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“Being able to live as one would value, desire
and choose is a contribution to one’s freedom
(not just to one’s well-being or agency
achievement, though it is also that).”
Amartya Sen (1992)
“Na verdade só sabemos quão pouco sabemos –
com o saber cresce a dúvida.”
Goethe (1826)
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RESUMO

O desenvolvimento pode ser estudado sob diversas perspectivas. Dentre estas, destaca-se a de
Amartya Sen, na qual o objetivo maior de uma política de desenvolvimento é o de expandir a
liberdade de escolha dos indivíduos. Partindo da ideia de ampliação das capabilities, define-se
uma das dimensões consideradas como essenciais, a saúde, mais especificamente a
mortalidade infantil, como objeto de estudo. Um dos papéis do Estado deve ser o de garantir a
provisão de serviços de saúde para todos os indivíduos, já que ela pode ser classificada como
um bem meritório. Em busca dos determinantes do padrão regional recente da mortalidade
infantil no Brasil, utiliza-se o modelo de determinantes proximais proposto por Mosley e
Chen (1984), no qual os fatores socioeconômicos influenciam indiretamente o resultado
observado da variável de interesse. No Brasil, houve uma redução expressiva dos níveis de
mortalidade infantil nas últimas décadas, mas ainda assim persiste uma intensa desigualdade
regional. Com o objetivo de comparar os resultados alcançados localmente no país, é
necessário incluir a dimensão espacial em um modelo econométrico para que os problemas
decorrentes da dependência espacial possam ser evitados. Após utilizar o filtro espacial para
tanto, estimando cross-sections para 1980, 1991 e 2000, o trabalho conclui que a
infraestrutura de saúde, enquanto medida pelo número de leitos e de estabelecimentos perdeu
importância na explicação do padrão da mortalidade infantil ao longo do tempo. Em
contrapartida, as variáveis socioeconômicas tornaram-se mais relevantes e significativas. A
implicação mais direta disso é que futuras políticas devem buscar melhorar o acesso das
famílias aos serviços públicos de saneamento, reduzir a pobreza e a desigualdade e aumentar
o nível educacional da população. Ou seja, o estímulo à prevenção familiar contra problemas
que possam ocasionar a morte prematura torna-se cada vez mais essencial.

Palavras-chave: desenvolvimento, mortalidade infantil, filtro espacial.
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ABSTRACT

Development can be understood from many perspectives. Among those, the one proposed by
Amartya Sen states that a development policy should aim at expanding the freedom of
individuals, and this goal can be achieved by the expansion of capabilities. With this
conceptual framework in mind, health, more specifically infant mortality, is chosen as a
measure of development and as the object of study. The Government should guarantee the
provision of health services, as they consist in meritory goods. Mosley and Chen (1984)
propose a theoretical framework to study infant mortality based on the proximal
determinants, in which the socioeconomic factors affect the result observed indirectly. In
Brazil there has been a substantial reduction of the average levels of infant mortality rates in
the last decades. However, there is still a significant regional inequality. Econometric models
for 1980, 1991 and 2000 are estimated including a spatial filter in order to account for the
spatial dependency observed in the data. The study concludes that health infrastructure lost
its explanative power for the differences in infant mortality rate among the localities. On the
other hand, socioeconomic variables have become more relevant and significant. It means
that future public policies must try to improve the access of the families to public facilities,
reduce poverty and inequality and improve educational levels. Therefore, the family-based
prevention against health problems should be stimulated, helping to avoid premature death.

Key-words: development, infant mortality, spatial filter.
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APRESENTAÇÃO

O presente trabalho é resultado de um processo de aprendizado sobre como pesquisar, como
perguntar, e, por fim, de que forma responder às perguntas formuladas. A pesquisa deve ser
baseada em uma inquietação com o mundo. Esta advém da observação da realidade com um
olhar direcionado pelos conhecimentos acumulados em uma determinada área de
conhecimento.

Neste caso, o tema geral que motivou a questão formulada relacionava-se à busca por
compreender o desenvolvimento brasileiro, para verificar quais fatores o propiciavam, de
forma a contribuir para a formulação de políticas e para a melhor alocação de gastos dos
agentes. A perspectiva regional também esteve sempre presente dentro deste grande tema,
captando uma dimensão adicional da desigualdade existente no país.

Entretanto, desenvolvimento é um conceito amplo que pode ser entendido de diversas formas.
O passo inicial, portanto, foi definir qual seria o conceito utilizado. Perscrutando a literatura,
isto implica discutir em primeiro lugar qual o objetivo do desenvolvimento, para então ser
possível medi-lo e avaliá-lo.

Após esta etapa inicial, escolhendo a mortalidade infantil como um indicador de uma
dimensão essencial do desenvolvimento, foi possível formular a questão de quais fatores
explicariam seu padrão regional e de que forma este padrão se alterou ao longo do tempo.
Visualmente, este indicador ressaltava as disparidades inter-regionais e intrarregionais,
sinalizando que este elemento precisaria ser levado em conta quando da análise empírica.
Muitos estudos cuja unidade de análise é uma região no espaço acabam desconsiderando esta
dimensão, o que a literatura de econometria espacial identifica como uma falha grave e que
compromete os resultados encontrados.

A econometria espacial é uma área que apresenta avanços teóricos recentes e significativos.
As pesquisas nesta linha foram iniciadas na década de 1970, mas os principais avanços
passaram a ser obtidos principalmente a partir de meados da década de 1990. Muitos ainda
são os trabalhos cujo tema é a discussão sobre qual o formato de estimador mais adequado
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para determinados problemas, utilizando simulações de Monte Carlo para verificar suas
propriedades e qualidades. Dessa forma, trabalhos empíricos que empregam as novas técnicas
ainda podem trazer contribuições significativas e enriquecer o debate. Tais trabalhos acabam
por tratar o problema espacial que se configura em um determinado caso de maneira mais
adequada, proporcionando avanços também na área do estudo empírico.

Como se verá adiante, uma das estratégias recentemente propostas, que permite abordar o
problema espacial adequadamente, é o filtro espacial. Neste, não há a necessidade de
especificar qual a causa da dependência espacial observada, mas apenas considera-se a
estrutura da matriz de vizinhança dentro da regressão de forma a considerar toda e qualquer
relação no espaço que por ela possa ser explicada. Esta é uma alternativa aos modelos
espaciais, que por vezes não conseguem tratar completamente tal dependência. Até o
momento, o filtro espacial não teve uma larga aplicação na literatura, até onde seja do
conhecimento da autora, em especial para o Brasil e para estudos de mortalidade infantil.
Mais do que isso, as análises realizadas para o Brasil no tema específico de mortalidade
infantil poucas vezes apresentam um tratamento adequado para esta questão espacial.

Com tal perspectiva, torna-se possível contribuir para o estudo do desenvolvimento regional
brasileiro medido pela mortalidade infantil, como uma forma de fomentar a discussão neste
tema e trazer novos elementos para esta área de grande relevância. Do trabalho, extensões
naturais podem ser propostas, principalmente com relação ao método de estimação. Neste
caso, ele esteve restrito a cross-sections para três anos, sendo que a proposta futura é a de
estimar um painel – no qual a dimensão temporal é considerada de maneira direta – e aplicar o
filtro espacial a ele.

Outra extensão refere-se à utilização de bases de dados mais amplas, conforme novas
pesquisas forem realizadas, atualizando o estudo. Em 2010 será produzido o novo Censo
Demográfico, e as informações de saúde, disponíveis em mais larga escala a partir de 1994,
poderão ser utilizadas para comparar a última década do século XX com a primeira década do
novo milênio.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem o objetivo de discutir o desenvolvimento regional no Brasil em um período
recente, considerando para tanto a configuração espacial da distribuição da taxa de
mortalidade infantil. A perspectiva de desenvolvimento que o permeia se baseia na ampliação
da liberdade de escolha dos indivíduos, avaliada pelos seus conjuntos de possibilidades de
ações, e a mortalidade infantil tem um papel significativo e direto na delimitação destes
conjuntos.

A mortalidade infantil é um indicador comumente utilizado por organismos internacionais
para acompanhar os avanços das condições de vida mínimas em países em desenvolvimento.
Esta importância é sinalizada pelo fato de que um dos Objetivos do Milênio, que fazem parte
da Declaração do Milênio assinada por todos os 189 estados membros da Organização das
Nações Unidas (ONU) constitui-se em proporcionar condições adequadas de sobrevivência à
população. Mais especificamente, este Objetivo dispõe que a mortalidade das crianças com
idade inferior a cinco anos deve ser reduzida até 2015 a dois terços do nível observado em
cada país em 1990 (DEVARAJAN et al, 2002).

Nas últimas décadas, o Brasil apresentou avanço significativo na redução da sua taxa de
mortalidade infantil (TMI), definida como o número de crianças que não completam um ano
de vida a cada 1.000 nascidas vivas. Segundo dados do IPEA, em 1970 a TMI estava em
123,19 mortes por 1.000 nascidos vivos, 85,20 em 1980 e 44,68 em 1991, atingindo 30,57
mortes por 1.000 em 2000.

Entretanto, esta mudança seguiu um padrão diferenciado regionalmente. Os estados da região
Nordeste exibiam taxas superiores a 100 por 1.000 em 1980, e em 2000, taxas superiores a 60
por 1.000. Por outro lado, os estados do Sul e do Sudeste apresentavam taxas inferiores a 70 e
inferiores a 30 por 1.000 para cada um dos períodos, respectivamente. Observa-se uma clara
desigualdade em termos do padrão de distribuição deste indicador entre as regiões do país.
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A Ilustração 1 indica como o padrão regional da mortalidade infantil se alterou nas últimas
décadas, tendo como unidade de análise as Áreas Mínimas Comparáveis (AMCs)1. Vale
ressaltar que as classes definidas na legenda se mantêm as mesmas para as três décadas, de
forma que é possível verificar uma redução consistente da mortalidade infantil em todo o país.
Apesar de ser possível observar uma redução generalizada da TMI no país, permanecem
diferenças regionais significativas em 2000, destacando-se os baixos valores observados na
região Sul e em parte da Sudeste, e os elevados valores na região Nordeste e em parte da
Norte.

(a)

(b)

(c)

Ilustração 1 – Taxa de mortalidade infantil nas AMCs em 1980 (a), 1991 (b) e 2000 (c).
Fonte: IPEAdata.

A UNICEF (2007) aponta algumas razões para a importância da garantia à sobrevivência
infantil. Além de esta ser uma questão humanitária, proporcionar condições básicas de vida a
uma criança permite que no futuro ela se torne mais produtiva e tenha maior sucesso em seus
desafios. Sob o ponto de vista da racionalidade econômica, o custo de determinadas medidas
que aumentam as chances de sobrevivência de uma criança é muito baixo em comparação
com o ganho que se obtém com seus resultados. Uma justificativa adicional é a de que a
dinâmica populacional torna-se mais equilibrada quando as crianças apresentam boa saúde,
pois a certeza de sua sobrevivência pode fazer os pais concentrarem seus esforços na criação
de um número menor de filhos.

A importância da redução da mortalidade infantil pode ser defendida também com o
argumento de que permite ampliar a sustentabilidade do crescimento econômico, o qual
depende da renovação de recursos humanos, com indivíduos cada vez mais qualificados
(ALVES; BELLUZZO, 2004). Portanto, a saúde infantil tem um papel crucial no
desenvolvimento futuro do país.
1

Para mais detalhes, ver a seção “Fontes de dados”.
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A mortalidade infantil sinaliza as condições básicas de vida das famílias, na medida em que a
morte prematura impossibilita que os indivíduos desenvolvam minimamente sua existência, e
a promoção da saúde infantil torna-se uma questão de garantia de um nível de bem-estar
essencial dos componentes das famílias. Tendo como referência a perspectiva de agência dos
indivíduos (a possibilidade de viver a vida que eles valorizam), a falta de saúde limita sua
atuação na sociedade e reduz, portanto, esta dimensão (RUGER, 2004, e ANAND, 2006).

