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CENÁRIOS SOCIAIS 

 

Diante do vão da desigualdade e da indiferença social, 

Existem comunidades inteiras de egos elevados, 

Representando modéstias falsas, e orgulhos exacerbados. 

Num cenário absurdo, frio de sentimento, e brutal. 

 

Existem dois mundos desiguais que se cruzam sem comunhão, 

Neles, multidões nunca se acenam, e quase nunca se tocam, 

Estão todos dentro de um panorama de vida real, 

Vivendo uma existência sem amor, e sem emoção. 

 

Diante de uma grande aglomeração de vidas humanas,  

Existem numerosos contrastes bastante explícitos, 

De um lado – a abundância, o desperdício, e a esperteza desonesta, 

E do outro – a doença, a fome, a nudez, e vidas insanas.  

 

Nas personagens reais que atuam nas entrelinhas da vida, 

Existe uma fome que grita eloquente nos pobres desvalidos, 

Mas ninguém ouve esse grito! Estão todos surdos! 

Estão todos mergulhados em seus propósitos, em sua própria lida. 

 

Existem aqueles que não sabem mais o que é o viver, 

Eles vegetam no campo árido de seu próprio existir, 

Sem nenhuma consciência real, sem nada mais desejar para si, 

Da vida que levam, e do ar que respiram, vivem sem nada compreender. 

 

Existe ainda uma grande multidão que quer fazer o bem, 

Plena de conhecimento – sabe que, um abraço aquece e conforta, 

Mas sua resistência ainda é muito maior do que o seu amor, 

E o medo de ser afetada pelos sofrimentos do outro, a detém. 

 

Existem tantas sociedades no consumismo inconsciente, 

Quanto existe em seu meio aqueles que nada possuem.  

Estão todos juntos, em um mesmo barco, em um mesmo caminho,  

Vivendo de uma mesma vida de altos e baixos – inconsistente. 

 

Diante do espelho exposto na face do irmão, 

Ninguém consegue ver a si mesmo, nem se reconhecer como família,  

E todos vivem numa crença preenchida por delírios,  

Numa existência cega, sem sentimentos, sem o calor do coração. 

 

Rosilda Euzebio Costa. 



 

RESUMO 

 

DUQUE, AM. DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE E ENVELHECIMENTO: 

UMA ABORDAGEM ESPACIAL E TEMPORAL DA REALIDADE DO BRASIL E 

DE SERGIPE. UFS, 2019. 99f.  [Tese de Doutorado] Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Saúde. Universidade Federal de Sergipe. Sergipe, 2019.  

 

Introdução: O envelhecimento é uma realidade mundial e o próximo desafio global de 

saúde pública. No Brasil, acontece de forma acelerada em contextos desfavoráveis. Esse 

fato demanda ações nos âmbitos econômico, político, social e de saúde para garantir aos 

idosos uma vida autônoma e independente, sobretudo diante das diversas desigualdades 

nas quais estão inseridos. Objetivo: Analisar os padrões e a dinâmica temporal e 

espacial dos determinantes sociais da saúde e do envelhecimento, no Brasil e em 

Sergipe. Método: Estudo ecológico com técnicas de análise espacial e temporal, 

realizado em duas etapas: uma no território brasileiro e outra no estado de Sergipe, 

tendo os municípios como unidades de análise, 5.565 e 75, respectivamente. Para a 

primeira foram utilizados dados oriundos dos dois últimos Censos Demográficos e da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) nos anos de 1995 até 2012, dos 

municípios e estados brasileiros. Para a segunda, dados secundários de indicadores 

sociais, demográficos e de saúde coletados em inquéritos brasileiros dos municípios do 

estado de Sergipe. Foi analisada a distribuição espacial dos determinantes sociais de 

saúde e do envelhecimento. A autocorrelação espacial e a correlação entre as variáveis 

foi testada por meio do Índice de Moran Global (I) e do Índice de Associação Espacial 

Local (LISA). Para análise espacial foram utilizados os softwares GeoDa, TerraView 

4.2.2 e QGIS 2.18.3 e para os modelos de tendência e regressão linear múltipla, o 

programa R. Resultados: Foi observada autocorrelação espacial significativa quanto à 

desigualdade de renda, expectativa de vida e taxa de envelhecimento no Brasil. Existem 

clusters predominantes nas regiões Norte, Nordeste e Sul do país. Os clusters das 

regiões Norte e Nordeste estiveram associados com maiores desigualdades e piores 

indicadores. Houve correlação espacial inversa entre desigualdade de renda com a 

expectativa de vida e com a taxa de envelhecimento. As características de 

envelhecimento no Brasil apresentaram distribuição não aleatória revelando correlação 

espacial com a desigualdade de renda. No estado de Sergipe, a região sudeste 

apresentou clusters com melhores resultados em todos os indicadores e os municípios 

da região noroeste e extremo leste caracterizaram-se por valores inferiores, 

evidenciando-os como locais de condições de vida precárias. A razão de dependência 

elevada, a taxa de analfabetismo em idosos e a taxa de desemprego apresentaram um 

impacto negativo sobre a expectativa de vida. Conclusão: Houve autocorrelação entre 

os determinantes sociais e o envelhecimento apontando que quanto piores os 

indicadores sociais, econômicos e de saúde menores as expectativas de vida e as taxas 

de envelhecimento. O envelhecimento no Brasil possuiu associação com os 

determinantes sociais em saúde, sendo a renda um dos determinantes mais relevantes. 

Diante das disparidades sociais e econômicas no vasto território brasileiro, a análise 

espacial mostrou ser um contributo significativo para a formulação de políticas públicas 

que respeitem as peculiaridades locorregionais. Esse reconhecimento aponta para a 

necessidade de redirecionamento das políticas públicas e formulação de estratégias, 

visando a redução das desigualdades sociais e na saúde. 

 

Palavras-chave: determinantes sociais da saúde; envelhecimento; sistemas de 

informação geográfica; análise espacial em saúde. 



 

ABSTRACT 

 

DUQUE, AM. SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH AND DEVELOPMENT: A 

SPATIAL AND TIME APPROACH TO BRAZIL AND SERGIPE REALITY. UFS, 

2019. 99f. [Doctoral thesis] Pos Graduate Program in Health Sciences. Federal 

University of Sergipe. Sergipe, 2019. 

 

Introduction: Aging is a worldwide reality and the next global public health challenge. 

In Brazil, it happens accelerated in unfavorable contexts. This fact demands actions in 

the economic, political, social and health areas to guarantee the elderly an autonomous 

and independent life, especially in view of the various inequalities in which they are 

inserted. Objective: To analyze the patterns and temporal and spatial dynamics of 

social determinants of health and aging in Brazil and Sergipe. Method: Ecological 

study with spatial and temporal analysis techniques, carried out in two stages: one in the 

Brazilian territory and another in the state of Sergipe, with the municipalities as units of 

analysis, 5,565 and 75, respectively. For the first one, data from the last two 

Demographic Census and from the National Household Sample Survey (PNAD) were 

used from 1995 to 2012, from the Brazilian municipalities and states. For the second, 

secondary data on social, demographic and health indicators collected from Brazilian 

surveys of the municipalities of the state of Sergipe. The spatial distribution of the 

social determinants of health and aging was analyzed. Spatial autocorrelation and 

correlation between variables were tested using the Moran Global Index (I) and the 

Local Spatial Association Index (LISA). For spatial analysis, the software GeoDa, 

TerraView 4.2.2 and QGIS 2.18.3 were used and for the models of trend and multiple 

linear regression, the program R. Results: Significant spatial autocorrelation was 

observed regarding income inequality, life expectancy and aging rate in Brazil. There 

are predominant clusters in the North, Northeast and South regions of the country. 

North and Northeast clusters were associated with higher inequalities and worse 

indicators. There was an inverse spatial correlation between income inequality with life 

expectancy and with the aging rate. The characteristics of aging in Brazil showed non-

random distribution revealing spatial correlation with income inequality. In the state of 

Sergipe, the southeastern region had better results clusters in all indicators and the 

municipalities of the northwest and far east were characterized by lower values, 

showing them as places of poor living conditions. The high dependency ratio, the 

illiteracy rate in the elderly and the unemployment rate had a negative impact on life 

expectancy. Conclusion: There was autocorrelation between social determinants and 

aging indicating that the worse the social, economic and health indicators the lower life 

expectancy and aging rates. Aging in Brazil was associated with social determinants in 

health, with income being one of the most relevant determinants. Given the social and 

economic disparities in the vast Brazilian territory, spatial analysis proved to be a 

significant contribution to the formulation of public policies that respect locoregional 

peculiarities. This recognition points to the need for redirection of public policies and 

formulation of strategies aimed at reducing social and health inequalities. 

 

Keywords: social determinants of health; aging; geographic information systems; 

spatial analysis in health. 
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1 INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento populacional é uma realidade mundial e será o 

próximo desafio global de saúde pública (SUZMAN et al., 2015). No Brasil, o 

envelhecimento apresenta características específicas relacionadas à velocidade com que 

vem ocorrendo, ocasionando impactos sociais e na saúde, os quais demandam 

elaboração de políticas públicas específicas para o enfrentamento desses desafios 

(CARVALHO; RODRÍGUES-WONG, 2008; VERAS, 2009; RIPSA, 2009).  

Embora o envelhecimento seja referido especialmente em regiões mais 

desenvolvidas, constata-se que há um avanço na quantidade de idosos em áreas com 

indicadores socioeconômicos desfavoráveis (VERAS, 2009). Há  um rápido 

crescimento nos países com baixo nível de desenvolvimento econômico (MARMOT, 

2005). 

As mudanças epidemiológicas e demográficas que intensificaram o 

envelhecimento populacional ao longo do tempo não aconteceram na sociedade de 

forma equitativa. O desafio imposto por essa nova realidade demanda ações nos âmbitos 

econômico, político, social e de saúde (BLOOM et al., 2015; RASELLA et al., 2016; 

RODRIGUES; NERI, 2012) para garantir aos idosos uma vida autônoma e 

independente, sobretudo diante das diversas desigualdades as quais estão submetidas à 

população idosa brasileira (RODRIGUES; NERI, 2012).  

Nas últimas décadas, observou-se um avanço no estudo das relações entre as 

desigualdades e iniquidades sociais, e nos seus resultados sobre a saúde (CLARKE et 

al., 2011; GEIB, 2012; KOLAHDOOZ et al., 2015; SUDHARSANAN, 2017). Convém 

ressaltar que essas desigualdades são acentuadas nos países de renda média e baixa, 
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regiões onde a expectativa de vida (EV) aumentou rapidamente (LIMA-COSTA et al., 

2012).  

Destaca-se, nesse contexto, a necessidade de inclusão de informações sobre os 

determinantes sociais da saúde na formulação de políticas públicas (RASELLA et al., 

2016), principalmente quando se considera que os fatores socioeconômicos são os 

primeiros a influenciar a saúde dos indivíduos (CLARKE et al., 2011; GEIB, 2012). A 

exposição à desvantagem social na infância predispõe a riscos à saúde que se acumulam 

ao longo da vida e que podem resultar em fragilidade no envelhecimento (KINGE et al., 

2015). 

O envelhecimento implica em aumento do risco para o desenvolvimento de 

vulnerabilidades de natureza biológica, socioeconômica e psicossocial, em virtude do 

declínio biológico típico da senescência. Esta interage com processos socioculturais, 

com os efeitos acumulativos de condições deficitárias de educação, renda e saúde ao 

longo da vida e com as condições do estilo de vida atual (RODRIGUES; NERI, 2012). 

O processo saúde-doença reconhece a determinação social como fator que afeta 

potencialmente a saúde (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007; OLIVEIRA; ESPÍRITO 

SANTO, 2013). Nesse sentido, Buss e Pellegrini Filho (2007) relataram que estudos 

nacionais e internacionais abordaram a relação entre a maneira como se organiza e se 

desenvolve uma determinada sociedade e a situação de saúde de sua população. 

Os padrões de desigualdade em saúde de uma população variam no espaço e no 

tempo. Essas desigualdades podem ainda ser agravadas em função de determinantes 

demográficos e ambientais, acesso aos bens e serviços de saúde, e às políticas sociais 

(DUARTE et al, 2002).  
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No contexto socioeconômico brasileiro, torna-se oportuno dizer que o Brasil 

revela-se um país injusto e desigual (GEIB, 2012). Todavia, há de se considerar que 

ocorreram importantes melhorias nas condições de vida e no estado de saúde da 

população. O país tem vivenciado, na última década, um período de crescimento 

econômico, fruto da melhor distribuição de renda e uma redução das desigualdades 

sociais e da pobreza extrema (LIMA-COSTA et al., 2012; RASELLA et al., 2016). 

No Brasil, os níveis médios de escolaridade melhoraram, as taxas de 

analfabetismo (MARMOT, 2016; RASELLA et al., 2016) e o coeficiente de Gini de 

desigualdade de renda (MARMOT, 2016) diminuíram e os programas de transferência 

de renda para as famílias – Bolsa Família (BF), Benefício da Prestação Continuada 

(BPC) e Previdência Rural – contribuíram para que esse crescimento econômico fosse 

acompanhado de uma melhora nas condições de vida dos setores mais pobres da 

população (RASELLA et al., 2016). 

Em um país de dimensão continental como o Brasil e com grandes disparidades 

geográficas, econômicas e sociais, o uso de sistemas de informação geográfica (SIG) 

apresenta um enorme potencial, principalmente se baseado em tecnologias de custo 

relativamente baixo (CÂMARA; DAVIS; MONTEIRO, 2001), e que pode contribuir 

para a análise de indicadores de envelhecimento.  

Nesse contexto, mostra-se a necessidade de se investigar as condições sociais e 

econômicas que interferem nos indicadores relacionados ao envelhecimento, além de 

reconhecer a importância da identificação e monitoramento de aspectos relacionados à 

atenção ao idoso. Esta tese teve como perguntas de pesquisa: Qual é a dinâmica 

espacial e temporal dos determinantes sociais da saúde e do envelhecimento? Existe 
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associação espacial entre determinantes sociais da saúde e o envelhecimento? A 

desigualdade de renda influencia em iniquidades no envelhecimento populacional?  

