 71367 
1998 6256 5967 6596 6238 6442 6675 6602 6149 5236 5149 4942 5409 71661 
1999 6125 5705 6516 6371 6604 6319 6232 5410 4985 5070 4950 5041 69328 
2000 6062 5836 6016 5905 6469 5996 6135 5507 5137 5083 4855 5170 68171 
2001 5311 4764 5369 5324 5836 5453 5471 5133 4790 4787 4706 4999 61943 
2002 5255 5019 5592 5202 5220 4968 5171 4728 4536 4582 4308 4335 58916 
2003 4909 4559 5390 5264 5459 4978 5118 4645 4349 4258 4243 4368 57540 
2004 4482 4518 5344 4767 4936 4663 4621 4336 4162 4190 3994 4170 54183 
2005 4497 4133 4686 4521 5053 4587 4612 4137 3874 3906 3655 3883 51544 
2006 4160 3741 4175 4252 4575 4283 4277 4092 3636 3638 3638 3865 48332 
2007 3842 3704 4232 4147 4211 3833 3828 3573 3351 3477 3509 3663 45370 
2008 3769 3502 3978 3761 4083 3764 3764 3505 3481 3459 3271 3652 43989 
2009 3645 3249 3707 3649 3836 3423 3569 3403 3102 3205 3189 3190 41167 

Total 232338 219243 235752 224096 226361 216027 216087 203961 195680 206103 201257 219675 2596580 
Fonte: DATASUS/ SIM 



 

APÊNDICE C 
QUADRO 5 – Distribuição do número de óbitos materna por mês período de 1996-2009. Brasil, 2010 

Ano / Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

1996 136 122 133 124 145 113 136 145 123 120 116 107 1520 
1997 168 162 172 137 139 169 135 148 142 159 171 149 1851 
1998 199 158 206 183 176 168 176 159 146 155 151 164 2041 
1999 163 157 169 174 170 159 170 136 127 153 124 166 1868 
2000 143 118 140 157 140 143 162 139 129 145 116 144 1676 
2001 158 103 140 141 142 125 121 137 122 122 135 131 1577 
2002 136 153 168 158 158 117 130 127 129 137 111 131 1655 
2003 143 135 154 155 151 101 123 122 126 123 137 114 1584 
2004 144 159 160 147 133 136 147 137 123 105 131 119 1641 
2005 152 129 158 146 146 155 140 110 129 122 120 113 1620 
2006 122 126 156 132 156 149 140 132 126 142 116 126 1623 
2007 148 113 154 154 139 140 129 123 140 110 122 118 1590 
2008 125 131 151 140 156 123 114 119 112 132 108 129 1540 
2009 147 93 130 115 99 101 145 155 120 117 128 113 1463 

Total 2084 1859 2191 2063 2050 1899 1968 1889 1794 1842 1786 1824 23249 
Fonte: DATASUS/ SIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APÊNDICE D 
QUADRO 6 - Distribuição do número de óbitos causas externas por mês período de 1980-2009. Brasil, 2010 

