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Este artigo é uma síntese do Relatório Fina/ do trabalho realizado
pela equipe do Centro de Estudos Econômicos e Sociais da

Fundação João Pinheiro, sob a coordenação de Edite Novais da
Mata Machado, em 1999. O trabalho trata da evolução das

condições de saúde no Estado entre 1980 e 1996 e
dos aspectos da organização espacial da atenção hospitalar do

Sistema único de Saúde

Edite Novais da Mata Machado
Pesquisadora do Centro de Estudos Econômicos e Sociais da Fucdacao joao Pinheiu

primeira parte deste estudo
c olucio do pacontempla 

dr'w de rnorbi rnortilid ide
cm Minas Gerais, no perío-
do de 1980 a 1996. O ponto

de partida foi a análise da qualidade das in-
formações sobre mortalidade provenientes do
Sistema de Informações de Mortalidade
(SIM), divulgadas pelo Ministério da Saúde,
por intermédio do Datasus. Como esse Siste-
ma é de implantação relativamente recente
(1976), mesmo tendo sido progressivamente
aprimorado, é bastante reconhecida a exis-
tência de imperfeições na qualidade de seus
dados, especialmente por conta da ocorrên-
cia de sub-registros de óbitos e de erros de
preenchimento nas declarações de óbito.

No Brasil, o registro inadequado ou im-
preciso, pelo médico, do diagnóstico que le-
vou à morte OU mesmo a ausência de assis-
tência médica e de recursos para diagnóstico
por ocasião do óbito, muitas vezes, impede a
sua classificação em um dos grupos determi-
nados de causas, circunstáncia em que o óbi-
to é classificado como "mal definido". A ele-
vada proporção de óbitos atribuídos a causas
mal definidas constitui um dos principais
problemas relacionados com a qualidade dos
dados de mortalidade cm nosso pais e impli-
ca subestimação de óbitos pelas demais cau-

sas, especialmente das doenças considerada'
"naturais" pela população, como as infeccT
sas e as parasitárias.

No início da década de 80, no Brasil, ar
ximadamentc 20V0 dos óbitos se enquadr
vam na categoria mal definidos, passando para
18V cm 1990. Verifica-se uma grande diver-
sidade regional nos Estados. Para a região
Sudeste, em 1990, o intervalo de variação cio
percentual de causas mal definidas encontra-
do foi de 4,2% a 22,7V. Em 1996, 15,1Yo dos
óbitos no Brasil e 9,2%o dos óbitos na região
Sudeste foram classificados como mal defini-
dos (Datasus).

Conforme o percentual de registro nesse
grupo de causa, pode-se classificar a informa-
cão em quatro grupos: a) muito boa: menos
de 15V'; b) relativamente boa: entre 15 e 250;
e) pouco confiável: corre e 4( d defici-
ente: mais de 40.

Entre 1980 e I090, diminuiu percentual
de registro de óbitos por causas mal defini-
das em Minas Gerais (de 19°/ em 1980 para
14`4) cm 1996), cm todas as mesorregioes,
exceto ria do Vale cio \lucuni. Apesar disso,
a informação se manteve pouco confiavel ou
deficiente para cinco m es o rregi õ es:
equitinh )nha (4W, o cm 1980, 42V' em 1991

e 41 °u em 1996); Norte (38% em 1980,  35/
em 1991 e 33",/o em 1996); Vale do Mucuri
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(3 -)"',,em 1980,  38 cm 1991 e 35%o cm 1996);
Noroeste (39`/0 em 1980, 34V em 1991 e 28%
em 1996) e Vale do Rio Doce (300/ cm 1980,
31 	cm 1991 e 27`% em 1996).

% mesorrcgiões Central, Oeste, Campo
das Vertentes e Zona da Mata apresentaram
progressiva melhora de qualidade dos dados
e, .i partir de 1991, são classificadas OU como
portadoras de inforrnacào muito boa ou no
CLi limite (1 50,). As mesorreglões Belo Ho-

rizonte, Sul/Sudoeste e Triângulo/Alto
Paranaíba apresentam a melhor qualidade de
informação em todo o período observado.

