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O TRANSBORDAMENTO ESPACIAL NA ESTRATÉGIA  

SAÚDE DA FAMÍLIA DE 1998 A 2012 

 

Resumo 

O artigo analisa as questões espaciais da Estratégia Saúde da Família (ESF) capazes 

de influenciar a taxa de mortalidade infantil nos municípios brasileiros entre 1998 e 

2012. Utiliza como metodologia o modelo de dados em painel espacial. O trabalho 

inova ao considerar o espraiamento da cobertura da equipe saúde da família para os 

municípios vizinhos. Como resultado, observa a presença dos efeitos do tipo 

feedback, em que os efeitos diretos da ESF passam para os vizinhos e retornam, e o 

espraiamento da razão de cobertura dos vizinhos na redução da mortalidade infantil. 

Conclui-se que um aumento da ESF em um município reduz a taxa de mortalidade 

infantil nos vizinhos. 
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1. Introdução 

A Atenção Básica é reconhecida como um conjunto de ações capazes de 

proporcionar círculos virtuosos na construção de sistemas de saúde efetivos. 

Experiências tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento 

evidenciam melhora na eficiência da atenção à saúde, com racionalização de custos, 

satisfação dos indivíduos, famílias, comunidades e também dos agentes de saúde 

(SES-DF, 2013). 

A Estratégia Saúde da Família (ESF), como um modelo da Atenção Básica no 

Brasil no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS)1, propõe que a atenção à saúde 

centre-se na família, entendida e percebida a partir de seu ambiente físico e social, o 

que leva os profissionais de saúde a entrar em contato com as condições de vida e 

saúde das populações, permitindo-lhes uma compreensão ampliada do processo 

saúde-doença e da necessidade de intervenções que vão além das práticas curativas.  

Inicialmente a ESF privilegiava áreas de maior risco social, e depois se 

expandiu para os demais municípios. Em 2012, 95,18% dos municípios contavam com 

pelo menos uma equipe de saúde da família, e 97,48% com pelos menos um agente 

comunitário de saúde (ACS), enquanto apenas 268 municípios brasileiros não 

dispunham de ESF e 140 não contavam com ACS. 

Os benefícios da adesão dos municípios a ESF são incontestáveis, 

principalmente na redução da mortalidade infantil. O tempo de adesão ao programa é 

um fator facilitador para a redução desta taxa (MACINKO, GUANAIS e SOUZA, 2006; 

AQUINO, OLIVEIRA e BARRETO, 2008; ROCHA e SOARES, 2010). Para Andrade 

et. al. (2013), ainda que avanços na qualidade da saúde tenham sido alcançados, as 

desigualdades regionais e socioeconômicas na saúde no Brasil são marcantes. A taxa 

de mortalidade infantil apresenta concentrações inter e intra regionais segundo 

Bezerra Filho et. al (2007), Jardim (2011), Scalon et. al. (2012). 

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo analisar as questões 

espaciais que envolvem a Estratégia Saúde da Família e a redução na taxa de 

                                                      
1 A Constituição de 1988 consolidou a nova consciência social de promoção de saúde que deu origem 
ao SUS, a qual apoia-se no entendimento de que os serviços de saúde devem estar organizados a 
partir de uma rede de cuidados articulada, com fluxos conhecidos e regulados, cujo objetivo é acolher 
necessidades sentidas por usuários, gestores e sociedade, definidas por critérios epidemiológicos, 
econômicos e culturais. 
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mortalidade infantil nos municípios brasileiros entre 1998 e 2012. Mais 

especificamente, verificar o espraiamento dos efeitos espaciais (efeitos diretos, 

indiretos e totais) da cobertura das equipes saúde da família na redução na taxa de 

mortalidade infantil nos municípios e nos seus vizinhos.  

Considera-se como variável dependente a taxa de mortalidade infantil.  Sendo 

está um dos indicadores mais sensíveis às transformações sociais municipais, sendo 

possível correlacionar os altos riscos de morte infantil com variáveis socioeconômicas 

e de assistência à saúde (BEZERRA FILHO et. al, 2007).  Logo, utiliza-se como 

variáveis explicativas dados demográficos, sanitários, de cobertura e de acesso à 

saúde.  

 Adota-se como metodologia o modelo de dados em painel espacial.  Segundo 

Barufi (2009) as desigualdades regionais são captadas pela mortalidade infantil, 

devendo utilizar a dimensão espacial ao se trabalhar com essa variável, sendo a 

melhora nas taxas de mortalidade infantil causadas pela prevenção familiar e pelo 

espraiamento da melhora na infraestrutura de saúde nos vizinhos.  

As interações espaciais se dão pelo fato do SUS funcionar em redes através 

de contratualizações de saúde entre os municípios de uma mesma região, existindo 

interdependência tanto nas características dos dados quanto na natureza da 

Estratégia Saúde da Família (ESF)2. Os equipamentos e os profissionais de saúde 

que compõem a rede do SUS e, por conseguinte, as equipes de saúde da família 

apresentam espacialidade que influenciam nos resultados da ESF (GUIMARÃES, 

2006; MACIEL FILHO, 2007; BASTOS e GOMES, 2015). Assim, acredita-se que as 

práticas educativas, os bons hábitos e as questões sanitárias inerentes a ESF possa 

espraiar causando benefícios nos municípios vizinhos. Esses benefícios serão 

medidos através da queda na taxa de mortalidade infantil.  

O trabalho divide-se da seguinte forma: além desta introdução o tópico 2, 

expõe a ESF. Nos tópicos seguintes apresentam-se: a metodologia, a base de dados 

e a análise descritiva, os resultados e por fim as considerações finais, 

respectivamente. 

 

                                                      
2 Municípios polos de saúde ofertam serviços para um conjunto de municípios vizinhos (não polos) e, 

estar próximo de um município com maior cobertura da ESF pode ser considerado um fator facilitador 
para um melhor atendimento, bem como para transferências de pacientes. 
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2. A Estratégia Saúde da Família 

O Programa Saúde da Família (PSF) foi criado em 1993 e entrou em vigor em 

1994 e em 1998 se tornou a Estratégia de Saúde da Família. A Estratégia Saúde da 

Família incorpora e reafirma as concepções básicas do SUS: universalização, que 

defende a saúde como um direito de cidadania de todas as pessoas; descentralização, 

que consiste em redistribuir o poder e responsabilidades entre as três esferas do 

governo; e integralidade, que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas 

as suas necessidades3. 