A fim de responder responder estas questões, a tese foi estruturada em duas etapas 

em que as unidades de análise foram os municípios: na primeira, os 5.565 municípios 

brasileiros, e na segunda, os 75 municípios do estado de Sergipe.   

 

1.1 Justificativa 

No Brasil, estudos identificaram a relação de alguns determinantes sociais com 

condições de saúde e mortalidade (CAMPOS et al, 2009; COSTA et al, 2015; COSTA 

et al, 2016.; MAGALHÃES et al, 2008; MOREIRA; NICO; TOMITA, 2011; 

OLIVEIRA et al, 2017; PÉRISSÉ; MEDRONHO; ESCOSTEGUY, 2010; PIUVEZAM 

et al, 2015; RODRIGUES et al, 2015; SANTOS et al, 2017; TAVARES; DIAS, 2011; 

TAVARES et al, 2014) . Mas, quase sempre, se concentram em pequenas áreas 

brasileiras e estão reduzidos a análises individuais, o que pode gerar equívocos, uma vez 

que os principais efeitos das desigualdades são medidos em sociedades inteiras, 

determinando a escala das desigualdades (WILKINSON; PICKETT, 2015). 

Em virtude dos fatos mencionados, a análise espacial da saúde/doença e sua 

relação com o meio geográfico pode fornecer uma visão valiosa na descrição das 

disparidades nos resultados em saúde. Os SIG são potencialmente poderosos devido a 

sua capacidade de integrar dados de saúde com funções de mapeamento que permitem a 

visualização, exploração e modelagem de padrões de saúde (GRAVES, 2008). Ressalta-

se ainda que os resultados obtidos nesses tipos de análises podem ser extremamente 

úteis para detecção de áreas prioritárias e na implementação de políticas públicas mais 

equânimes para a população idosa brasileira.    
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 O envelhecimento populacional: breve análise da transição demográfica 

e epidemiológica 

A população mundial encontra-se em processo de reestruturação demográfica, 

em virtude de mudanças ocorridas em alguns indicadores de saúde, como a redução das 

taxas de fecundidade e mortalidade, e o aumento da expectativa de vida (CLOSS; 

SCHWANKE, 2012; WONG; CARVALHO, 2006). Certamente, o envelhecimento foi 

obtido pela evolução dos parâmetros de saúde das populações, ainda que essas 

conquistas estejam longe de se distribuir de forma equitativa nos diferentes países e 

contextos socioeconômicos (VERAS; OLIVEIRA, 2018). No Brasil, acontece de forma 

acelerada e num contexto social e econômico desfavorável (CAMPOS; GONÇALVES, 

2018).   

O Brasil, conforme a Síntese dos Indicadores Sociais do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) está na lista dos dez países com maior população 

de pessoas idosas em termos absolutos do mundo (IBGE, 2015). De acordo com o censo 

de 2010, o contingente de idosos representava 10,8% da população. Estima-se que, a 

população brasileira crescerá cinco vezes entre 1950 e 2025, enquanto que a idosa, 

nesse mesmo período, aumentará quinze vezes (IBGE, 2010).  

A tendência do envelhecimento populacional é mais evidente ao se observar a 

distribuição da população por grupos de idade. Para o grupo de idosos de 60 anos ou 

mais de idade, o aumento na participação relativa será maior que o grupo de crianças 

com até 14 anos de idade após 2030, passando de 13,8%, em 2020, para 33,7%, em 
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2060. Em 2055, a participação de idosos na população total será maior do que a de 

crianças e jovens com até 29 anos de idade (IBGE, 2015). 

A região Nordeste, com o segundo maior número de idosos, concentra 5,45 

milhões de pessoas com 60 anos ou mais (IBGE, 2010). Embora esse processo seja 

referido especialmente em regiões mais desenvolvidas, constata-se que há um avanço 

significativo no quantitativo de idosos, mesmo em áreas com indicadores 

socioeconômicos desfavoráveis e que apresentam elevado contingente do segmento 

etário de jovens (VASCONCELOS; GOMES, 2012; VERAS, 2009). 

No Brasil, em função das disparidades socioeconômicas entre as macrorregiões, 

a transição demográfica não ocorre de forma simultânea e homogênea. Essas diferenças 

estão vinculadas ao processo histórico de desenvolvimento, industrialização e 

urbanização de cada região brasileira (VASCONCELOS; GOMES, 2012).  

Brito (2008) em seu artigo que teve como objetivo analisar a singularidade da 

transição demográfica no Brasil, que é determinada pelos fortes desequilíbrios regionais 

e sociais, apontou que:  

A transição demográfica aparece, nitidamente, nas suas 

diferentes etapas, quando é analisada segundo as condições 

sociais e econômicas da população. Os benefícios ou os bônus 

demográficos, assim como os desafios políticos, são distintos, 

segundo os diferentes níveis sociais. Somente levando este fato 

fundamental em consideração é que as políticas públicas, com o 

objetivo de justiça social, poderão bem aproveitá-los (BRITO, 

2008, p.24). 

 

Nesse sentido, diversos autores apontaram que o desafio lançado pela transição 

demográfica e epidemiológica para a população idosa está relacionado à necessidade de 

geração de recursos e de condições de infraestrutura, além da redefinição de políticas 
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que permitam um envelhecimento ativo (CARVALHO; RODRÍGUES-WONG, 2008; 

CLOSS; SCHWANKE, 2012; VERAS, 2009; WONG; CARVALHO, 2006). 

Nos países considerados em desenvolvimento, o crescimento do número de 

idosos ocorre de forma acelerada e, consequentemente, o incremento de programas 

sociais, políticos e econômicos apresentam dificuldades em atender às demandas e aos 

desafios advindos dessa nova realidade (GOMES, 2014).   

O aumento da população idosa contribui para a transição epidemiológica e por 

elevados custos aos serviços de assistência social, previdência e saúde, devido a uma 

demanda maior por serviços médicos especializados, incluindo consultas médicas, 

medicamentos, exames e hospitalizações. Portanto, é fundamental a prevenção de 

doenças e suas complicações, pois muito frequentemente, geram incapacidades 

(KÜCHEMANN, 2012; WONG; CARVALHO, 2006). 

Dessa forma, o aumento na expectativa de vida apresenta duas facetas, pois ao 

mesmo tempo em que reflete mudanças culturais e avanços relacionados à saúde e 

condições de vida, aponta para a probabilidade dos idosos serem acometidos por 

doenças e agravos que os tornariam dependente dos cuidados de terceiros 

(KÜCHEMANN, 2012).  

A população idosa é mais acometida por doenças crônicas e tendem a necessitar 

de cuidados constantes. Investimentos nas condições sanitárias e ambientais, além da 

sua inegável função social, têm um papel importante para a prevenção de doenças 

(IBGE, 2015). 

Com a adoção do conceito ampliado de saúde e a proposta da integralidade do 

sistema de saúde, deve-se considerar, na lógica da determinação social, o dinamismo 
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dos fatores sociais e ambientais e não somente, os biológicos. Além disso, entende-se 

que a população idosa constitui um grupo bastante diferenciado entre si e em relação 

aos demais grupos etários, tanto do ponto de vista das condições sociais, quanto dos 

seus aspectos demográficos e epidemiológicos (MELO et al., 2017). 

Os estudos demográficos e epidemiológicos que atingem a saúde do idoso têm 

ganhado forte expressão no campo científico social e da saúde. Melo et al. (2017) 

apontaram que as desigualdades demográficas presentes no contexto brasileiro 

poderiam exacerbar as diferenças sociais, principalmente em uma parcela da população 

vulnerável, os idosos, historicamente negligenciada pelo Estado e no planejamento de 

políticas públicas. Para análise de situação de saúde, diversos indicadores são utilizados, 

e entre as várias medidas de estimar a mortalidade, destaca-se a esperança de vida ao 

nascer ou expectativa de vida (DATASUS, 2017).  

A EV é indicadora do nível de desenvolvimento do país, refletindo todo o 

conjunto de condições favoráveis ou desfavoráveis ali presentes (FERNANDES 

GUERRA; FIGOLI, 2013). Esse indicador sintetiza a experiência de vida de um grupo 

de indivíduos, geralmente nascidos no mesmo lugar e no mesmo período, e expressa o 

número médio de anos a ser vivido pela coorte a partir de determinada idade (IBGE, 

2010). 

O Brasil ocupa a 81ª posição mundial no ranking da Organização das Nações 

Unidas (ONU), com uma expectativa de vida de 75,6 anos (ONU, 2016). Bloom et al. 

(2015) e Marmot (2005) referiram que as iniquidades na saúde determinam expectativa 

de vida muito desiguais entre diferentes países, como observado em Serra Leoa, com 

uma EV de 34 anos e Japão, com 81,9 anos. De modo similar, apontam que dentro dos 

países também existem diferenças. No Brasil, dados da última pesquisa do Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), revelaram que entre os estados 

brasileiros, a diferença variou entre 70,3 e 78,7 anos, no Maranhão e Santa Catarina, 

respectivamente, tendo grandes disparidades quando consideradas as áreas urbanas e 

rurais. 

Ao analisar os índices e indicadores por meio de bases de dados públicos, 

Campos e Gonçalves (2018) salientaram que é possível ter um conhecimento mais 

profundo do processo de envelhecimento da população. As projeções populacionais 

apontaram para um envelhecimento demográfico da população brasileira, porém quando 

analisadas espacialmente, observam-se que as diferenças territoriais demonstram 

tendências diferentes de crescimento. Os movimentos demográficos e epidemiológicos 

assinalam para a necessidade de mensurar a saúde da população com outros indicadores 

que vão além dos estudos de mortalidade (SZWARCWALD et al., 2016).  

A mortalidade infantil é considerada um importante marcador em muitos estudos 

que analisam a associação entre desigualdades sociais e saúde (BARATA, 2009; 

BARRETO, 2017; OLIVEIRA et al., 2013; OLIVEIRA; ESPÍRITO SANTO, 2013). 

Por outro lado, estudos com indicadores de envelhecimento populacional são 

considerados escassos, sobretudo aqueles que usam técnicas de análise espacial . Apesar 

do potencial de exploração no campo científico, as pesquisas realizadas geralmente 

analisam os efeitos das desigualdades nas diversas condições de saúde.  

Por isso, a obtenção de dados epidemiológicos com uso de indicadores sociais e 

de saúde devem refletir a situação sanitária de uma população e servir para a vigilância 

das condições de vida e saúde, o que pode contribuir para o conhecimento do processo 

de envelhecimento da população (CAMPOS; GONÇALVES, 2018). 
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 2.2 Determinantes sociais da saúde e sua influência no envelhecimento 

Os determinantes sociais da saúde (DSS) têm aparecido como objeto de análise 

em estudos relacionados ao envelhecimento. As evidências da relação da estrutura 

socioeconômica com o estado de saúde das pessoas têm contribuído para a consolidação 

do conhecimento de que as desigualdades e iniquidades afetam a saúde no curso da 

vida, deixando os idosos mais vulneráveis à determinação social pelo acúmulo de 

exposições negativas ao longo da vida (GEIB, 2012). 

É provável que na velhice, última etapa do ciclo de vida, seja observado o 

acúmulo de desfechos conduzidos pelos eventos sociohistóricos e culturais, interagindo 

com recursos internos (psicológicos e biológicos) e externos (ambientais, políticos e 

sociais), que tornariam as pessoas idosas mais ou menos vulneráveis frente aos eventos 

de vida (SALMAZO-SILVA et al., 2012).  

 É nesse sentido que o entendimento da causalidade entre determinantes sociais e 

envelhecimento envolve múltiplos fatores, no nível contextual e individual, sob 

diferentes gradientes e interações (MOREIRA, 2009). No caso dos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, a superposição dos processos epidemiológicos 

associada aos desfavoráveis contextos políticos, sociais e econômicos, afeta diretamente 

o envelhecimento populacional e ocasiona as iniquidades em saúde. As iniquidades em 

saúde são um dos traços mais marcantes da situação de saúde do Brasil e são 

caracterizadas por serem evitáveis, injustas e desnecessárias (BUSS; PELLEGRINI 

FILHO, 2007). 

 De acordo com Carrapato, Correia e Garcia (2017, p.682) “as diferentes 

definições existentes na literatura de determinantes sociais da saúde abordam, de forma 
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geral, as condições de vida e condições de trabalho dos indivíduos que de alguma forma 

condicionam sua saúde”.  

A discussão em torno dos determinantes sociais da saúde tem sido feita no 

sentido de explicar o processo saúde-doença (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). Por 

isso, para esta tese foi utilizado o conceito preconizado pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), que define os determinantes sociais da saúde como condições sociais em 

que as pessoas vivem e trabalham. Podem estar relacionados tanto às características 

específicas do contexto social que afetam a saúde, como a maneira com que as 

condições sociais traduzem esse impacto sobre a saúde (COMISSÃO NACIONAL 

SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE, 2008). 

Entre os modelos teóricos que embasam a atuação dos DSS, a Comissão 

Nacional de Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) propõe para explicação dessa 

determinação, o modelo proposto por Dalhlgren e Whitehead (1991). Conforme 

demonstrado na Figura 1, o modelo apresenta uma disposição das causas dos problemas 

de saúde em diferentes camadas, denominadas proximal, intermediária e distal (BUSS; 

PELLEGRINI FILHO, 2007). 
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Figura 1. Modelo dos Determinantes Sociais em Saúde. 

Fonte: COMISSÃO NACIONAL SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE, 

2008. 

Na camada proximal podem ser observadas as características individuais 

biológicas como idade, sexo, fatores genéticos e comportamentos ligados ao estilo de 

vida. Nas camadas intermediárias estão as redes sociais e comunitárias, nas quais se 

encontram as relações de participação, solidariedade e confiança entre as pessoas e 

grupos sociais. Também são consideradas as condições materiais em que as pessoas 

vivem e trabalham, renda, acesso à água limpa, esgoto, habitação adequada, alimentos 

saudáveis e nutritivos, emprego, acesso aos serviços de saúde e de educação de 

qualidade. A camada mais distal diz respeito às condições socioeconômicas, culturais e 

ambientais gerais de uma determinada região (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 

Ancorado nessa concepção, Paiva (2013) ressaltou que os macrodeterminantes 

sociais e econômicos são mais decisivos do que os fatores de ordem biológica entre os 

grupos sociais menos favorecidos. Isso pode ser visto na observação de Souza, Silva e 

Silva (2013) que relataram que a diferença de riqueza material entre as pessoas reflete 
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nos indicadores de saúde. Para exemplificar, Whitehead (1991) relatou diferenças na 

expectativa de vida em diferentes grupos sociais, como exemplo na Hungria, onde os 

habitantes dos bairros pobres de Budapeste têm quatro anos a menos na EV do que a 

média nacional e 5,5 anos a menos do que os que moram nos bairros desenvolvidos. 