Durante o século XX, diferentes perspectivas sobre como mensurar o desenvolvimento
econômico foram discutidas e comparadas (STEWART; STREETEN, 1989, e STREETEN,
1997). O objetivo primordial das políticas seria o de melhorar as condições de vida das
pessoas, mas o meio pelo qual isso seria obtido variava de acordo com o conceito de bemestar utilizado. Assim, subliminarmente a esta discussão mais geral, havia a necessidade de
definir tal conceito e, por consequência, as proposições de política que dele decorreriam para
estimular o desenvolvimento.

A teoria utilitarista propõe que esta questão possa ser abordada por uma teoria do bem-estar
na qual os indivíduos, considerados racionais, possuem preferências sobre estados da
natureza, em geral definidos por cestas de consumo. Eles podem então acessar diferentes
quantidades de bens de acordo com sua restrição orçamentária. A medida de sua felicidade
com relação à sua situação será dada pela função utilidade que representa uma ordenação
dessas preferências. Maior bem-estar será atingido se níveis mais elevados de utilidade forem
obtidos. Caso a função utilidade tenha não só uma característica ordinal, mas também
cardinal, pode-se calcular exatamente qual o nível de bem-estar que o indivíduo atinge. O
objetivo da sociedade deve ser o de maximizar o bem-estar do maior número de pessoas
possível, as quais são vistas como iguais entre si (ROEMER, 1998). Como uma consequência
deste referencial teórico, a ampliação da renda e do consumo de bens torna-se o objetivo
básico das políticas de desenvolvimento.

No presente trabalho, a perspectiva adotada procura ser mais generalista em termos das
dimensões consideradas como relevantes para constituir o conceito de bem-estar. Este se
baseia na ideia de liberdade de escolha dos indivíduos, liberdade esta que é gerada pelo seu
conjunto de possibilidades de ação. Existem algumas dimensões relevantes que constituem os
vetores formadores de um espaço de ações possíveis; de acordo com as características dos
indivíduos e das suas oportunidades em termos de acesso a serviços de saúde, educação, entre
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outros, além do ambiente social e político no qual eles se inserem, este espaço pode se
ampliar ou não (SEN, 1992 e 2005).

Um aspecto importante a ser considerado é que estas dimensões não podem ser visualizadas
plenamente para cada indivíduo, o que se observa são suas escolhas e ações. Estas últimas
estão contidas no conjunto de possibilidades de ações e acabam sendo um indicador
imperfeito da amplitude deste conjunto. Assim, para aumentar a liberdade dos indivíduos, e
por consequência, o seu bem-estar, as políticas devem buscar ampliar as dimensões
consideradas relevantes.

Os autores que advogam esta segunda perspectiva a consideram mais completa do que a
apresentada anteriormente, pois permite incluir a heterogeneidade natural dos indivíduos, não
faz hipóteses diretas sobre suas preferências e amplia as possibilidades de análise do bemestar. Entretanto, seus críticos salientam que não há como obter uma medida sucinta de
desenvolvimento a partir deste arcabouço, já que não há como comparar diferentes dimensões
com unidades de medida distintas, além de não ser possível definir a ordem de importância
das mesmas e o consequente peso que cada uma delas teria para um índice único
(SRINIVASAN, 1994).

Com tal questão em mente, este trabalho busca estudar uma das dimensões consideradas
relevantes pela segunda perspectiva elencada acima, a saber, a capacidade de sobreviver à
morte prematura, como uma medida de desenvolvimento. A opção por utilizar apenas uma
dimensão reflete a dificuldade de criar um indicador multidimensional livre de críticas. Além
disso, como apontado anteriormente, a mortalidade infantil é um tema cujos determinantes
são largamente estudados na literatura, por representar condições mínimas de vida das
famílias.

É preciso salientar também que no Brasil existe uma significativa desigualdade regional em
termos de desenvolvimento, cujo padrão pode ser captado pela mortalidade infantil. Diante
disso, qualquer análise que pretenda ser consistente deve considerar explicitamente a
dimensão espacial. Por vezes, um modelo consegue captar toda a dimensão espacial, tendo
dentre suas variáveis independentes algumas que possuem uma configuração espacial que
explica a observada para a variável dependente. Para verificar se isto de fato ocorre, são
realizados testes de dependência espacial.
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No presente trabalho, tais testes indicam que o modelo exige algum tipo de tratamento
espacial, e o método utilizado é o do filtro espacial, proposto por Griffith (1996 e 2000). Este
método utiliza a estrutura de dependência espacial definida pela matriz de vizinhança para
retirar qualquer possível efeito não captado pelo modelo.

As principais contribuições deste estudo podem ser sintetizadas pelos seguintes pontos: (i) há
uma perspectiva regional para o estudo de desenvolvimento, que envolve adicionalmente a
comparação temporal da evolução da mortalidade infantil; (ii) evidencia-se a necessidade de
considerar o efeito da dependência espacial em um modelo que busque os determinantes da
mortalidade; (iii) utiliza-se para isso a técnica de filtro espacial; e (iv) as proposições de
política indicam que elas devem ser concentradas na melhoria das condições socioeconômicas
das regiões defasadas, pois atualmente o diferencial da taxa de mortalidade infantil entre as
regiões do país é explicado mais largamente por fatores que se relacionam à prevenção
familiar do que pela expansão da infraestrutura em saúde.

A estrutura do que se segue respeita a seguinte ordem: em primeiro lugar, discute-se o
conceito de desenvolvimento e de que forma ele pode ser melhor representado por uma
medida sucinta, além do papel do Estado para promovê-lo e do modelo de determinantes
proximais utilizado para estudar a mortalidade infantil; no capítulo seguinte, a metodologia
econométrica é apresentada, considerando suas implicações; posteriormente, discute-se de que
forma o estudo empírico se estrutura, partindo dos conceitos anteriormente expostos; em
seguida, são elencados os resultados; e o último capítulo apresenta as conclusões e
possibilidades de estudos futuros.

14

15
1

DESENVOLVIMENTO E MORTALIDADE INFANTIL

O desenvolvimento pode ser compreendido sob várias óticas, dentre as quais se destaca a que
preconiza como objetivo de política a promoção de condições para que os indivíduos tenham
uma vida saudável. É necessário compreender qual a perspectiva teórica subliminar a esta
proposição e as consequências da sua adoção para um estudo sobre os determinantes do
desenvolvimento.

1.1

Teorias de desenvolvimento

Ao longo das últimas décadas, diversas perspectivas para definir o desenvolvimento foram
propostas em busca da identificação dos aspectos que seriam essenciais para promovê-lo.
Duas destas se destacam: a ampliação da utilidade e o aumento da liberdade de escolha dos
indivíduos. Identificar as características principais de cada uma delas é essencial para
justificar a escolha do conceito de desenvolvimento utilizado neste trabalho.

1.1.1 Revisão histórica

Realizando uma revisão do pensamento sobre desenvolvimento no século XX, Streeten
(1997) e Streeten e Stewart (1989) identificam algumas correntes teóricas principais. Após a
Segunda Guerra Mundial, predominava a visão de que o crescimento econômico seria um
canal para promover o desenvolvimento econômico, cujo objetivo último seria a redução da
pobreza.

Entretanto, após algumas décadas percebeu-se que apesar de crescerem, muitos países
apresentaram aumento do desemprego e não conseguiram reduzir a desigualdade e repassar os
ganhos do progresso para toda a sociedade. Logo, no início dos anos 1970, os indicadores
baseados no Produto Interno Bruto (PIB) per capita e na renda per capita média começaram a
ser substituídos por medidas de emprego.
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Ainda assim, como o trabalho informal é muito significativo nos países em desenvolvimento,
esta medida relacionada ao nível de emprego formal pouco conseguia captar dos avanços
obtidos em relação aos objetivos propostos. Voltando a perspectiva de desenvolvimento para
a realidade destes países, ao final dos anos 1970 propôs-se avaliar o atendimento de
necessidades básicas dos indivíduos (saúde, educação, vestuário, higiene, moradia e
saneamento, de acordo com ALKIRE, 2002).

Segundo Roemer (1998), a perspectiva utilitarista e o comando sobre bens nortearam todas
estas proposições, sendo que o objetivo da política pública seria o de aumentar a utilidade dos
indivíduos, os quais eram considerados todos iguais. O aumento de recursos seria suficiente
para garantir condições mais adequadas de vida, já que permitiria o acesso a uma maior
quantidade de bens e a consequente maior utilidade do consumo. Alkire (2008) aponta que o
comando sobre recursos é uma das medidas mais tradicionais para a qualidade de vida,
baseando-se em indicadores monetários de renda ou de consumo, ou então na posse de ativos
e no acesso a serviços públicos.

Entretanto, ao mesmo tempo em que surgiam novas versões de medidas de
desenvolvimento tendo como base a busca pelo aumento da utilidade, outras perspectivas
começaram a ganhar força. Sendo um dos expoentes deste movimento, Rawls (1971)
formulou uma teoria de bem-estar na qual o conceito de justiça estava no cerne dos
objetivos da sociedade. Este conceito requeria a distribuição justa dos primary goods
(bens necessários para atingir outros bens), e as pessoas racionais, por trás de um véu de
ignorância escolheriam princípios de justiça para maximizar o nível mínimo de primary
goods. Tais bens seriam alocados aos indivíduos com base na igualdade justa de
oportunidade dada pelas desvantagens que eles obtiveram inicialmente pela “loteria
natural” e pela “loteria social” da vida (RUGER, 2004).

Para Roemer (1998), este arcabouço apresenta similaridades com a teoria de Amartya Sen que
será exposta a seguir: ambas não são baseadas no bem-estar relacionado com a utilidade;
ambas são igualitárias; nenhuma delas advoga uma distribuição específica de um determinado
montante de recursos; ambas advogam uma noção de igualdade de oportunidade que é mais
radical do que a igualdade de oportunidades formal. Entretanto, Amartya Sen critica a
perspectiva de Rawls por apontar que seu maximando para promover o aumento do bem-estar
social é o conjunto dos primary goods, sendo que seria mais adequado considerar nesta
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posição uma medida da liberdade de escolha dos indivíduos. Isso porque a perspectiva teórica
dos primary goods de Rawls ainda aponta a posse de recursos como o objetivo final do
desenvolvimento (SEN, 1992).

1.1.2 Capabilities, liberdade e desenvolvimento
Segundo Stiglitz et al (2009, p. 41), qualidade de vida é um conceito mais amplo do que o de
produção econômica e de padrão de vida, pois inclui todos os possíveis fatores que
influenciam o que valoramos na vida, além do lado material. As limitações que a perspectiva
de posse de recursos apresenta são dadas pelos seguintes aspectos: em primeiro lugar, a forma
como os recursos são transformados em bem-estar varia entre as pessoas, dependendo de suas
características que definem suas conquistas em campos valiosos da vida e que permitem que
atinjam um maior nível de bem-estar com menos recursos. Além disso, muitos recursos não
são transacionados, e, mesmo que o fossem, seus preços variariam entre os indivíduos,
tornando complexo comparar a renda real entre eles. Por fim, alguns dos aspectos do bemestar derivam de circunstâncias da vida dos indivíduos, não podendo ser descritos por
recursos com preços a eles relacionados.