Outro problema que afeta a qualidade das
informações sobre mortalidade é o sub-regis-
tro de Óbitos. Embora o registro de óbitos
seja obrigatório no Brasil, urna série de fato-
res tem contribuído para o descumprimento
dessa exigência, levando ao sub-registro. En-
tre esses fatores, destacam-se o desconheci-
mento da obrigatoriedade e dos trâmites a
cumprir para o registro, o numero insufici-
ente de cartórios, a desmotivação dos famili-
ares cm se deslocarem até os cartorios, a exis-
tência de cemitérios clandestinos, a fiscaliza-
çao insuficiente dos procedimentos legais, O

custo, a falta de tempo, as longas distâncias a
percorrer, a deficiência de profissionais de
saúde e de justiça, a falta de assistência médi-
ca. Assim, o que se constatou é que a cober-
tura das estatísticas apresenta variações regio-
nais e sociais, sendo de melhor qualidade nas
capitais e regiões mais desenvolvidas e mais
precária em áreas predominantemente rurais
e subdesenvolvidas.

A iniqüidade de acesso aos serviços de
saúde, medida por meio de elevados
percentuais de Óbitos por causas mal defini-
das e sem assistência médica, é também um
dos fatores importantes na ocorrência de sub-
registro de Óbitos. Portanto, territórios me-
nos desenvolvidos, com precárias condições
de vida e rede insuficiente de serviços de saú-
de, devem apresentar maior imprecisão em
suas estatísticas vitais.

Foi com base nessas informações que, para
efeito deste estudo sobre morbi-mortalidade,
o Estado de Minas Gerais foi dividido cm dois
grandes conglomerados. O primeiro, com
boa qualidade de informação, está constituí-

do pelas mesorregiões Belo Horizonte, Trián-
gulo/Alto Paranaíba, Campo das Vertentes,
Sul/Sudoeste, Zona da Mata, Oeste e Central.
O segundo conglomerado, com qualidade de
informação pouco confiável, está constituído
pelas mesorregloes Jequitinhonha, Norte, Vale
do Mucuri, Noroeste e Vale do Rio Doce.

A análise dos indicadores de saúde descn
volvida nesse trabalho levou em conta a exis-
tência desses dois conglomerados. Ressalta-se
que esse procedimento teve por objetivo
minimizar as distorções decorrentes da compa-
ração de informações de qualidade distintas.

Uma síntese cia evolução das condições
de saúde entre 1980 e 1996:

1. Quanto à mortalidade proporcional
por faixa etária, a curva de mortalidade pro-
porcional mostrou tendência de melhora nos
níveis de saúde da população cm todas ,is
mesorregiocs de Minas Gerais, entre 1980 e
1996. Houve uma redução da mortalidade
proporcional em menores de 1 ano e em cri-
ancas de 1 a 4 anos, além da redução da mor-
talidade precoce, expressa pelo incremento
percentual das mortes ocorridas na faixa etária
de 50 anos ou mais. Entre a população de 21

a 49 anos, observou-se crescimento da mor-
talidade proporcional devido principalmen-
te a causas externas, como acidentes e violên
cias. A melhora nos níveis de saúde, no co
tanto, ainda não permite posicionar o Esta-
do entre os que atingiram elevado nível de
saúde. As regiões Jequitinhonha, Noroeste,
Norte, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce
apresentaram relativa melhoria nos níveis de
saúde, estando, contudo, cm patamares ain-
da inferiores às demais regiões.

2. Uma medida de nível de saúde utiliza-
da foi o Indicador de Guedes' Minas Gerais
revelou tendência de melhora do nível de saú
de no período observado, passando o índice
de +9 para +22,9. O aumento foi mais acen-
tuado entre 1980 e 1991. Nenhuma
rnesorregiào do Estado apresentou valores
negativos ao longo do período estudado. Em
geral, todas as mesorregiões apresentaram
tendência de crescimento dos índices no pe-
ríodo estudado, o que pode ser interpretado
como uma melhoria nos níveis de saúde das
populações residentes nesses locais. No en-
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tanto, os valores observados diferem en-
tre as mesorregiões e OS melhores índices
são encontrados principalmente no pri-
meiro conglomerado.