A relação entre os aspectos socioeconômicos de um país e a determinação de 

saúde das populações tem sido amplamente investigada. Apesar de amplamente 

utilizados na literatura ainda existe dificuldade para se analisar e graduar como os 

fatores sociais e econômicos podem contribuir nas condições de saúde de determinado 

espaço-população (MORTEZA et al., 2017). 

Existem evidências de que pessoas que vivem em regiões menos desenvolvidas 

apresentam os piores indicadores de saúde e uma relação entre crescimento econômico e 

melhorias nas condições de saúde (CLARKE et al., 2011; GEIB, 2012; KOLAHDOOZ 

et al., 2015; SUDHARSANAN, 2017). Por isso, é possível afirmar que as desigualdades 

produzem efeitos semelhantes em qualquer lugar (WILKINSON; PICKETT, 2015). 

Indivíduos que vivem em contexto de pobreza são mais afetados do que os que 

não são pobres. Pessoas que vivem em situação econômica precária estão mais expostas 

ao risco de adoecer e morrer, quadro este que se intensifica em populações mais 

desprotegidas ou vulneráveis, como os idosos (FELICIANO; MORAES; FREITAS, 

2004).  

Isso é uma questão importante, pois, de acordo com o Relatório de 

Desenvolvimento Humano, da Organização das Nações Unidas (ONU), de 2018, o 

Brasil é o nono país mais desigual do mundo. Dentre os 189 países analisados, 

encontra-se em 79º lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 
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mas quando o indicador é ajustado à desigualdade, declina 17 posições, sendo o 

segundo país que mais perde colocações nesse cálculo (PNUD, 2018).  

Estudos sobre distribuição de renda no Brasil demonstram os elevados níveis de 

pobreza e desigualdade da população (MEDEIROS; SOUZA; CASTRO, 2015; MAIA, 

2010), o que consolida o país como uma das nações mais desiguais do planeta (PNUD, 

2018; MAIA, 2010). Essa desigualdade tem raízes históricas e regionais, e persiste 

como uma questão atual para o país. 

Uma vez que as condições de saúde de uma população podem ser estimadas por 

meio de indicadores demográficos, as disparidades econômicas entre populações e 

regiões geográficas podem refletir em diferenças nos indicadores relacionados ao 

envelhecimento populacional. Com o objetivo de investigar as diferenças regionais na 

esperança de vida saudável, com base em informações da Pesquisa Nacional de Saúde 

(PNS), Szwarcwald et al. (2016) encontraram que a EV para mulheres e homens que 

vivem nas regiões mais ricas, era 5 anos mais longa do que para aqueles que vivem nas 

regiões menos ricas. 

 Considerando o que foi exposto, a distribuição desigual não deve ser encarada 

como um fenômeno natural. Portanto, um dos pontos essenciais é garantir que todas as 

pessoas possam se beneficiar igualmente em termos de equidade em saúde (ÖZDEMIR; 

KARABULUT; MENTEŞ, 2011) e avançar no sentido de reduzir as iniquidades em 

saúde durante o envelhecimento com a construção de políticas que incluam ações 

redutoras de desigualdades sociais e estratégias que visem prolongar a vida humana com 

qualidade de vida, autonomia e independência (CAMPOS; GONÇALVES, 2018).  
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2.3 O uso de Sistemas de Informação Geográfica para produção de 

conhecimento no envelhecimento e na saúde do idoso 

 O espaço geográfico, caracterizado como um conjunto de elementos sociais, 

econômicos, culturais e ambientais, tem sido utilizado em diversos estudos como 

categoria de análise das situações de saúde de uma população. Esse espaço é resultante 

de interações complexas e dinâmicas que se expressam em diferentes condições de vida 

dos diferentes grupos sociais (ANTUNES et al., 2013; BARCELLOS; BASTOS, 1996).  

 No campo da saúde pública, o mapeamento dos padrões geográficos de 

distribuição de eventos em saúde tem sido bastante útil para formulação de hipóteses 

etiológicas (GUIMARÃES; RIBEIRO, 2010). Ainda que não seja possível a formulação 

de associações individuais, tornou-se um instrumento para avaliação do impacto de 

processos e estruturas sociais, na determinação de eventos de saúde através da interação 

entre epidemiologia, geografia e estatística (NUCCI; SOUCCAR; CASTILHO, 2016). 

É fato que as grandes pesquisas em epidemiologia são baseadas em análises 

individuais. Entretanto, avanços metodológicos no campo da estatística apontam para a 

relação do processo saúde-doença que não pode ser explicada sem uma abordagem que, 

além de considerar os grupos, estude o espaço e o tempo (CARVALHO; SOUZA-

SANTOS, 2005). 

O espaço na análise da situação de saúde e na análise de risco, não se limita 

exclusivamente a mera localização do evento, se constitui em um produto e produtor de 

diferenciações sociais e ambientais (BARCELLOS; BASTOS, 1996). Esse espaço-

geometria é contínuo e tem como premissa que os elementos espaciais próximos 

compartilham condições socioambientais semelhantes (BARCELLOS et al., 2002). 
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Na própria concepção conceitual da epidemiologia, a tríade pessoa (quem), tempo 

(quando) e lugar (onde) é considerada como construto explicativo, instituindo ao espaço 

um papel relevante na percepção dos fenômenos observados e sendo conceito básico 

que subjaz a diferentes abordagens acerca do processo saúde-doença (GONDIM; 

CHRISTÓFARO; MIYASHIRO, 2017). 

 Considerando essa perspectiva, pesquisas apoiadas nos métodos de 

geoprocessamento têm ganhado destaque, pois a representação espacial de eventos em 

saúde possibilita a visualização de regiões prioritárias para as ações preventivas e de 

controle de doenças relacionadas ao ambiente físico e social onde se manifestam. De 

acordo com Hino et al. (2006), o georreferenciamento dos eventos de saúde é 

importante na análise e avaliação de riscos à saúde coletiva, particularmente os 

relacionados com o meio ambiente e com o perfil socioeconômico da população. 

 O termo geoprocessamento tem sido bastante utilizado na língua portuguesa, 

porém Ferreira (2018) citou que é preciso compreender que o geoprocessamento é um 

conjunto de elementos e técnicas e não uma tecnologia específica, pois apresenta teorias 

e paradigmas de diversas ciências. Salientou ainda, que a integração do 

geoprocessamento à área da saúde está totalmente ancorada em ministérios da saúde ou 

órgãos internacionais. 

O geoprocessamento engloba o sensoriamento remoto, os Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) e o Sistema de Posicionamento Global (GPS),  sendo uma área de 

conhecimento transdisciplinar, com interfaces com ciências como a Cartografia, a 

Geografia e a Estatística (CHIARAVALLOTI-NETO, 2016; HINO et al., 2006). É 

nesta perspectiva que sistemas são incorporados ao estudo da saúde e do ambiente, 

como os SIG (GONDIM; CHRISTÓFARO; MIYASHIRO, 2017). 
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 A utilização dos SIG ocorre há décadas e o uso em pesquisas na área da saúde 

cresceu rapidamente nos últimos anos. Seus benefícios estão bem estabelecidos na 

pesquisa e desenvolvimento da saúde pública, especialmente em questões que envolvem 

epidemiologia e prestação de serviços de saúde (GRAVES, 2008; MCLAFFERTY, 

2003; SAMARASUNDERA et al., 2012). Sua capacidade de transformar dados 

tabulares em mapas visuais pode ser muito útil para o planejamento e a avaliação de 

programas públicos, e para engajar os responsáveis pelas políticas públicas nesse 

processo (GREEN, 2012). 

 Em artigo publicado recentemente, Aghajani, Farnia e Velayati (2017) fizeram 

uma revisão sobre os SIG e a influência positiva no campo da saúde.  Destacaram que o 

uso dos SIG tem um papel decisivo na coleta e análise de dados em saúde, em virtude 

da necessidade de se avaliar rapidamente os problemas de saúde pública. E ressaltaram 

que é altamente aplicável no planejamento estratégico, pesquisa, avaliação e preparação 

para emergências nas áreas de serviços de saúde. 

 Na área do envelhecimento e da atenção a saúde do idoso, a aplicação dos SIG 

tem sido utilizada em algumas pesquisas e descrita como essencial para reorientação de 

programas gerontológicos e políticas de saúde (TAVARES; DIAS, 2011). Compreende-

se que o mapeamento dos padrões geográficos da distribuição espacial das pessoas 

idosas pode ser um contributo significativo para ajudar os setores públicos e privados a 

atenderem uma população cada vez mais idosa. 

Neste cenário de transformações demográficas e epidemiológicas que ocorrem na 

população mundial, investigações apoiadas com o uso de geoprocessamento já foram 

realizadas em diversos países (DWYER-LINDGREN et al., 2017; WANG et al., 2015). 
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Entretanto, a maioria dos estudos tem se preocupado em descrever a influência dos 

fatores individuais nas condições de vida e saúde dos idosos. 

2.3.1 Revisão Integrativa 

Com o objetivo de identificar as publicações brasileiras acerca do uso de análise 

espacial em pesquisas envolvendo idosos e determinantes sociais em saúde foi realizado 

um levantamento de estudos publicados  em literatura nacional nas bases de dados: 

SciElo (Scientific Eletronic Library Online) e Lilacs (Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde). Esse tipo de revisão torna-se importante para analisar 

quais pesquisas estão sendo desenvolvidas nessa área do conhecimento.  

A seleção foi realizada por critérios de inclusão, sendo estes: artigos originais 

sobre uso de técnicas de análise espacial na identificação de questões relacionadas ao 

idoso e/ou envelhecimento, publicados em inglês ou português, sem limite de tempo. 

Foi empregada como expressão de busca: determinantes sociais em saúde; 

envelhecimento; idoso; Sistemas de Informação Geográfica e análise espacial.  

 A revisão identificou 21 referências de artigos, sendo que dois foram excluídos: 

um porque foi realizado na Espanha (FERNANDEZ-MARTINEZ et al., 2012) e outro 

porque utilizou como referência pessoas a partir dos 50 anos de idade (ALMEIDA-

SANTOS et al., 2018). Os demais resultados encontrados estão apresentados no Quadro 

1.  

Quadro 1. Características dos estudos com análise espacial sobre idosos e determinantes sociais e saúde 

no Brasil. 
Autor e ano de 

publicação 
Local de abrangência Unidade de análise Software utilizado Objetivo do artigo 

Almeida, Gomes e 

Nascimento, 2014. 
Estado de São Paulo. 

645 municípios do 

estado de São Paulo, 

Brasil, com mais de 40 

milhões de habitantes. 

TerraView versão 4.0.0. 

Identificar padrões espaciais da 

distribuição da mortalidade por 

doença de Alzheimer. 
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Alves et al, 2016. 
Município do Rio de 

Janeiro. 

160 bairros que 

compõem o município 

do Rio de Janeiro. 

Programa R versão 3.1.2 

Descrever o estágio do 

envelhecimento populacional 

no município do Rio de Janeiro. 

 

 

Campos et al, 2009. 
Município de Botucatu, 

São Paulo. 

468 idosos residentes no 

município de Botucatu, 

São Paulo. 

GeoDa versão 0.95 

Realizar análise espacial da 

distribuição da população de 

sessenta anos e mais, estudando 

o perfil sócio-demográfico e a 

presença de diabetes e 

hipertensão arterial. 

Costa et al, 2015. 
Município de 

Piracicaba, São Paulo. 

1.848 idosos de 30 dos 

62 bairros de 

Piracicaba. 

Software GeoDaTM  1.4.6 

Analisar o padrão de 

distribuição espacial dos casos 

de xerostomia em idosos. 

Costa et al, 2016. 
Município de 

Piracicaba, São Paulo. 

1.848 idosos de 30 dos 

62 bairros de 

Piracicaba. 

TerraView Política Social 

TM 1.4.6 

Analisar o padrão de 

distribuição espacial dos casos 

de lesões de mucosa oral 

(LMO) segundo a exclusão 

socioespacial em idosos. 

Magalhães et al, 2008. 
Município de Botucatu, 

São Paulo. 

365 idosos de 129 

setores censitários dos 

215 que compõem a 

cidade de Botucatu. 

Programa CartaLinx e 

Geoda 

Avaliar o significado da 

qualidade de vida e a 

distribuição espacial 

relacionando com o nível 

socioeconômico a que 

pertenciam os setores 

estudados. 

Moreira, Nico e 

Tomita, 2011. 

Município de Botucatu, 

São Paulo. 

372 indivíduos de 60 

anos e mais. 
TerraView 3.1.4 

Identificar fatores associados ao 

edentulismo e o seu risco 

espacial em idosos.  

Oliveira et al, 2017. 
Estado do Rio Grande 

do Norte 

167 municípios do 

estado do Rio Grande 

do Norte 

Não foi descrito uso de 

software. 

Propor variáveis estatísticas que 

resumam os fatores 

socioeconômicos com potencial 

efeito sobre a saúde dos idosos 

e identificar os locais de maior 

vulnerabilidade. 

     

Pavarini et al, 2008. 
Município de São 

Carlos, São Paulo. 

275 idosos, com 

demência, cadastrados, 

nas dez unidades de 

saúde do município. 

Aplicativo SPRING versão 

4.3. 

Descrever a construção de um 

sistema integrado de 

informações geográficas e de 

condições de saúde para idosos 

com demência. 

Périssé, Medronho e 

Escosteguy, 2010. 

Município do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro. 

158 bairros da cidade 

do Rio de Janeiro. 

Programa SPlus 2000 e 

ArcGis 8.0. 