Alkire (2008) ainda ressalta que apesar da aparente ausência de julgamentos de valor, o
arcabouço baseado na posse de recursos no mínimo exige que sejam feitas hipóteses sobre
quais são os elementos da vida de fato importantes, ou seja, não se evita a necessidade de um
julgamento. Vale destacar, entretanto, que apesar dos recursos em si não constituírem um
espaço adequado para a avaliação da qualidade de vida, indicadores baseados em recursos são
relevantes para medi-la, atuando como instrumentos auxiliares para sinalizar o
comportamento das dimensões diretamente relacionadas a esta qualidade de vida. Anand et al
(2005) destacam que a perspectiva de Sen se contrapõe diretamente à visão de que o bemestar estaria associado à acumulação de recursos e à obtenção de bens.

Uma alternativa à perspectiva da posse de recursos seria aquela fundada na satisfação e
felicidade na vida, as quais têm um valor intrínseco (ao contrário da posse de recursos), e não
se limitam apenas às questões materiais. Neste caso, avalia-se o lado subjetivo do bem-estar.
Porém, é preciso ressaltar que apesar da importância revelada por esta dimensão, ela não
capta suficientemente todas as características relevantes da vida dos indivíduos. Existem, por
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exemplo, certas atividades que possuem valor em si próprias e não necessariamente geram
satisfação e alegria. Há também certa dificuldade em obter recomendações de política
partindo desta avaliação subjetiva, devido à sua dependência de diversos fatores, tais como
valores pessoais, referências, conhecimento de alternativas, entre outros (ver ALKIRE, 2008 e
NUSSBAUM, 2001).

O desenvolvimento, segundo Sen (2005), pode ser entendido como um processo de expansão
das liberdades humanas. A superação da privação dessas liberdades está associada ao
processo de crescimento econômico e de acumulação de capital físico e humano, mas também
envolve outras dimensões, como será visto a seguir.

As liberdades podem ter dois papéis distintos: constitutivo e instrumental. Aquelas que se
inserem no primeiro grupo são também denominadas liberdades substantivas e são o fim
primordial do desenvolvimento; sua importância decorre do fato de que elas aumentam a
liberdade total dos indivíduos, além de determinarem a iniciativa individual e a eficácia
social. Já no segundo grupo, estão as liberdades denominadas instrumentais, exercendo a
função de meios para atingir o desenvolvimento. Estas podem classificadas da seguinte forma
(SEN, 2005, p. 55-57):


Liberdades políticas (direitos civis e associados às democracias, entre outras);



Facilidades econômicas (dependem dos recursos disponíveis – e por consequência, da
distribuição dos recursos –, condições de troca, preços relativos e funcionamento do
mercado);



Oportunidades sociais (influenciam as liberdades substantivas dos indivíduos);



Garantias de transparência (relações baseadas na sinceridade), e;



Segurança protetora (seguridade social).

As liberdades instrumentais estão interligadas e se reforçam, de modo que compreender como
é possível afetar estes elos é essencial para promover o desenvolvimento.

Dentro do arcabouço teórico de Amartya Sen, as liberdades apresentam uma conexão direta
com dois outros conceitos essenciais. As capabilities são definidas como vetores de
possibilidades de atuação, que quando considerados simultaneamente formam um espaço de
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conjuntos de escolha. Ou seja, de acordo com Sen (1985), sua definição está relacionada com
o que as pessoas querem fazer ou podem ser. Este conceito envolve não só as realizações dos
indivíduos, mas também alternativas não escolhidas, apontando se a pessoa teria a
oportunidade de atingir um determinado vetor de realizações, por mais que não o tenha feito.

Já os functionings são as realizações, o que de fato o indivíduo optou e por consequência, a
ação resultante da sua escolha. Sen (1992) descreve estes functionings como os elementos
constitutivos do bem-estar, ou seja, dadas as opções dos indivíduos, eles atingem um
determinado nível de bem-estar. As capabilities refletem a liberdade para acessar estes
elementos constitutivos, já que definem o conjunto de possibilidades de escolha. Portanto,
elas devem ser alvo das políticas públicas (NUSSBAUM, 2001).

Tanto as capabilities como os functionings têm como base as mesmas variáveis focais. Isso
porque os functionings são escolhas dentro dos conjuntos de possibilidades que constituem as
capabilities (SEN, 1992). De maneira mais formal, esta ideia pode ser representada pela
seguinte função (ANAND et al, 2005, p. 12):
𝑓: 𝑅 𝑛 → 𝑅
𝒄↦

𝑐

(1)

O vetor c é uma medida n-dimensional das capabilities que, após ser transformada pela
função f, resulta em um valor medido por um escalar. O valor de diferentes capabilities das
pessoas não deve assumir uma forma aditiva, e a função f que faz a transformação das
capabilities para valores pode variar entre as pessoas.

De acordo com Alkire (2008), a escolha das capabilities relevantes para medir a qualidade de
vida pode variar largamente, já que elas abrangem todas as possibilidades de ação e formas de
existência que possuem valor intrínseco. Este arcabouço é aplicado de maneira diferenciada
dependendo de alguns fatores tais como: o que se deseja medir, o lugar e a situação, os dados
disponíveis, entre outros. A unidade de análise é o indivíduo, conquanto se deseje promover o
bem-estar de uma maneira geral, sem que os ganhos de alguns ocorram em detrimento da
qualidade de vida de outros. Entretanto, o aspecto individual deste arcabouço se limita a esta
dimensão, na medida em que ele valoriza a participação social e o debate democrático, além
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de considerar que o fenômeno social deve ser explicado pela ação coletiva, não pelos
indivíduos separadamente.

A escolha das dimensões e capabilities relevantes para uma medida de qualidade de vida deve
se basear em dois critérios: elas devem ser importantes para a sociedade ou para as pessoas
em questão e devem servir como um foco apropriado para políticas públicas. Partindo disso, é
possível destacar as seguintes dimensões: saúde e seguridade; compreensão; realizações;
participação; relacionamentos; satisfação; e harmonia (ALKIRE, 2008, p. 12).

A dificuldade de obtenção de uma medida apropriada nas teorias do bem-estar é um assunto
ainda não resolvido, sendo uma das principais questões que permeia a literatura.

Existem dois desafios principais ao desenvolver uma abordagem apropriada para a avaliação do
padrão de vida. Primeiro, deve atender à motivação que nos interessa no conceito de padrão de
vida, fazendo justiça à riqueza da ideia. É uma ideia de grande relevância, e não podemos
simplesmente redefini-la de algum modo conveniente, mas arbitrário. Segundo, a abordagem
precisa, contudo, ser prática no sentido de ser útil para a avaliação efetiva do padrão de vida. Isso
impõe restrições ao tipo de informação que pode ser necessária e às técnicas de avaliação que
podem ser utilizadas.
Estas duas considerações – relevância e aplicabilidade – nos levam, em alguma medida, a direções
diferentes. A relevância pode exigir que levemos em conta as complexidades intrínsecas à ideia de
padrão de vida da forma mais completa possível, enquanto que a aplicabilidade pode sugerir que
tentemos reduzir as complexidades se isso for razoável. A relevância quer que sejamos
ambiciosos; a aplicabilidade exige comedimento. Obviamente esse é um conflito um tanto comum
em economia, e embora tenhamos que enquadrá-lo, não podemos nos alongar nele.2 (SEN, 1985,
p. 27-28).

Sen (1992) demonstra que o arcabouço das capabilites permite obter uma ordenação parcial
de dominância, sendo que a posterior atribuição de pesos para classificar e comparar
capabilities ainda gera muita controvérsia. Este é o principal ponto criticado por Sugden
(1993) e Srinivasan (1994), para quem Sen não consegue estabelecer condições claras de
comparação entre as dimensões relevantes. O segundo autor aponta ainda que a justificativa
2

“There are two major challenges in developing an appropriate approach to the evaluation of the standard of
living. First, it must meet the motivation that makes us interested in the concept of the living standard, doing
justice to the richness of the idea. It is an idea with far-reaching relevance, and we cannot just redefine it in some
convenient but arbitrary way. Second, the approach must nevertheless be practical in the sense of being usable
for actual assessment of living standard. This imposes restrictions on the kinds of information that can be
required and techniques of evaluation that may be used.
These two considerations - relevance and usability - pull us, to some extent, in different directions. Relevance
may demand that we take on board the inherent complexities of the idea of the living standard as fully as
possible, whereas usability may suggest that we try to shun complexities if we reasonably can. Relevance wants
us to be ambitious; usability urges restraint. This is, of course, a rather common conflict in economics, and while
we have to face the conflict squarely, we must not make heavy weather of it.”
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dada por Sen de que a importância variável das capabilities distintas seria análoga ao valor
diferente dos bens no arcabouço da renda real não é válida, pois a métrica não está
desenvolvida da mesma forma nos dois arcabouços. Desta forma, existe uma discussão na
literatura quanto à real possibilidade de aplicar a teoria proposta por Amartya Sen para
estudar o desenvolvimento.

Contudo, este arcabouço contribui largamente ao sinalizar que não apenas a renda é relevante
para se considerar a expansão das liberdades dos indivíduos. Um indicador que agregasse
todas as capabilities seria o ideal para medir o bem-estar. Já que ainda não se atingiu um
consenso em termos de qual é a melhor forma de obtê-lo, uma opção bastante utilizada na
literatura é a de se acompanhar diversas dimensões separadamente.

Na medida em que forem identificadas possibilidades de atuação governamental para
promover a expansão de capabilities críticas, e estas políticas forem de fato colocadas em
prática, haverá a promoção de condições mais adequadas de desenvolvimento. Ou seja, serão
ampliadas as liberdades dos indivíduos. Portanto, o estudo separado de cada dimensão
relevante poderá contribuir para lançar luz sobre os determinantes do desenvolvimento.

1.1.3 Saúde como indicador de desenvolvimento
A saúde é um elemento essencial para garantir a qualidade de vida e o aumento da liberdade
dos indivíduos. Esta ideia pode ser encontrada no seguinte trecho:

Quando avaliamos desigualdades ao redor do mundo relacionadas à capacidade de prevenir a
morbidade ou a fome evitáveis, ou ainda a mortalidade prematura, não estamos apenas
examinando as diferenças de bem-estar, mas também das liberdades básicas que valorizamos e
apreciamos. Este ponto de vista é importante. E quando isso acontece, as informações disponíveis
relacionadas à ocorrência de doenças, fome e mortalidade prematura nos dizem muito a respeito da
presença ou ausência de certas liberdades básicas fundamentais.3 (SEN, 1992, p.69).

Segundo Anand (2006), a saúde é um bem especial com valor intrínseco e instrumental,
afetando diretamente o bem-estar dos indivíduos e sendo um pré-requisito para que eles
3

“When we assess inequalities across the world in being able to avoid preventable morbidity, or escapable
hunger, or premature mortality, we are not merely examining differences in well-being, but also in the basic
freedoms we value and cherish. That viewpoint is important. And as it happens, the available data regarding the
realization of disease, hunger, and early mortality tell us a great deal about the presence or absence of certain
central basic freedoms.”
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consigam ser agentes atuantes. A renda, comparativamente, tem apenas um valor
instrumental, e frente a isso, é possível até aceitar um nível razoável de desigualdade, tendo
como argumento o fato de que são necessários recursos para estimular o empreendedorismo.
Entretanto, no caso da saúde, por ela ser um bem crucial à sobrevivência das pessoas, não
parecem existir incentivos para permitir a existência de desigualdade, e sua distribuição não
pode depender da renda.

