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RESUMO  

Este artigo analisa as despesas em saúde executadas com receitas próprias dos 

municípios brasileiros no ano de 2010. Utilizaram-se três fontes secundárias: Sistema de 

Informação em Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD). O modelo do estudo foi não experimental e utilizou-se de estatística descritiva 

e regressão linear múltipla. Selecionados doze tipos de despesas, observou-se que, em 

2010, otipo de gasto em saúde mais expressivo foi com pessoal e encargos sociais.  A 

Mortalidade Infantil e a Transferência de Recursos da União apresentaram-se como 

variáveis com maior significância estatística para explicar os gastos em saúde com 

recursos próprios dos municípios. O estudo sinaliza para iniquidades na distribuição dos 

encargos fiscais entre os cidadãos brasileiros no setor saúde, uma vez que comparando 

municípios de diferentes regiões, faixas populacionais e condições socioeconômicas 

foram percebidas diferenças relevantes entre os níveis de gastos per capita. 

INTRODUÇÃO 

A literatura sobre federalismo fiscal ocupa-se, em grande parte, com o estudo de efeitos 

da descentralização de políticas públicas, não necessariamente desejáveis de um ponto 

de vista geral ou consistentes com requisitos de eficiência e eficácia global¹. O debate 

tem dividido opiniões em torno de, pelo menos, duas posições polares. De um lado 

concepções orientadas normativamente em sentido favorável à descentralização 

enfatizam vantagens como a maior capacidade de adaptação às preferências dos 

cidadãos, eficiência na composição de custos pela possibilidade de explorar vantagens 

locais, maior eficiência na gestão ou participação dos cidadãos nos temas de seu 

interesse 2 3 4. Em sentido contrário, estão aqueles que enfatizam problemas 

desencadeados a partir da descentralização, como o aprofundamento de desigualdades, 

aumento dos níveis de corrupção, perdas na economia de escala ou vulnerabilidade de 
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governos locais a externalidades negativas laterais 1 5. Esse segundo argumento aponta 

para duas alternativas: manter centralizadas determinadas atribuições e estruturas ou 

construir mecanismos de coordenação vertical e horizontal que possam, mesmo em um 

sistema descentralizado, em alguma medida, compensar os efeitos negativos acima 

descritos. 

A descentralização da gestão de serviços e dos recursos financeiros na política pública 

de saúde do Brasil respondeu a pressões centrífugas e gerou iniciativas fragmentadas 

por parte dos gestores locais na organização dos respectivos sistemas de saúde, 

configurando um padrão que veio a ser denominado municipalismo autárquico, 

dominante nos primeiros anos pós Constituição Federal de 1988 6. Para solucionar este 

problema e remediar tendências dispersivas quanto aos objetivos da política de saúde 

foram estabelecidos mecanismos que conferiram maior capacidade de coordenação à 

União 6 7 8. 

Os mecanismos se deram em grande medida pela formação de arenas se pactuação 

intergovernamentais, definição de instrumentos de programação regional e indução de 

ações e programas por meio de transferências condicionadas de recursos para os 

municípios. Além de contribuir para promover a equidade e integralidade da atenção à 

saúde, articulando os diferentes sistemas municipais de modo a integrá-los e dar 

uniformidade de tratamento, tais iniciativas convergiram para requerimentos de 

eficiência e eficácia global. Entretanto, isso não eliminou problemas relacionados as 

desigualdades entres as unidades federativas no que se refere a capacidade de ofertar 

ações e serviços, inclusive em relação aos recursos disponíveis para este fim. 

É relevante destacar que o orçamento da saúde dos municípios é formado a partir de, 

basicamente, dois fluxos. De um lado, os recursos que são originários de transferências 

intergovernamentais, fundo a fundo, sejam a parti r da União – como majoritariamente 

ocorre – seja dos estados. De outro lado, são extraídos do conjunto das receitas 

municipais formadas pelos impostos arrecadados nesta esfera de governo mais os 

recebidos mediantes transferências intergovernamentais obrigatórias, por força 

constitucional ou legal. No primeiro caso, as transferências são regulamentadas por 

meio de normas infralegais editadas pelo Ministério da Saúde. No segundo, a destinação 

de recursos próprios de cada esfera de governo foi disciplinada pela Emenda 

Constitucional 29/2000, a qual foi regulamentada pela Lei 141/2012 e detalhada, para 
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efeitos de acompanhamento pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de 

Saúde, pela Resolução 322/2003 do Conselho Nacional de Saúde 9. 

O problema reside que o conjunto de recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos 

de Saúde (ASPS) pelos governos parecem ser insuficientes para as necessidades de um 

sistema universal de saúde 10 11. Uma série de dificuldades apontam para o 

subfinanciamento do setor, dentre as quais as indefinições de fontes de financiamento 

estáveis e a redução da participação da União no total das despesas de saúde 12 13 14. 

Diante desse impasse, espera-se que os municípios, unidades com menor poder de 

arrecadação e com maiores responsabilidades executoras, enfrentem dificuldades 

adicionais. 