Descrever a distribuição 

geográfica das taxas de 

mortalidade por doença 

isquêmica do coração e sua 

correlação com variáveis 

socioeconômicas. 

Piuvezam et al, 2015. Brasil. 27 estados brasileiros. TerraView 4.2.0. 

Descrever e comparar 

geoespacialmente as taxas de 

mortalidade por doenças 

cardiovasculares nos idosos 

residentes no Brasil, por sexo, 

nos quinquênios de 1996 a 2000 

e de 2006 a 2010. 
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Rodrigues et al, 2010. Amazônia brasileira. 

Idosos residentes nos 

Estados que compõem a 

Amazônia (Estados do 

Acre, Amapá, 

Amazonas, Mato 

Grosso, Pará, Rondônia, 

Roraima, Tocantins e 

Maranhão). 

 

TerraView 3.2.0. 

Analisar a distribuição 

geográfica e a sazonalidade 

climática das internações 

hospitalares por asma em idosos 

na Amazônia brasileira, no 

período de 2001 a 2007. 

Rodrigues et al, 2015. 
Estado do Rio de 

Janeiro. 

Municípios do estado 

do Rio de Janeiro. 

TerraView (versão 4.2.2) e 

R (versão 3.1.1). 

Avaliar tendências temporais e 

espaciais da epidemia de AIDS 

em idosos. 

Santos el al, 2016. 
Município de Teresina, 

Piauí. 

68 boletins de registro 

de acidente e inquéritos 

policiais de idosos, 

vítimas de acidente de 

trânsito nesse 

município, nos anos de 

2010 e 2011. 

Terraview 4.2.2. 

Analisar os acidentes de trânsito 

envolvendo idosos em que 

ocorreu desfecho fatal, segundo 

condição do acidentado, local 

de ocorrência e causa do óbito, 

elaborando mapas de 

distribuição geográfica. 

Santos el al, 2017. Brasil. 

482 Regiões Imediatas 

de Articulação (RIAU) 

do Brasil. 

Terraview 4.2.2. e GeoDa 

1.6.61 

Realizar análise espaço-

temporal da mortalidade por 

suicídio em idosos no Brasil. 

Soares et al, 2014. Brasil. 
Unidades da Federação 

do Brasil. 
Programa R 

Descrever temporal e 

espacialmente os casos de 

fratura de fêmur em idosos em 

um período de cinco anos. 

Tavares e Dias, 2011. 

Zona urbana do 

município de Uberaba, 

Minas Gerais. 

2.142 idosos do 

município de Uberaba. 

MapInfo Professional 

versão 9.5 e Terraview 

versão 3.3.1. 

Descrever o perfil 

sociodemográfico e a qualidade 

de vida dos idosos, e mapear e 

identificar possíveis

 áreas de concentração 

de menores escores de 

qualidade de vida. 

Tavares et al, 2014. 

Zona urbana do 

município de Uberaba, 

Minas Gerais. 

121 idosos do 

município de Uberaba. 

MapInfo Professional 

versão 9.5 e Terraview 

versão 3.3.1. 

Descrever o perfil 

socioeconômico e de saúde e a 

qualidade de vida de homens 

octogenários; mapear as regiões 

de concentração desses idosos 

por número de incapacidade 

funcional e de morbidades. 

Yamaguti et al, 2011. 
Município de Botucatu, 

São Paulo. 

365 indivíduos com 

mais de 60 anos, 

residentes na zona 

urbana do município de 

Botucatu. 

Geoda.e programa 

IDRISI32. 

Realizar a distribuição espacial 

dos idosos, segundo seu grau de 

atividade física. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

Com base nos artigos encontrados, percebeu-se a necessidade de ampliação de 

estudos epidemiológicos com o uso de análise espacial para investigação de questões 

relacionadas ao envelhecimento. Dos 19 examinados, 16 trabalhos utilizaram técnicas 

de análise espacial estabelecendo relações entre situações/condições de saúde/doença. 

Um fez uma análise do envelhecimento populacional de um município, um teve como 
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proposta a criação de um SIG para acompanhamento de demência em idosos e um 

descreveu a distribuição de indicadores socioeconômicos que influenciam na saúde do 

idoso. 

Apesar de ter sido feita uma revisão apenas em duas bases de dados, é válido 

afirmar que os estudos científicos com análise espacial no contexto do envelhecimento 

são incipientes. Há uma escassez de dados sobre informações no conjunto brasileiro, já 

que das publicações encontradas, apenas três utilizaram como unidades de análise o 

Brasil, sendo dois por estados brasileiros e um considerando “Regiões Imediatas de 

Articulação” do Brasil. Além disso, apenas dois estudos foram realizados no Nordeste. 

Embora haja poucos estudos baseados em geoprocessamento na literatura 

publicada, existe um grande potencial do uso da análise espacial para identificação das 

condições de vida e situações de saúde em que a população idosa esteja envolvida. É 

tanto que, ao explorar os dados apresentados nas publicações encontradas, diversos 

autores apontaram para as potencialidades do uso da análise espacial em pesquisas 

científicas. 

Nesse sentido, os estudos apoiados pelo geoprocessamento podem ser 

extremamente úteis para descrever e explicar o cenário dos determinantes sociais em 

saúde e do envelhecimento na realidade brasileira ao retratar viso espacialmente os 

padrões de distribuição e a dinâmica desses indicadores ao longo dos anos em nosso 

país, sobretudo pelas características de ser uma nação com grandes disparidades 

culturais e socioeconômicas.  

As publicações analisadas reconheceram que os fatores sociais têm causado 

impacto, em nível populacional, nas condições de saúde dos idosos. Como relatado por 
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Moreira, Nico e Tomita (2011), “o território, como reflexo das condições econômicas 

de seus habitantes e sujeito às iniquidades sociais e políticas, pode influenciar 

negativamente as condições de vida de seus ocupantes”.  

Périssé, Medronho e Escosteguy (2010) em artigo com o objetivo de descrever a 

distribuição geográfica das taxas de mortalidade por doença isquêmica do coração em 

idosos e sua correlação com variáveis socioeconômicas, concluíram que foi observada 

uma associação entre baixo nível socioeconômico e maior mortalidade por doença 

isquêmica do coração. E ressaltaram que, ainda que haja heterogeneidade dentro dos 

distritos que foram investigados, há um grau de aglomeração em termos de status 

socioeconômico.  

Pesquisas como a de Tavares e Dias (2011) apontaram que a distribuição espacial 

dos menores escores de qualidade de vida apresentou aglomerados nas regiões 

periféricas do município. Costa et al. (2015) concluíram que maiores taxas de 

xerostomia estavam relacionadas aos bairros com piores índices de exclusão social. 

Outro estudo revelou que maiores taxas de lesões em mucosa oral ocorreram com maior 

frequência em bairros que possuíam piores índices de exclusão social (COSTA et al., 

2016). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Analisar a dinâmica espacial e temporal dos determinantes sociais da saúde e sua 

relação com indicadores de envelhecimento no Brasil e em Sergipe.  

3.2 Objetivos Específicos 

3.2.1 Analisar a distribuição espacial e temporal da desigualdade de renda e 

correlacioná-la com os padrões de envelhecimento no território 

brasileiro; 

3.2.2 Analisar espacialmente a expectativa de vida e sua correlação com os 

determinantes sociais da saúde no estado de Sergipe. 
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4 MÉTODO 

 4.1 Tipo do Estudo 

Trata-se de um estudo ecológico desenvolvido com técnicas de análise espacial 

de dados de área. Este trabalho foi desenvolvido em duas etapas: a primeira foi um 

estudo nacional, utilizando-se de dados dos dois últimos censos demográficos e tendo 

como unidade de análise todos os 5.565 municípios brasileiros; e, a segunda foi um 

estudo realizado através de dados secundários de indicadores sociais, demográficos e de 

saúde coletados em inquéritos brasileiros tendo como unidades de análise os 75 

municípios do estado de Sergipe/Brasil.  

 4.2 Metodologia da Etapa 1:  

4.2.1 Desenho do Estudo 

Trata-se de um estudo ecológico, com análise temporal e espacial com o uso de 

indicadores de desigualdade de renda e do envelhecimento no Brasil. Foram utilizados 

dados das estatísticas dos Censos Demográficos e da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) dos municípios e estados brasileiros. 

4.2.2 Área do Estudo 

O Brasil ocupa uma área de 8,51 milhões de km², o que equivale a quase 50% do 

território da América do Sul. Possui uma população total de 208,4 milhões habitantes, 

dos quais 30,2 milhões são idosos (IBGE, 2017). É o país com a quinta maior área 

territorial do planeta e o sexto maior contingente populacional do mundo.  
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A organização político-administrativa compreende a União, os Estados 

federados, o Distrito Federal e os Municípios (Figura 2). As regiões do Brasil são os 

agrupamentos das unidades da federação em regiões, com o propósito de ajudar 

interpretações estatísticas, implantar sistemas de gestão de funções públicas de interesse 

comum ou orientar a aplicação de políticas públicas dos governos federal e estadual. Os 

municípios são uma circunscrição territorial com personalidade jurídica e autonomia 

administrativa, sendo as menores unidades autônomas da Federação. A região Norte e 

Centro-Oeste possuem municípios com maior área territorial. 

Figura 2. A – Mapas da América Latina e do Brasil dividido por regiões. B – Mapa do 

Brasil dividido por regiões e pelos municípios brasileiros e Distrito Federal. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

As unidades de análise foram os 5.565 municípios brasileiros registrados pelo 

censo demográfico em 2010. Para evitar incompatibilidade nas unidades de análise 
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espacial em virtude do tempo decorrido entre os dois censos, 58 municípios foram 

unificados (IGBE, 2010).  

4.2.3 Coleta dos Dados 

Para analisar a tendência da desigualdade de renda no Brasil foram utilizados 

dados dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, nos anos de 1995 até 2012, sendo 

os períodos de 1995-1999, 2001-2009 e 2011 e 2012 coletados pela PNAD e os anos de 

2000 e 2010 com base no censo demográfico.   

Na análise espacial foram utilizados dados secundários produzidos nos censos 

demográficos brasileiro, para os anos 2000 e 2010, disponíveis no Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil (BRASIL, 2019), sendo considerada a população 

residente no Brasil nos dois respectivos anos. 

Os dados para identificação da desigualdade de renda foram avaliados pelo 

coeficiente de Gini. Na investigação do envelhecimento populacional brasileiro, 

utilizaram-se os indicadores: esperança de vida ao nascer (EV) e taxa de 

envelhecimento (TE) (QUADRO 2).   

Quadro 2. Variáveis analisadas no estudo dos municípios brasileiros. 

Indicadores  

Coeficiente de Gini¹  

Medida do grau de concentração de renda de uma 

distribuição, cujos valores variam de zero (0), que 

representam a situação de igualdade, até um (1) 

referindo a desigualdade máxima, o que significa 

maior concentração de renda. 

Esperança de vida ao nascer¹ 

Refere-se ao número médio de anos de vida 

esperados para um recém-nascido, mantido o padrão 

de mortalidade existente na população residente, em 
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determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

Taxa de envelhecimento² 

Razão entre a população de 65 anos ou mais de idade 

e a população total multiplicado por 100, na 

população residente, em determinado espaço 

geográfico, no ano considerado. 

Fonte: ¹IBGE, 2010. ²IPEA, 2013. 

 

4.2.4 Análise dos Dados 

Para calcular a taxa de incremento anual/ annual percentage change (APC), foi 

utilizada a regressão de Prais-Winsten, que prevê correção de autocorrelação de 

primeira ordem. A variável dependente foi o logaritmo das taxas de Gini e a variável 

independente foram os anos da série histórica. O cálculo da taxa de incremento anual foi 

realizado com a fórmula: Δ = –1+10
b
. E para o cálculo dos intervalos de 

confiança(95%): Δ95Cl = –1+10
(b±t*se)

, conforme sugerido por Antunes e Waldman 

(2002). 

Os valores de “b” e o erro padrão foram extraídos da análise de regressão, e o 

valor de “t” foi fornecido pela tabela de distribuição de Student t. A tendência de 

aumento, diminuição ou estagnação foi expressa como APC, com os respectivos 

intervalos de confiança (95%), e consideramos como estacionária a tendência cujo 

coeficiente de regressão não foi diferente de zero (p> 0,05). Todas as análises foram 

realizadas com o programa R versão 3.5.1 (R Core Team, Viena, Áustria, 2018) e as 

análises de série temporal foram realizadas com o pacote “prais” (MOHR, 2018).  

Na análise espacial, a malha digital do Brasil foi adquirida em formato shapefile 

no Sistema Geodésico de Referência SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico 
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para as Américas - 2000), atualizados no ano de 2010 (IBGE, 2010). Foram utilizados 

os softwares GeoDa (Spatial Analysis Laboratory, University of Illinois, Urbana-

Champaign, USA) para análise e o QGis 2.18.3 (Creative Commons Attribution-Share 

Alike 3.0 license CC BY-SA, Las Palmas, California, USA) para geração dos mapas 

coropléticos.  

O limiar para significância estatística foi estabelecido em 5% (p < 0,05). A 

identificação da autocorrelação espacial foi obtida por meio do Índice de Moran Global 

(I) para a desigualdade de renda e os indicadores de envelhecimento em todos os 

municípios brasileiros, nos dois períodos de tempo. Os valores positivos (entre 0 e +1) 

indicam que há uma autocorrelação direta e os negativos (entre 0 e –1) uma 

autocorrelação inversa.  

O Índice de Associação Espacial Local (LISA) foi utilizado para gerar mapas 

indicando as regiões que apresentam autocorrelação local significativamente diferente 

de outras regiões, identificando clusters e outliers. Os mapas mostram áreas com 

correlações significativas e dividem-se em Alto-Alto e Baixo-Baixo quando há uma 

correlação positiva entre essas áreas e Alto-Baixo e Baixo-Alto quando a correlação é 

inversa, o que indicam os outliers espaciais.  