Promover a saúde de uma maneira geral não é uma política visando o bem-estar da sociedade
como um todo, mas sim a melhora da qualidade de vida de cada um dos indivíduos. É uma
política centrada nos indivíduos, portanto. Anand (2006) destaca ainda que se existir
desigualdade de condições de saúde na sociedade, consequentemente, a capacidade das
pessoas de obter realizações será desigual. Sen (2006) aponta que como existem fatores
adicionais que determinam a saúde dos indivíduos, a distribuição da oferta de serviços de
saúde não pode ser a medida para a equidade das condições de saúde.

A escolha de um indicador de saúde como uma capability relevante para ser avaliada neste
estudo como uma medida de qualidade de vida e consequentemente de desenvolvimento pode
ser validada por alguns aspectos. Em primeiro lugar, esta é uma das dimensões
consensualmente considerada importante, sendo destaque dentre os Objetivos do Milênio da
ONU; além disso, está elencada dentre os dez conjuntos de capabilities identificados por
Nussbaum (2001); e, finalmente, o Brasil possui informações razoavelmente consistentes e
abrangentes (em termos regionais e temporais) para indicadores de saúde e para políticas
relacionadas a este setor.

1.2

Atuação do Estado na sociedade

Dentro da literatura de finanças públicas, Musgrove (2004) define as funções do Estado na
sociedade como: (a) informar (persuadir, mas não obrigar os indivíduos a fazerem algo); (b)
regular (definir como uma atividade privada deve ser realizada, além de estabelecer padrões a
serem seguidos); (c) ordenar (obrigar alguém a fazer algo e em geral, pagar por isso); (d)
financiar (prover recursos públicos para determinadas atividades); (e) prover (ou entregar
serviços utilizando infraestrutura pública e mão de obra civil). Com este conjunto de
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atribuições, o Estado estabelece bases para o funcionamento da sociedade e organiza as
relações humanas.

Giambiagi e Além (2000) e Rezende (2001) discutem esta atuação quando ligada de maneira
mais direta às relações econômicas. Neste caso, é possível destacar três principais funções do
Estado na sociedade: (a) promover ajustamentos na alocação de recursos, (b) promover
ajustamentos na distribuição de renda, e (c) manter a estabilidade econômica.

Segundo Musgrove (2004), a teoria econômica não consegue definir diretamente em qual
extensão a intervenção do Estado deve acontecer, mas pode identificar em que situações ela se
faz necessária. Os fatores que motivam a ação do Estado são em geral resultado de falhas de
mercado. Dentre estas, podem-se destacar: a existência de bens públicos, a falta de
competição (motivada pelos monopólios naturais), externalidades, mercados incompletos,
falhas de informação e ocorrência de desemprego e de inflação. Cada uma das formas de
atuação do Estado é justificada por um ou mais desses fatores.

Especificamente com relação aos bens públicos, Giambiagi e Além (2000) os caracterizam
por serem de consumo ou uso indivisível ou não rival, ou seja, seu consumo por parte de um
indivíduo ou grupo social não reduz a disponibilidade do mesmo para os demais integrantes
da sociedade. Na verdade, conforme estes bens são ofertados, passam a ser consumidos por
todos, independentemente da manifestação de preferências dos indivíduos. Dessa forma,
quando os bens públicos são produzidos, não há como impedir que todos os indivíduos
usufruam do seu consumo.

Esta impossibilidade gera uma ineficiência quando a provisão dos mesmos é feita pelo setor
privado, com uma oferta menor do que a quantidade adequada. Isso porque o setor privado
dependeria do princípio da exclusão para garantir os direitos de propriedade sobre um produto
e poder exigir um pagamento dos consumidores. Como isso não é possível, não existe
incentivo para produzir e comercializar tais bens. Exemplos disso são os serviços de
segurança pública e de justiça, a abertura e manutenção de ruas, a iluminação pública e a
defesa nacional.

Por outro lado, os bens privados se caracterizam por serem rivais, e é possível excluir os
indivíduos que não possam pagar pelo seu consumo. Sob essas condições, a solução de
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mercado pode gerar uma produção e o consequente consumo em um nível adequado (dadas as
necessidades da sociedade).

Em uma posição intermediária em relação a estas duas classes, estão os bens semipúblicos ou
meritórios. Até certo limite, não há rivalidade no consumo, mas existe a possibilidade de
aplicar o princípio da exclusão para alguns indivíduos. De maneira geral, estes bens possuem
um mérito intrínseco, até mesmo com possíveis externalidades positivas, tornando a provisão
governamental essencial para gerar condições de vida adequadas a todos os indivíduos. Os
principais exemplos de bens deste grupo são: saúde, educação, e saneamento, entre outros.

Os bens meritórios são passíveis de exploração pelo setor privado, mas como é possível que a
solução de mercado acabe por gerar um nível de preços muito elevado que exclua uma parcela
significativa da população de seu consumo, a ação governamental torna-se necessária. Os
benefícios sociais e as economias externas que a provisão destes bens gera justificam a
interferência do Estado neste mercado.

Quando o Estado atua para minimizar a falha de mercado gerada pelos bens públicos e
meritórios, está exercendo sua função alocativa. Assim, ele provê os bens e serviços em
questão, sendo que prover e produzir são conceitos distintos. A provisão implica que o
governo zele para que a população seja adequadamente servida, tanto em termos de qualidade
como de quantidade do bem.

As externalidades anteriormente mencionadas compõem outro fator que justifica a provisão
pública de determinados bens. Uma externalidade pode ser definida como o resultado da ação
de um indivíduo ou empresa que afeta direta ou indiretamente os outros agentes, e que não é
apropriado inteiramente pelo agente que realiza a ação. O benefício total da ação deve ser
contabilizado como a soma destes efeitos diretos e indiretos, e como o agente pode não
percebê-los e não se apropriar inteiramente deles, a produção destes bens e serviços pode ser
inferior ao desejado pela sociedade. Um exemplo disso seria uma política de vacinação, que
gera externalidades positivas, mas que não é universalmente adotada pelos próprios agentes,
pois seus benefícios não são totalmente apropriados por eles.

No caso da saúde, a promoção do acesso geral a serviços médicos e a condições básicas deve
ser um assunto de preocupação do Estado em países em desenvolvimento. No caso de países
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desenvolvidos, de maneira geral, a população consegue ter acesso a serviços privados.
Entretanto, ainda assim, existem diversos exemplos de governos desse último grupo de países
que garantem o acesso universal a serviços básicos como um direito da população.

Para países em desenvolvimento, a situação é um pouco mais grave. Isso porque uma parcela
significativa da população não possui recursos para pagar pelos serviços privados de saúde.
Dessa forma, a atuação do governo torna-se fundamental para garantir a sobrevivência dessa
parcela, com condições mínimas de qualidade de vida. A saúde pode ser classificada como
um bem meritório, o que justifica a intervenção governamental neste setor.

Para Musgrove (2004), dentro do contexto de saúde, a ação governamental pode ocorrer de
três formas: pela oferta de bens públicos, pela proteção aos mais pobres (financiando
intervenções privadas de baixo custo), ou por uma ação para restaurar um nível de saúde
mínimo (auxiliando no financiamento de bens privados custosos para casos catastróficos).
Uma quarta possibilidade de atuação governamental pode ser a busca pela melhoria de
indicadores de determinantes indiretos da saúde das famílias. O presente estudo busca
contribuir para identificar qual a forma de atuação que trará maior retorno para os
investimentos do governo em termos da redução da mortalidade infantil.

1.3

Modelo dos determinantes proximais

O modelo teórico apresentado a seguir, de Mosley e Chen (1984), baseia-se no conceito de
determinantes proximais, cuja aplicação primordial pode ser encontrada no estudo sobre
fertilidade de Davis e Blake (1956). A ideia subjacente a este modelo é a de que os
determinantes proximais têm uma relação conhecida com a variável dependente, mas são, por
sua vez, afetados por variáveis sociais. Entretanto, esta última relação não é clara, de forma
que é preciso realizar estimações para identificá-la. Para o caso em que as informações que
representam os determinantes proximais não estejam disponíveis, é possível estimar a relação
direta destas variáveis sociais sobre a variável dependente.

A Ilustração 2 traz a estrutura básica de causalidade considerada. Os determinantes proximais
(ou intermediários) para a mortalidade infantil, através dos quais os determinantes sociais e
econômicos operam são (MOSLEY; CHEN, 1984, p. 32-34):
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Fatores maternos (idade, já ter tido filhos, intervalo entre os nascimentos);



Contaminação ambiental (transmissão de agentes infecciosos para mães e crianças
através do ar, comida/água/dedos, pele/solo/objetos inanimados, insetos que são
vetores de doenças);



Deficiência nutricional (não só no caso da criança como no caso da mãe, com relação
a calorias, proteínas e micronutrientes – vitaminas e minerais);



Danos físicos (acidentais ou intencionais – a probabilidade de que aconteçam se
relaciona com os contextos socioeconômicos e ambientais);



Controle pessoal da doença (medidas preventivas e tratamento médico).

Determinantes socioeconômicos

Fatores
Maternos

Contaminação
ambiental

Deficiência
nutricional

Saudável

Danos
físicos

Doente

Prevenção
Tratamento
Controle
pessoal de
doenças

Crescimento
irregular

Mortalidade

Ilustração 2 – Operação dos cinco grupos de determinantes proximais na dinâmica da saúde e da
população
Fonte: Adaptado de Mosley e Chen (1984)

Por outro lado, os determinantes socioeconômicos podem ser classificados em três grupos
(MOSLEY e CHEN, 1984, p. 34):


Em nível individual (produtividade dos pais, relacionada à educação, saúde e tempo
para cuidar da criança; tradições, normas e atitudes);



No nível do domicílio (renda e riqueza, que afetam a alimentação, o acesso à água, o
vestuário, habitação, consumo de combustível e energia, cuidados higiênicos e
preventivos, cuidados no caso de doença, acesso à informação);
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No nível da comunidade (sistema de saúde, economia política e características
ambientais).

Vale ressaltar que quanto ao nível educacional do pai, este afeta a mortalidade infantil
principalmente por ter correlação positiva com a renda familiar e por influenciar as escolhas
de consumo e a busca por serviços de saúde da família. Já no caso da mãe, tanto a
escolaridade como seu tempo para cuidar dos filhos e a sua própria saúde relacionam-se com
a mortalidade infantil através da influência sobre os determinantes proximais.

As variáveis ao nível do domicílio afetam também os determinantes proximais, reduzindo a
possibilidade de doenças tanto por permitir melhor alimentação, como por garantir proteção
contra doenças infecciosas e possibilitar o cuidado preventivo da saúde no ambiente familiar.
Já parte das variáveis ao nível da comunidade estão relacionadas com as condições climáticas,
as quais podem ter um efeito regional diferenciado significativo dentro de um país.

Os aspectos de economia política têm maior relevância quando se está comparando diferentes
países, já que dentro de um mesmo país em geral não há grande variabilidade da organização
institucional do governo. Porém, quando há programas relevantes de desenvolvimento local,
este se torna um elemento essencial para explicar o padrão observado da mortalidade infantil.
O federalismo existente no Brasil contribui para a descentralização de determinadas políticas
de saúde para os níveis estadual e municipal. Entram também no grupo das variáveis de
comunidade aquelas relacionadas à oferta de serviços de saúde.

Mosley e Chen (1984) ressaltam que a mortalidade infantil somente pode ser utilizada como
variável dependente do modelo no caso em que se possua uma grande população de estudo.
Desta forma, o presente trabalho considerará este arcabouço para estudar o efeito das
características socioeconômicas sobre a mortalidade infantil.