A ESF está estruturada na Unidade Básica de Saúde (UBS), onde as equipes 

de saúde da família desenvolvem suas atividades, tendo como princípios: i) caráter 

substitutivo (não significa criação de novas unidades de saúde, exceto em áreas 

totalmente desprovidas); ii) integralidade e hierarquização (inserida no primeiro nível 

de ações de assistência, denominado atenção básica e vinculada à rede de serviços, 

garantindo atenção integral às famílias e assegurando transferência para clínicas e 

serviços de maior complexidade, sempre que o estado de saúde da pessoa exigir); iii) 

territorialização e cadastramento da clientela (trabalha com território de abrangência 

definido e é responsável pelo cadastramento e o acompanhamento desta população); 

iv) equipe multiprofissional (composta, no mínimo, por um médico, um enfermeiro, um 

auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde e, partir de 

2001, por um cirurgião-dentista e um auxiliar de saúde bucal) (CONASS, 2007). 

Na equipe, o médico atende a todos integrantes da família e desenvolve ações 

preventivas e de promoção da qualidade de vida com a equipe. O enfermeiro 

supervisiona os agentes comunitários de saúde e o auxiliar de enfermagem, realiza 

consultas e assiste as pessoas que necessitam de cuidados no domicílio. O auxiliar 

de enfermagem realiza procedimentos de enfermagem na unidade de saúde, no 

domicílio, e executa ações de orientação sanitária. E o auxiliar de saúde busca 

conhecer a realidade das famílias com o cadastramento e diagnóstico de suas 

características sociais, demográficas e epidemiológicas.  

                                                      
3 A universalidade e a integralidade do SUS trazem desafios comuns aos sistemas universais de saúde 
no que concerne à garantia da sustentabilidade financeira. Tanto o financiamento insuficiente quanto a 
gestão inadequada dos recursos resultam em prejuízos à qualidade e ao acesso aos serviços (BRASIL, 
2012). 



 
 

5 

 

A equipe deve conhecer as famílias do território4, identificar os problemas de 

saúde e situações de risco, elaborar um plano local para enfrentar os determinantes 

da saúde/doença, bem como desenvolver ações educativas e prestar assistência 

integral às famílias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). Assim, a ESF busca mudar o 

comportamento das famílias, ensinando boas práticas de comportamento que vão da 

alimentação ao uso de métodos contraceptivos. Dentre as boas práticas capazes de 

evitar as doenças estão os cuidados básicos com a higiene das mãos e dos alimentos, 

os bons hábitos para o combate a proliferação de vetores que transmitem doenças 

como a dengue, Zika, malária, doença de chagas e outras, o uso de contraceptivos 

para o controle de natalidade e o combate a transmissão das doenças sexualmente 

transmissíveis. Essas práticas educativas provocam mudanças nos hábitos do 

ambiente em que as equipes estão inseridas e podem espraiar para outros ambientes 

vizinhos. 

A implantação da ESF nos municípios começa com a identificação das áreas 

prioritárias; mapeamento do número de habitantes em cada área; cálculo do número 

de equipes e de agentes comunitários necessários; adequação dos espaços e 

equipamentos para o funcionamento do programa; solicitação à Secretaria Estadual 

de Saúde a adesão do município ao PSF; seleção, contratação e capacitação dos 

profissionais que atuarão no programa (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2013).  

Segundo Rodrigues e Ramires (2008), a dificuldade de implementar a ESF é 

menor em municípios de pequeno porte, com pequena capacidade instalada, por não 

contarem com uma rede consolidada de assistência. Campos, Aguiar e Oliveira 

(2008), constataram uma menor cobertura da ESF em municípios de grande porte, 

como, por exemplo, as regiões metropolitanas; e também em municípios muito 

pequenos. Esses últimos, por sofrerem com a ausência de uma estrutura eficiente de 

organização do sistema de saúde, devido à falta de profissionais para cobrir as ações. 

No entanto, a cobertura nos municípios pequenos vem sendo incentivada pelo 

Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS) e o Programa de Expansão 

e Consolidação da Saúde da Família (PROESF). 

 

                                                      
4 Cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma determinada área, que 

passa a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde. 
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2.1 – Trabalhos empíricos 

Macinko, Guanais e Souza (2006); Aquino, Oliveira e Barreto (2008); Rocha 

e Soares (2010); Gomes, Bastos e Morais (2015) mediram o impacto do PSF sobre a 

redução da taxa de mortalidade infantil, utilizando como metodologia o modelo de 

dados em painel. Os penúltimos consideraram as taxas de mortalidade infantil para 8 

diferentes causas, enquanto os últimos utilizaram um modelo de painel dinâmico com 

18 causas de mortalidade infantil.  

Pinto (1999); CFM (2004); Póvoa e Andrade (2006), Guimarães et.al. (2006); 

Bastos e Gomes (2015) verificaram concentração espacial dos equipamentos, escolas 

e profissionais de saúde nas regiões Sul e Sudeste, entretanto a Região Nordeste e 

Centro Oeste foram as que mais reduziram estas deficiências. Ainda assim, dentro de 

cada região e Estados persistem desigualdades na distribuição dos equipamentos, 

escolas e profissionais de saúde que influenciam no sucesso da ESF (MACIEL FILHO, 

2007). 

Macinko, Guanais e Souza (2006) fizeram análises a níveis estaduais, usando 

como variáveis explicativas as condições sanitárias, como acesso à água potável e 

rede de esgoto, indicadores de desenvolvimento e serviços de saúde, como número 

de médicos, leitos e doses de vacinas. Aquino, Oliveira e Barreto (2008) fizeram 

análises municipais, e utilizaram como variáveis explicativas o nível de cobertura e 

consolidação do PSF. Rocha e Soares (2010) também trabalharam com abrangência 

municipal e consideraram como variáveis explicativas dados de infraestrutura 

hospitalar (número de leitos e hospitais por pessoa), vacinação, além do ano de 

adesão do município ao programa. Gomes, Bastos e Morais (2015) consideraram 

dados municipais e como variáveis explicativas o número de leitos, médicos, cobertura 

vacinal, dummy do ano de inclusão no PSF, pessoas, famílias e gestantes no PSF e 

na atenção básica, pessoas no programa bolsa família e variáveis sanitárias. 