3. A análise da mortalidade proporcional
por grupo de causas (1980 a 1996) mostrou
os principais grupos de causas respondendo,
cm conjunto, por 85U/ dos óbitos: doenças
infecciosas e parasitárias, afecções do perío-
do perinatal, neoplasmas, doenças dos apare-
lhos circulatório e respiratório, causas exter-
tias e mal definidas.

4. A diminuição da mortalidade no perío-
do observado ocorreu principalmente nas
doenças infecciosas e parasitárias e nas
afecções do período perinatal, para ambos os
sexos. As doenças do aparelho circulatório
responderam por aproximadamente um quar-
to das mortes entre os homens e um terço
das mortes entre as mulheres, com pequeno
aumento ao longo do período. Neoplasmas

doenças do aparelho respiratório registra-
ram aumentos substanciais da mortalidade
entre 1980 e 1996, em ambos os sexos. Entre
os homens, o grupo de causas externas tam-
bém apresentou aumento expressivo.

70
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5. Em geral, as mudancas observadas na
hierarquia dos grupos de causas de óbitos em
Minas Gerais revelam um aumento de im-
portância das causas crônico-degenerativas em
detrimento das doenças infecciosas e parasi-
tárias. Mais urna vez, verificaram-se diferen-
ças na evolução dos indicadores quando sac)
discriminadas as regiões do Estado. Por exem-
plo, com relação às doenças infecciosas e pa-
rasitárias, observou-se, entre 1980 e 1991, a
redução dos coeficientes de mortalidade por
esse grupo em todas as regiões, com exceçao
do Jequitinhonha. Por sua vez, o coeficiente
de mortalidade por neoplasmas aumentou em
todas as regiões, inclusive naquelas em que
as causas infecciosas representaram importan-
te causa de morte, proporcionalmente às de-
mais causas.

6. No período estudado, as afecções do
período perinatal, as doenças infecciosas e
parasitárias e as doenças do aparelho respira-
tório foram, nessa ordem, as principais res-
ponsáveis pelos óbitos em menores de um
ano. Nas crianças de 1 a 4 anos, predomina-
ram os óbitos por causas mal definidas, do-
enças infecciosas e parasitárias, doenças do

Embora o registro de
óbitos sela
obrigatório no Brasil,
uma série de fatores
tem contribuído para
o descumprimento
dessa exigência,
levando ao sub-
registro, outro
problema que afeta a
qualidade das
informações sobre
mortalidade no País

., ..,

CURVAS DE MORTALIDADE PROPORCIONAL POR FAIXA ETARIA - MINAS GERAIS -
1980/1996

<1	1a4	5a19	20a49	500u+
Idade (anos)

Fonte: Dados básicos: Datasus. Mortalidade. hitp://datasus.saude.gov.br  /cgi/sinL/dxopcao.htm.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos Econômicos e Sociais (CEES)
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aparelho respiratórioe causas externas. As
causas externas representaram a maior pro-
porção de óbitos no grupo etário de 5 a 19
anos. Entre 2() e 49 anos, predominaram as
causas externas, as causas mal definidas e as
doenças cio aparelho circulatório. Nas pesso-
as com 50 anos ou mais, as principais causas
do: óbito foram as doenças do aparelho circu-
latório, as causas mal definidas e os
fl e pias mas.

No primeiro conglomerado, a propor-
ca() de mortes por doenças no aparelho cir-
culatorio ocupou a primeira posição cm to-
das as mesorregiões, para ambos os sexos, em
1996. Para o sexo masculino, as causas exter-
nas e as causas mal definidas assumiram
alternadamente o segundo e o terceiro luga-
res em todas as mesorregiões, exceto em Belo
1-horizonte, onde o grupo de neoplasmas ocu-
pou a terceira posição, e em Campo das \Ter
tentes, cujo segundo lugar foi assumido pelo
gripo das doenças do aparelho respiratório.
Para o sexo feminino, as doenças cio apare-
lho respiratório apareceram na segunda po-
sição em três mesorrcgiões (Campo das Ver-
tentes, Sul/Sudoeste e Triângulo/Alto
Paranai'ba) e na terceira posição em outras
duas (Belo Horizonte e Zona da Mata). O
grupo de causas mal definidas ocupou a se-
gcinda posição em três mesorrcgiões (Cen-
tral, Oeste e Zona da Mata) e a terceira po-
sição na mesorregiào Sul/Sudoeste. Ainda
entre as mulheres, os neoplasmas ocuparam
a segunda posição na mesorregiào Belo Ho-
rizonte, a terceira posição em quatro
rnesorregióes (Campo das Vertentes, Cen-
tral, Oeste e Triângulo/Alto Paranaíba) e a
quarta posição em duas mesorreglões (Sul/
Sudoeste e Zona cia Mata).