Nas palavras de Myers (1992), o modelo tem o propósito de considerar os fatores sociais,
econômicos, biológicos e ambientais que afetam a probabilidade de sobrevivência. As
vantagens principais que ele apresenta são: buscar uma interação entre as ciências médica e
social; trazer uma dimensão continua da relação entre saúde e doenças, e, portanto, as causas
de morte podem se dever a um conjunto de fatores que se acumulam; o modelo é
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relativamente parcimonioso e os determinantes socioeconômicos são entendidos como agindo
sobre mecanismos biológicos para fortalecer a “produção doméstica” de saúde.

Entretanto, Myers atenta para o fato de que seria recomendável que o modelo incluísse tanto
variáveis adicionais e determinantes proximais como a forma que se dão as interações sociais,
além de uma medida de acesso a redes sociais que as mães possuam. O modelo tem uma
estrutura linear, o que não permite múltiplas interações entre as variáveis. Assim, há apenas a
causalidade dos fatores gerais para os determinantes proximais, que em seguida afetam o
resultado final observado em termos do indicador de saúde estudado (MYERS, 1992, p. 5257).

A vantagem principal deste modelo é que há a possibilidade de considerar a vizinhança
espacial como um fator relevante da análise. Isso porque ao se fazer um estudo com as áreas
mínimas comparáveis, algumas variáveis não são observadas. Assim, as variáveis incluídas no
modelo podem não explicar um determinado padrão espacial, causado por estes fatores
omitidos. A implicação direta é a de que o espaço precisa ser considerado, servindo de
instrumento para este efeito.

Um ponto importante com relação aos modelos a serem produzidos para as três décadas
consideradas no presente trabalho é o de que não existem muitas informações disponíveis para
todos os períodos com relação aos determinantes proximais. Desta forma, os modelos
buscarão identificar o efeito das variáveis socioeconômicas e de política sobre a mortalidade
infantil, efeito este que se dá primordialmente tendo como base a intermediação dos
determinantes proximais. Como o objetivo do trabalho é o de inferir o papel causal de
variáveis socioeconômicas ao nível dos indivíduos e da comunidade sobre a mortalidade
infantil, não há uma grande perda quando não se incluem variáveis relativas às causas
médicas de doenças que levem à maior mortalidade.

Este arcabouço foi utilizado por Sastry (1996) para estudar a sobrevivência infantil no Estado
de São Paulo, e por Hanmer et al (2003) com o objetivo de encontrar os determinantes da
mortalidade infantil em países em desenvolvimento. Sastry (1997) também aplicou o modelo
de Mosley e Chen para estudar a clusterização da mortalidade infantil por família no Nordeste
brasileiro, identificando que fatores comuns a membros da mesma família ou da mesma
vizinhança podem ser importantes para explicar os resultados de mortalidade. Além destes
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estudos, Balk et al (2004) buscam explicar o padrão observado desta variável em países do
oeste africano. O resultado encontrado partindo da análise de 120.000 nascimentos entre 1997
e 2001 sinaliza a importância das variáveis espaciais – densidade populacional, clima e
ambiente para doenças – para explicar uma grande proporção da variação do fenômeno.

O ganho principal de utilizar este modelo de determinantes proximais para explicar a
mortalidade infantil é o de que ele se adapta bem à perspectiva multidimensional de
desenvolvimento proposta por Amartya Sen e explorada anteriormente. Isto porque o modelo
permite a interação entre diferentes capabilities para explicar o resultado observado da
mortalidade infantil. Dessa forma, é possível captar efeitos secundários indiretos que outros
modelos acabam não explicitando.

1.4

Determinantes da mortalidade infantil

O modelo discutido na seção anterior permite identificar algumas relações esperadas. Para
variáveis medindo a escolaridade da mãe, dado o seu efeito sobre os determinantes proximais
que permite que haja maior prevenção com relação aos problemas de saúde que geram a
morte prematura, é mais provável que apresente uma relação negativa com a mortalidade
infantil. O mesmo se espera de variáveis relacionadas com a renda familiar, já que
possibilitam o pagamento por melhores serviços médicos, permitem uma nutrição adequada,
entre outros fatores. O melhor acesso à água e ao saneamento também tem como resultado
esperado uma redução da mortalidade infantil. Por fim, um sistema de saúde mais amplo,
como facilita o acesso das famílias a serviços médicos, também é um provável redutor da
mortalidade infantil.

Quanto à literatura sobre o assunto, de maneira geral os resultados encontrados são muito
semelhantes aos apontados acima. Alves e Belluzzo (2004) utilizam o arcabouço teórico
proposto por Becker e Lewis (1973) e Becker e Tomes (1976), no qual é apresentada uma
função de produção de saúde infantil. Os insumos desta função de produção podem incluir
características da família e acesso a serviços médicos, dentre outros. Alves e Belluzzo
utilizam uma estrutura de dados em painel, incluindo um controle de endogeneidade
(procedimento de Arellano-Bond), e concluem que maior nível de educação, serviços
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sanitários e renda per capita podem ajudar a promover menores índices de mortalidade
infantil.

Este mesmo modelo da função de produção de saúde é utilizado por Soares (2007) para
explicar o diferencial de expectativa de vida entre os municípios brasileiros. Partindo de uma
estrutura de dados em painel, seus resultados mostram que renda per capita, acesso à água e
ao saneamento, e analfabetismo explicam aproximadamente 72% da variação da variável de
interesse.

Com relação à mortalidade infantil, Rosenberg et al (2000) salientam o papel fundamental da
educação na redução da taxa de mortalidade infantil, controlando para a influência das
mudanças climáticas sobre indicadores de saúde e utilizando dummies para representar o
efeito regional. Um resultado adicional encontrado por Thomas et al (1990) é o de que parte
do efeito da educação dos pais sobre a saúde dos filhos é direto, independente da
intermediação dada pela renda.

Becker e Lewis (1973) e Pritchett e Summers (1996) justificam a inclusão da renda per capita
como um fator explicativo da mortalidade infantil na medida em que ela afeta a restrição
orçamentária das famílias. Com isso, a capacidade de obter um nível nutricional mínimo,
habitação, água potável, remédios e outros elementos que contribuem para a redução da
mortalidade infantil também são afetados. Pritchett e Summers destacam que a relação entre
renda per capita e saúde é causal e estrutural, tornando possível utilizar a primeira como
variável independente em uma regressão para explicar a segunda.

Deaton (2003) propõe um modelo no qual uma redistribuição progressiva da renda deveria
resultar em uma melhoria dos indicadores de saúde devido aos retornos decrescentes da renda
sobre estas variáveis. Portanto, uma redução da desigualdade de renda tem o efeito esperado
de reduzir a taxa de mortalidade infantil.

Com um estudo sobre os condados do estado do Alabama, nos Estados Unidos, Bukenya
(2004) explica o diferencial de mortalidade infantil entre brancos e não brancos utilizando um
modelo com defasagem espacial da variável dependente. A justificativa para a adoção de tal
modelo é a de que a expansão e a contração de fatores de saúde e socioeconômicos não se
restringem às bordas geográficas politicamente construídas.
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Analisando informações para o Brasil, com modelos separados para as regiões Nordeste e
Sudeste, Sastry (1996) destaca que as características da comunidade podem gerar um efeito de
dependência espacial entre as áreas estudadas em termos dos padrões observados da
mortalidade infantil. Uma das variáveis que pode captar pelo menos em parte este efeito é o
grau de urbanização das unidades espaciais. Entretanto, Thomas et al (1990) obtêm um
resultado de que o diferencial de mortalidade infantil entre áreas urbanas e rurais parece ser
pequeno. O estudo de Bukenya (2004) para o Alabama também indica que este diferencial da
taxa de mortalidade entre áreas rurais e urbanas não é significativo.

Bezerra-Filho et al (2007) analisam o padrão espacial da mortalidade infantil no estado do
Ceará entre 2000 e 2002, e verificam que mesmo quando se incluem variáveis
socioeconômicas, demográficas e de oferta de serviços de saúde no modelo para explicá-la, os
resíduos ainda indicam a existência de dependência espacial. Uma possível causa para este
problema é a omissão de variáveis relevantes, como por exemplos medidas de contágio. Desse
modo, é necessário ter em vista que quando o modelo tem como unidades de análise áreas no
espaço, faz-se necessária a inclusão de controles que considerem esta dimensão na análise,
abordando a dependência espacial diretamente. Hermann e Haddad (2005) destacam que esta
dependência espacial pode ser causada pela omissão de variáveis ambientais relevantes.

Avaliando o efeito do diferencial de gastos com saúde entre países sobre a mortalidade
infantil, Filmer e Pritchett (1999) não encontram um impacto significativo. Os fatores mais
relevantes para explicar o padrão diferenciado são os econômicos e sociais (nível médio de
renda, distribuição da renda, extensão da educação feminina, extensão das diferenças etnolinguísticas dentro de um país, e o grau de predominância da religião muçulmana). Ainda
tendo como base a comparação entre países, Anand e Ravaillon (1993) encontram um
impacto significativo do gasto público sobre os indicadores de saúde, ressaltando, porém, que
a amostra utilizada é pequena. Já Bidani e Ravaillon (1997) identificam que este impacto se
dá unicamente sobre os pobres, sendo que para a parcela de pessoas não pobres da população
não há um efeito significativo.

Se para a comparação entre países esta relação entre gastos públicos e melhoria dos
indicadores de saúde não é clara nem direta, também há controvérsias quanto ao verdadeiro
impacto da infraestrutura de saúde no Brasil. Com relação a variáveis que meçam a oferta de
serviços de saúde, Leal e Szwarcwald (1997) não encontram os resultados esperados, devido a
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um possível efeito secundário sobre os incentivos aos indivíduos. Assim, ao invés de
promover a redução da mortalidade infantil, o aumento da oferta de serviços de saúde pode
gerar uma onda migratória de pessoas doentes. Então, o indicador de mortalidade infantil para
a área em questão sofreria um aumento.

Uma possível explicação para este padrão incerto do efeito dos gastos em saúde sobre a
mortalidade infantil é dada por Filmer e Pritchett (1999). Segundo estes autores, os dados de
mortalidade infantil apresentam uma deficiência, pois quando atingem níveis moderados a
baixos, passam a ser dominados pela mortalidade peri-natal (que se refere às mortes ocorridas
nos primeiros dias de vida). Isto implica que as políticas de saúde que conseguiriam afetar
mais intensamente a mortalidade infantil, tais como aquelas voltadas para o combate de
doenças respiratórias e da diarreia deixam de ter tanta eficácia para reduzir este índice.

Um ponto a ser destacado é o de que é pouco provável que haja endogeneidade das variáveis
relacionadas à infraestrutura de saúde em um modelo que explique a mortalidade infantil,
principalmente quando estas se referem ao número de estabelecimentos e de leitos
hospitalares. Isso porque tais elementos resultam de investimentos de longo prazo, e, portanto,
podem ser causados apenas parcialmente pela taxa de mortalidade infantil observada alguns
anos antes.

É importante destacar alguns fatos com relação à oferta de serviços de saúde no Brasil. Até
meados da década de 1980, os serviços públicos de saúde estavam a cargo principalmente da
esfera federal, concentrando os investimentos nas regiões do país nas quais a arrecadação de
impostos era maior. Outro fator que contribuía para o recrudescimento da desigualdade no
país era o de que a assistência médica destinava-se principalmente aos beneficiários da
Previdência Social (trabalhadores do setor formal). Dessa forma, as classes de renda mais
baixa acabavam excluídas da forma gratuita de atendimento e também não podiam acessar os
serviços privados. Estes atingiam majoritariamente um público de renda média e alta, com
preços proibitivos para as classes de renda baixa (BAER et al, 2000).