Como resultado, todos os autores observaram redução nas taxas de 

mortalidade. Macinko, Guanais e Souza (2006) verificaram redução da taxa de 

mortalidade e aumento da cobertura do PSF. Aquino, Oliveira e Barreto (2008) 

observaram maiores efeitos do PSF em cidades com maior taxa de mortalidade infantil 

(TMI) e Índice de Desenvolvimento Humano mais baixo (IDH). Para Rocha e Soares 

(2010), o impacto do PSF na taxa de mortalidade foi maior nos municípios que 

estavam em piores condições antes do programa e nas causas de morte que 
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dependem mais da atenção básica, como as causadas por doenças infecciosas e 

respiratórias e no período perinatal. Gomes, Bastos e Morais (2015) concluíram que 

existe tendência de queda na mortalidade infantil e a inclusão do município ao PSF 

acelera essa queda.  

Não existem trabalhos que avaliem a espacialidade nos dados da ESF. Dessa 

forma, o presente trabalho busca suprir essa lacuna ao realizar as estimações por 

painel espacial, para captar o efeito da proximidade entre os municípios, isto é, a 

possível autocorrelação espacial na ESF.  

 

3. Metodologia  

A fim de decidir qual modelo gera as melhores estimativas para os parâmetros 

que influenciam a taxa de mortalidade infantil, adotam-se as variáveis descritas na 

seção 4, desconsiderando a possibilidade de dependência espacial. Neste caso, o 

modelo de regressão tem a especificação (1), semelhante a Rocha e Soares (2010). 

𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖𝑡 =  𝑥𝑖𝑡𝛽 + 𝛼𝑖 + 𝑢𝑖𝑡                                               (1) 

em que cada observação representa as informações das variáveis do município i = 

1, ..., n no ano t = 1, ..., T. Deste modo, a base de dados é formada por observações 

dos 5565 municípios brasileiros entre os anos de 1998 e 2012, perfazendo um total 

de nT = 83460 observações.  

Deve-se avaliar a presença ou não da dependência espacial no modelo 

através do teste CD, proposto por Pesaran (2004). Para tal, é considerada a matriz de 

pesos espaciais escolhida. Caso se confirme a autocorrelação espacial, essa matriz 

também é utilizada na estimação dos modelos com efeitos espaciais. A hipótese nula 

é de não dependência espacial entre os municípios.  

Após a confirmação da autocorrelação espacial, define-se o processo de 

estimação final. O modelo de interesse é o linear de dados em painel com defasagem 

espacial, conforme a equação (2): 

𝑦𝑖𝑡 = 𝜌 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑦𝑗𝑡

𝑛

𝑗=1

+ 𝑥𝑖𝑡𝛽 + 𝛼𝑖 + 𝑢𝑖𝑡                                             (2) 

em que o subscrito i = 1, . . . , n denota a dimensão individual e t = 1, . . . , T a dimensão 

temporal. 𝑦𝑖𝑡 é a observação da variável dependente, 𝑥𝑖𝑡 é um vetor 1 × k de 

observações das variáveis independentes, ρ o coeficiente de correlação espacial,  
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𝑤𝑖𝑗 um elemento da matriz de pesos espaciais exógena e 𝑢𝑖𝑡 um elemento do termo 

de erro identica e independentemente distribuído, variando tanto em i quanto em t, 

denominado de erro idiossincrático (WOOLDRIDGE, 2010). 

A estimação da equação (2) é feita assumindo que a heterogeneidade dos 

municípios possa ser captada: pela parte constante 𝛼𝑖, que é diferente de município 

para municípios; ou introduzindo a heterogeneidade municipal no termo de erro.  

Para solucionar o problema na estimação causado pelo efeito individual que 

cresce à medida que n → ∞, o estimador de efeitos fixos transforma o modelo da 

equação (2) para eliminar as diferenças municipais, subtraindo cada variável de sua 

média temporal, como em: �̅� = 𝑇−1 ∑ 𝑦𝑇
𝑡=1 . A equação transformada, em sua forma 

empilhada é apresentada em (3): 

�̇� = 𝜌(𝐼𝑇 ⨂ 𝑊𝑛)�̇� + �̇��̇� + �̇�                                                           (3) 

onde 𝑦𝑖𝑡̇ = 𝑦𝑖𝑡 − �̅�, �̇� = 𝑋 − �̅�, �̇� = 𝑢 − �̅� com 𝑦 = (𝑦11, 𝑦12, … , 𝑦𝑛𝑇)′ e 𝑢 =

(𝑢11, 𝑢12, … , 𝑢𝑛𝑇)′ vetores nT ×1 e 𝑋 = (𝑥11, 𝑥12, … , 𝑥𝑛𝑇)′ um vetor nT ×k. A matriz W de 

pesos espaciais e a matriz identidade I possuem subscritos para indicar suas 

dimensões e ⊗ denota o produto de kronecker. 

Uma vez tratadas as características municipais não observáveis, a estimação 

pode ser feita de acordo com a equação 4. 

�̈� = 𝜌(𝐼𝑇 ⨂ 𝑊𝑛)�̈� + �̈��̈� + 𝑢 ̈                                                            (4) 

onde �̈� = 𝑦 − (1 − 𝜃)�̅�, �̈� = 𝑋 − (1 − 𝜃)�̅�, �̈� = 𝑢 − (1 − 𝜃)�̅�. Observa-se que se o 

modelo for de efeitos fixos, o estimador de efeitos aleatórios e de Mínimo Quadrado 

Ordinário (MQO) tornam-se inconsistentes e, apenas a equação (2) é válida. Caso o 

modelo de efeitos aleatórios represente a melhor estimação, ambos os estimadores 

são consistentes, mas apenas o de efeitos aleatórios é eficiente. 