A análise bivariada por meio do LISA foi realizada para avaliação da correlação 

espacial entre as variáveis desfecho (expectativa de vida e taxa de envelhecimento) e a 

variável independente (desigualdade de renda). No diagrama de espalhamento de 

Moran, as variáveis desfecho são representadas no eixo vertical e a variável 

independente no eixo horizontal. É dividido em quatro quadrantes representando as 

associações espaciais Alto-Alto no primeiro quadrante, Baixo-Alto no segundo 

quadrante, Baixo-Baixo no terceiro quadrante e Alto-Baixo no quarto quadrante.  
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Dessa forma, as unidades de análise que estão concentradas no primeiro 

quadrante, possuem valor elevado de desigualdade de renda e os indicadores de 

envelhecimento das unidades vizinhas também são altos. No segundo quadrante, 

engloba as unidades com baixo valor da desigualdade de renda e os indicadores de 

envelhecimento médio dos vizinhos são elevados. O terceiro quadrante é referente às 

unidades com baixo valor em todos os indicadores. E no quarto quadrante estão 

agrupados os municípios onde a desigualdade de renda é alta e os indicadores de 

envelhecimento dos vizinhos são baixos.   

A análise bivariada contribuiu para a criação dos clusters e os agrupamentos 

espaciais significantes entre as variáveis de desfecho e a variável independente. 

 

4.3 Metodologia da Etapa 2: 

4.3.1 Desenho do Estudo 

Trata-se de um estudo ecológico desenvolvido com técnicas de análise espacial 

de dados de área. Teve como unidades de análise os 75 municípios do estado de 

Sergipe, nordeste do Brasil.  

4.3.2 Área do Estudo 

Sergipe está localizado na região nordeste do Brasil (Figura 3), com uma área de 

21.915,16 km² e uma população de 2.278.308 habitantes (IBGE, 2018), dos quais 8,9% 

(185.957) têm idade igual ou superior a 60 anos de idade (IBGE, 2010). Para fins de 

análise, foram consideradas pessoas idosas aquelas com idade igual ou superior a 60 

anos, conforme o Estatuto do Idoso brasileiro (BRASIL, 2013). 
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Figura 3. A – Mapa do Brasil dividido por regiões. B – Mapa do estado de Sergipe 

dividido por Regiões de Saúde e pelos municípios. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

4.3.3 Coleta dos Dados 

Foram analisados dados secundários dos indicadores sociais, demográficos e de 

saúde do censo demográfico brasileiro (IBGE, 2010), Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA, 2017) e do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde  

(DATASUS, 2017), sendo considerados os dados referentes à população residente dos 

municípios do estado de Sergipe. 

A variável expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer se refere ao 

número médio de anos de vida esperados para um recém-nascido, mantido o padrão de 

mortalidade existente na população residente, em determinado espaço geográfico, no 

ano considerado (IBGE, 2010). 
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A identificação de desigualdades no perfil socioespacial do estado ocorreu 

através dos indicadores socioeconômicos por municípios, representados graficamente 

por mapas temáticos. Para avaliar as possíveis associações entre as condições 

socioeconômicas e a expectativa de vida foram analisadas 11 (onze) variáveis 

independentes, que incluíram (QUADRO 3):  

Quadro 3. Variáveis independentes analisadas no estudo no estado de Sergipe. 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

Socioeconômicas 

Razão de dependência 

Razão entre o segmento etário da população definido 

como economicamente dependente (os menores de 15 

anos de idade e os de 60 e mais anos1 de idade) e o 

segmento etário potencialmente produtivo (entre 15 e 59 

anos de idade), na população residente em determinado 

espaço geográfico, no ano considerado. 

Rendimento médio 

domiciliar per capita 

É a média das rendas domiciliares per capita das pessoas 

residentes em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado. 

Porcentagem da população 

com renda per capita de 

até ¼ do salário mínimo 

Percentual da população residente com renda familiar 

mensal per capita de até ¼ salário mínimo, em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

PIB per capita 

Valor médio agregado por indivíduo, em moeda 

corrente e a preços de mercado, dos bens e serviços 

finais produzidos em determinado espaço geográfico, no 

ano considerado. 

Taxa de desemprego da 

população com 16 anos ou 

mais 

Percentual da população residente economicamente 

ativa que se encontra sem trabalho na semana de 

referência, em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado. 

Taxa de analfabetismo em 

idosos 

Percentual de pessoas com 60 anos ou mais de idade que 

não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples, 

no idioma que conhecem, na população total residente 



46 

da mesma faixa etária, em determinado espaço 

geográfico, no ano considerado. 

De infraestrutura dos municípios 

Porcentagem de domicílios 

com abastecimento de 

água não ligados à rede de 

distribuição 

Percentual da população residente servida por rede geral 

de abastecimento, com ou sem canalização domiciliar, 

em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

Porcentagem de domicílios 

sem serviço de coleta de 

lixo 

Percentual da população atendida no domicílio, direta 

ou indiretamente, por serviço regular de coleta de lixo, 

em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

De acesso à saúde 

Taxa de visitas da atenção 

básica 

Percentual de consultas médicas apresentadas no 

Sistema Único de Saúde (SUS) por habitante, em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

Taxa de consultas a 

pessoas idosas na atenção 

básica 

Percentual de consultas médicas de residentes na área de 

abrangência da ESF na faixa etária de 60 anos e mais. 

De acesso aos programas de transferência de renda 

Taxa de idosos que 

recebem benefício de 

prestação continuada 

Percentual de idosos cadastrados no Benefício da 

Política de Assistência Social que assegura a 

transferência mensal de 01 (um) salário mínimo à 

pessoa idosa, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, 

que comprovem não possuir meios de garantir a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família. Para ter 

direito ao benefício, o requerente precisa comprovar que 

a renda mensal da família per capita é inferior a ¼ (um 

quarto) do salário mínimo. 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA, 2017) e Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS, 2017). 
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 4.3.4 Análise dos Dados 

A determinação da existência ou não de um padrão espacialmente condicionado 

entre a expectativa de vida e os determinantes sociais foi feita pelo Índice de Moran 

Global (I) identificando aglomerados de áreas com riscos semelhantes para a ocorrência 

do desfecho de interesse. Este índice consegue detectar a existência de padrões 

espaciais, isto é, a similaridade entre áreas. Construiu-se uma matriz de vizinhança 

através do critério de contiguidade de fronteira entre os 75 municípios analisados 

adotando-se nível de significância de 5%.  

O Índice de Moran Global é uma medida que demonstra a autocorrelação 

espacial cujos valores positivos (entre 0 e +1) indicam para correlação direta e negativos  

(entre 0 e –1) correlação inversa, além de fornecer a significância estatística do mesmo 

(valor de p). Valores próximos de zero indicam aleatoriedade espacial; valores positivos 

indicam autocorrelação espacial positiva; e valores negativos, autocorrelação espacial 

negativa, entendendo que os valores de significância inferiores a 0,05 delimitam regiões 

onde existem estruturas espaciais locais.  

O coeficiente de autocorrelação de Moran global baseia-se nos produtos 

cruzados dos desvios a partir da média sendo calculada para n observações como se 

segue (MORAN, 1948): 

                                  

                                                       (Equação 1) 
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onde, ωij é um elemento de ω matriz de contiguidade; yi é a taxa de incidência do 

município i; yj é a taxa de incidência de município j; ȳ é a média da amostra e o símbolo 

n representa o número total de cidades. 

Na etapa seguinte, aplicou-se o Indicador Local de Associação Espacial (LISA), 

para detecção de regiões com correlação espacial local significativas (p < 0,05%). O 

LISA é uma ferramenta estatística bastante útil e definida como o produto do resíduo no 

polígono de referência com a média local dos resíduos dos seus vizinhos adjacentes 

empregado para gerar mapas indicando as regiões que apresentam correlação local 

significativamente diferente de outras regiões, identificando clusters e outliers 

(BRASIL, 2007), calculado da seguinte forma (MORAN, 1948): 

 

  

 

                                                   (Equação 2) 

onde, zi = yi - ȳ; zi = yi - ȳ; ωij é um elemento de matriz de contiguidade ω; yi é a taxa 

de incidência da município i; yi é a taxa de incidência de município j; ȳ é a média da 

amostra e o símbolo n representa o número total de cidades. 

Para investigar o comportamento da variabilidade espacial foi utilizado o 

diagrama de espalhamento de Moran, comparando-se os valores normalizados do 

atributo numa área com a média de seus vizinhos, construindo um gráfico bidimensional 

de z (valores normalizados) por Wz (média dos vizinhos), que é dividido em quatro 

quadrantes, onde Q1 e Q2 indicam pontos de associação positiva e Q3 e Q4 indicam 

pontos de associação negativa, onde a descrição “Alto-Alto”, “Baixo-Baixo”, “Alto-

Baixo” e “Baixo-Alto” indicam, respectivamente, os quadrantes Q1, Q2, Q3 e Q4. E 
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construído o Mapa de Moran para ilustrar as regiões que apresentaram dependência 

espacial com valores significantes (p<0,05). 

Com o objetivo de fazer uma análise inferencial elaborou-se modelo de 

regressão linear múltipla levando em consideração a expectativa de vida como variável 

dependente e todos os demais determinantes foram considerados independentes. O teste 

de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a distribuição de normalidade das variáveis, 

sendo o nível de significância considerado de 0,05. Realizou-se a transformação 

logarítmica das variáveis independentes visando impedir que um pequeno número de 

observações extraordinariamente grandes ou pequenas tivesse uma influência indevida 

sobre a soma dos quadrados dos erros de modelos preditivos. 

As análises espaciais foram realizadas utilizando o software TerraView4.2.2 

(Informer Technologies, São José dos Campos, São Paulo, Brasil) e o software 

QGIS2.18.3 (Creative Commons - Atribuição - Compartilhamento pela mesma Licença 

3.0, CC BY-SA, Las Palmas, Califórnia, EUA). A análise estatística inferencial foi 

realizada usando o software R versão 3.3.0 (R Core Team, Viena, Áustria). 
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5 RESULTADOS 

5.1 Resultados do estudo com dados dos municípios brasileiros 

No Brasil, no período de 1995-2012, a desigualdade de renda apresentou 

tendência estacionária (-0,75%; IC95% -1,07;-0,43). Entre os estados e o Distrito 

Federal, as tendências do coeficiente de Gini apresentaram variação. Considerando 

aqueles com resultados estatisticamente significantes, a maioria, incluindo o Distrito 

Federal, apresentou tendência estacionária. Destacaram-se com tendência decrescente, 

os estados do Tocantins, Ceará, Paraná e Santa Catarina, já o estado de Roraima 

apresentou tendência decrescente (Tabela 1).  
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Tabela 1. Tendência da desigualdade de renda, pelo coeficiente de Gini, segundo estados e 

Distrito Federal, Brasil (1995-2012). 

 

 APC (%) IC95% 

Valor p Tendência Mínimo 

(%) 

Máximo (%) 

NORTE      

   Rondônia -0.75 -1.24 -0.25 < 0.05 Estacionária 

   Acre -0.32 -0.81 0.17 > 0.05 - 

   Amazonas -0.52 -1.25 0.21 > 0.05 - 

   Roraima 1.14 0.14 2.15 < 0.05 Crescente 

   Pará -0.66 -1.34 0.02 > 0.05 - 

   Amapá -0.37 -1.17 0.43 > 0.05 - 

   Tocantins -1.10 -1.55 -0.65 < 0.05 Decrescente 

NORDESTE      

   Maranhão -0.47 -0.91 -0.04 < 0.05 Estacionária 

   Piauí -0.61 -1.00 -0.21 < 0.05 Estacionária 

   Ceará -1.02 -1.48 -0.55 < 0.05 Decrescente 

   Rio Grande do 

Norte 

-0.60 -0.95 -0.25 < 0.05 Estacionária 

   Paraíba -0.79 -1.31 -0.27 < 0.05 Estacionária 
   Pernambuco -0.67 -1.24 -0.10 < 0.05 Estacionária 
   Alagoas -0.88 -1.39 -0.36 < 0.05 Estacionária 
   Sergipe -0.61 -1.24 0.02 > 0.05 - 
   Bahia -0.68 -1.12 -0.24 < 0.05 Estacionária 
SUDESTE      

   Minas Gerais -0.94 -1.25 -0.64 < 0.05 Estacionária 
   Espirito Santo -0.96 -1.36 -0.56 < 0.05 Estacionária 
   Rio de Janeiro -0.35 -0.65 -0.05 < 0.05 Estacionária 
   São Paulo -0.57 -1.03 -0.11 < 0.05 Estacionária 
SUL      

   Paraná -1.16 -1.48 -0.84 < 0.05 Decrescente 

   Santa Catarina -1.22 -1.71 -0.73 < 0.05 Decrescente 

   Rio Grande do Sul -0.94 -1.28 -0.61 < 0.05 Estacionária 

CENTRO-OESTE      

   Mato Grosso do Sul -0.68 -1.10 -0.25 < 0.05 Estacionária 
   Mato Grosso -0.91 -1.26 -0.55 < 0.05 Estacionária 
   Goiás -0.93 -1.30 -0.56 < 0.05 Estacionária 
   Distrito Federal 0.06 -0.42 0.55 > 0.05 - 

BRASIL -0.75 -1.07 -0.43 < 0.05 Estacionária 

APC: taxa de incremento anual; ns: não significativo. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Os mapas apresentados nas Figuras 4, 5 e 6 mostram a distribuição geográfica das 

variáveis desigualdade de renda, expectativa de vida e taxa de envelhecimento nos 

municípios brasileiros nos anos de 2000 (A) e 2010 (B). As regiões com cores mais 

escuras nos mapas representam as unidades onde os indicadores apresentaram os 

maiores valores.   

Quanto a desigualdade de renda (Figura 4), é possível observar que, no ano 2000, 

houve um padrão uniforme de distribuição, com 68,64% dos municípios brasileiros com 

desigualdade de renda entre 0,51 e 0,87. Já no ano de 2010, as áreas com maiores 

desigualdades de renda estão localizadas, principalmente, em toda região Norte e 

Nordeste. Portanto, o percentual dos municípios brasileiros, com desigualdade de renda 

entre 0,51 e 0,87, diminuiu para 36,77%.  

A análise sobre a EV revelou que no ano de 2000 o indicador foi inferior aos 71 

anos de idade em praticamente toda a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com 

melhores resultados nas regiões Sudeste e Sul. Em 2010, a EV aumentou em algumas 

regiões brasileiras, com destaque para as regiões Sudeste e Sul, e alguns pontos da 

região Centro-Oeste (Figura 5). 