Antes do SUS, de acordo com boletim do SIOPS, a participação dos municípios no 

conjunto das receitas públicas com saúde era de apenas 7%. Em 2010, esse valor saltou 

para 28%. Nesse mesmo ano, 44,7% dos municípios destinaram mais de 20% de seu 

orçamento para a saúde, e apenas 0,3% deixaram de aplicar o mínimo de 15%. Em tais 

circunstâncias, obviamente, fica comprometida a alocação de recursos para outras áreas 

de políticas públicas, muitas delas com relevante impacto sobre as próprias condições 

de saúde das populações locais como as de esporte e lazer, habitação e saneamento.  

Pressupõe-se que em um contexto de financiamento inadequado, a inserção espacial, 

atravessada pelo arranjo federativo trino no caso brasileiro, pode se tornar um fator de 

desigualdade nas relações entre Estado e cidadão. Isto ocorreria na medida em que 

possa implicar, para muitas jurisdições locais, no recebimento de menores níveis de 

transferência de recursos federais ou em uma maior contribuição per capita para que o 

poder público venha garantir os mesmos direitos concedidos a qualquer cidadão 

brasileiro. E neste ponto, ainda, além do dimensionamento de tais iniquidades fiscais, 

menos ainda se sabe acerca da natureza dos fatores capazes de explica-las.  

A distribuição do peso dos encargos fiscais incidentes sobre cidadãos pertencentes a 

diferentes unidades da federação, regiões ou municipalidades é a dimensão da 

descentralização abordada neste artigo. O objetivo é analisar o gasto em saúde com 

recursos próprios dos municípios. Busca-se associar o gasto com algumas variáveis 

independentes identificadas nos municípios para uma primeira leitura sobre as 

iniquidades no gasto per capita em saúde. Enfatiza-se o município como unidade de 
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análise por dois principais motivos. O primeiro, considera-se que o processo de 

descentralização, apesar de incentivado pela transferência de recursos, vem 

acompanhado por uma crescente necessidade de aumento da contribuição dos 

municípios na formação do gasto público. O segundo, parte da relevante diversidade 

territorial, política e socioeconômica dos municípios brasileiros, os quais, apesar de 

estarem gastando mais com saúde, apresentam diferenças significativas entre si em 

relação à contribuição dos cidadãos à formação dos orçamentos municipais de saúde.  

 

MÉTODO 

Este artigo mobilizou resultados da pesquisa “Direitos Iguais, Relações Desiguais: 

transferências intergovernamentais e escolhas orçamentárias no setor saúde em 

municípios de pequeno porte”, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Minas Gerais – FAPEMIG e realizada no período 2013-2015. 

Foram utilizadas três fontes de dados distintas para a construção da base de dados 

analisada. A primeira estava no disponível no Sistema de Informação em Orçamentos 

Públicos em Saúde (SIOPS/DATASUS), ano de 2010. A segunda foi a Pesquisa de 

Assistência Médico-Sanitário e CENSO, realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), referente ao ano de 2009 e 2010, respectivamente. Por 

fim, temos o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. A base de dados final 

contou com 5.526 municípios, tendo sido excluídos apenas 39 municípios por não 

terem declarado nenhum tipo de gasto ao SIOPS. Desses, 24 tinham até 20.000 

habitantes, 10 entre 20.001 e 50.000 habitantes, 2 entre 50.001 e 100.000 habitantes e 

entre 100.001 e 200.000 habitantes, e, por fim, um município acima de 400.000 

habitantes. A escolha do ano de 2010 para aferição dos dados fiscais veio no sentido de 

isolar um período em que as regras setoriais para formação das receitas e despesas de 

saúde nos municípios se encontravam estabilizadas, considerando as diretivas do Pacto 

pela Saúde (Portaria MS 399/2006) e da Emenda Constitucional 29/2000. 

A variável dependente foi o gasto per capita com saúde executado com receitas próprias 

dos governos municipais. A ideia foi buscar categorias que permitissem a avaliação do 

peso de fatores envolvidos na produção própria de serviços - como a força de trabalho, 

investimentos de capital, itens de custeio (materiais, manutenção, medicamentos) – bem 

como da compra complementar de serviços – serviços médicos e laboratoriais, 

sentenças judiciais, etc. – e que poderiam ser afetados, principalmente, pelo porte 
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populacional dos municípios. Importante notar que, no ano estudado, a natureza das 

informações fiscais é declaratória e não obrigatória. Por isso, é possível que haja 

subdeclaração quanto os gastos próprios por parte dos municípios. Ressalta-se que os 

valores utilizados na base dos dados referem-se à receita empenhada para o gasto em 

saúde no ano correspondente. 

Para a transformação do gasto em per capita, utilizou-se como denominador a 

população informada pelo IBGE para 2010. Quando distribuída a frequência desta 

variável, ela tendeu a uma concentração à esquerda do histograma e apresentou uma 

grande quantidade de valores extremos. Por esse motivo, priorizou-se pela mediana na 

descrição da medida de centro, medida essa menos influenciada pela distribuição dos 

dados do que a média. Buscando um melhor ajuste da variável dependente, adotou-se o 

seu logaritmo, o que diminuiu a sua variância e levou a uma forma tendendo à 

Gaussiana.  

As variáveis independentes referem-se a aspectos relacionados à região e número de 

habitantes, às condições de saúde, à rede assistencial instalada e aos incentivos para sua 

manutenção. 