Adicionalmente, é viável usar os métodos comumente empregados na 

econometria espacial para obter estimativas válidas para os parâmetros de interesse. 

Considerando o modelo geral, o log da função de verossimilhança assume, no modelo 

de efeitos fixos, a forma da equação (5): 

ln 𝐿 = −
𝑛𝑇

2
ln(2𝜋𝜎2) + 𝑇 ln|𝐼𝑛𝑇 − 𝜌𝑊𝑛| −

1

2𝜎2
[�̇� − 𝜌(𝐼𝑇 ⨂𝑊𝑛)�̇� + �̇��̇�]             (5) 

em que �̇�0
̂e �̇�𝐿

̂ são respectivamente as estimativas dos parâmetros de interesse das 

regressões de �̇� e (𝐼𝑇 ⨂𝑊𝑛)�̇� contra �̇�, com �̇�0̂e �̇��̂� os correspondentes vetores de 
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resíduos. Elhorst (2003 e 2010a) calcula as variáveis diminuídas de suas médias 

temporais (demeaned), de forma a eliminar os efeitos fixos. Logo, o vetor �̇�𝐿
̂ são os 

coeficientes que acompanham a variável X diminuída da média na regressão auxiliar 

para obter os resíduos L, ou seja, a regressão de Wy diminuída da média contra as 

variáveis X diminuída de suas médias. E os resíduos �̇��̂� são os resíduos da regressão 

auxiliar  Wy diminuída  da média temporal  contra as variáveis X diminuída de suas 

médias temporais5 (ELHORST 2003, 2010a).  

A estimativa de máxima verossimilhança de 𝜌 é obtida maximizando-se o log 

da função de verossimilhança dada pela equação (6):  

ln 𝐿 = 𝐶 −
𝑛𝑇

2
ln[(�̇�0̂ − 𝜌�̇��̂�) ′(�̇�0̂ − 𝜌�̇��̂�)] + 𝑇 ln|𝐼𝑛𝑇 − 𝜌𝑊𝑛|                               (6) 

onde C é uma constante que não depende de 𝜌. Além disso, a função de 

verossimilhança é côncava em 𝜌, garantindo que a solução é única (ELHORST, 

2010b). 

Estimado 𝜌, as estimativas de �̇�e 𝜎2̇, podem ser obtidas de acordo com as 

equações (7) e (8): 

�̂̇� = �̇�0
̂ −  𝜌�̇�𝐿

̂        (7) 

𝜎 2̂̇ =
1

𝑛𝑇
(�̇�0̂ − 𝜌�̇��̂�) ′(�̇�0̂ − 𝜌�̇��̂�)       (8) 

A validade das estimativas pode ser formalmente testada. Os desvios-padrão 

estimados são obtidos pela matriz de variância assintótica descrito na equação (9): 

𝐴𝑣𝑎�̂�(�̇�, 𝜌, 𝜎2̇) =

|

|

1

𝜎2̇
�̇�′�̇�

1

𝜎2̇
�̇�′(𝐼𝑇 ⨂𝑊𝑛)�̇��̇�  𝑇𝑡𝑟(�̃��̃� + �̃�′�̃�) +

1

𝜎2
�̇�′�̇�′�̃�′�̃��̇��̇�     

0
𝑇

𝜎2
𝑡𝑟(�̃�)

𝑛𝑇

2𝜎2

|

|

−1

    (9) 

em que �̃� = [𝐼𝑛𝑇 − 𝜌(𝐼𝑇 ⨂𝑊𝑛)]−1. Para evitar que ao centrar as variáveis para retirar 

o efeito fixo possa torna a estimativa de �̇�2enviesada, estima-se �̂̇�2
𝐵𝐶 =

𝑇

𝑇−1
�̂̇�2 

(ELHORST, 2010a). 

Para o modelo de Efeitos Aleatórios, o log da função de verossimilhança pode 

ser exposto na equação (10). 

                                                      
5 O subscrito L é a defasagem espacial (spatial lag). 
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ln 𝐿 = −
𝑛𝑇

2
ln(2𝜋𝜎2) + 𝑇 ln|𝐼𝑛𝑇 − 𝜌𝑊𝑛| −

1

2𝜎2
[�̈� − 𝜌(𝐼𝑇 ⨂𝑊𝑛)�̈� + �̈��̈�]             (10) 

o sobrescrito “ .. “ denota que as variáveis foram transformadas como na equação 9. 

Se θ for conhecido, então (10) torna-se similar a (5) com o processo de estimação 

semelhante. A estimativa de θ pode ser obtida maximizando o log da função de 

verossimilhança com respeito a θ, conforme a equação (11): 

 ln 𝐿 = −
𝑛𝑇

2
ln[𝑢(𝜃)′𝑢(𝜃)] +  

𝑛

2
ln 𝜃2                                       (11)   

onde 𝑢(𝜃) = 𝑦 − (1 − 𝜃)�̅� − 𝜌[(𝐼𝑇 ⨂𝑊𝑛)]�̅� − [𝑋 − (1 − 𝜃)�̅�]�̈�. Inclui-se o parâmetro θ 

que pode ser estimado juntamente com 𝜌, �̇� e �̇�2até que o critério de convergência 

seja atendido. A matriz de variância assintótica para o modelo de efeitos aleatórios é 

exposta na equação (12). 