 A TE mostrou suas maiores proporções em toda área da costa litorânea do país, 

como também nas regiões Sudeste e Sul, em ambos os anos analisados (Figura 6).   
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Figura 4. Distribuição espacial da desigualdade de renda nos municípios brasileiros, A 

(2000) e B (2010).  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Figura 5. Distribuição espacial da expectativa de vida nos municípios brasileiros, A 

(2000) e B (2010). 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Figura 6. Distribuição espacial da taxa de envelhecimento nos municípios brasileiros, A 

(2000) e B (2010). 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

A Tabela 2 apresenta os índices de autocorrelações espaciais globais para os 

indicadores da desigualdade de renda, EV e TE em todos os municípios brasileiros, 

considerando os anos de 2000 e 2010. Houve autocorrelação espacial significativa entre 
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todos os indicadores, apontando que as áreas que apresentam desigualdades de renda, 

EV e TE semelhantes estão mais próximas, nos dois períodos considerados.  

Quando analisada a desigualdade de renda, em 2010, observou-se que ocorreu 

um aumento na diferença entre os municípios brasileiros quando comparado ao ano 

2000. Nesse sentido, percebeu-se um processo de crescimento de concentrações de 

bolsões com alteração no padrão de formação (I = 0,284123, em 2000, e I = 0,462326, 

em 2010). Por outro lado, na EV identificou-se que as áreas com indicadores 

semelhantes estão mais próximas, mas a diferença entre EV das áreas analisadas 

diminuiu (I = 0,560501, em 2000, e I = 0,352758, em 2010) (Tabela 2).  

A TE apresentou similaridade entre as áreas evidenciando que as regiões mais 

próximas entre si apresentam TE semelhantes. 

Tabela 2. Autocorrelação espacial da desigualdade de renda, expectativa de vida e taxa 

de envelhecimento, Brasil, 2000 e 2010.  

Indicadores Anos I* p-valor 

Desigualdade de renda 
2000 0,284123 0,001 

2010 0,462326 0,001 

Expectativa de Vida 
2000 0,560501 0,001 

2010 0,352758 0,001 

Taxa de Envelhecimento 
2000 0,663457 0,001 

2010 0,646620 0,001 

*I – Índice de Moran Global 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Os resultados do Moran Local para as variáveis da desigualdade de renda, EV e 

TE encontram-se na Figura 7, 8 e 9. A identificação de agrupamentos, por meio dos 
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indicadores locais (LISA), indica regiões que revelaram autocorrelação espacial local 

significativa.  

 Na análise da desigualdade de renda, o mapa da Figura 7 apontou clusters (Alto-

Alto) nas regiões do Norte e Nordeste, indicando que os municípios com maiores 

desigualdades estão circundados por vizinhos com características semelhantes, com 

maiores agrupamentos no ano de 2010. No ano 2000, 683 municípios constituíam o 

agrupamento espacial Alto-Alto, sendo esses valores superiores em 2010 (922). Nota-se 

que no ano 2000, houve agrupamentos Alto-Alto nas regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste, mas em 2010 esses agrupamentos ficam mais evidentes nas regiões Norte e 

Nordeste do país. Os agrupamentos de Baixo-Baixo situaram-se nas regiões Sudeste e 

Sul, envolvendo 491 municípios em 2000 e 749 em 2010, especialmente nas porções 

oeste da região Sudeste e leste do Sul. 

Figura 7. Mapas de Moran da desigualdade de renda nos municípios brasileiros, A 

(2000) e B (2010).  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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A observação dos mapas da EV, por sua vez, apresentou poucas diferenças nos 

agrupamentos dos anos investigados, visto que ambos apresentaram clusters Alto-Alto 

nas regiões Sudeste e Sul, compreendendo um total de 1.673 e 1.607 municípios, em 

2000 e 2010, respectivamente. Foram evidenciados clusters Baixo-Baixo na porção 

oeste da região Norte e praticamente em toda região Nordeste, sendo 1.400 e 1.405 

municípios, respectivamente (Figura 8). 

  

Figura 8. Mapas de Moran da expectativa de vida nos municípios brasileiros, A (2000) e 

B (2010).  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Nos anos de 2000 e 2010 houve poucas diferenças quanto à TE. Foram 

identificados clusters Baixo-Baixo em toda a região Norte e na pequena faixa litorânea 
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da porção norte da região Nordeste e pequenos agrupamentos Alto-Alto em partes do 

interior do Nordeste e nas porções leste do Sudeste e extremo Sul do país (Figura 9). 

Figura 9. Mapas de Moran da taxa de envelhecimento nos municípios brasileiros, A 

(2000) e B (2010). 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Na análise espacial bivariada foi encontrado Índice de Moran Global (I) negativo 

em todos os diagramas de espalhamento, conforme demonstrado na Figura 10. Houve 

correlação espacial significativa inversa, demonstrando que quanto maior o coeficiente 

de Gini, pior a EV e a TE.  
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Figura 10. Diagrama de Espalhamento de Moran bivariado da associação da 

desigualdade de renda com indicadores do envelhecimento, Brasil, 2000 e 2010. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

A correlação descrita acima pode ser visualizada geograficamente por meio dos 

mapas de clusters bivariados que estão apresentados na Figura 11 e 12. As associações 

espaciais que relacionam o coeficiente de Gini com a EV, em ambos os períodos, 

aparecem com formação de agrupamentos Alto-Baixo na porção leste da região Norte e 

em toda a região Nordeste do país e agrupamentos Baixo-Alto nas regiões Sudeste e Sul 

(Figura 11A e 11B).   

 

 



61 

Figura 11. Mapa de Moran Local Bivariado da associação da Desigualdade de renda e 

Expectativa de Vida, Brasil, A (2000) e B (2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

As associações do coeficiente de Gini com a TE do tipo Alto-Baixo aparecem em 

toda a região Norte e no extremo oeste e região litorânea da região Nordeste. Por outro 

lado, os agrupamentos Baixo-Alto situam-se em pontos das regiões Centro-Oeste, 

Sudeste e Sul, para os dois períodos investigados (Figura 12A e 12B). 
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Figura 12. Mapa de Moran Local Bivariado da associação da Desigualdade de renda e Taxa de 

Envelhecimento, Brasil, A (2000) e B (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

5.2 Resultados do estudo com dados do estado de Sergipe 

A distribuição espacial da expectativa de vida indicou apenas um município (a 

capital do estado) com valor compatível à média brasileira (73,9 anos) e 15 municípios 

com a média estadual (71,8 anos). Convém destacar que 80% (60/75) dos municípios 

exibiram valores abaixo da média regional e brasileira (Figura 13). 
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Figura 13. Distribuição espacial da expectativa de vida nos municípios do estado de 

Sergipe, Brasil, 2010.  

 
     Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

A análise dos mapas permitiu identificar agrupamentos de municípios com 

comportamento semelhante em relação à expectativa de vida. A observação com o 

Índice de Moran Global evidenciou correlação espacial estatisticamente significativa 

(0,361; p-valor 0,01) apontando que as áreas que apresentam expectativas de vida 

similares, de uma maneira geral, estão mais próximas uma das outras. 

 O diagrama de espalhamento de Moran (Figura 14) evidenciou dependência 

espacial, sendo 49 municípios localizados nos quadrantes Q1 e Q2, os quais apresentam 

uma associação espacial positiva e 26 em Q3 e Q4 com associação espacial negativa. 

Dentre os 75 municípios analisados, 22 pertencem ao Q1, 27 pertencem ao Q2, 13 

pertencem ao Q3 e 13 pertence ao Q4. 
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Figura 14. Diagrama de Espalhamento de Moran da expectativa de vida nos municípios do 

estado de Sergipe, Brasil, 2010. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
 

Para a identificação de agrupamentos, através dos indicadores locais (LISA), foi 

gerado o mapa de Moran (Figura 15) indicando regiões que exibiram correlação 

espacial local significativa. O mapa da expectativa de vida confirmou agregados de 

melhores e piores médias, com a presença de clusters na região sudeste e nordeste, 

respectivamente. Na região sudeste, mais próxima a capital do estado, tem-se áreas que 

apresentaram valores positivos (Q1) e no extremo Leste, ocorreu o inverso com áreas 

que apresentaram valores negativos (Q2). Foram observadas poucas áreas consideradas 

de transição, localizadas no quadrante Q3 com áreas que não seguem o mesmo processo 

de dependência espacial das demais. 
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Figura 15. Mapa de Moran da expectativa de vida nos municípios do estado de Sergipe, 

Brasil, 2010. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 Ao observar a Tabela 3 nota-se a existência de correlação espacial 

estatisticamente significativa em nove das onze variáveis independentes utilizadas, 

sendo os valores positivos indicando uma correlação direta.  

Tabela 3. Autocorrelação espacial dos determinantes sociais dos municípios do estado 

de Sergipe, Brasil, 2010. 

Determinantes Sociais I* p-valor 

Razão de dependência 0,476 0,001 

Rendimento médio domiciliar per capita 0,205 0,025 

Porcentagem da população com renda per capita de até ¼ do salário 

mínimo 
0,482 0,001 

PIB per capita 0,133 0,046 

Taxa de desemprego da população com 16 anos ou mais 0,529 0,001 

Taxa de analfabetismo em idosos 0,388 0,001 

Porcentagem de domicílios com abastecimento de água não ligados 

à rede de distribuição 
0,449 0,001 

Porcentagem de domicílios sem serviço de coleta de lixo -0,020 0,427 

Taxa de visitas da atenção primária 0,132 0,013 

Taxa de consultas a pessoas idosas na atenção primária 0,098 0,119 

Taxa de idosos que receberam benefício de prestação continuada 0,224 0,004 

*I – Índice de Moran Global 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Pelo Índice de Moran Local foi possível identificar os determinantes sociais com 

correlação espacial significativa, ilustrando clusters em três regiões principais (Figura 

16), um na região metropolitana do estado com melhores rendas por domicílio (B), 

maiores taxas de desemprego (E), menores taxas de razão de dependência (A) e 

menores taxas de analfabetismo em idosos (F); outra na região do alto sertão com piores 

indicadores de pobreza (C), analfabetismo (F) e com baixa cobertura da atenção 

primária (H); e, no extremo Leste do estado, com região em situação de pobreza (C). 
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Figura 16. Mapas de Moran dos determinantes sociais nos municípios do estado de Sergipe, 

2010. 

 

*Mapas de Moran. A – Razão de dependência. B – Rendimento médio domiciliar per capita. C – 

Porcentagem da população com renda per capita de até ¼ do salário mínimo. D – PIB per capita. E – Taxa 

de desemprego da população com 16 anos ou mais. F – Taxa de analfabetismo em idosos. G – Porcentagem 

de domicílios com abastecimento de água não ligados à rede de distribuição. H – Taxa de visitas da atenção 

primária. I – Taxa de idosos que receberam benefício da prestação continuada. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 



68 

A análise exploratória descritiva dos dados está demonstrada na Tabela 4 e o 

teste de Shapiro-Wilk apontou uma distribuição assimétrica entre as variáveis.  

Tabela 4. Normalidade e estatísticas descritivas dos determinantes sociais em saúde e da 

expectativa de vida dos municípios do estado de Sergipe, Brasil, 2010.  

Indicadores 
Shapiro-Wilk 

Mínimo Q1 Mediana AIQ Q3 Máximo 
W P* 

Expectativa de vida 0,976 0,165 66,9 68,9 70,6 2,7 71,5 74,4 

Razão de dependência 0,989 0,787 7,7 13,9 15,7 3,9 17,7 21,6 

Taxa de analfabetismo em idosos 0,945 0,003 18,2 54,0 60,2 11,5 65,5 78,8 

Rendimento médio domiciliar per 

capita 

0,596 < 0,001 185,6 247,4 277,3 70,1 317,5 1022,1 

Porcentagem da população com 

renda per capita de até ¼ do 

salário mínimo 

0,979 0,235 12,9 30,0 33,7 11,1 41,1 58,7 

Taxa de desemprego da população 

com 16 anos ou mais 

0,908 < 0,001 2,2 5,9 8,2 6,0 11,8 29,4 

PIB per capita 0,489 < 0,001 4739,1 6241,0 7507,2 3419,4 9660,4 67568,7 

Porcentagem de domicílios com 

abastecimento de água não ligados 

à rede de distribuição 

0,950 0,005 0,7 8,4 14,9 13,4 21,7 44,0 

Porcentagem de domicílios sem 

serviço de coleta de lixo 

0,739 < 0,001 0,0 0,8 1,8 2,7 3,5 14,9 

Taxa de consultas a pessoas idosas 

na atenção primária 

0,954 0,008 0,6 1,3 2,0 1,2 2,5 4,3 

Taxa de visitas da atenção 

primária 

0,796 < 0,001 2,2 3,4 3,9 1,2 4,7 11,8 

Taxa de idosos que receberam 

benefício de prestação continuada 

0,877 < 0,001 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 

 

*Significativo a 5% pelo teste de Shapiro-Wilk. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
 

No momento da seleção das variáveis para o modelo de regressão percebeu-se 

uma correlação negativa forte (r
2
: -0.670) entre as variáveis rendimento médio 

domiciliar per capita e porcentagem da população com renda per capita de até ¼ do 

salário mínimo. Nesse sentido, na análise de regressão linear multivariada, foi elaborado 

um modelo sem a variável rendimento médio domiciliar per capita que apresentou alta 

estatística f e um valor p significativo, inferior a 0,05. Os resultados do modelo 

indicaram que a razão de dependência elevada, a taxa de analfabetismo e a taxa de 
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desemprego têm um impacto negativo estatisticamente significativo na expectativa de 

vida (Tabela 5). 

Tabela 5. Modelo de regressão linear multivariada dos determinantes sociais nos municípios 

do estado de Sergipe, Brasil, 2010.  