Ano / mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

1980 5926 5885 6096 5677 5398 5553 5424 5670 5614 6089 6113 6753 70198 
1981 6711 6127 6335 5712 5689 5411 5693 5671 5858 6026 6073 6520 71826 
1982 6629 6407 6062 5813 5961 5667 5839 5821 5817 6389 6289 6762 73456 
1983 7090 6624 6308 6025 6200 5952 6512 6429 6023 6928 6671 7236 77998 
1984 7839 7404 7472 6680 6386 6596 6609 6389 6414 6846 6669 7072 82376 
1985 7048 6843 7089 6774 6715 7027 6948 7081 7165 7411 7577 8154 85832 
1986 8417 7577 8119 8175 7920 7541 7559 7820 7469 8310 8350 8697 95954 
1987 8612 7978 8400 7730 7701 7006 7376 7735 7320 8230 7777 8278 94143 
1988 8884 7993 8294 7749 7851 7564 7948 7356 7477 8052 7975 9020 96163 
1989 8743 8461 8735 9070 8758 8235 8674 8049 8142 8589 8049 8741 102246 
1990 9000 8582 8488 8182 8065 8099 7968 7857 8263 8768 8379 8988 100639 
1991 8575 8551 8848 8424 8730 8615 8284 8122 7934 8550 8413 8724 101770 
1992 8694 8187 8653 7826 8274 8114 7916 8106 7854 8410 8114 8767 98915 
1993 8854 8099 8578 8571 8826 8490 8596 8340 8163 9133 8729 9161 103540 
1994 9501 9212 9000 8559 8376 8042 8483 8359 8612 9644 8743 10524 107055 
1995 10619 9645 9684 9579 9401 9198 9584 9034 8925 9450 8966 10540 114625 
1996 10474 10290 10112 9640 9438 9617 9484 9828 9612 9976 9508 11054 119033 
1997 10294 9577 10165 9166 9482 9535 9709 10212 9525 10205 10215 11311 119396 
1998 10668 9339 9957 9840 9889 9339 9482 9476 9258 9858 9815 10628 117549 
1999 10908 9718 9947 9686 9604 9169 9355 9733 9322 9813 9345 10264 116864 
2000 10511 9432 9854 9594 9757 9482 9731 9469 9704 10527 9322 10976 118359 
2001 10616 10204 10318 10362 9790 9563 9867 9475 9810 9928 9855 11166 120954 
2002 10638 9938 11470 10321 10368 9958 9974 10148 10298 11007 10700 11729 126549 
2003 11004 10242 11164 10517 10688 10440 10034 10436 10018 10460 10411 11243 126657 
2004 10925 10496 10310 10320 10617 10349 10162 10801 10926 11085 10332 11147 127470 
2005 11572 10633 10997 10381 10548 9967 10673 10621 9994 11095 10034 11118 127633 
2006 11376 10148 10720 10549 10688 10183 10790 10411 10449 10879 10343 11852 128388 
2007 11184 10306 11160 10925 10807 10693 10821 10737 10725 11053 10400 12221 131032 
2008 11394 11065 11741 10884 11091 10911 10751 11135 11034 11626 11505 12294 135431 
2009 11588 10599 11428 10849 11027 10416 10718 11017 10610 10976 11046 11389 131663 
Total 284294 265562 275504 263580 264045 256732 260964 261338 258335 275313 265718 292329 3223714 

Fonte: DATASUS/ SIM



 

 
APÊNDICE E 

QUADRO 7 – Distribuição das taxas de Inflação (IPCA), Desemprego mensal                                                 
e Renda. 1980-2009. Brasil, 2010 

 Mês. Ano 

IPCA                              
(Var. % mensal) 

IPCA                     
(Var. % 12 

meses) 
Taxa de desemprego 

Rendimento real 
médio do trabalhador                      

(Em R$) 
jan/80 6,62 0 7,31 0 
fev/80 4,62 0 7,18 0 
mar/80 6,04 0 7,24 0 
abr/80 5,29 0 6,56 0 
mai/80 5,7 0 6,72 0 
jun/80 5,31 0 6,58 0 
jul/80 5,55 0 6,54 0 

ago/80 4,95 0 6,52 0 
set/80 4,23 0 6,08 0 
out/80 9,48 0 6,04 0 
nov/80 6,67 0 5,81 0 
dez/80 6,61 77,2 5,42 0 
jan/81 6,84 80,1 7,6 0 
fev/81 6,4 81,8 7,9 0 
mar/81 4,97 81,3 8,2 0 
abr/81 6,46 82,5 8,4 0 
mai/81 5,56 84,3 8,2 0 
jun/81 5,52 87,2 8,0 0 
jul/81 6,26 70,8 8,3 0 