𝐴𝑣𝑎�̂�(�̇�, 𝜌, 𝜎2̇)

=

|

|

|

1

𝜎2̇
�̈�′�̈�

1

𝜎2̇
�̈�′(𝐼𝑇 ⨂𝑊𝑛)�̈��̇�  𝑇𝑡𝑟(�̃��̃� + �̃�′�̃�) +

1

𝜎2
�̇�′�̈�′�̃�′�̃��̈��̇�  

0 −
1

𝜎2
𝑡𝑟(�̃�) 𝑛 (1 +

1

𝜃2
)  

𝑛𝑇

2𝜎2

0
𝑇

𝜎2
𝑡𝑟(�̃�) −

𝑛

𝜎2
 

𝑛𝑇

2𝜎2

|

|

|

−1

  (12) 

Ao incluir a variável dependente espacialmente defasada como variável 

explicativa do modelo (SAR, SDM e SAC) se faz preciso calcular os impactos diretos 

e indiretos de cada uma das variáveis. Os impactos diretos são uma medida do quanto 

se altera a variável explicativa em função de uma mudança na variável dependente, 

incluídos os efeitos de feedback, ou seja, os impactos que passam pelos municípios 

vizinhos de volta para o município que promoveu a mudança. Já os impactos indiretos 

medem a alteração na variável dependente decorrente da mudança nas variáveis dos 

municípios vizinhos. Assim, os efeitos indiretos indicam se existe ou não efeito de 

transbordamento espacial, sem a necessidade de olhar a estimativa do coeficiente 

associado à variável dependente espacialmente defasada, observando apenas o 

comportamento das variáveis explicativas de interesse (ELHORST, 2011). 

Em um dado ponto do tempo os impactos de uma determinada variável 

explicativa sobre a variável dependente podem ser obtidos por meio da matriz de 

derivadas parciais expostas na equação (13). 
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[
𝜕𝑦

𝜕𝑋1
,

𝜕𝑦

𝜕𝑋2
, … ,

𝜕𝑦

𝜕𝑋𝑘
] = [𝐼𝑛 − 𝜌𝑊𝑛]−1(𝛽𝑘𝐼𝑛)                               (13) 

Os elementos da diagonal principal representam a influência da observação it 

da variável 𝑋𝑘 sobre variável dependente na unidade espacial i. Os elementos fora da 

diagonal principal indicam a influência de observação it da variável 𝑋𝑘 sobre a variável 

dependente nas demais unidades espaciais. 

De acordo com LeSage e Pace (2009), a média dos elementos da diagonal 

principal da matriz no lado direito da equação 12 representam os efeitos diretos, 

enquanto que os efeitos indiretos são a média das somas das colunas dos elementos 

fora da diagonal principal da matriz. Elhorst (2010a) observa que a matriz de impactos 

é independente do tempo, dado que os municípios são constantes, logo os cálculos 

equivalem aos dos modelos de corte transversal. 

Se as estimativas dos efeitos diretos e indiretos não gerarem coeficientes e 

os erros padrão correspondentes não puderem ser obtidos da forma habitual, não se 

pode decidir se os impactos diretos e indiretos são significativos ou não. LeSage e 

Pace (2009) propuseram simular a distribuição dos impactos, utilizando a matriz de 

covariâncias das estimativas de máxima verossimilhança simuladas por meio do 

método Bayesian Markov Chain Monte Carlo (MCMC) para obter as dispersões dos 

impactos. Com base nesta abordagem, é possível realizar inferências válidas sobre 

os impactos (GELFAND e SMITH, 1990). 

Acredita-se que a espacialidade da variável dependente pode estar 

relacionada com os seus condicionantes, que estão distribuídos de forma desigual 

dentro dos municípios, representados pelas variáveis explicativas. Então considera o 

modelo SDM como aquele capaz de gerar os melhores resultados.  

 

4. Base de Dados e análise descritiva 

Para analisar a Estratégia Saúde da Família (ESF) se utiliza como variável 

dependente, a taxa de mortalidade infantil. As informações referentes às mortalidades 

compõem o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), disponibilizado pelo 

DATASUS. Observa-se na tabela 1 que a média da taxa de mortalidade total nos 

municípios brasileiros aumentou acompanhando o crescimento da população. Porém 

a taxa de mortalidade infantil diminuiu mais de 50% entre 1998 e 2012. Verifica-se 

ainda a forte adesão dos municípios a ESF, chegando a 95% dos municípios em 2012. 
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Tabela 1: Evolução da mortalidade e expansão da ESF (1998 e 2012). 

Ano 1998 2012 

Taxa de mortalidade total 5,76 6,13 
Taxa de mortalidade infantil menores que 1 ano 0,44 0,21 
População estimada 161,8 192,4 
Municípios com agentes comunitários da saúde 3166 5425 
% munícipios com agentes comunitários da saúde 57% 97% 
Municípios com ESF 1134 5297 
% municípios com ESF 20% 95% 

Fonte: Elaboração própria. 

 
As variáveis explicativas referem-se a dados sanitários, demográficos, de 

cobertura e acesso à saúde. As variáveis associadas ao grau de cobertura das 

equipes de saúde da família são: proporção de cobertura (razão entre equipes 

implantadas e o teto de equipes), proporção de cobertura populacional (estimativa da 

população atendida pelas equipes implantadas), ano que o município cadastrou na 

ESF, número de visitas e consultas domiciliares realizadas por profissionais de saúde, 

número de leitos hospitalares (destinados a internação) por mil habitantes, número de 

médicos cadastrados por mil habitantes, vacinação, número de famílias e pessoas 

cadastradas no ESF.  

As informações referentes ao saneamento básico (domicílios com energia 

elétrica por mil habitantes, água filtrada, coleta de lixo, rede de urina e esgoto) são 

obtidas no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). As mudanças sanitárias 

influenciam diretamente as práticas educativas adotadas na ESF, como a limpeza 

adequada dos alimentos. 

Dados quanto à vacinação, que englobam informações quanto ao número de 

doses aplicadas por mil habitantes e a cobertura vacinal, são disponibilizados pelo 

Programa Nacional de Imunizações (PNI). O número de leitos e de médicos se 

encontra no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

Espera-se um maior impacto (menor taxa de mortalidade) nos municípios que 

recebem a cobertura da ESF há mais tempo, já que o programa foi implantado primeiro 

nas regiões com situações mais críticas de saúde. Assim, incluem-se dummies que 

representam o tempo que cada município está no programa. 