A variável regional foi selecionada pelo fato de a política de saúde ser atravessada por 

desigualdades regionais, as quais se manifestam também sob capacidades diferentes de 

captar recursos orçamentários pelas municipalidades. Historicamente, as regiões 

Sudeste e Sul concentram profissionais e serviços, como também apresentam valores 

superiores de repasse de recursos em relação às demais regiões, mas com a 

implementação do SUS, estratégias de redução das desigualdades entre os per capita 

das unidades federadas foram deflagradas 15. 

O porte populacional justifica-se pelo tamanho populacional imprimir diferentes 

exigências e desafios para a execução da política. Sistemas de saúde necessitam de uma 

complexidade de serviços e ações não exequíveis no âmbito da maioria dos governos 

locais, em virtude de uma série de motivos, entre os quais a necessidade de garantir 

eficiência e eficácia das ações em saúde. Isso pode fazer com que os maiores valores 

das transferências da União concentrem-se em cidades que possuem maior capacidade 

instalada, bem como maior densidade tecnológica e populacional, e, por isso, tornam-se 

referência para atender necessidades regionais. Para a construção dessa variável, 
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utilizaram-se dados do IBGE e a mesma categorização do SIOPS para a distribuição 

relativa da população residente por classes de tamanho da população dos municípios. 

Para captar as condições de saúde dos municípios optou-se pelo uso da proporção de 

idosos e da mortalidade infantil e IDHM Renda, disponíveis no PNUD. Espera-se que 

as condições crônicas gerem repercussões econômicas significativas nos países, e em 

nosso caso nos municípios, devido à sua manifestação dar-se em períodos longos e, em 

alguns casos, tenderem a apresentar-se de forma definitiva 16. Como a prevalência de 

doenças crônicas é maior entre os idosos, usou-se como indicador a proporção de idosos 

por cem, a qual é a razão entre a população de 65 anos ou mais de idade e a população 

total multiplicada por 100. A Mortalidade Infantil, número de crianças que não deverão 

sobreviver ao primeiro ano de vida em cada 1000 crianças nascidas vivas, está entre um 

dos melhores indicadores do nível de vida e bem-estar social de uma população 17. 

Como havia alta correlação entre IDHM Renda e os demais componentes do modelo, 

especialmente mortalidade infantil, gerando multilinearidade, ela foi excluída. 

Em relação à rede assistencial instalada, duas variáveis foram utilizadas no estudo. Uma 

delas é binária e indica se existe pelo menos um contrato de serviço privado de saúde 

feito exclusivamente com recursos do município. Como esses contratos são feitos 

exclusivamente com recursos próprios, possivelmente, inclui aqueles feitos fora dos 

valores da TABELA SUS, bem como contratando prestadores em outros municípios, o 

que pode indicar alguma flexibilização dos municípios para ofertar serviços que não 

estão acordados previamente nos pactos regionais. Além da relação imbricada entre 

sistema público e privado no Brasil, essa variável pode indicar a que, dentre outras 

ações de dependência, necessita da compra de serviços prestados. A outra variável 

referente à rede de serviços foi identificada a partir do montante de recursos transferidos 

da União para os fundos municipais. Essa foi construída e categorizada a partir das 

informações contidas também no SIOPS.  

Após identificar as variáveis, descreveram-se os gastos com saúde com recursos 

próprios dos municípios a partir dos tipos de despesas selecionados no SIOPS. No 

momento seguinte, buscou-se identificar as associações entre essa variável e as 

independentes selecionadas. O método utilizado foi o de Mínimos Quadrados 

Ordinários – MQO. Esse método é usado para estimar os parâmetros de regressão 

múltipla que nos ajudarão a entender a variabilidade da nossa variável dependente, que 
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é contínua. Esse método é limitado para este estudo, pois não temos dados longitudinais 

e nem variáveis controladas para realizarmos inferências diretas 18. As possíveis 

endogeneidades do modelo não foram tratadas por falta de bons instrumentos indicados 

pela literatura. Por isso, todas as análises da seção de resultados foram em termos de 

associações. Por fim, ressalta-se que a magnitude e a direção das variáveis podem ser 

afetadas por omissão de termos explicativos, como pode ocorrer em qualquer estimação 

na área das Ciências Humanas e Sociais. É importante que o leitor mantenha isso em 

mente ao analisar os resultados que serão apresentados. RESULTADOS 

Uma análise inicial das medidas de centro do gasto per capita em ASPS com recursos 

próprios dos municípios foi sumarizada no gráfico 1. Ele mostrou alguns padrões do uso 

dos recursos. Considerando doze tipos de gasto proveniente do orçamento municipal, no 

ano de 2010, o gasto per capita mediano foi de R$ 228,89. 

 

Gráfico 1 – Gasto per capta mediano em saúde por tipo de despesa com recursos 

próprios dos municípios, Brasil, 2010. 

Fonte: SIOPS, 2010 
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A partir do gráfico 1, observa-se também que as despesas com pagamento de ‘pessoal e 

encargos sociais’ possui uma mediana de R$ 173,71. Isso representa cerca de 75,9% da 

mediana do gasto total com saúde. ‘Serviços médicos, hospitalares, odontológicos e 

laboratoriais’, ou seja, despesas com o pagamento de serviços sob a gestão do 

Município, contratados ou conveniados com o SUS, representam um segundo tipo de 

despesa que mereceu destaque, com mediana de apenas R$ 16,38.  