ago/81 5,5 80,9 8,4 0 
set/81 5,26 82,9 7,7 0 
out/81 5,08 74,8 7,5 0 
nov/81 5,27 73,9 7,7 0 
dez/81 5,93 77,6 7,0 0 
jan/82 6,97 72,8 9,2 0 
fev/82 6,64 76,2 8,1 0 
mar/82 5,71 77,6 8,2 0 
abr/82 5,89 74,2 6,7 0 
mai/82 6,66 78,5 7,2 0 
jun/82 7,1 82,0 6,9 0 
jul/82 6,36 82,8 6,9 0 

ago/82 5,97 83,0 6,7 0 
set/82 5,08 80,4 6,3 0 
out/82 4,44 75,8 6,0 0 
nov/82 5,29 77,0 5,6 0 
dez/82 7,81 83,3 5,1 0 
jan/83 8,64 85,5 7,2 0 
fev/83 7,86 84,9 7,5 0 
mar/83 7,34 86,2 8,1 0 
abr/83 6,58 90,1 8,1 0 
mai/83 6,48 91,1 7,8 0 
jun/83 9,88 99,4 7,7 0 
jul/83 10,08 109,0 7,6 0 

ago/83 9,11 111,7 7,7 0 
set/83 10,3 111,9 7,8 0 
out/83 8,87 117,6 7,5 0 
nov/83 7,38 125,1 7,2 0 
dez/83 8,68 129,1 6,7 0 
jan/84 9,67 134,6 8,2 0 
fev/84 9,5 138,6 8,7 0 
mar/84 8,94 127,4 9,2 0 
abr/84 9,54 132,9 8,9 0 
mai/84 9,05 142,8 9,3 0 



 

jun/84 10,08 138,0 8,8 0 
jul/84 9,72 143,5 8,4 0 

ago/84 9,35 150,8 8,3 0 
set/84 11,75 148,1 7,6 0 
out/84 10,44 147,2 7,3 0 
nov/84 10,53 155,2 6,9 0 
dez/84 11,98 165,7 6,1 0 
jan/85 11,76 167,8 7,1 0 
fev/85 10,87 173,6 7,3 0 
mar/85 10,16 171,5 7,2 0 
abr/85 8,2 169,9 6,9 0 
mai/85 7,2 167,1 6,6 0 
jun/85 8,49 152,1 6,3 0 
jul/85 10,31 159,5 6,0 0 

ago/85 12,05 165,5 5,6 0 
set/85 11,12 157,2 5,2 0 
out/85 10,62 158,6 4,7 0 
nov/85 13,97 171,0 4,3 0 
dez/85 15,07 182,0 3,8 0 
jan/86 14,37 199,2 4,7 0 
fev/86 12,72 209,9 5,0 0 
mar/86 4,77 187,7 4,9 0 
abr/86 0,78 159,2 4,6 0 
mai/86 1,4 137,6 4,5 0 
jun/86 1,27 125,6 4,2 0 
jul/86 1,71 109,9 4,0 0 

ago/86 3,55 82,7 3,9 0 
set/86 1,72 64,1 3,6 0 
out/86 1,9 53,0 3,2 0 
nov/86 5,45 45,7 2,9 0 
dez/86 11,65 63,7 2,6 0 
jan/87 13,21 75,1 3,5 0 
fev/87 12,64 72,8 3,6 0 
mar/87 16,37 92,5 3,7 0 
abr/87 19,1 125,5 3,7 0 
mai/87 21,45 160,6 4,3 0 
jun/87 19,71 219,2 4,9 0 
jul/87 9,21 241,5 4,9 0 

ago/87 4,87 223,0 4,6 0 
set/87 7,78 205,3 4,4 0 
out/87 11,22 224,1 4,3 0 
nov/87 15,08 257,2 3,9 0 
dez/87 14,15 242,2 3,2 0 
jan/88 18,89 243,1 4,1 0 
fev/88 15,7 238,9 4,9 0 
mar/88 17,6 252,5 4,8 0 
abr/88 19,29 324,2 4,4 0 
mai/88 17,42 344,8 4,3 0 
jun/88 22 329,2 4,2 0 
jul/88 21,91 349,9 4,2 0 

ago/88 21,59 387,2 4,4 0 
set/88 27,45 485,6 4,2 0 
out/88 25,62 509,7 3,9 0 
nov/88 27,94 615,7 3,6 0 
dez/88 28,7 681,1 3,3 0 
jan/89 37,49 777,9 4,2 0 
fev/89 16,78 814,5 4,4 0 
mar/89 6,82 669,5 4,5 0 
abr/89 8,33 599,8 4,2 0 
mai/89 17,92 606,5 3,6 0 