Durante a década de 1980, começaram a surgir consórcios intermunicipais de serviços de
saúde, que permitiam que municípios vizinhos de pequeno porte dividissem a
responsabilidade da oferta desses serviços (LIMA, 2000). A Constituição de 1988 estabeleceu
o princípio do acesso universal aos serviços de saúde, tendo como consequência a criação do

33
SUS (Serviço Único de Saúde). Esta nova política exigiu a descentralização da oferta pública,
a qual ocorreu principalmente a partir de meados da década de 1990 (CAMPINO et al, 2000).
Lima (2000) ressalta que muitos municípios de menor porte recorreram à estratégia do
estabelecimento de consórcios para conseguir cumprir a nova legislação. Data desta época
também a criação de programas que buscavam aproximar o governo do público a ser
atendido, tais como o Programa Saúde da Família.

Até então, os serviços públicos básicos de saúde eram congestionados, concentrados
espacialmente e de baixa qualidade. A classe de renda baixa, que dependia mais diretamente
deles, ou ficava sem o atendimento, ou recorria ao serviço privado extremamente custoso.
Contraditoriamente, os serviços muito especializados eram ofertados pelo setor público com
elevada qualidade, mas acabavam beneficiando majoritariamente os grupos de renda elevada.

No Brasil, o setor de saúde é misto em termos de sua oferta, com parte da demanda sendo
atendida pelos serviços privados e parte pelos serviços públicos. A estrutura verificada, até
principalmente meados da década de 1990, contribuiu largamente para ampliar as
desigualdades regionais e sociais, implicando que a alta mortandade estivesse ainda mais
associada às classes de renda baixa. Apesar das mudanças em curso, o serviço público ainda é
insuficiente para prover um atendimento adequado a toda a população (BAER et al, 2000).

Portanto, apesar da atuação do Estado ser crucial no setor de saúde, tal como apontam as
características dos bens meritórios discutidas anteriormente, no Brasil ainda há uma
insuficiente oferta pública de serviços neste setor em termos quantitativos e qualitativos. Este
fato acaba se refletindo nos resultados obtidos quando se estuda o impacto do diferencial de
infraestrutura de saúde sobre indicadores relevantes, tais como a mortalidade infantil.
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2

METODOLOGIA

Os estudos em economia regional consideram uma dimensão adicional em comparação aos
demais trabalhos da área de economia. Neles, o espaço ganha relevância e as unidades de
análise passam a ter como uma informação característica sua localização geográfica. Ao se
buscar relações entre variáveis nas diferentes unidades no espaço, recorrentemente são
encontrados efeitos gerados pela vizinhança. Utilizando um instrumental específico para
atentar para tais relações e até mesmo identificar sua importância sobre os padrões
verificados, a econometria espacial permite trazer a análise dos fenômenos econômicos para
esta nova dimensão.

Com este arcabouço, obtém-se um ganho em termos das possibilidades de análises voltadas
para a proposição de políticas públicas, e, acima de tudo, torna-se possível avaliar de maneira
adequada de que forma um país se desenvolve regionalmente. A questão das desigualdades
regionais pode ser examinada com mais cuidado e há um ganho expressivo de confiabilidade
nas relações encontradas entre as variáveis. Entretanto, na literatura é comum encontrar
estudos que, apesar de apresentarem um caráter regional, não têm o cuidado necessário para
verificar a necessidade de aplicar correções aos métodos de estimação em função de possíveis
relações de dependência no espaço.

A área de econometria espacial introduz instrumentos que permitem lidar com tais questões e
tem apresentado avanço expressivo no período recente, com novos métodos e testes para os
mais diversos casos. As possíveis aplicações empíricas para tais métodos são muito atrativas,
no sentido de trazerem uma forma diferenciada e inovadora de exame das questões relevantes
em diferentes áreas.

2.1

Vizinhança no espaço e sua importância

Seguindo Anselin (1988) e Arbia (2006), para levar em conta as relações no espaço, é
necessário definir qual o conceito de vizinhança utilizado. Ao contrário da econometria de
séries de tempo, na qual as ideias de dependência e defasagem são definidas em apenas uma
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dimensão (o tempo), no caso do espaço há mais de uma dimensão a ser considerada. Devido a
este fato, uma vasta gama de conceitos de vizinhança pode ser utilizada.
O primeiro passo consiste na definição da unidade de interesse – as unidades espaciais podem
ser pontos ou áreas, por exemplo. Anselin (1989) classifica este aspecto como crucial, pois as
unidades precisam representar adequadamente o fenômeno a ser estudado. Em seguida, é
necessário determinar quem são os vizinhos no espaço, ou seja, quais as unidades que
exercem uma influência relevante sobre a área em questão, e o grau de proximidade, que
implica na força dessa influência. Isto se faz necessário, de acordo com Anselin e Bera
(1998), para restringir o conjunto das correlações espaciais de interesse de forma a poder
estimar eficientemente um número finito de parâmetros. O conjunto J de vizinhos de uma
unidade espacial i em relação a uma variável x observada para todas as unidades espaciais é:
𝑃 𝑥𝑖 𝑥 = 𝑃 𝑥𝑖 𝑥𝐽

(2)

Alternativamente, a equação (2) pode ser reescrita como:
𝑗 𝑃 𝑥𝑖 ≠ 𝑃 𝑥𝑖 𝑥𝑗

(3)

onde 𝑗 ∈ 𝐽. De forma a incluir diretamente a noção de espaço na definição de vizinhança, esta
pode ser reespecificada como:
𝑗 𝑃 𝑥𝑖 ≠ 𝑃 𝑥𝑖 𝑥𝑗 e 𝑑𝑖𝑗 < 𝜀𝑖

(4)

Nesta expressão, é considerada tanto a distância entre as unidades espaciais i e j (dij) em um
espaço estrutural adequado, como o limite para delinear até onde se estende a vizinhança (εi).
Combina-se, portanto, a noção de dependência estatística com a dimensão espacial.

2.2

Matriz de pesos espaciais

Partindo da definição de qual o critério de vizinhança utilizado, uma forma de representar as
relações entre as unidades espaciais é a matriz de pesos espaciais, a qual pode ser definida de
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diferentes maneiras, de acordo com o problema a ser estudado. Em geral, os principais
critérios de formação desta matriz são os seguintes (PATUELLI et al, 2006):


Fluxos econômicos: os fluxos de trocas que caracterizam as relações econômicas entre
as unidades espaciais definem a proximidade entre elas;



Fronteiras comuns: a contiguidade geográfica, dada pelas fronteiras administrativas,
define a proximidade e gera uma matriz simétrica;



Distância: a proximidade é definida de acordo com a distância geográfica que separa
os centroides das unidades espaciais, gerando uma matriz de pesos simétrica.

No caso das matrizes formadas a partir da relação de contiguidade, assume-se a existência de
um mapa, no qual as unidades espaciais possuem ou não fronteiras em comum. Uma das
formas comumente utilizadas de representar esta relação baseia-se na representação binária.
Cabe destacar que classes de contiguidade superiores são possíveis, ou seja, as matrizes de
pesos espaciais podem levar em conta relações entre áreas que dividem fronteira com uma
terceira área em comum.

De maneira geral, a matriz de pesos espaciais terá uma linha e uma coluna para cada unidade
espacial, com a diagonal principal preenchida por zeros. Cliff e Ord (1973 e 1981) buscaram
estender este conceito de contiguidade espacial, incorporando a interação potencial entre as
unidades espaciais, procurando incluir elementos que dessem uma medida da força de tal
interação (tamanho da fronteira comum, relações de distância, combinações de formas
exponenciais, entre outros). Entretanto, com este avanço surge um problema adicional, pois se
torna necessário determinar a priori ou em passo separado o parâmetro que representa esta
relação. Patuelli et al (2006), partindo desta ideia, propõem que a segunda característica
definidora de uma matriz de pesos espaciais seja a sua codificação. Os autores supõem a
fórmula:
𝑽𝑞 =

𝑛
𝑛 𝑑 𝑞 +1
𝑖=1 𝑖

𝑫𝑞 . 𝑩

(5)

onde B é uma matriz de pesos binária e Dq é uma matriz diagonal com os componentes 𝑑𝑖𝑞 , i
= 1,…,n, pertencentes ao vetor d = B.1 (representando o grau de ligação do objeto espacial i,
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pois 1 é um vetor de números 1). Variando q, é possível obter diversos formatos de
codificação, dentre os quais:


q = 0: Codificação C (globalmente padronizada). Simétrica, correntemente utilizada
em estatística espacial, destaca objetos espaciais com maior grau de ligação;



q = -0.5: Codificação S (variância estabilizada). Tende a igualar os níveis de variação
dos pesos dos objetos espaciais;



q = -1: Codificação W (padronização pela soma dos valores da linha). Utilizada em
modelos autorregressivos espaciais simultâneos, destacando o peso de objetos com
ligações espaciais pequenas.

A última das codificações apresentadas é a que será utilizada no presente estudo, tal como
discutido em seção posterior. Anselin (1984 e 1986) destacam que a escolha da forma da
matriz deve ser criteriosa, baseada na teoria de interação espacial, pois tem implicações
significativas sobre os resultados a serem encontrados.

2.3

Operador de defasagem espacial

Após discutir qual a matriz de pesos espaciais que se utilizará, cabe apresentar a principal
operação que se relaciona com a distribuição das variáveis entre as unidades no espaço, a
defasagem espacial. Como não é possível determinar em qual direção e sentido a dependência
no espaço é mais relevante, este operador considera uma média dos valores dos vizinhos,
dentro de uma determinada classe de contiguidade (considerando a codificação W acima
discutida):
𝐿𝑠 𝑥𝑖 =

𝑗

𝑤𝑖𝑗 𝑥𝑗 , ∀𝑗 ∈ 𝐽𝑖

(6)

Ls é o operador defasagem associado à classe de contiguidade s e j é o índice das observações
pertencentes a esta classe de contiguidade para i. Na forma matricial, (6) pode ser reescrita
como 𝐿𝑠 𝑥 = 𝑊𝑠 𝑥. Maiores ordens de defasagem significam diferentes classes de
contigüidade. Vale ressaltar que quando a matriz de pesos espaciais é normalizada na linha, a
interpretação do resultado obtido com relação à defasagem espacial é a de que as unidades
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espaciais “competem” para ter um efeito maior sobre seus vizinhos, de modo que quanto
menor o número de vizinhos, maior a influência que cada um deles terá sobre a unidade
central em questão.

2.4

Principais modelos espaciais

A relação no espaço pode gerar dois principais tipos de problemas: autocorrelação espacial
(dependência espacial) e heterogeneidade espacial (variância não constante de dados
georeferenciados ao longo das unidades espaciais). A partir disso, os modelos da econometria
tradicional tornam-se inadequados, no sentido de que os estimadores passam a ser viesados
e/ou ineficientes (ARBIA, 2006 e ANSELIN, 1988, entre outros).