Dois tipos de despesas voltam-se para gastos com medicamento. A aquisição de todos 

os medicamentos utilizados pela rede ambulatorial e hospitalar dos municípios, 

inclusive os medicamentos componentes da Assistência Farmacêutica Básica, 

apresentou uma mediana de R$ 11,82. Já os medicamentos que foram informados como 

‘distribuídos gratuitamente’, isto é, disponibilizados aos cidadãos para o tratamento de 

doenças, obteve uma mediana de R$ 7,51. Mas, apenas um terço dos municípios, 

exatamente 1.674, comunicarem despesas com medicamentos distribuídos 

gratuitamente em 2010. 

A aquisição de ‘equipamentos e material permanente’, apresentam uma despesa 

mediana de apenas R$ 6,22. As despesas com material, dentre os quais os distribuídos 

gratuitamente (‘assistência social’), ‘hospitalar’, ‘odontológico’ e ‘laboratorial’ 

possuem gastos mediano per capita menor do que R$ 5,5. Gastos com ‘Transporte’, 

‘manutenção e conservação de máquinas e equipamentos’, e ‘sentenças judiciais’ 

apresentaram uma despesa mediana inferior a R$ 1,00 per capita. 

A tabela 1 traz um exercício de associação entre os cinco tipos de maior despesa per 

capita e uma das variáveis independentes (porte populacional) que, a princípio, pode 

explicar algumas iniquidades, devido as diferentes exigências de economia de escala de 

serviços entre os municípios. 
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Tabela 1 - Medidas de Centro e de Variação por Tipo de Gasto Financiado Per 

Capita por Recursos Próprios dos Municípios Brasileiros por Porte Populacional, 

ano de 2010. 

 

Tipo de Gasto Porte Populacional N % Mediana 
Desvio 

Padrão 

 

Pessoal e 

Encargos 

Menos de 20.000 3.889 70,4 186,09 101,80 

20.001 – 50.000 1032 18,7 146,36 86,81 

50.001 – 100.000 323 5,8 147,85 89,17 

100.001  – 200.000 148 2,7 149,30 93,68 

200.001  –400.000 81 1,5 173,48 82,70 

Mais de 400.000 51 0,9 185,53 91,82 

 Total 5.524 100 173,71 99,87 

Serviços 

médicos, 

hospitalares, 

odontológicos e 

laboratoriais 

Menos de 20.000 1.870 69,4 15,89 49,10 

20.001 – 50.000 464 17,2 11,12 47,88 

50.001 – 100.000 178 6,6 25,14 75,30 

100.001  – 200.000 100 3,7 23,31 77,34 

200.001  –400.000 50 1,9 45,24 104,53 

Mais de 400.000 33 1,2 87,25 90,27 

 Total 2.695 100 16,38 56,02 

Medicamentos 

Menos de 20.000 3.883 70,5 13,82 23,53 

20.001 – 50.000 1.032 18,8 9,05 12,97 

50.001 – 100.000 323 5,9 7,38 12,75 

100.001  – 200.000 144 2,6 7,17 14,17 

200.001  –400.000 79 1,4 8,13 8,87 

Mais de 400.00 44 0,8 9,72 8,56 

 Total 5.505 100 11,82 21,31 

Medicamento 

Gratuito 

Menos de 20.000 1.159 69,2 9,44 26,24 

20.001 – 50.000 314 18,8 5,67 10,82 

50.001 – 100.000 106 6,3 5,50 8,01 

100.001  – 200.000 48 2,9 7,27 9,08 

200.001  –400.000 32 1,9 5,85 6,07 

Mais de 400.000 15 0,9 1,54 4,63 

 Total 1.674 100 7,50 22,93 

Equipamento e 

Material 

permanente 

Menos de 20.000 3.776 70,3 8,13 17,75 

20.001 – 50.000 1.009 18,8 4,52 6,95 

50.001 – 100.000 318 5,9 4,22 4,86 

100.001  – 200.000 141 2,6 4,04 4,53 

200.001  – 400.000 81 1,5 3,74 3,45 

Mais de 400.000 45 0,9 3,17 4,56 

 Total 5.370 100 6,22 15,65 

Fonte: SIOPS, 2010; IBGE, 2010 

 

Os municípios com até 20.000 habitantes apresentaram uma mediana do gasto per capta 

maior em todos os componentes analisados, exceto com ‘serviços médicos, hospitalares, 



  

10 
 

laboratoriais e odontológicos’. Nessa última os municípios com até 20.000 

apresentaram gastos medianos superiores apenas aos municípios com população entre 

20.001 a 50.000. Aqueles com população maior do que 400.001 habitantes, 

apresentaram uma mediana de R$ 87,25, quase o dobro da mediana dos municípios que 

apresentaram o segundo maior gasto com pagamento de serviços. O coeficiente de 

variação também foi maior entre os municípios de maior porte populacional. 