 

jun/89 28,65 578,1 3,6 0 
jul/89 27,74 631,4 3,4 0 

ago/89 33,71 675,4 3,5 0 
set/89 37,56 727,0 3,4 0 
out/89 39,77 706,3 3,3 0 
nov/89 47,82 1191,2 2,7 0 
dez/89 51,5 1716,7 2,7 0 
jan/90 67,55 2052,6 3,6 0 
fev/90 75,73 2633,7 3,8 0 
mar/90 82,39 3821,6 4,4 0 
abr/90 15,52 4141,6 5,2 0 
mai/90 7,59 3432,2 5,7 0 
jun/90 11,75 2798,9 5,3 0 
jul/90 12,92 2382,1 4,9 0 

ago/90 12,88 1773,4 4,9 0 
set/90 14,41 1383,4 4,6 0 
out/90 14,36 892,3 4,6 0 
nov/90 16,81 612,8 4,6 0 
dez/90 18,44 417,3 4,5 0 
jan/91 20,75 829,4 5,7 0 
fev/91 20,72 636,0 5,9 0 
mar/91 11,92 318,7 6,4 0 
abr/91 4,99 272,7 6,1 0 
mai/91 7,43 272,4 6,2 0 
jun/91 11,19 260,7 5,3 0 
jul/91 12,41 259,3 4,1 0 

ago/91 15,63 252,8 4,4 0 
set/91 15,63 246,8 4,7 0 
out/91 20,23 250,8 4,7 0 
nov/91 25,21 276,2 4,9 0 
dez/91 23,71 357,2 4,6 0 
jan/92 25,94 441,9 5,3 0 
fev/92 24,32 433,0 6,8 0 
mar/92 21,4 439,7 6,8 0 
abr/92 19,93 503,2 6,6 0 
mai/92 24,86 562,5 7,0 1 
jun/92 20,21 616,3 5,5 1 
jul/92 21,83 618,0 5,7 1 

ago/92 22,14 599,3 6,3 1 
set/92 24,63 672,1 6,2 1 
out/92 25,24 676,1 6,3 1 
nov/92 22,49 679,1 6,3 2 
dez/92 25,24 727,2 5,0 2 
jan/93 30,35 777,3 6,5 3 
fev/93 24,98 713,6 6,3 3 
mar/93 27,26 820,2 6,3 4 
abr/93 27,75 854,3 6,6 6 
mai/93 27,69 871,0 5,7 8 
jun/93 30,07 909,1 5,3 10 
jul/93 30,72 972,2 5,6 13 

ago/93 32,96 1120,1 5,7 18 
set/93 35,69 1170,7 5,5 24 
out/93 33,92 1154,3 5,4 31 
nov/93 35,56 1410,0 5,2 44 
dez/93 36,84 1491,3 5,0 64 
jan/94 41,31 1611,9 5,9 87 
fev/94 40,27 1823,1 5,9 124 
mar/94 42,75 1979,0 6,3 190 
abr/94 42,68 2198,9 5,8 266 
mai/94 44,03 2406,5 5,6 361 