Indicadores Coeficiente 
Erro 

Padrão 
Valor t Valor p 

(Intercept) 91,710 6,046 15,169 < 0,001 

Razão de dependência -0,172 0,083 -2,081 0,042 

Taxa de analfabetismo em idosos -2,906 1,207 -2,408 0,019 

Porcentagem da população com renda per 

capita de até ¼ do salário mínimo 
-0,040 0,023 -1,696 0,095 

Taxa de desemprego da população com 16 

anos ou mais 
-0,940 0,461 -2,037 0,046 

PIB per capita -0,233 0,413 -0,565 0,574 

Porcentagem de domicílios com 

abastecimento de água não ligados à rede de 

distribuição 

0,252 0,280 0,901 0,371 

Porcentagem de domicílios sem serviço de 

coleta de lixo 
-0,038 0,063 -0,615 0,541 

Taxa de consultas a pessoas idosas na 

atenção primária 
0,350 0,485 0,721 0,474 

Taxa de visitas da atenção primária -0,917 0,637 -1,440 0,155 

Taxa de idosos que receberam benefício de 

prestação continuada 
0,259 0,251 1,032 0,306 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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6 DISCUSSÃO 

6.1 Discussão do estudo com dados dos municípios brasileiros 

Os resultados do presente estudo demonstraram que a dinâmica espacial da 

desigualdade de renda, EV e TE no Brasil apresentou-se de maneira não aleatória, com 

formação de clusters entre as regiões brasileiras. Houve heterogeneidade na distribuição 

de renda e nos indicadores de envelhecimento, sendo os municípios situados nas regiões 

Norte e Nordeste do país com maiores  desigualdades de renda, e menores expectativas 

de vida e taxas de envelhecimento.  

A análise bivariada revelou que existe uma relação inversa entre desigualdade de 

renda e indicadores de envelhecimento reforçando que os municípios com elevada 

desigualdade de renda apresentaram piores indicadores de envelhecimento. As 

discussões sobre desigualdades de renda em todo o mundo são amplas e complexas, e o 

Brasil sempre foi reconhecido como um dos países que mais concentra renda 

(BARROS; GOLDBAUM, 2018).  

Historicamente, o Brasil mantém grandes desigualdades que resultam em 

iniquidades sociais e dificuldades em acessar ações e serviços essenciais garantidos em 

sua Constituição. Para isso, políticas públicas de transferência de renda, como o 

Programa Bolsa Família (BF) e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), foram 

criadas para tentar reduzir essas desigualdades (MEDEIROS; BRITO; SOARES, 2007; 

MORAES, PITTHAN; MACHADO, 2018; TESTA et al, 2013),  porém  continua sendo 

um dos países mais desiguais do mundo.  
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Algumas considerações podem ser feitas a respeito das desigualdades existentes 

no cenário brasileiro. A primeira característica se refere à desigualdade racial, herança 

do período da escravidão. Ressalte-se que, mesmo após a abolição da escravidão, 

poucas políticas públicas foram oferecidas para a comunidade negra, embora tenha um 

esforço de diversos setores da sociedade para o acréscimo desse tema na agenda política 

(HERINGER, 2002; PINTO; FERREIRA, 2014).  

Uma vez que a região Nordeste possuía um maior contingente da população 

negra, os ciclos de pobreza foram consolidados (HERINGER, 2002; HENRIQUES, 

2001), aliados à inoperância do Estado brasileiro para redução das disparidades dessa 

comunidade. Por outro lado, as regiões Sudeste e Sul recebiam mais imigrantes 

europeus e sempre foram caracterizadas por ser o pilar de desenvolvimento industrial e 

urbano, sendo responsáveis pelos melhores indicadores de desenvolvimento humano do 

país até hoje (FIGUEIREDO; NETTO JÚNIOR; PORTO JUNIOR, 2007; HERINGER, 

2002; HENRIQUES, 2001). 

Um segundo aspecto a ser considerado é a desigualdade de gênero. Países com 

grande desigualdade social e de renda possuem disparidades em relação ao gênero. 

Essas disparidades são visíveis nos indicadores de renda disponibilizados pelo IBGE e 

também no recente relatório publicado pelo Fórum Econômico Mundial que apontou o 

Brasil na 95ª posição, entre os 149 países analisados, sobre a igualdade de gênero. 

Sahay, Čihák, et al. (2018) estudaram as desigualdades econômicas em diferentes países 

e concluíram que o aumento no Coeficiente de Desigualdade de Gênero das Nações 

Unidas resulta em aumento no coeficiente de Gini. Portanto, a equidade de gêneros não 

deve ser vista apenas do ponto de vista social e político, mas também econômico.    
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Somada a essas características, pode-se incluir a questão da desigualdade 

regional (MONTEIRO NETO, 2014) que, como aponta Barros (2011), pode ter sido 

ocasionada devido às disparidades no capital humano que tem origem nos processos de 

ocupação brasileira e formação econômica regional. Os trabalhadores sem qualificação 

concentravam-se principalmente na região Nordeste. A região Sul tinha elevado grau de 

capital humano e recebiam imigrantes qualificados, que se intensificou com a abertura 

do mercado internacional brasileiro, no final da década de 80 (FIGUEIREDO; NETTO 

JÚNIOR; PORTO JUNIOR, 2007), diante de sua relação maior com os setores 

industriais, mais concentrados nessa área geográfica.  

Embora nossos achados tenham mostrado que o nível de desigualdade diminuiu 

ao longo do tempo e nas diferentes regiões, o nível de desigualdade brasileira ainda é 

bastante elevado e influencia nos resultados do envelhecimento da nossa população. No 

ano de 2000 aproximadamente 65% dos municípios apresentavam EV até 70,6 anos, 

valores correspondentes à média nacional.  

Em 2010, apresentou-se evolução no indicador em algumas regiões brasileiras, 

com destaque para as regiões Sudeste e Sul e alguns pontos da região Centro-Oeste que 

apresentaram médias superiores à brasileira (73,8 anos) para este mesmo período. Os 

dados confirmaram que as melhores EV se encontraram nas regiões Sudeste e Sul, 

locais onde eram menores as desigualdades de renda. As piores EV estiveram 

associadas aos piores valores de desigualdade de renda e formaram aglomerados na 

porção leste da região Norte e em toda a região Nordeste. 

A EV é indicadora do nível de desenvolvimento do país, refletindo todo o 

conjunto de condições favoráveis ou desfavoráveis ali presentes (FERNANDES 

GUERRA; FIGOLI, 2013). Vários estudos já demonstraram a relação que a renda tem 
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com a EV (WANG et al., 2015; ÖZDEMIR; KARABULUT; MENTEŞ, 2011; LIN; 

CHEN; CHIEN; CHAN, 2012, MATHERS; STEVENS; BOERMA, 2015; MARMOT; 

2016; MONDAL; SHITAN, 2014). Os países que apresentaram menores desigualdades 

de renda tiveram melhores EV nos estudos investigados, apontando o impacto negativo 

que a desigualdade de renda tem sobre a EV.  

O presente estudo destaca que a baixa EV nas regiões Norte e Nordeste pode 

estar relacionada a baixa escolaridade, privação material e menor cobertura e acesso as 

ações e aos serviços de saúde. Entretanto, o aumento nas políticas de saúde ampliou o 

acesso aos serviços, sobretudo aos menos favorecidos, fato importante para a redução 

das desigualdades sociais, sobretudo nas regiões mais pobres do Brasil (ANDRADE et 

al, 2013; PAIM et al, 2011). 

Os dados demográficos, como a TE, apontam que o Brasil encontra-se em 

processo de transição demográfica rápida, porém percebe-se que não ocorre de forma 

simultânea e homogênea (CLOSS; SCHWANKE, 2012). Em nosso estudo, TE 

predominou com as maiores proporções na costa litorânea do país e nas regiões Sudeste 

e Sul, identificando que essas regiões se encontram em um processo de transição 

demográfico acelerado.  

A formação de clusters com altas TE nas porções leste do Sudeste e extremo Sul 

do país, pode ser justificada pelas melhores condições de vida dessa população, e em 

partes do interior do Nordeste que pode estar relacionado ao fenômeno de migração. Já 

associação da baixa desigualdade de renda com a alta TE demonstrada nos 

agrupamentos das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul evidenciam que o status 

socioeconômico pode ter exercido influência no processo de envelhecimento. 
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Diferente do cenário mundial, o crescimento no número de idosos no Brasil é 

rápido, mas acontece em um contexto social e econômico desfavorável (CAMPOS; 

GONÇALVES, 2018; MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016). O desafio da transição 

demográfica e epidemiológica para a população idosa está relacionado à necessidade de 

geração de recursos e de condições de infraestrutura, além da redefinição de políticas 

neste setor, que permitam um envelhecimento ativo (CARVALHO; RODRÍGUES-

WONG, 2008; CLOSS; SCHWANKE, 2012; VERAS, 2009; WONG; CARVALHO, 

2006). 

Alguns teóricos afirmam que o efeito da desigualdade sobre o estado de saúde 

pode ser explicado por dois princípios de causalidade: a via de privação material e a via 

psicossocial. A via de privação material se justifica pela combinação negativa de 

exposições negativas e falta de recursos individuais e coletivos, tais como sociais, de 

educação, transporte, moradia e saúde. Já a via psicossocial argumenta que a 

desigualdade de renda afeta as percepções individuais de lugar na hierarquia social, que 

produzem emoções negativas e se traduzem tanto em percepções negativas de saúde, 

quanto em comportamentos antissociais e participação cívica reduzida (WILKINSON; 

PICKETT, 2015).   

As desigualdades sociais no processo de envelhecimento de uma comunidade 

explicam as variações regionais encontradas. Contudo, pouco se tem feito para 

modificar essa realidade. As políticas públicas devem ser articuladas e as instituições 

governamentais – que incluam saúde, educação e assistência social – devem trabalhar 

de forma sinérgica para obter resultados diferentes dos que foram apresentados dos 

últimos 20 anos.  
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Isso se torna importante principalmente porque atualmente, no Brasil, têm sido 

implementadas políticas de austeridade sob a justificativa de equilíbrio fiscal 

(GUIMARÃES, 2018; SCHRAMM; PAES-SOUZA; MENDES, 2018). Para a 

população idosa brasileira pode ter efeitos deletérios e muito mais graves do que em 

países desenvolvidos, considerando que os indicadores sociais e a oferta de serviços 

públicos estão aquém do patamar daqueles países. Também poderá implicar na redução 

do investimento em políticas de proteção e promoção social e no acesso aos serviços de 

saúde, sendo os grupos sociais expostos de maneira assimétrica aos riscos em saúde 

(SANTOS; VIEIRA, 2018; SCHRAMM; PAES-SOUZA; MENDES, 2018). 

Bichir (2010) ressaltou que só a articulação das políticas públicas, tais como a 

saúde, educação, emprego, moradia e renda serão capazes de reverter os problemas 

históricos do país. Atualmente, o país possui um sistema de proteção a população idosa 

nos campos legal, social e da saúde, materializados no Estatuto do Idoso (Lei 

10741/2003), BPC (Art. 20, Lei 8742/1993) e Política Nacional do Idoso (Portaria MS 

2528/2006).  

É indiscutível que o fortalecimento das redes de proteção ao idoso e a busca por 

proteção social dessa parcela da população tomou destaque nas discussões da justiça 

social. Este fato foi comprovado com a aprovação do BPC, política pública de combate 

às desigualdades que se configura como mecanismo de segurança de renda às pessoas 

idosas acima de 65 anos e que convivam em ambiente que não ultrapasse 1/4 de renda 

familiar per capita (SANTOS, 2011). Contudo, em grande parcela dessas famílias e, 

especialmente nas regiões Norte e Nordeste, o idoso é o principal mantenedor do 

domicílio, tendo que negligenciar sua saúde em detrimento da sobrevivência da sua 

família. 
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A influência dos determinantes sociais da saúde são amplamente relatados na 

literatura, mas a contribuição que esses fatores exercem sobre a saúde de uma população 

é difícil de mensurar (MORTEZA et al., 2017), sendo mais comuns estudos que 

enfatizam as diferenças na mortalidade. No entanto, precisa-se discutir outras formas de 

medir a saúde de uma população e, para isso, os indicadores do envelhecimento são um 

elemento essencial.  

Diante das grandes variações geográficas e pelo fato de os dados serem 

agregados, as hipóteses não podem ser extrapoladas no nível individual. Isso deve ser 

considerado nesse estudo, pois dentro de cada município brasileiro há uma grande 

variabilidade na renda e na saúde. Entretanto, a análise com os municípios, menor 

unidade administrativa utilizada pelo IBGE e em dois períodos diferentes, permitiu 

demonstrar a correlação entre desigualdade de renda e envelhecimento ao longo dos 

anos, sendo possível observar as mudanças que ocorreram ao longo do tempo e sua 

influência nos indicadores. 

Estudos futuros são necessários para avaliar os recortes raciais e de gênero. As 

divisões raciais e de gênero apontam para uma relação clara entre desigualdades sociais 

e maiores problemas de saúde, sobretudo pela exclusão nas oportunidades de educação 

e trabalho.   

Os resultados encontrados sustentam que a desigualdade de renda tem impactos 

negativos sobre o envelhecimento. Sabe-se que os problemas são mais evidentes entre 

os menos favorecidos dentro de uma sociedade e que este peso é maior quando em 

sociedades mais desiguais. Se por um lado o país encontra-se em transição demográfica 

e em rápido processo de envelhecimento, por outro as diferenças regionais ainda são 
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enormes. Esse cenário revela-se desafiador para o planejamento e execução de políticas 

públicas que atendam às peculiaridades locorregionais de um país continental. 

 

6.2 Discussão do estudo com dados do estado de Sergipe 

Quando analisados os resultados no estado de Sergipe, pode-se verificar que o 

padrão de distribuição espacial da expectativa de vida dos idosos residentes na região 

analisada mostrou predomínio de municípios com baixas taxas, ficando aquém das 

expectativas de vida de regiões desenvolvidas. Como observado, a disposição dos 

valores da expectativa de vida não foi aleatória, o que sugere que áreas mais próximas 

apresentam semelhanças entre elas.  

Nesse sentido, os mapas temáticos puderam evidenciar heterogeneidade na 

distribuição da expectativa de vida relacionando-se ao perfil espacial dos determinantes 

sociais estudados nesta pesquisa. As áreas localizadas no Sudeste do estado, próximas à 

região metropolitana, apresentaram os melhores indicadores socioeconômicos e de 

expectativa de vida.   