O gasto mediano per capita com ‘pessoal e encargo sociais’ é maior e muito próximo 

entre os municípios com até 20.000 habitantes e aqueles acima de 400.001 habitantes, 

respectivamente R$ 186,09 e R$ 185,53, sendo que os primeiros possuem o maior 

desvio padrão. Salvos os municípios com até 20.000 habitantes, a tendência foi de 

aumentar a mediana na medida em que a população cresce.  

Na despesa com ‘medicamentos’ a mediana decresce até os municípios com 200.000 

habitantes, depois eleva-se, gradativamente, nos demais portes populacionais. A 

mediana per capita de R$ 13,82 dos municípios de menor porte não é ultrapassada, mas 

há também uma variação bastante expressiva entre eles. Sobre os ‘medicamentos de 

distribuição gratuita’ não se observa esta mesma distribuição, havendo um destaque nos 

gastos dos pequenos municípios (R$ 9,42) e certa aproximação nos gastos dos demais 

municípios, com queda acentuada no gasto per capita (R$ 1,54) naqueles com mais de 

400.001 habitantes. A distribuição também muito aproximada é observada nas despesas 

com equipamento e material permanente, com mediana per capita e variação mais 

elevada nos municípios pequenos. 

Quando a atenção se volta para o gasto mediano total com saúde por porte populacional 

(tabela 2), observa-se um gasto decrescente na medida em que a população diminui. 

Mas, a exceção continua no gasto de municípios de menor porte. Os municípios com 

população entre 200.001 e 400.000 e acima de 4001.000, representam apenas 1,44% e 

0,95% dos municípios brasileiros, mas, como esperado, concentrarem a maioria da 

população e a rede de serviço mais especializada em saúde. Seus gastos medianos são 

R$ 264,69 e R$ 291,88, respectivamente. Os municípios com até 20.000 habitantes, os 

quais correspondem 70,30% do total que informaram suas despesas no SIOPS em 2010 

(N=3.890), possuem o terceiro gasto per capita, com mediana de R$ 245,52. 
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Tabela 2 - Distribuição Percentual dos Municípios e Mediana do Gasto per Capita 

com Saúde originado de receitas municipais, por Categoria das Variáveis nos 

Municípios Brasileiros, 2010. 

 

Variáveis 

Independentes 

Categorias das variáveis 

Independentes 

Distribuição 

Percentual 

Municípios 

Mediana Per Capita 

dos Gastos por 

variáveis (R$) 

Região do País 

Norte 7,99 181,62 

Nordeste 32,11 189,62 

Centro-Oeste 8,38 280,65 

Sudeste 29,99 250,20 

Sul 21,53 287,57 

 

Porte dos Municípios 

Até 20.000 hab. 70,80 245,52 

Entre 20.001 e 50.000 hab. 19,03 187,50 

Entre 50.001 e 100.000 hab. 5,84 195,45 

Entre 100.001 e 200.000 hab. 2,51 205,62 

Entre 200.001 e 400.000 hab. 1,45 264,69 

Igual ou acima de 400.001 hab. 0,38 291,88 

Proporção de Idosos 

Até 0,499 7,72 194,35 

De 5,00 a 9,99 67,22 221,64 

De 10,00 a 14,99 24,44 259,71 

Acima de 15,00 0,62 478,58 

Mortalidade Infantil 

Até 9.9‰ 1,61 290,15 

De 10‰ a 14.9‰ 33,13 269,35 

De 15‰ a 19.9‰ 28,61 255,51 

Acima de 20‰ 36,66 186,75 

Contrata Serviço 

Privado exclusivamente 

com recursos próprios 

Sim 76,34 235,33 

Não 23,66 210,53 

Transferência SUS 

Até 100 30,54 214,42 

De 101 a 150 43,17 221,35 

De 151 a 200 17,55 248,93 

De 201 a 300 7,20 284,14 

De 301 a 500 1,36 390,88 

Igual ou acima de 501 0,19 308,52 

 
Fonte: SIOPS, 2010; IBGE 2009, 2010; PNUD 2013 

 

A tabela 2 também relaciona outras variáveis para a descrição do gasto per capita com 

ASPS originado de receitas municipais: região do país, proporção de idosos, 

mortalidade infantil, presença de contratação de serviços privados feito exclusivamente 

com recursos próprios e transferências de recursos da união. 
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Quanto à variável ‘proporção de idosos’, observou-se que os maiores gastos per capita 

em saúde dos municípios estão concentrados naqueles com maior proporção. Quanto 

maior a necessidade de atenção às pessoas idosas, provavelmente devido à maior 

prevalência de doenças crônicas, maiores são os gastos dos municípios com recursos 

próprios com saúde. Em relação à mortalidade infantil, a relação foi inversamente 

proporcional: quanto menor a mortalidade infantil, maior o gasto per capita de receitas 

próprias com saúde. Os poucos municípios que atingiram uma taxa de mortalidade 

infantil menor que um dígito (apenas 1,61% do total) possuem uma mediana per capita 

de R$ 290,15. Esse valor é 55,4% maior do que a mediana do gasto dos municípios com 

mortalidade infantil muito alta (maior que 20 mortes, por 1000 nascidos vivos). Os 

municípios de 10 a 14,9 crianças mortas antes de completar 1 ano, a cada mil nascidas 

vivas, cerca de 33,13% do total dos municípios, possuem uma mediana de R$ 269,35. 