 

jun/94 47,43 2627,9 5,9 478 
jul/94 6,84 2188,9 5,8 606 

ago/94 1,86 1611,3 5,9 633 
set/94 1,53 1156,6 5,3 645 
out/94 2,62 803,0 4,9 652 
nov/94 2,81 595,0 4,3 708 
dez/94 1,71 398,8 3,8 796 
jan/95 1,7 259,3 4,7 730 
fev/95 1,02 154,0 4,5 767 
mar/95 1,55 72,4 4,8 777 
abr/95 2,43 135,7 4,7 810 
mai/95 2,67 84,9 4,7 854 
jun/95 2,26 29,1 4,9 867 
jul/95 2,36 21,0 5,2 905 

ago/95 0,99 19,5 5,2 914 
set/95 0,99 21,5 5,5 928 
out/95 1,41 20,1 5,4 952 
nov/95 1,47 20,1 5,2 996 
dez/95 1,56 18,7 5,0 1.060 
jan/96 1,34 16,3 5,6 1.006 
fev/96 1,03 15,7 6,2 1.028 
mar/96 0,35 15,3 6,7 1.017 
abr/96 1,26 13,7 6,5 1.028 
mai/96 1,22 15,2 6,3 1.064 
jun/96 1,19 14,0 6,3 1.081 
jul/96 1,11 11,7 6,0 1.108 

ago/96 0,44 10,9 6,0 1.128 
set/96 0,15 9,8 5,6 1.115 
out/96 0,3 9,1 5,4 1.122 
nov/96 0,32 8,5 4,9 1.137 
dez/96 0,47 8,8 4,3 1.232 
jan/97 1,18 6,7 5,5 1.137 
fev/97 0,5 6,2 5,9 1.135 
mar/97 0,51 6,4 6,3 1.129 
abr/97 0,88 6,2 6,1 1.146 
mai/97 0,41 6,8 6,4 1.170 
jun/97 0,54 6,7 6,8 1.161 
jul/97 0,22 5,4 6,5 1.177 

ago/97 -0,02 4,9 6,4 1.200 
set/97 0,06 4,5 6,1 1.198 
out/97 0,23 3,0 6,2 1.233 
nov/97 0,17 4,2 5,8 1.246 
dez/97 0,43 4,2 5,5 1.349 
jan/98 0,71 2,9 7,9 1.238 
fev/98 0,46 3,8 8,4 1.225 
mar/98 0,34 3,4 8,9 1.209 
abr/98 0,24 3,4 8,9 1.202 
mai/98 0,5 4,0 8,9 1.204 
jun/98 0,02 3,3 8,7 1.204 
jul/98 -0,12 2,6 8,7 1.225 

ago/98 -0,51 2,2 8,5 1.227 
set/98 -0,22 1,4 8,3 1.224 
out/98 0,02 0,6 8,0 1.233 
nov/98 -0,12 0,8 7,8 1.283 
dez/98 0,33 1,0 7,1 1.376 
jan/99 0,7 1,2 8,4 1.251 
fev/99 1,05 1,2 8,5 1.241 
mar/99 1,1 3,0 8,9 1.247 
abr/99 0,56 3,6 8,8 1.222 
mai/99 0,3 4,2 8,4 1.231 



 

jun/99 0,19 3,8 8,4 1.249 
jul/99 1,09 4,5 8,1 1.234 

ago/99 0,56 5,9 8,3 1.249 
set/99 0,31 5,6 8,0 1.248 
out/99 1,19 6,0 8,2 1.242 
nov/99 0,95 6,4 8,0 1.299 
dez/99 0,6 6,6 7,1 1.400 
jan/00 0,62 7,6 8,4 1.311 
fev/00 0,13 7,2 8,9 1.289 
mar/00 0,22 6,5 9,0 1.266 
abr/00 0,42 4,5 8,5 1.285 
mai/00 0,01 5,3 8,4 1.288 
jun/00 0,23 5,9 8,1 1.322 
jul/00 1,61 4,6 7,9 1.318 