Em oposição estão as áreas localizadas a extremo leste e Noroeste do estado, 

região do alto sertão, com os piores indicadores econômicos e sociais, sendo 

responsáveis pelas menores expectativas de vida do estado. Portanto, pode-se observar 

que os fatores socioeconômicos exercem influência na expectativa de vida, pois aquelas 

regiões que apresentaram os piores indicadores socioeconômicos exibiram valores 

inferiores de expectativa de vida. 
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Os dados confirmam que há uma maior expectativa de vida na região 

metropolitana, onde os indicadores de renda são superiores e onde as pessoas vivem em 

menor situação de pobreza extrema. A baixa expectativa de vida está associada às piores 

taxas de pobreza do estado, indicadas nos clusters formados nas regiões Noroeste e do 

extremo Leste.  

Não obstante, a região metropolitana possui maior ocupação devido a 

infraestrutura urbana e disponibilidade de serviços e oportunidades econômicas e de 

emprego (RIVERA-HERNANDEZ; YAMASHITA; KINNEY, 2015). Além do que, o 

crescimento dessa população nesses locais pode ser decorrente da urbanização e do 

processo migratório (RIVERA-HERNANDEZ; YAMASHITA; KINNEY, 2015), pois 

no Brasil, ainda persiste a migração da zona rural para a região urbana na busca pela 

oferta de emprego, bens e serviços.  

Diversos estudos apontaram que a renda exerce efeitos sobre a expectativa de 

vida (LIN et al., 2012; MARMOT, 2016; MATHERS et al., 2015; MONDAL; 

SHITAN, 2014). Nos países de alta renda, a expectativa de vida aumentou nas últimas 

décadas (MATHERS et al., 2015; SUZMAN et al., 2015). Em contrapartida, há 

evidências que associam a desigualdade de renda às piores condições de saúde. 

Portanto, nos países de baixa e média renda a menor expectativa de vida pode estar 

relacionada aos menores gastos em medicina preventiva e cuidados de saúde.  

Isto tem uma implicação importante porque as dificuldades econômicas podem 

afetar as populações mais vulneráveis, como os idosos (MONDAL; SHITAN, 2014) e 

foi demonstrado no estudo de Lin et al. (2012) que os ganhos na expectativa de vida 

foram mais atribuídos às melhorias na economia do que a alfabetização, desnutrição e 



79 

regime político, demonstrando que progressos no status econômico também podem 

exercer um efeito positivo sobre a expectativa de vida por vários anos. 

A melhor taxa de expectativa de vida teve uma autocorrelação espacial no 

cluster da região metropolitana com grau de dependência econômica menor, pois tem 

uma população economicamente ativa maior. Apesar de ter sido observado uma maior 

taxa de desemprego, que se justifica pela grande demanda da reserva de trabalhadores 

vinculada ao fenômeno de migração, que podem contribuir para a formação de 

aglomerados de pessoas em idade produtiva desempregadas.   

Os resultados da regressão multivariada também demonstraram uma correlação 

inversamente proporcional entre expectativa de vida e razão de dependência e 

desemprego no estado. Essa diminuição da razão de dependência pode estar relacionada 

ao fenômeno da transição demográfica associada à redução das taxas de fecundidade na 

região. Esse dado indica que as regiões com altos valores da razão de dependência 

possuem uma população de dependentes superiores à população produtiva, o que 

significa aumento dos encargos assistenciais para a sociedade (IBGE, 2017). Conforme 

descrito por Bloom et al. (2015) os gastos públicos com pensões no Brasil é igual a 13% 

do PIB, o que reflete necessidades de reformas, como as realizadas no Reino Unido, 

considerando-se a realidade de cada país. 

O PIB per capita não se apresentou como um bom indicador de determinação 

social da saúde, uma vez que pode sofrer viés das diferenças sociais resultantes da 

concentração de renda, justificando-se pelo município que apresenta o maior PIB per 

capita é o mesmo que possui maior taxa de pobreza. Assim, parece conveniente afirmar 

que, do mesmo modo que entre países ricos há pouca relação entre o PIB e a expectativa 

de vida (MARMOT, 2005), nas regiões pobres também não há essa relação.  
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A influência da escolaridade dos idosos na expectativa de vida também encontra 

subsídios em outros estudos que abordam essa temática, sendo a educação outro fator 

que interfere na expectativa de vida (KINGE et al., 2015; MONDAL; SHITAN, 2014). 

A regressão multivariada demonstrou uma correlação inversa entre expectativa de vida 

e analfabetismo e a autocorrelação espacial entre expectativa de vida e analfabetismo 

em idosos. Foram formados dois clusters, sendo um na região metropolitana e outro na 

região Noroeste. A região metropolitana apresentou melhor expectativa de vida e menor 

taxa de analfabetismo, já a região Noroeste exibiu as piores taxas para ambos 

indicadores, sendo reforçado ao se sobrepor o analfabetismo em idosos e pobreza com a 

expectativa de vida.  

Isso tem implicações importantes porque a baixa escolaridade compromete o 

acesso à educação e menor conscientização sobre a saúde que pode interferir na adoção 

de comportamentos saudáveis e mobilização social para melhoria da qualidade de vida 

(GEIB, 2012; MARMOT, 2005; MONDAL; SHITAN, 2014). Portanto, cabe aos 

gestores públicos buscarem estratégias na formulação de ações visando a diminuição 

dessa taxa de analfabetismo, pois como destacado por Rasella et al. (2016), as taxas de 

analfabetismo e pobreza são mais elevadas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, onde 

foram econtradas as menores taxas de expectativa de vida.  

A existência de autocorrelação espacial entre as taxas de visitas da atenção 

primária e baixa expectativa de vida demonstrou que a região Noroeste do estado 

apresentou os piores indicadores apontando que as desigualdades sociais no acesso e na 

utilização de serviços de saúde ainda persistem. Cabe ressaltar que, embora a associação 

entre consulta nos serviços de saúde e expectativa de vida seja escassa, a lenta 

diminuição na mortalidade de idosos em países de renda média está relacionada a 
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diversos fatores, dentre eles a menor cobertura dos cuidados de saúde primários e 

secundários (MATHERS et al., 2015). 

Valentine e Bonsel (2016) argumentam que as instalações de saúde e o acesso 

aos seus serviços para os grupos desfavorecidos podem ser resultantes da falta de 

transporte e percursos mais longos nas áreas rurais.  Apesar de controverso, observou-se 

no Brasil, um avanço nos últimos anos nas políticas públicas para um melhor acesso aos 

serviços primários de saúde, especialmente para os mais pobres, através do Programa de 

Saúde da Família, principalmente em áreas rurais e pobres (ANDRADE et al., 2013; 

PAIM et al., 2011). Andrade et al. (2013) relatam ser um elemento “compensador das 

desigualdades socioeconômicas e regionais na atenção primária no Brasil”.  

A base populacional e a representatividade e qualidade dos dados documentados 

no principal inquérito brasileiro são as principais vantagens de nosso estudo. Entretanto, 

a baixa variabilidade de alguns indicadores nas unidades de análise poderia ser 

minimizada através da observação de unidades de análises menores, com setores 

censitários, por exemplo.  

Um fato a ser destacado trata-se das diferenças entre os municípios do estado, 

pois se de um lado tem-se grandes áreas rurais, com escassez nos serviços de água e 

saneamento, por outro se tem áreas avançadas no processo de urbanização, contribuindo 

para a proliferação de condições de vida precárias e de habitações insalubres. Apesar 

disso, a escolha realizada nesta pesquisa não inviabilizou as análises nem a relevância 

dos resultados e o estudo pode ser reproduzido em diferentes regiões.  

Como foi demonstrado, o uso dos diferentes determinantes sociais permitiu 

identificar que as condições de saúde estão diretamente relacionadas às condições 
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econômicas e sociais, pois quanto pior as condições econômicas e sociais da população 

menores as suas expectativas de vida.   

Sabe-se que o desenvolvimento econômico determina melhoria nas condições 

sociais e aumenta a expectativa de vida das pessoas (MONDAL; SHITAN, 2014). 

Nesse sentido, uma política social é crucial para redução das desigualdades em saúde 

(MARMOT, 2005), como também a falta de investimento na saúde é essencial pois 

pode prejudicar os resultados econômicos nos países (BLOOM et al., 2015).  

Os países europeus revisaram suas políticas identificando ações sobre os 

determinantes sociais em saúde e implantaram medidas para melhorar a saúde e reduzir 

as iniquidades, com vistas a proteger os grupos populacionais desfavorecidos das 

exposições e vulnerabilidades ligadas a sua posição econômica (GEIB, 2012; 

MARMOT, 2005). No Brasil, as melhorias podem ser atribuídas ao crescimento 

econômico e políticas sociais e de saúde, como a expansão no Sistema Único de Saúde 

e melhorias no acesso à saúde, especialmente, na atenção primária (RASELLA et al., 

2016).  

Nesse sentido, embora o Brasil tenha feito grandes progressos e conseguido 

acompanhar referenciais de condições sociais e de saúde (RASELLA et al., 2016) de 

países desenvolvidos marcados, sobretudo pela redução de desigualdades e pobreza, os 

benefícios não foram desfrutados igualmente por todos diante das disparidades 

regionais (ANDRADE et al., 2013).  

Em sua pesquisa recente, Souza (2016) mostrou que o Brasil é um dos países 

com maior concentração de renda, sendo considerado o mais desigual dos países. Ele 

ressalta que o 1% mais rico recebe cerca de 23% do total da renda brasileira. Em outros 



83 

países muito desiguais, esse percentual chega perto de 20%, como nos Estados Unidos e 

na Colômbia. Nos países mais igualitários, não ultrapassa 10%, como na França e no 

Japão. Esses dados também foram demonstrados no livro de Dorling (2017) que mostra 

essa tendência histórica da desigualdade brasileira. 

É nessa perspectiva que autores como Barreto (2017) e Dorling (2014) 

descrevem que a desigualdade é mais do que apenas economia, uma vez que essas 

desigualdades sociais são transferidas para a saúde e, portanto, têm sido um problema 

global que afeta as sociedades humanas. A desigualdade de renda pode ter um impacto 

no potencial de uma pessoa e contribuir para reduzir a expectativa de vida (DORLING, 

2014). 

Assim, as desigualdades na saúde entre e dentro dos países devem ser evitáveis, 

pois não existe nenhuma razão biológica para as diferenças nas expectativas de vida, 

sendo essencial para reduzir as desigualdades em saúde, um maior controle de doenças, 

melhoria nos sistemas de saúde e aumento nos esforços para lidar com a pobreza 

(MARMOT, 2005). 

Estudos como este evidenciam que apesar do Brasil ter apresentado melhorias 

nas condições socioeconômicas e de saúde, a situação ainda é grave, pois além de 

apresentar grandes iniquidades na distribuição da riqueza, há grandes setores de sua 

população vivendo em condições de pobreza que não lhes permite ter acesso a mínimas 

condições e bem essenciais, sendo essa situação observada nas diferenças inter-

regionais que acontece no país. 

Considerando que o aumento na expectativa de vida é uma das maiores 

conquistas das sociedades no Brasil e no mundo, os resultados descritos neste estudo 
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apontam para a necessidade de redirecionamento das políticas públicas, seguindo 

exemplo dos países desenvolvidos, para a formulação de estratégias diante dos desafios 

econômicos e sociais em que as regiões em desenvolvimento ainda enfrentam, visando a 

redução das desigualdades sociais e na saúde. 

Os achados desse estudo identificaram dependência espacial entre os 

determinantes sociais e sua influência na expectativa de vida. Identificaram-se clusters 

na região Sudeste do estado, caracterizada pela região metropolitana com os melhores 

indicadores sociais e expectativa de vida, enquanto que na região Noroeste e extremo 

Leste, caracterizaram-se pelos piores indicadores sociais e expectativa de vida 

evidenciando-os como locais de condições de vida mais precárias. Além disso, a análise 

do modelo permitiu identificar que a razão de dependência elevada, a taxa de 

analfabetismo em idosos e a taxa de desemprego têm um impacto negativo sobre a 

expectativa de vida.  
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7 CONCLUSÃO 

O estudo permitiu concluir que o envelhecimento no Brasil possui uma 

importante associação com os determinantes sociais em saúde, sendo a renda um dos 

determinantes mais relevantes. Isso ficou demonstrando na análise com os dados dos 

municípios brasileiros, ao se identificar a correlação espacial inversa entre desigualdade 

de renda com a expectativa de vida e a taxa de envelhecimento.  No estado de Sergipe 

ficou evidente que a razão de dependência elevada, a taxa de analfabetismo em idosos e 

a taxa de desemprego apresentaram um impacto negativo sobre a expectativa de vida.  

O uso da análise espacial propiciou evidências da distribuição não aleatória do 

envelhecimento e dos determinantes sociais em saúde em nosso território, com 

identificação de áreas críticas e evidenciando regiões com condições de vida precárias. 

Houve autocorrelação espacial significativa quanto à desigualdade de renda, expectativa 

de vida e taxa de envelhecimento no Brasil, com clusters nas regiões Norte e Nordeste 

que estiveram associados com maiores desigualdades e piores indicadores. Em Sergipe, 

a região Sudeste do estado apresentou clusters com melhores resultados nos indicadores 

e os municípios da região Noroeste e extremo leste caracterizaram-se pelos piores 

valores, apontando que quanto piores os indicadores sociais, econômicos e de saúde, 

menores as expectativas de vida.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa inova ao apresentar a influência que os determinantes sociais em 

saúde têm sobre o envelhecimento por meio de uma análise em nível mais regional, o 

estado de Sergipe. Além disso, pela inovação de apontar esses resultados para o 

conjunto do Brasil, quando da análise por todos os municípios brasileiros.    

Diante das disparidades sociais e econômicas no vasto território brasileiro, a 

análise espacial mostrou ser um contributo significativo para a formulação de políticas 

públicas que respeitem as peculiaridades locorregionais. Fundamentado nisso, este 

estudo aponta para a necessidade de adoção de medidas para o enfrentamento dessas 

iniquidades buscando redirecionamento das políticas públicas e formulação de 

estratégias para a redução das desigualdades sociais e na saúde. 
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