As variáveis de mortalidade e serviços de saúde levam em consideração o 

local de residência da população e não o local do atendimento. Os dados referentes 

à população são retirados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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A tabela 2 apresenta a análise descritiva (média, desvio padrão, mínimo e 

máximo) das variáveis explicativas para o ano inicial (1998) e final (2012). Nota-se 

que a média da proporção de cobertura aumentou de 9,57% para 83,24% e que foram 

implantadas mais equipes da saúde da família e novos municípios aderiram à ESF. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 
O número de pessoas cadastradas na ESF foi ampliado, e ao fim de 2012 

somava uma média de 797,31 pessoas por município, enquanto em 1998 esse 

número era de apenas 34,93. Analisando o acesso que os indivíduos têm à saúde, 

verifica-se uma pequena redução no número de leitos de 2,61 para 2,35, enquanto 

ocorre um aumento no número de médicos disponíveis neste mesmo período, da 

ordem de 70%. 

 Verifica-se que muitos municípios não têm domicílios com energia elétrica, 

água filtrada, rede de urina e esgoto ou coleta de lixo. Também existem municípios 

sem leitos e sem cadastro na Atenção Básica em 2012 (coluna de valores mínimos 

da tabela 2 para 2012). 

Dos Censos de 2000 e 2010 são retiradas as variáveis: média de anos de 

estudo, coeficiente de Gini, esperança de vida ao nascer e renda média per capita. As 

informações do ano 2000 são repetidas para os anos 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 

2004 e 2005 e as do ano 2010 para os anos 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 e 2012. 

Ao comparar os valores das variáveis verifica-se uma melhora na média, nos valores 

Tabela 2: Análise Descritiva para variáveis explicativas nos anos 1998 e 2012. 
 1998* 2012 

Variáveis Explicativas Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Razão de cobertura da ESF 7.16 18.57 0 100 71.75 33.53 0 200 
Proporção de cobertura 
populacional 

9,57 23,26 0 100 83,24 27,81 0 100 

Teto de equipes 41,76 5,69 0 82,57 41,79 5,21 0 81,43 
Equipes implantadas 2,98 7,85 0 120,33 30,47 13,87 0 123,91 
Densidade demográfica 92,22 504,62 0,10 12557,4 110,24 580,53 0,13 13069,94 
Leitos por 1000 hab. 2,61 2,94 0 77,1134 2,35 2,3 0 56,2 
Médicos por 1000 hab. 8,61 4,16 0 46,01 11,55 5,72 0,39 180,45 
Cobertura vacinal 67,17 20,65 10,61 344,36 79,52 20,74 20,1 668,17 
Municípios com ESF 0,11 0,32 0 1 0,95 0,22 0 1 
Gestantes por 1000 hab. 2,49 3,51 0 66,09 4,42 2,69 0 70,35 
Domicílios com água  72.58 26.79 0 100 86.11 14.41 0,15 100 
Média de anos de estudo 8.66 1,70 2,29 13,02 9.51 1.08 4.72 12.83 
Coeficiente de Gini       0.54 0,06 0,30 0,87 0,49 0,06 0,28 0,80 
Esperança de vida ao 
nascer 

69,07 3,77 57,46 77,24 73.22 2.65 65.3 78.64 

Renda média per capita 367.31 194.68 62.65 1759.76 506.30 243.44 96.25 2043.74 
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mínimos e máximos. A exceção é a variável média de anos que estudos que tem um 

valor máximo menor em 2010 que em 2000. 

 

5. Resultados e discussão 

A tabela 3 mostra os resultados para a taxa de mortalidade infantil nos 

municípios brasileiros entre 1998 e 2012 dos estimadores: i) POLS (Pooling Ordinary 

Least Squired), que ignora as características específicas de cada grupo; ii) efeitos 

aleatórios no qual as características idiossincráticas são aleatórias; iii) efeitos fixos, 

que admite características idiossincráticas de cada município. Os coeficientes das 

variáveis desses modelos só capturam os efeitos diretos e não os indiretos 

(transbordamentos espaciais). 

Os resultados dos estimadores POLS e efeitos aleatórios apontam que os 

valores estimados para os coeficientes da razão de cobertura da ESF, cobertura 

vacinal, médicos por mil habitantes, esperança de vida ao nascer, média de anos de 

estudos e a renda média per capita influenciam a queda na taxa de mortalidade 

infantil, enquanto as variáveis gestantes cadastradas na atenção básica, densidade 

demográfica e coeficiente de Gini influenciam no aumento da taxa de mortalidade 

infantil. O modelo de efeitos fixos indica que a cobertura vacinal, médicos por mil 

habitantes, esperança de vida ao nascer e a média de anos de estudos influenciam 

na queda da taxa de mortalidade infantil e as variáveis gestantes cadastradas na 

atenção básica e densidade demográfica diminuem a taxa de mortalidade infantil. 

Na tabela 3, para decidir qual estimador é o mais indicado aplicam-se os 

testes de Breusch-Pagan e Hausman. O primeiro indica que é possível rejeitar a 

hipótese nula da inexistência de efeitos idiossincráticos significativos (valor da 

probabilidade de 0,000). Posteriormente, verifica se esses efeitos devem ser tratados 

como fixos ou aleatórios. Através do teste de Hausman é possível rejeitar a hipótese 

nula (valor da probabilidade de 0,000), ou seja, o modelo de Efeitos Aleatórios deve 

ser preterido, pois é inconsistente. Assim, não é possível ignorar a presença de efeitos 

idiossincráticos e esses devem ser tratados pelo estimador de Efeitos Fixos.  

Para avaliar a presença ou não da dependência espacial no modelo é utilizado 

o teste CD, proposto por Pesaran (2004). Para tal, é considerada a matriz de pesos 

espaciais de contiguidade do tipo rainha. Essa matriz também é utilizada na estimação 

dos modelos com efeitos espaciais. A hipótese nula de não haver dependência entre 
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os municípios é rejeitada. Dessa forma, conclui-se que há algum efeito significativo da 

concentração dos casos de mortalidade infantil nos municípios brasileiros (clusters).  

 
Tabela 3: Painel Balanceado para Taxa de mortalidade infantil entre 1998 e 2012. 

  
POLS Efeitos Aleatórios 

Efeitos 
Fixos 

Razão de cobertura da ESF 
-0.0002*** -0.0002*** -0.0002 

(0,0000) (0,0000) (0,0005) 
Dummy de ano que o município cadastrou na 
ESF 

-0.0034 -0.0031 -0.0107 
(0,0052) (0,0052) (0,0070) 

Cobertura Vacinal 
-0.0003*** -0.0001*** -0.0002*** 

(0,0000) (0,0000) (0,0007) 
Consultas de crianças menores que um ano de 
idade 

0,0001 0,0001 -0,0000 
(0,0000) (0,0000) (0,0000) 

Gestantes cadastradas na atenção básica por 
mil hab. 