ago/00 1,31 5,8 7,8 1.330 
set/00 0,23 6,5 7,3 1.348 
out/00 0,14 5,3 7,5 1.367 
nov/00 0,32 5,7 6,8 1.378 
dez/00 0,59 5,5 5,6 1.514 
jan/01 0,57 5,0 6,3 1.367 
fev/01 0,46 6,2 6,4 1.353 
mar/01 0,38 6,0 6,9 1.344 
abr/01 0,58 3,3 7,0 1.362 
mai/01 0,41 4,3 7,6 1.354 
jun/01 0,52 6,9 7,0 1.365 
jul/01 1,33 6,8 6,7 1.400 

ago/01 0,7 5,7 6,8 1.377 
set/01 0,28 5,2 6,8 1.391 
out/01 0,83 6,0 7,1 1.398 
nov/01 0,71 6,6 7,0 1.387 
dez/01 0,65 6,9 6,4 1.490 
jan/02 0,52 6,4 7,5 1.428 
fev/02 0,36 6,6 7,8 1.423 
mar/02 0,6 6,6 7,8 1.375 
abr/02 0,8 5,2 8,2 1.379 
mai/02 0,21 6,3 8,5 1.415 
jun/02 0,42 7,1 8,3 1.398 
jul/02 1,19 5,8 8,2 1.430 

ago/02 0,65 5,9 8,1 1.403 
set/02 0,72 6,5 8,3 1.372 
out/02 1,31 7,3 8,1 1.374 
nov/02 3,02 10,1 7,8 1.351 
dez/02 2,1 11,2 6,2 1.329 
jan/03 2,25 12,7 11,2 1.272 
fev/03 1,57 15,4 11,6 1.262 
mar/03 1,23 15,6 12,1 1.244 
abr/03 0,97 14,0 12,4 1.238 
mai/03 0,61 15,7 12,8 1.213 
jun/03 -0,15 14,9 13,0 1.218 
jul/03 0,2 12,5 12,8 1.204 

ago/03 0,34 8,4 13,0 1.219 
set/03 0,78 10,5 12,9 1.192 
out/03 0,29 9,0 12,9 1.188 
nov/03 0,34 7,6 12,2 1.185 
dez/03 0,52 6,7 10,9 1.186 
jan/04 0,76 5,6 11,7 1.197 
fev/04 0,61 5,4 12,0 1.201 
mar/04 0,47 6,2 12,8 1.216 
abr/04 0,37 4,8 13,1 1.207 
mai/04 0,51 4,4 12,2 1.191 



 

jun/04 0,71 4,4 11,7 1.204 
jul/04 0,91 6,2 11,2 1.214 

ago/04 0,69 6,5 11,4 1.195 
set/04 0,33 5,6 10,9 1.218 
out/04 0,44 5,3 10,5 1.200 
nov/04 0,69 5,9 10,6 1.209 
dez/04 0,86 6,6 9,6 1.181 
jan/05 0,58 6,6 10,2 1.211 
fev/05 0,59 6,3 10,6 1.221 
mar/05 0,61 6,0 10,8 1.218 
abr/05 0,87 6,1 10,8 1.200 
mai/05 0,49 6,6 10,2 1.183 
jun/05 -0,02 6,6 9,4 1.202 
jul/05 0,25 5,6 9,4 1.231 

ago/05 0,17 4,6 9,4 1.241 
set/05 0,35 4,2 9,6 1.238 
out/05 0,75 5,1 9,6 1.224 
nov/05 0,55 5,0 9,6 1.233 
dez/05 0,36 4,4 8,3 1.251 
jan/06 0,59 3,9 9,2 1.231 
fev/06 0,41 4,5 10,1 1.250 
mar/06 0,43 5,4 10,4 1.251 
abr/06 0,21 4,1 10,4 1.254 
mai/06 0,1 3,9 10,2 1.272 
jun/06 -0,21 3,3 10,4 1.281 
jul/06 0,19 2,4 10,7 1.268 