8. No segundo conglomerado, as causas
mal definidas e as doenças do aparelho circu-
latório foram responsáveis, nessa ordem, pe-
las maiores proporções de mortes em 1996,
para os dois sexos, em todas as mesorregióes.
Para o sexo masculino, o grupo das causas
externas ficou em terceiro lugar. Para o sexo
feminino, os neoplasmas assumiram a tercei-
ra posição em três mesorreglões (Norte, Vale
do Mucuri e Vale do Rio Doce) e a quarta
posição nas outras duas mesorregióes

(Jequitinhonha e Noroeste), em que o tercei-
ro lugar foi ocupado pelas (li encas Inteccl(
sas e parasitárias.

9. Às principais causas de nternaca(
pitalat em Minas Gerais, por ordem decres-
cente de freqüência, foram complicações da
gravidez, parto e puerpério; doenças dos apa-
relhos respiratório e circulatório; doenças
infecciosas e parasitárias; doenças dos apare-
lhos digestivo e geniturinario; e causas exter-
nas. Em conjunto, esses grupos responderam
por 81,8/u das intcrnaçécs ocorridas em Mi-
nas Gerais, em 1996. Os mesmos grupos de
causas foram também os mais freqüentes cm
todas as mesorregiôes, com uma única exce-
ção na mesorregião de Campo das \Terten
tes, onde os transtornos mentais substituem
as doenças infecciosas e parasitárias.

10. O estudo comparativo das curvas de
mortalidade proporcional utilizando-se uma
populaçao-padrão pretendeu eliminar o efei-
to da composição da estrutura etária da po-
pulação. Como foi grande a variaçào na es-
trutura etária da população de Minas Gerais
no período de 1980 a 1996, a apresentac:io
apenas das curvas sem a devida padronização
poderia sugerir maiores diferenças na morta-
lidade do que aquelas cicie de fato ocorreram.
Os resultados mostraram que o efeito da pi
dronizaçào é mais forte para as mesorregio(:s
do segundo conglomerado do que para as
primeiro conglomerado. Embora os dados
observados tenham indicado melhorias nas
condições de saúde de todas as mcsorregiõcs
e em todo o período considerado, os dados
padronizados mostram que a situação cm
1996 era melhor que em 1980, em todas as
mesorregioes, mas algumas apresentaram, en-
tre 1991 a 1996, estabilidade (Triângulo/Alto
Paranaíba) ou piora nos índices (Campo das
Vertentes, Central, J equitinhonha). A pado
nizaçào permitiu ainda que se detectasse au-
mento na participação dos óbitos ocorridos
na faixa etária de 5 a 19 anos, não perceptível
na análise dos dados observados.

Na segunda parte deste estudo, foram
analisados alguns aspectos da organização
espacial da atenção hospitalar do Sistema
único de Saúde (1997). O estudo da polari-
zação da internação hospitalar pelo SUS foi
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Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estudos Econômicos e Sociais (CEES)
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feito a partir d()s úú centros microrrcgionais.
Demonstrou-se que suas áreas de influência
cobrem todo o território do Estado, apresen-
tando vazios na rnicrorrcgião de Unaí, no
Noroeste de Minas, e no Pontal, no Triân-
gulo Mineiro.

AS mcsorrcgiões economicamente mais
dinâmicas - Campo das Vertentes, Metropo
litana de Belo Horizonte, Oeste de Minas,
Sul/Sudoeste de Minas e Triângulo Minei-
ro/Alto Paranaíba - são as que oferecem
melhores condições de acesso. Seus centros
microrregionais tendem a alcançar as condi-
ções de pólos de internação e podem criar
interações de complementaridade com cen-
tros próximos dotados de maior hierarquia
tia atenção.