0,083*** 0,080*** 0,011*** 
(0,0004) (0,0004) (0,0002) 

Médicos por mil hab. 
-0,0009*** -0,0009*** -0,0006*** 

(0,0002) (0,0002) (0,0001) 

Densidade Demográfica 
0,0008*** 0,0005*** 0,0000*** 
(0,0002) (0,0002) (0,0000) 

Esperança de vida ao nascer 
-0,0039*** -0,0039*** -0,0101*** 

(0,0006) (0,0006) (0,0012) 

Média de anos de estudos 
-0,0204*** -0,0200*** -0,0027*** 

(0,0013) (0,0013) (0,0025) 

Coeficiente de Gini 
0,4000*** 0,0356*** 0,0114 
(0, 0212) (0, 0212) (0, 0083) 

Proporção de domicílios com água encanada 
0,0001 0,0001 0,0005 

(0,0000) (0,0000) (0,0001) 

Renda Média per capita 
-0,0001*** -0,0001*** 0,000 

(0,0000) (0,0000) (0,0000) 

Constante 
0,5555*** 0,5005*** 1,427*** 
(0, 0471) (0, 0471) (0, 0807) 

Teste Breusch-Pagan Prob=0,000 
Teste de Hausman Prob=0,000 
Teste CD de Pesaran Prob=0,000 
Número de observações 41365 41365 41365 
R² global 0.1438 0.1339 0.0992 

Nível de significância: p<0,01***, p<0,05** e p<0,1*. 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Dada a necessidade de controlar a autocorrelação espacial, a tabela 4 traz os 

coeficientes do modelo SDM (Durbin espacial), que inclui a defasagem espacial da 

variável dependente e as defasagens das variáveis explicativas - Wy e Wx. Dessa 

forma é possível controlar a autocorrelação espacial presente nas variáveis 

dependente e explicativas6, distinguindo os valores dos coeficientes diretos, indiretos 

e totais. Verifica-se no modelo SDM que em todas as variáveis, os efeitos diretos, 

indiretos e totais são significativos. 

                                                      
6 Outros modelos foram testados (modelos SAR, SEM e SAC), assim como a estimação considerando 
outras matrizes (k15 e k20). 
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. A defasagem da variável dependente possui coeficiente positivo 0,0127 para 

taxa de mortalidade infantil, revelando que uma alta média da taxa de mortalidade 

infantil nos vizinhos influencia positivamente em uma alta taxa de mortalidade infantil 

no município. Ou seja, reduções nas taxas de mortalidade infantil nos vizinhos 

provocam redução nessas taxas no município. Sendo esse efeito de vizinhança maior 

para taxa de mortalidade infantil.  

A variável razão de cobertura da ESF comprova que o município ser 

cadastrado e possuir um maior número de equipes da ESF levam à queda na taxa de 

mortalidade infantil. O coeficiente da razão de cobertura na estimação para taxa de 

mortalidade infantil (-0.0102) demostra o seu efeito positivo na redução da mortalidade 

como encontrado por Rocha e Soares (2010), Gomes, Bastos e Morais (2015). Tal 

resultado é corroborado quando se observa o comportamento da variável número de 

consultas de crianças até 1 ano, capaz de influenciar a queda na taxa de mortalidade 

infantil em 0,0880.  

Assim como analisado por Rocha e Soares (2010), o tempo de adesão ao 

programa é um fator que influencia na queda de mortalidade infantil. Desse modo, a 

dummy de ano de adesão a ESF se mostra negativa e significativa (-0.0178). 

O número de gestantes cadastradas na atenção básica é um fator que 

colabora com o aumento nas taxas de mortalidade infantil em 0,0871. Esta variável 

não obteve significância quando analisada por Gomes, Bastos e Morais (2015).  

Ao analisar os fatores diretos e indiretos nota-se que os efeitos diretos são 

maiores que os coeficientes estimados das variáveis e que os efeitos indiretos são 

maiores que os diretos. O motivo dos efeitos diretos das variáveis explicativas terem 

valores maiores que o das estimativas no modelo SDM é que este coeficiente inclui 

os efeitos de feedback que surgem como resultado dos impactos que passam pelos 

municípios vizinhos e retornam. Já os efeitos indiretos (que podem ser vistos como o 

transbordamento espacial) dominam os efeitos diretos, sendo capaz de mudar o sinal 

dos efeitos totais. De forma abrangente, o cálculo dos efeitos diretos, indiretos e totais 

sugere que aumento (redução) na ESF em um município tem efeitos positivos nos 

vizinhos ao se considerar a taxa de mortalidade infantil. 

O efeito direto positivo da razão de cobertura da ESF pode ser justificado por 

levar em consideração o número de pessoas no território adstrito, assim a razão de 
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cobertura maior significa uma maior densidade demográfica no território. A variável 

densidade demográfica também apresenta efeito direto positivo. 

Os efeitos indiretos possuem coeficientes maiores do que os coeficientes dos 

efeitos diretos, ou seja, o impacto da ESF provavelmente é maior nos vizinhos do que 

no município que aderiu primeiro ao programa. Assim, os impactos (ou efeitos) 

indiretos dominam os impactos diretos (ou seja, são maiores em termos absolutos) 

para a maioria das variáveis e não apenas para ESF, ressaltando a importância do 

controle espacial. 

Os resultados confirmam que a dependência espacial deve ser tratada na 

análise da influência da ESF na redução da mortalidade infantil. Uma explicação para 

a forte significância de todas as variáveis e na escolha do SDM como o modelo 

adequado para essa análise é que ele controla a heterogeneidade não-observável 

variante no tempo (LESAGE e PACE, 2009). Assim, o SDM mostra a influência de 

fatores não-observáveis que variam no tempo e que estão correlacionados com as 

variáveis explicativas. Ou seja, se outro modelo fosse estimado, haveria omissão de 

variável relevante não-observada, enviesando as estimativas. 
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Tabela 4: Painel Espacial Balanceado com modelo SDM para Taxa de mortalidade infantil entre 1998 e 2012. 