ago/06 0,05 2,7 10,6 1.278 
set/06 0,21 3,0 10,0 1.266 
out/06 0,33 2,1 9,8 1.288 
nov/06 0,31 2,2 9,5 1.291 
dez/06 0,48 2,3 8,4 1.304 
jan/07 0,44 2,6 9,3 1.290 
fev/07 0,44 2,8 9,9 1.315 
mar/07 0,37 3,4 10,1 1.314 
abr/07 0,25 2,6 10,1 1.317 
mai/07 0,28 3,1 10,1 1.322 
jun/07 0,28 3,3 9,7 1.315 
jul/07 0,24 3,1 9,5 1.299 

ago/07 0,47 3,5 9,5 1.293 
set/07 0,18 3,2 9,0 1.297 
out/07 0,3 3,2 8,7 1.304 
nov/07 0,38 3,3 8,2 1.322 
dez/07 0,74 3,7 7,4 1.333 
jan/08 0,54 4,0 8,0 1.333 
fev/08 0,49 4,0 8,7 1.348 
mar/08 0,48 4,1 8,6 1.340 
abr/08 0,55 4,5 8,5 1.353 
mai/08 0,79 4,6 7,9 1.341 
jun/08 0,74 5,7 7,8 1.337 
jul/08 0,53 5,7 8,1 1.339 

ago/08 0,28 5,4 7,6 1.367 
set/08 0,26 4,7 7,6 1.379 
out/08 0,45 5,3 7,5 1.362 
nov/08 0,36 5,4 7,6 1.374 
dez/08 0,28 4,9 6,8 1.381 
jan/09 0,48 4,7 8,2 1.411 
fev/09 0,55 4,2 8,5 1.409 
mar/09 0,2 4,1 9,0 1.407 
abr/09 0,48 4,4 8,9 1.397 
mai/09 0,47 4,6 8,8 1.381 



 

jun/09 0,36 4,3 8,1 1.377 
jul/09 0,24 3,6 8,0 1.384 

ago/09 0,15 3,6 8,1 1.397 
set/09 0,24 3,8 7,7 1.405 
out/09 0,28 3,2 7,5 1.405 
nov/09 0,41 3,1 7,4 1.404 
dez/09 0,37 3,9 6,8 1.391 

 Fonte: IBGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APÊNDICE F 
QUADRO 8 – Distribuição da Mortalidade Geral, Inflação (IPCA) e Desemprego anual. 1980-2009. 

BRASIL, 2010 

ANO 
Mortalidade 
N absoluto  

Taxa de 
mortalidade - 

(%)  
Inflação – IPCA - 

(% a.a.)  Desemprego  

1980 750727 69,1 99,25 6,50 
1981 750276 66,6 95,62 7,89 
1982 741614 64,1 104,80 6,91 
1983 771203 61,5 164,01 7,57 
1984 809825 59 215,26 8,14 
1985 788231 56,7 242,23 5,90 
1986 811556 54,5 79,66 3,98 
1987 799621 52,6 363,41 4,08 
1988 834338 50,8 980,21 4,18 
1989 815774 48,9 1972,91 3,63 
1990 817284 47 1620,97 4,65 
1991 803836 45,1 472,70 5,24 
1992 827652 43,3 1119,10 6,14 
1993 878106 41,4 2477,15 5,74 
1994 887594 39,5 916,46 5,43 
1995 893877 37,9 22,41 4,96 
1996 908883 36,4 9,56 5,80 
1997 903516 34,8 5,22 6,14 
1998 931895 33,2 1,66 8,34 
1999 938658 31,7 8,94 8,25 
2000 946686 30,1 5,97 7,84 
2001 961492 29,2 7,67 6,83 
2002 982807 28,4 12,53 7,88 
2003 1002340 27,5 9,30 10,47 
2004 1024073 26,6 7,60 9,71 
2005 1006827 25,8 5,69 10,20 
2006 1031691 25 3,14 9,22 
2007 1047824 24,1 4,46 8,92 
2008 1075141 23,3 5,90 7,80 
2009 1070698 22,5 4,31 8,31 

                    Fonte: DATASUS/ IBGE/Pop - DEPIS_TMI/ IBGE/SNIPC - PRECOS_IPCAG/   
IBGE/PME antiga - PME12_TDA12  