Entre 15 a 19,9 mortes, tem-se uma mediana de R$ 255,51. 

No tocante à presença de contratação de serviços privados feita exclusivamente com recursos 

próprios notou-se que apenas 23,66% municípios não necessitaram contratar serviços 

privados exclusivamente com receitas próprias para a complementação de serviços 

públicos. Além disso, a diferença da mediana do gasto per capita entre os municípios 

que contratam e não contratam serviços privados foi pequena, aproximadamente R$ 

25,00. 

Com referência à ‘transferência de recursos da União’, constatou-se que, quanto 

maiores os valores per capita transferidos, maiores também os gastos com saúde com 

recursos próprios dos municípios, exceto nos casos outliers (0,19%) que recebem cerca 

de R$ 310,00 per capita.  

Diante de tais resultados, a tabela 3 procurou indicar associações mais refinadas que 

aquelas realizadas acima. Para tal, partiu-se do modelo de Mínimos Quadrados 

Ordinários. No total, temos 5.466 municípios no que agora é nossa amostra, pois 

perdemos mais 60 municípios que estavam dificultando a estimação dos modelos. Eles 

eram casos influentes que estavam alterando o valor dos parâmetros. Por isso, optou-se 

por sua exclusão. Todas as análises serão realizadas para cada fator individualmente, 

considerando os demais constantes – efeito ceteris paribus. 
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Tabela 3 – Coeficientes e erros-padrão estimados por modelos de mínimos 

quadrados ordinários para variável dependente “Logaritmo do Gasto em Saúde 

Financiado por Recursos Próprios dos Municípios Brasileiros”, Brasil, 2010. 

Variáveis independentes Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Constante 5,6228*** 5,6228*** 6,3191*** 5,0276*** 
- 

 (0,0111) (0,0111) (0,1115) (0,1168) 

Região de residência      

Sudeste Referência Referência Referência Referência Referência 

      

Norte -0,3566*** -0,3368*** -0,2099*** -0,2823*** -0,1615 

 (0,0234) (0,0228) (0,0270) (0,0259)  

Nordeste -0,3258*** -0,3160*** -0,1466*** -0,1914*** -0,1885 

 (0,0149) (0,0146) (0,0227) (0,0215)  

Sul 0,1094*** 0,0885*** 0,0308* 0,0260 0,0226 

 (0,0166) (0,0162) (0,0171) (0,0162)  

Centro Oeste 0,0578** 0,0438* 0,0594** -0,0678*** -0,0396 

 (0,0230) (0,0223) (0,0231) (0,0224)  

Porte do município      

Até 20.000 hab.  Referência Referência Referência  

      

Entre 20.001 e 50.000 hab.  -0,2405*** -0,2524*** -0,2414*** -0,1998 

  (0,0148) (0,0153) (0,0145)  

Entre 50.001 e 100.000 hab.  -0,1838*** -0,2178*** -0,2708*** -0,1339 

  (0,0246) (0,0255) (0,0242)  

Entre 100.001 e 200.000 hab.  -0,2168*** -0,2597*** -0,3305*** -0,1090 

  (0,0367) (0,0378) (0,0359)  

Entre 200.001 e 400.000 hab.  -0,0164 -0,0680 -0,1683*** -0,0424 

  (0,0480) (0,0491) (0,0465)  

Igual ou acima de 400.001 hab.  -0,5845*** -0,6520*** -0,7812*** -0,1019 

  (0,0923) (0,0923) (0,0874)  

Logaritmo da Mortalidade Infantil   -0,2967*** -0,3632*** -0,2657 

   (0,0324) (0,0307)  

Logaritmo da Proporção de idosos   0,0555** -0,0103 -0,0069 

   (0,0226) (0,0215)  

Logaritmo Transferência SUS (per 

capita) 
   0,3428*** 0,3066 

    (0,0134)  

Contrata Serviço Privado    0,0278** 0,0249 

    (0,0132)  

R² 0,1608 0,2104 0,2249 0,3091 0,3091 

R² ajustado 0,160 0,209 0,223 0,307 0,307 

Teste F 261,6*** 161,5*** 143,8*** 187,6*** 187,6*** 

Tamanho da amostra (n) 5.466 5.466 5.466 5.466 5.466 

Nota: *** Significativo no nível de confiança de 99%; ** Significativo no nível de confiança de 95%; * 

Significativo no nível de confiança de 90%.  

Obs: Erros-padrão entre parênteses. Ao se utilizar do teste de Variance Inflation Factors (VIF) para a 

determinação da multicolinearidade, observou-se que não havia problema na estimação (Greene, 2011). 

Fonte: SIOPS, 2010.  
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No primeiro modelo, observa-se que o gasto per capita dos municípios com recursos 

próprios é menor nas regiões Norte e Nordeste em relação à região Sudeste, ao nível de 

confiança de 99%. Esse nível de significância é alterado nas regiões Sul e Centro–

Oeste, sendo que a associação é positiva para essas duas categorias em relação a 

Sudeste. Quando se acrescenta a variável ‘porte populacional’ no modelo 2 as relações 

se mantêm. Mas, quando inseridas as demais variáveis selecionadas, apenas a região Sul 

não será estatisticamente significativa. Logo, pode-se dizer que não há diferenças nos 

gastos entre as regiões Sul e Sudeste. 