Caso seja encontrada heteroscedasticidade espacial, torna-se necessário aplicar um método
que utilize a matriz de variância-covariância correta ou então que a estime indiretamente por
meio dos resíduos da regressão. Já a dependência espacial gera uma gama maior de variação
de modelos, dadas as diversas possibilidades de problemas que podem causá-la. Em um
contexto de cross-section, tal como o deste estudo, cabe analisar os principais tipos de
modelos espaciais que surgem partindo de uma especificação geral. Supondo Y um vetor nx1,
X um vetor nxk e u um vetor nx1, além de W (nxn) a matriz de pesos espaciais, o modelo
geral é dado por:
𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝑋𝑖 𝛽1 + 𝜌1 𝑊𝑖 𝑌 + 𝑊𝑖 𝑋 𝛽2 + 𝑢𝑖

(7)

𝑢𝑖 = 𝜌2 𝑊𝑢 + 𝜀𝑖

(8)

Com 𝜌1 < 1 e 𝜌2 < 1 (condições de invertibilidade), 𝜀𝑖 independente identicamente
distribuído 0, 𝜎𝜀2 , e 𝐼 − 𝑎𝑊

−1

existente para todo 𝑎 < 1, obtêm-se os casos abaixo.

Caso 1: 𝜌1 = 0, 𝜌2 = 0
𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝑋𝑖 𝛽1 + 𝑊𝑖 𝑋 𝛽2 + 𝜀𝑖

(9)
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Neste caso, a estimação por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) gera estimadores
consistentes e assintoticamente eficientes (ver GREENE, 2003, p. 66-67).
Caso 2: 𝜌1 = 0, 𝜌2 ≠ 0, 𝜌2 < 1
𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝑋𝑖 𝛽1 + 𝑊𝑖 𝑋 𝛽2 + 𝑢𝑖

(10)

𝑢𝑖 = 𝜌2 𝑊𝑢 + 𝜀𝑖

(11)

Apesar de não-viesado, agora o estimador de β é ineficiente, e isso pode ser visto pela forma
que a sua matriz de variância-covariância assume. Como 𝜀~ 0, 𝜎𝜀2 𝐼 e 𝑢 = 𝐼 − 𝜌2 𝑊𝑢

−1

𝜀,

tem-se que:
𝐸 𝑢 =0
𝐸 𝑢𝑢′ = 𝜎𝜀2 𝐼 − 𝜌2 𝑊𝑢

−1

𝐼 − 𝜌2 𝑊𝑢

(12)
−1

= 𝜎𝜀2 𝛺𝑢

(13)

Assim, os elementos de u são heteroscedásticos e espacialmente correlacionados, tornando o
estimador de MQO ineficiente (pois não considera esta estrutura adicional que representa o
padrão dos dados).
Caso 3: 𝜌1 ≠ 0, 𝜌2 = 0, 𝜌1 < 1
𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝑋𝑖 𝛽1 + 𝜌1 𝑊𝑖 𝑌 + 𝑊𝑖 𝑋 𝛽2 + 𝑢𝑖

(14)

Para este modelo, o problema principal resultante da estimação por MQO é que 𝑊𝑌 é
endógeno, pois:
𝐸 𝑊𝑌 𝑢′ = 𝑊𝐸 𝑌𝑢′

(15)

Substituindo a equação que define Y, obtém-se:
𝑊𝐸 𝐼 − 𝜌1 𝑊

−1

𝑋𝛽𝑢′ + 𝐼 − 𝜌1 𝑊

−1

𝑢𝑢′
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= 𝑊𝐸 𝐼 − 𝜌1 𝑊

−1

𝑋𝛽𝑢′ + 𝑊𝐸 𝐼 − 𝜌1 𝑊

−1

𝑢𝑢′

(16)

Como o primeiro termo vai para 0 devido à exogeneidade de X, (16) pode ser reescrita como:
𝑊 𝐼 − 𝜌1 𝑊

−1

𝐸 𝑢𝑢′ = 𝑊 𝐼 − 𝜌1 𝑊

−1 2
𝜎𝜀

(17)

Logo, o estimador de MQO será viesado. Sua inconsistência pode ser mostrada pelo fato de
que assintoticamente, o estimador não tende para o real parâmetro, também devido à presença
de WY do lado direito da expressão (14) (ANSELIN, 1988, p. 58). Portanto, este estimador
não é adequado para o modelo em questão.
Caso 4: 𝜌1 ≠ 0, 𝜌2 ≠ 0, 𝜌1 < 1, 𝜌2 < 1
O modelo neste caso é o completo, tal como apresentado nas expressões (7) e (8). A partir do
que foi visto nos Casos 2 e 3, é possível estender as conclusões para este caso, ou seja, os
estimadores de MQO são inconsistentes e ineficientes.

2.5

Testes de dependência espacial

Os principais testes de dependência espacial analisam a estrutura dos resíduos, avaliando em
que medida o controle pela influência dos vizinhos afetaria o resultado obtido na estimação.
Existe uma grande diversidade de testes, mas no presente trabalho serão destacados apenas o
teste de autocorrelação de Moran e os testes LM (do Multiplicador de Lagrange) para o erro e
para a defasagem da variável dependente (testes adicionais podem ser encontrados em
ANSELIN; FLORAX, 2004, e ANSELIN, 1988, entre outros).

Partindo da estimação do modelo mais simples descrito em (9) e supondo uma matriz de
pesos W normalizada na linha, a estatística I de Moran pode ser definida como:

𝐼=

𝑒 ′ 𝑊𝑒
𝑒′𝑒

(18)
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Nesta expressão, e é um vetor nx1 dos resíduos da estimação de (9) por MQO. Este teste não
está verificando uma hipótese alternativa específica, e a inferência a partir dele é feita
subtraindo I da sua média e dividindo pelo seu desvio padrão – segue assintoticamente a
distribuição de uma normal padronizada. LeSage (1999) aponta como estes momentos devem
ser calculados:

𝐸 𝐼 =

𝑉 𝐼 =

𝒕𝒓 𝑀𝑊

(19)

𝑛−𝑘

2
𝒕𝒓 𝑀𝑊 𝑀𝑊′ +𝒕𝒓 𝑀𝑊 2 + 𝒕𝒓 𝑀𝑊

𝑑

−𝐸 𝐼

2

(20)

Onde 𝒕𝒓 define o traço da matriz, 𝑑 = 𝑛 − 𝑘 𝑛 − 𝑘 + 2 e 𝑀 = 𝐼 − 𝑋 𝑋′𝑋

−1

mencionado, o teste de significância é feito com base em 𝑍𝐼 = 𝐼 − 𝐸 𝐼

1 2

𝑉 𝐼

𝑋′. Como já
~𝑁 0,1 .

Anselin e Florax (1994) apresentam um segundo teste para verificar a presença de
autocorrelação nos resíduos baseado no princípio do Multiplicador de Lagrange. Este teste é
definido como:

𝐿𝑀_𝐸𝑅𝑅 =

𝑒′𝑊𝑒 2
𝑠2

𝑇

(21)

Onde 𝑠 2 = 𝑒′𝑒 𝑁 e 𝑇 = 𝒕𝒓 𝑊 ′ 𝑊 + 𝑊 2 . Destaca-se que 𝐿𝑀_𝐸𝑅𝑅~𝜒 2 1 . A hipótese nula
deste teste é a de que não há autocorrelação nos resíduos, ou seja, o modelo sob esta hipótese
é dado por (9), enquanto que sob a hipótese alternativa, é representado por (10) e (11).

Já no caso do teste da defasagem espacial, ainda com base no princípio do Multiplicador de
Lagrange, os autores definem:

𝐿𝑀_𝐿𝐴𝐺 =

𝑒′𝑊𝑦 2
𝑠2

𝑅𝐽 𝜌 .𝛽

(22)

Onde 𝑅𝐽𝜌.𝛽 = 𝑇 + 𝑊𝑋𝛽 ′𝑀 𝑊𝑋𝛽 𝑠 2 e 𝐿𝑀_𝐿𝐴𝐺~𝜒 2 1 . Para este teste, a hipótese nula
se baseia mais uma vez na expressão dada por (9), e a hipótese alternativa, na expressão (14).
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2.6

Filtro espacial

A econometria espacial provê instrumentos de correção para estes problemas, de forma a
obter estimadores consistentes e assintoticamente eficientes. No caso em que o objetivo é
explicar padrões e variações estocásticas de dados nas localidades geográficas, a estatística
espacial permite considerar adequadamente o efeito da proximidade espacial sobre a
similaridade dos dados, ou seja, os locais mais próximos tendem a ser mais semelhantes do
que locais distantes (GRIFFITH; PAELINK, 2006).

Neste trabalho, capítulos posteriores mostrarão que o desenvolvimento das AMCs, medido
pela taxa de mortalidade infantil, tem um claro padrão regional. O modelo considerado
inicialmente não consegue explicá-lo completamente, já que testes indicam a persistência de
dependência espacial. O método do filtro espacial permite corrigir este problema a partir da
própria estrutura da matriz de pesos espaciais considerada, tornando os estimadores da
regressão por MQO consistentes e assintoticamente eficientes. Além disso, tal método permite
reduzir o ruído estocástico dos resíduos desta estimação. Segundo Patuelli et al (2006), o
ganho com a facilidade de estimação advindo deste método justifica sua utilização, além de
não exigir hipóteses tão restritivas quanto, por exemplo, a estimação por Máxima
Verossimilhança.

2.6.1 Características do método

O filtro espacial é um método que permite converter variáveis que são espacialmente
autocorrelacionadas em variáveis espacialmente independentes, que podem então ser
estudadas com um arcabouço de MQO (GETIS; GRIFFITH, 2002). Computacionalmente,
utilizam-se técnicas de decomposição de autovetores, extraindo componentes numéricos
ortogonais e não correlacionados da matriz de pesos espaciais. Esses componentes podem ser
entendidos como “mapas” independentes que representam a autocorrelação espacial latente da
variável georreferenciada em questão (PATUELLI et al, 2006).

Segundo Fischer e Griffith (2008), o método do filtro espacial parte da hipótese de que a
autocorrelação espacial se deve a uma má especificação do modelo, com variáveis omitidas
que são autocorrelacionadas entre si. O filtro é uma técnica não-paramétrica que leva em
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conta a autocorrelação espacial inerente aos modelos de interação espacial introduzindo
variáveis substitutas sintéticas (os filtros espaciais), explorando uma decomposição de
autovetores associada com o índice I de Moran.

A matriz de pesos espaciais escolhida, como será visto em seguida, baseia-se na vizinhança
por contiguidade geográfica e apresenta uma padronização pela soma dos valores da linha
(codificação W). Esta matriz W é a contrapartida estocástica de uma matriz C (nxn), cujos
valores são definidos por 𝑐𝑖𝑗 = 1 se i e j partilham uma fronteira (se este for o conceito de
vizinhança utilizado), e 𝑐𝑖𝑗 = 0 caso contrário. Os elementos de W podem ser descritos pela
expressão 𝑤𝑖𝑗 =

𝑐 𝑖𝑗
𝑛 𝑐
𝑖=1 𝑖𝑗

, de forma que

𝑛
𝑗 =1 𝑤𝑖𝑗

= 1. Considerando 𝐼 −

11′
𝑛

= 𝑀 uma matriz

de projeção que centraliza a variável, e 1 um vetor nx1 preenchido pelo número 1, é possível
reescrever o índice I de Moran dos resíduos e da regressão de (9) por MQO da seguinte
forma:

𝐼=

𝑛 𝑛𝑖−1 𝑛𝑗−1 𝑐 𝑖𝑗 (𝑒 𝑖 −𝑒 )(𝑒 𝑗 −𝑒 )
𝑛
𝑖−1

𝑛 𝑐
𝑗 −1 𝑖𝑗

𝑛 (𝑒 −𝑒 )2
𝑖−1 𝑖

𝑛

= 𝟏′𝐶𝟏

𝒆′𝑀𝐶𝑀𝒆
𝒆′𝑀𝒆

(23)

Caso seja encontrada autocorrelação espacial significativa, Griffith (1996, 2000) propõem a
utilização do método do filtro espacial para solucionar este problema e facilitar a estimação
do modelo. Partindo de (23), o autor explicita uma relação intrínseca entre esta expressão e os
𝑛

autovalores da matriz MCM: cada um destes, se multiplicado por 𝟏′ 𝑪𝟏, torna-se um valor com
a mesma estrutura do índice I de Moran, representando parte da autocorrelação por ele
captada. A matriz MCM pode ser escrita como:

𝑇

𝑇

𝑀𝐶𝑀 = 𝐼 − 𝟏𝟏 𝑛 𝐶 𝐼 − 𝟏𝟏 𝑛

(24)

Griffith obtém os n autovalores e seus respectivos autovetores da transformação desta matriz,
os quais são mutuamente ortogonais. Este conjunto de autovetores exaure todas as
características dos padrões espaciais que a matriz C representa. Como visto, é possível
calcular um índice I de Moran para cada autovalor referente aos autovetores da matriz, e a
soma destes índices resulta no I de Moran geral calculado inicialmente. A ordem de extração
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dos autovetores obedece à seguinte lógica: o autovetor principal (E1) está associado ao
autovalor que gera um índice I de Moran com o valor positivo mais alto dentre todos os
autovetores extraídos de C. Já E2 gera o segundo valor mais alto e é ortogonal a E1, e assim se
segue, até obter En, que é ortogonal a todos os outros (n-1) autovetores e apresenta o maior
valor negativo do índice I de Moran.