  Coeficientes WX Direto Indireto Totais 

Rho 
0,0127***     
(0,0051)     

Razão de cobertura da ESF 
-0.0102*** 0,1152*** 0,0289*** -0,2761*** -2,472*** 

(0,0085) (0,0090) (0,0094) (0,0254) (0,9980) 

Dummy de ano que o município cadastrou na ESF 
-0.0178*** 0,0180*** 2,2698*** 0,1897*** 2,4595*** 

(0,0070) (0,6003) (0,3764) (0,6430) (0,6859) 

Cobertura Vacinal 
-0.0092*** 0,0075*** 0,0539*** -0,0012*** 0,0527*** 

(0,0117) (0,1020) (0,0073) (0,0144) (0,1053) 
Consultas de crianças menores que um ano de 
idade 

-0,0880*** 0,1055*** 0,0001*** 0,1161*** 0,1162*** 
(0,0100) (0,1213) (0,0004) (0,0415) (0,1015) 

Gestantes cadastradas na atenção básica por mil 
hab. 

0,0871*** 0,8886*** 0,3154*** 0,9042*** 1,2196*** 
(0,0902) (0,1072) (0,0205) (0,0782) (0,0809) 

Médicos por mil hab. 
-0,0886*** 0,5899*** 0,3165*** 0,6906*** 1,0071*** 

(0,0212) (0,5503) (0,0285) (0,0607) (0,0595) 

Densidade Demográfica 
0,0100*** -0,1011*** 0,0111*** -0,0139*** -0,0228*** 
(0,0800) (0,0011) (0,0006) (0,0212) (0,0014) 

Esperança de vida ao nascer 
-0,0191*** 0,2767*** 0,0112*** -0,0225*** -0,0313*** 

(0,0026) (0,0012) (0,0007) (0,2014) (0,0215) 

Média de anos de estudos 
-0,0227*** 0,7979*** -0,0267*** -0,1043*** -0,1310*** 

(0,0765) (0,0183) (0,0125) (0,1207) (0,0140) 

Coeficiente de Gini 
0,0104*** -0,8990*** 0,0111*** 0,0610*** 0,0721*** 
(0, 0184) (0,0014) (0,0004) (0,0015) (0,0515) 

Proporção de domicílios com água encanada 
0,0505*** -0,7776*** 0,0509*** 0,0999*** 0,1508*** 
(0,0081) (0,0786) (0,0003) (0,1077) (0,0308) 

Renda Média per capita 
0,0890*** -0,0185*** 0,0955*** 0,1103*** 0,2058*** 
(0,0090) (0,0678) (0,0405) (0,1909) (0,0111) 

Número de observações   41365   
R² global   0.0968   
Nível de significância: p<0,01***, p<0,05** e p<0,1*  
Fonte: Elaboração própria. 
 
 
 
 
 



 
 

19 

 

6. Considerações Finais 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem como objetivo a prevenção e as 

práticas educativas que podem gerar a redução da taxa de mortalidade infantil. 

Acredita-se que tais práticas podem espraiar para os territórios vizinhos, além do 

território adstrito. Desse modo, esse artigo buscou analisar as questões espaciais que 

envolvem a ESF e a redução na taxa de mortalidade infantil nos municípios brasileiros 

entre 1998 e 2012. Utiliza como metodologia o modelo de painel espacial do tipo 

Durbin Espacial (SDM), que considera as defasagens espaciais das variáveis 

dependente e explicativas. 

O trabalho inova ao considerar o espraiamento da ESF para os municípios 

vizinhos. Verifica-se a presença dos efeitos do tipo feedback, ou seja, os efeitos 

diretos da ESF passam para os vizinhos e retornam.  

Os efeitos indiretos (que medem o transbordamento espacial) são maiores 

que os efeitos diretos, ou seja, os impactos da ESF provavelmente são maiores nos 

vizinhos do que no município que aderiu primeiro ao programa. No geral, os efeitos 

diretos, indiretos e totais sugerem que aumento da ESF em um município tem efeitos 

positivos nos municípios vizinhos. 

O trabalho inova ao considerar o espraiamento da ESF para os municípios 

vizinhos. Verifica-se a presença dos efeitos do tipo feedback, ou seja, os efeitos 

diretos da ESF passam para os vizinhos e retornam. Os efeitos indiretos (que medem 

o transbordamento espacial) são maiores que os efeitos diretos, ou seja, os impactos 

da ESF provavelmente são maiores nos vizinhos do que no município que aderiu 

primeiro ao programa. No geral, os efeitos diretos, indiretos e totais sugerem que 

aumento da ESF em um município tem efeitos positivos nos municípios vizinhos. 

Além disso, este artigo confirmou os resultados dos trabalhos de Macinko, 

Guanais e Souza (2006); Aquino, Oliveira e Barreto (2008); Rocha e Soares (2010); 

Gomes, Bastos e Morais (2015) que encontraram no PSF uma das principais causas 

da redução da taxa de mortalidade infantil, sendo o tempo de adesão ao programam 

um fator que influencia positivamente nessa queda. Quanto maior a razão de 

cobertura da ESF, menor as taxas de mortalidade infantil. 

Assim, acredita-se que as políticas públicas para melhoria e maior 

abrangência da Estratégia Saúde da Família deve considerar os espraiamentos 

causados nos municípios vizinhos. Por exemplo, aqueles municípios que não 
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aderiram a ESF podem ser beneficiados pelas ações dos vizinhos que aderiram. Ou 

ainda, o maior/melhor atendimento das equipes de saúde da família de um município 

causando uma queda na taxa de mortalidade infantil no próprio município pode 

impactar positivamente nos municípios vizinhos.  

A existência dos transbordamentos espaciais levanta a discussão da 

dimensão do programa ESF, uma vez que talvez não seja necessária a presença de 

equipes de saúde da família em todos os municípios brasileiros, ou em todos os 

bairros dentro de um mesmo município.  
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