O segundo modelo acrescenta na análise o ‘Porte do Município’. Nele observou-se que 

em todas as categorias de porte há significância estatística. Observou-se uma tendência, 

em relação aos municípios com até 20.000 habitantes de aumento progressivo na 

diferença entre os demais portes municipais no gasto com recursos oriundos de 

arrecadações municipais na medida em que a população aumenta. Com exceção dos 

municípios entre 200.001 e 400.000 habitantes, os demais tendem a gastar mais em 

relação aos municípios do primeiro porte progressivamente.  

O terceiro modelo considera duas variáveis relativas aos fatores contextuais: logaritmo 

da mortalidade infantil e da proporção de idosos no município. Observou-se que o 

aumento de 1% da mortalidade infantil está associado à redução de 0,30% da variância 

do gasto per capito dos municípios com recursos próprios, enquanto o aumento de 1% 

da proporção de idosos está associado positivamente com o gasto per capito dos 

municípios com recursos próprios.  

No quarto modelo, foram incluídas as variáveis ‘Logaritmo da Transferência SUS Per 

Capita’ e ‘Contratação do Serviço Privado exclusivamente com receitas próprias’. 

Municípios que contratam serviço apresentaram maior gasto próprio, assim como 

aqueles com maior transferência do SUS. Neste caso, o aumento de 1% na transferência 

está associado com o aumento de 0,35% do gasto próprio. Neste modelo, a variável 

“Logaritmo da proporção de idosos” não mostrou significância e as demais seguiram a 

mesma direção em relação aos modelos 1 a 4. O aumento de 1% da mortalidade infantil 

está associado com a redução de 0,36% do gasto, quando mantemos as demais variáveis 

constantes. Ou seja, aumentar a mortalidade reduz o gasto próprio do município, mas 

que há uma associação inversa. Repare que não estamos falando de causalidade. Muito 

provavelmente os municípios que alocam menos recursos próprios com a saúde são 

aqueles com altos índices de mortalidade infantil.  
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Por fim, o modelo número 5 se refere ao modelo 4, mas padronizado. Isso nos permite 

observar quais termos tiveram maior contribuição para a compreensão da variância do 

termo a ser explicado. Na nossa estimação, as principais variáveis foram o “Logaritmo 

da Transferência do SUS PC” e o “Logaritmo da Mortalidade Infantil”, condizente com 

o que encontramos nos modelos anteriores. 

O ajuste do modelo foi melhor conforme variáveis foram inseridas no modelo, 

especialmente quando se inseriu a variável porte populacional, a qual elevou o 

percentual da variância explicada de 16,0% para 30,7%.  

 

DISCUSSÃO 

Os outputs produzidos pelo SUS em termos de serviços de saúde não se constituíram a 

referência para a comparação entre o quantum disponível para os diferentes cidadãos, 

mas sim os inputs vindos dos próprios cidadãos ou de transferências obrigatórias, ou 

seja, de suas receitas próprias, para o financiamento dos orçamentos públicos 

municipais em saúde. Isso é relevante se considerada a aspiração histórica do 

movimento sanitário brasileiro de construir um sistema capaz de dispensar tratamento 

igualitário a todo e qualquer cidadão brasileiro. 

Sabe-se que diante de contexto de financiamento fixado nas últimas décadas, a 

combinação entre os objetivos finalísticos exigentes, como a universalidade e a 

igualdade de acesso a serviços de saúde públicos, e a descentralização dos meios 

necessários à sua realização tem sido desafiadora. A centralização normativa e a 

institucionalização de estruturas de coordenação têm sido contrapesos importantes na 

direção de fazer com que o segundo elemento não comprometa a realização do primeiro. 

Entretanto, os municípios encaram condições concretas bastante distintas para cumprir 

seu papel no sistema de saúde, o que lhes coloca em um contexto mais delicado uma 

vez tendo assumido a execução da política para atender as necessidades de um sistema 

universal. 

Pelos dados apresentados, a alocação de receitas próprias dos municípios volta-se 

majoritariamente para despesas de natureza remuneratória, decorrentes de efetivo 

exercício de cargos, empregos ou funções de confiança, bem como dos diversos tipos de 

obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador. Isso, provavelmente decorre 
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do próprio processo de descentralização e necessidade dos municípios criarem 

condições de efetivação das políticas no território, o que inclui a contratação de 

trabalhadores de nível superior e médio pelos mesmos, em contexto de escassez de 

profissionais, especialmente médicos, e precarização das relações e da gestão do 

trabalho em saúde 19 20. 

Na análise descritiva, as despesas apresentadas pelos municípios de pequeno porte 

equivaleram ou foram superiores aos com mais de 200.000 habitantes, o que inclui as 

capitais. Uma possível aproximação entre unidades territoriais tão dispares pode se dar 

por múltiplos motivos. Entre possíveis explicações, os primeiros poderiam apresentar 

despesa per capita mais alta pelas dificuldades em captar recursos, recrutar e fixar 

profissionais – principalmente os médicos - e cobrir procedimentos de média e alta 

complexidade, além de problemas de economia de escala. Os maiores níveis de gasto 

per capita com insumos e investimentos de capital, além dos gastos com pessoal já 

discutidos anteriormente, reforçam esta percepção. Já os municípios com mais de 200 

mil habitantes, pela instalação de redes de serviços mais especializados e complexos, 

referência para a população local e regional, se apresentam como principais receptores 

de transferências intergovernamentais do SUS.  