A Zona cia Mata também apresenta um
sistema de cidades capaz de assegurar as con-
dições de atendimento à saúde semelhantes
as das mesorregioes mais dinâmicas.

A mesorregiao Central mineira está na
área de influência de Belo Horizonte e suas
três mierorregiões - Bom Despacho, Curvelo
e Três Marias - estão voltadas para a Capital.
A situação de encaminhar muitos pacientes
residentes para outros centros de internação

conseqüência mais da delimitação da
mcsorregiào do que de um problema de de-
sorganização dos serviços de saúde.

As mesorregiões mais deprimidas - Nor-
te de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri
- formam os pólos regionais de internação
de Montes Claros e de Teófilo Otoni e têm
em Belo Horizonte a referência de maior
densidade tecnologica. As longas distâncias
de percurso dos pacientes, a pior qualidade
da malha viária e uma população com baixos
índices de qualidade de vida configuram as
piores condições de acesso aos serviços de
internação hospitalar do Estado, principal-
mente no _Jequitinhonha.

A mesorregião Vale do Rio Doce não re-
solve a demanda por internação hospitalar.
A condição de polo económico regional de
Governador Valadares não se confirma na
área da internação. Mesmo Ipatinga, com uma
área de influência maior que a de Governa-
dor Valadares, apresenta a condição de pólo
que encaminha grande parte de seus pacien-

tes residentes para outros pólos de internacào
fora da mesorregião.

O Noroeste de Minas, considerado área
de influência de Brasília, mantém essa situa-
ção quando se trata da microrregiào de Unai,
mas não necessariamente para a de Paracatu,
que se vem integrando ao Triângulo Minei-
ro/Alto Paranaíba. Os dois centros
microrregionais não São pólos de internação
hospitalar. As distâncias, a baixa densidade
populacional e a rede viária precária constro-
em um quadro de dificuldade de acesso aos
serviços nessa mesorregiào.

Como conclusão, assinalou-se que a
melhoria nos indicadores estaduais não se tra-
duziu na redução de diferenças entre regiões.
Persistem grandes diferenças nas condições
de saúde, medidas pelos índices de morbi
mortalidade. A atenção hospitalar, por sua
vez, encontra-se desigualmente distribuída,
configurando iniqüidade no acesso a servicos
em regiões deprimidas do Estado. Esses te
sultados parecem sugerir que as condições de
saúde, seja o estado da saúde cia população,
seja o atendimento oferecido, decorrem di
manutenção de fatores desfavoráveis relati-
vos à infra-estrutura de saneamento, habita-
ção, entre outros, além das desigualdade,,,
socioeconomicas prevalentes ainda ho j e no
Esta d o.

NOTA
1 0 indicador  e calculado mu Iripl cand - se a p re cii ei

gero de obitos observada em cada grupo erário na eurs .1

de m rtalidadc proporcional por um respectivo pes
Em seguida, procede-se i soma algébrica dos rcsuliad
e divide-se por dei. As cifras assim obtidas variam
de valores negativos ate o valor re()rico máximo de +i
As curvas classificadas como indicativas de nível de sw
de regular, ao sercm quantificadas, apresentam
res próximos de zero. Valores negativos exprcs.sr1
niveis de saúde muito baixos OU baixos e valores p o -
ovos expressam níveis de saúde progressivamente mais
elcvados. () resultado obtido por Minas Gerais (+22,9
cm 1996) ainda encontra-se distante dos valores obser-
vados, por volta de 1930, para os Estados Unidos e a
Inglaterra (+29,2 e +36,4, respectivamente). Para
Brasil, em 1996, o indicador de Guedes foi de +21.
As principais vantagens da quantificação incluem
facilidade de interprctacao das mudanças ocorridas
numa mesma localidade, a comparação simultãnea da
evolucão do nivel de saúde em várias localidades
hierarquização de diferentes localidades quanto ao ní-
vel de saúde (Guedes, 193.
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