Portanto, se seria um resultado intuitivo esperar que os municípios de pequeno porte 

recebessem menor volume de transferências SUS, vis a vis os municípios maiores, 

devido à uma rede assistencial com menor complexidade tecnológica, este não seria o 

caso enquanto alocadores de receitas próprias. As adversidades na contratação de 

fatores de produção e compra de serviços com recursos próprios, representando 

deseconomias de escala, oferecem a explicação mais plausível a este respeito. 

Entretanto, sugere-se cautela no apontamento de que os municípios com menos de 

20.000 possuem alocação próxima aos municípios com maior porte. Como visto, na 

aplicação do Método de Mínimos Quadrados Ordinários, percebeu-se a tendência do 

crescimento progressivo no gasto per capita na medida que a população aumenta. O que 

não invalida, contudo, a necessidade de uma melhor investigação acerca das diferenças 

em gasto em saúde entre municípios com distintos portes populações. Haja visto que há 

uma diversidade grande entre os municípios categorizados como de pequeno porte 

(menos de 20.000 habitantes), os quais representam mais de 70% do total de municípios 

brasileiros. 
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O estudo das variáveis relativas à fatores socioeconômicos - mortalidade infantil e 

proporção de idosos – produziu resultados convergentes com as expectativas, mas a 

direção causal parece bem mais plausível no primeiro do que no segundo caso. A maior 

proporção de idosos no conjunto da população tende, devido ao acúmulo de problemas 

crônicos de saúde, a pressionar os gastos locais. A direção causal no caso da relação 

negativa entre mortalidade infantil e gasto per capita de receitas próprias e, a forte 

correlação entre a primeira e o IDHM Renda, sugere que a maior capacidade dos 

municípios em elevar seus gastos com saúde favorece a melhoria nas condições de vida 

da população. Isso está de acordo com a possibilidade de que os baixos níveis de gasto 

de receitas próprias reflitam menor capacidade orçamentária dos municípios inseridos 

em regiões menos desenvolvidas economicamente e com piores condições sociais. 

A correlação positiva entre maiores níveis de gasto per capita de receitas próprias com 

saúde e a realização de pelo menos um contrato com prestadores privados de serviços 

feito exclusivamente para remuneração com recursos próprios era, em alguma medida, 

esperada. A suposição original é que tais contratos poderiam compensar dificuldades 

dos municípios de pequeno porte de terem acesso aos serviços regionalizados de média 

e alta complexidade, sendo realizados para pagamento de serviços a elevados custos 

unitários. Mas, essa variável não se demonstrou no modelo estatisticamente 

significativo. 

Outro problema ocorre quando, considerada isoladamente a variável “Transferência 

SUS PC”, a correlação positiva poderia ser explicada de duas maneiras, carecendo de 

investigações futuras. De um lado, é possível que as transferências para custeio de 

serviços específicos, uma vez insuficientes, terminem por induzir contrapartidas 

crescentes dos gestores municipais para sua manutenção. Por outro, no caso dos 

municípios de médio e grande porte, os limites físico-financeiros dos municípios de 

referência regional podem ser também insuficientes para cobrir gastos com 

procedimentos de média e alta complexidade, exigindo também uma maior 

contrapartida de recursos próprios 21. Isso, por si, já caracterizaria uma situação de 

iniquidade, do ponto de vista fiscal, frente aos cidadãos residentes em outros 

municípios. 

Em síntese, o gasto per capita entre os municípios em 2010 foi bastante variado para os 

diferentes fatores analisados. A sua distribuição do gasto não se apresentou sob uma 

curva normal e, em todas as variáveis independentes analisadas, observou-se 
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coeficientes de variação elevado. Percebeu-se que o gasto per capita de receitas 

próprias pelos municípios se altera em relação a variáveis relativas à região do país, às 

condições de vida da população e à contratação de serviços privados exclusiva com 

receitas próprias. Entretanto, a mortalidade infantil e a transferência de recursos 

intergovernamental destacaram-se na explicação do comportamento da variável 

dependente. 

Mais que elementos conclusivos, o conjunto dos achados deste estudo sugere 

fortemente a necessidade de avançar na avaliação dos padrões de gasto público em 

saúde, especialmente considerando a qualidade do processo de descentralização da 

gestão, que atribuiu aos municípios brasileiros um papel central na prestação dos 

serviços de saúde para atender a realização de direitos concebidos, uniformemente em 

sentido pleno e universal, a todo e qualquer cidadão brasileiro. Neste particular, a 

despeito de se tratar de uma política pública com forte regulação federal, e sujeita a 

múltiplos mecanismos de coordenação federativa, tal padrão de gastos não se encontra 

imune a deseconomicas de escala, relacionadas ao porte populacional dos municípios, 

bem como a desigualdades regionais. 
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