Quanto ao autovetor principal, E1, é preciso ressaltar que ele possui um significado especial.
O autovalor a ele associado, λ1, representa um índice da estrutura geral da superfície
analisada, indicando a força das conexões entre as áreas, e o autovetor principal traz uma
medida do posicionamento relativo das unidades espaciais, ou seja, como estas conexões cuja
força é conhecida se distribuem entre tais unidades. Todos os elementos de E1 são números
reais não negativos, proporcionais ao número de modos que se pode atingir a área j partindo
da área i, passando por um determinado número de áreas adjacentes (pensando na matriz de
pesos original C). Quanto maior o valor do elemento respectivo a cada região no autovetor
principal, mais centralmente localizada estará esta área em relação à configuração das demais
unidades.

Como a matriz C é simétrica, os demais (n-1) autovalores são reais e seus respectivos
autovetores são mutuamente ortogonais, tal como foi apontado. Já que todos os elementos de
E1 são positivos, ao menos um dos elementos dos demais autovetores precisa ser negativo.
Devido à ortogonalidade dos autovetores e à sua contribuição para formar o Coeficiente de
Moran obtido a partir da matriz de vizinhança em questão, é possível incluí-los um a um na
regressão dada por (9), de forma a fazer com que a estrutura espacial, que gera a dependência
observada, seja considerada na análise. Somente são mantidos os autovetores que sejam
significativos em termos estatísticos para explicar o padrão espacial, e o processo de inclusão
é feito por meio de uma combinação linear dos mesmos, gerando um nível de explicação da
autocorrelação que é a combinação daqueles dados por cada autovetor. Cabe ressaltar que este
método é análogo ao utilizado na Análise de Componentes Principais, cujas variáveis
sintéticas são incluídas na regressão para tratar a multicolinearidade.

A partir do momento em que a solução adequada para o problema identificado no modelo (9)
seja realmente a adoção do filtro espacial, incluindo na regressão os autovetores relevantes, o
termo de erro da nova regressão apresentará independência espacial. De maneira similar à
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Análise de Componentes Principais, criam-se combinações lineares dos autovetores
significativos que entram na regressão como termos explicativos, retirando dos resíduos da
regressão os problemas que a dependência espacial pode gerar. São incluídos autovetores na
regressão até que a dependência espacial medida pelos testes de autocorrelação deixe de ser
significativa (utilizando neste trabalho um nível de significância de 5% como corte para os
testes LM).

Após esta etapa, torna-se possível estimar o modelo por MQO. Quanto ao significado de cada
autovetor, os primeiros autovetores de MCM resumirão a maior parte das informações da
configuração locacional de um processo espacial. Entretanto, o coeficiente da combinação
linear dos autovetores incluídos na regressão não pode ser entendido como a medida da
causalidade do filtro sobre a variável dependente. Esta é uma limitação do método, ou seja, o
tratamento ao problema espacial é adequado, mas não há uma interpretação direta do impacto
da dependência espacial captada pelo filtro sobre o padrão dos resíduos da regressão.

2.6.2 Estudos empíricos que utilizaram esta metodologia

Dentre os principais estudos empíricos que aplicaram a técnica do filtro espacial para
investigar relações com dependência espacial, destaca-se aquele desenvolvido por Getis e
Griffith (2002), que compara dois diferentes métodos para construir o filtro. Por um lado, é
possível tratar as variáveis calculando a estatística de Getis de autocorrelação espacial para
diversas distâncias, até que seja encontrada uma distância d na qual a autocorrelação, que
crescia junto com d, passe a cair. A variável x pode ser filtrada por meio de uma expressão
que inclua tanto a matriz de pesos espaciais baseada em d, como a estatística G(d). Os autores
aplicam tanto este método como o anteriormente descrito (baseado no Coeficiente de Moran)
para estudar variáveis econômicas. A limitação que envolve o método de Getis é a de que ele
não é adequado quando existem variáveis negativas, ou então variáveis como taxas de
variação ou ainda variáveis padronizadas (GETIS, 1995).

A aplicação empírica deste estudo envolve a explicação do padrão de gastos governamentais
per capita nos estados norte-americanos. A partir da estimação simples, são calculadas
estatísticas de autocorrelação espacial, mostrando que há dependência espacial significativa.
Por ambos os métodos consegue-se obter um modelo no qual a autocorrelação espacial não
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está mais presente. Como já discutido anteriormente, a estimação simples por MQO de
modelos que apresentem dependência espacial pode gerar problemas consideráveis. A
importância relativa das variáveis para explicar o gasto do governo se altera e até mesmo uma
variável antes significativa passa a não ser mais relevante.

Patuelli et al (2006) estudam o desemprego por distritos na Alemanha, empregando diversas
matrizes de pesos baseadas em conceitos distintos de vizinhança para verificar como é
alterado o papel do filtro espacial como elemento de previsão do padrão de desemprego entre
as regiões. Apenas o filtro espacial é utilizado como variável explicativa, e o objetivo do
trabalho é o de avaliar como a alteração do tipo de matriz de pesos espaciais afeta o resultado
obtido. Todas as matrizes geram autovetores significativamente correlacionados com o
desemprego. Destaca-se que aquelas baseadas em critérios de contiguidade e de distância
chegaram a explicar até 80% da variância do desemprego, enquanto que a matriz baseada nos
fluxos de viagem até o trabalho não atingiu resultado tão significativo.

Partindo dos tradicionais estudos de convergência econômica regional, Maza e Villaverde
(2009) buscam superar as deficiências dos modelos de dependência espacial para estudar este
problema através da utilização do filtro espacial tal como proposto por Getis (1995). Os
autores comparam a distribuição da renda per capita original com quando se utiliza o filtro
espacial. O resultado mais interessante é o de que a dependência espacial acaba por gerar uma
velocidade de convergência mais baixa do que a verdadeira, ou seja, quando a série está
filtrada espacialmente, a convergência entre as províncias espanholas é mais rápida. Além
disso, após o tratamento, a série torna-se mais homogênea. Fischer e Stumpner (2008)
também utilizam esta técnica para considerar adequadamente a dependência espacial em um
estudo de convergência de crescimento de países europeus.

Esta metodologia é de desenvolvimento recente, de forma que muitos estudos ainda procuram
estabelecer suas propriedades e compará-la com métodos alternativos (ver HAINING et al,
2009, e TIEFELSDORF; GRIFFITH, 2007, entre outros). Para a área de estudo do
desenvolvimento econômico com base na mortalidade infantil, as possibilidades de
contribuição utilizando esta técnica são inéditas e extremamente relevantes. Como visto, o
filtro espacial apresenta vantagens expressivas, de forma que sua utilização pode trazer novas
perspectivas e resultados interessantes para a proposição de políticas.
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A principal limitação do método foi apontada anteriormente, ou seja, não é possível
identificar qual o impacto da dependência espacial sobre o padrão de distribuição dos resíduos
do modelo. Adicionalmente, o resultado encontrado depende diretamente da matriz de pesos
espaciais utilizada. Esta limitação, entretanto, é comum aos modelos de econometria espacial
de uma maneira geral, e com isso torna-se importante utilizar a matriz de pesos que represente
da maneira mais adequada possível os fenômenos estudados. Uma possibilidade para
minimizar este problema é a de considerar diferentes matrizes de pesos espaciais e comparar
seus resultados, para proporcionar maior robustez ao modelo. Neste trabalho, tal
procedimento não foi adotado, como será discutido no próximo capítulo, e pode ser uma
extensão natural para futuros estudos.
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ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO

Partindo do objetivo inicial proposto no trabalho, qual seja o de estudar o desenvolvimento
regional no Brasil, e utilizando o arcabouço teórico proposto anteriormente, utiliza-se a taxa
de mortalidade infantil como uma forma de atingir esta meta. A forma de compreender o
desenvolvimento tal como proposta por Amartya Sen implica que este deva ser estudado pela
ampliação da liberdade dos indivíduos, a qual precisa ser entendida como liberdade de
escolha entre as diferentes opções nas mais variadas dimensões da vida. Assim, utiliza-se o
conceito de capability para identificar cada vetor de possibilidades de escolha do indivíduo.

A saúde se destaca dentre as capabilities mais relevantes, pois garante que o indivíduo possa
minimamente desenvolver sua vida. Esta dimensão da vida humana é um fim primordial do
desenvolvimento e atua também como meio para realizar plenamente outras dimensões
relevantes. Como há uma dificuldade explícita de construir um índice multidimensional de
desenvolvimento livre de críticas, esta capability foi escolhida como objeto de estudo do
presente trabalho. Mais especificamente, a taxa de mortalidade infantil capta um aspecto
crucial da saúde, ou seja, a morte prematura, de forma que estudá-la permite salientar os
elementos mais essenciais desta dimensão.

A relevância da saúde para a vida das pessoas e o fato de que os serviços de saúde são bens
semi-públicos ou meritórios implicam que o Estado deve prover estes serviços, de maneira a
garantir que a parcela da sociedade que seria excluída de seu consumo, caso o setor privado
atuasse livremente, possa ser atendida. Cabe verificar em que medida esta função vem sendo
cumprida de maneira adequada no Brasil nas últimas décadas e qual o seu efeito sobre a
mortalidade infantil.

Dado que o objetivo proposto é o de estudar o padrão regional da mortalidade infantil no
Brasil nas últimas décadas, o modelo dos determinantes proximais de Mosley e Chen (1984)
se mostra adequado, inclusive porque permite estabelecer relações indiretas dos fatores
socioeconômicos com o resultado observado de mortalidade. Mais do que isso, este modelo
possibilita que variáveis ao nível da comunidade sejam incluídas explicitamente. Isto implica
que uma estrutura regional que as capte pode ser útil. De fato, o exame preliminar dos dados
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indica a necessidade de tal elemento; como já se discutiu anteriormente, no Brasil a
mortalidade infantil apresenta padrões muito diferenciados regionalmente.

Como visto na Seção 1.4, as dimensões socioeconômicas apontadas como mais relevantes na
literatura para explicar o padrão da mortalidade infantil são:


Renda média domiciliar;



Desigualdade de renda dentro da unidade espacial;



Escolaridade, em especial da mãe;



Acesso aos serviços de infraestrutura para o domicílio;



Oferta de serviços de saúde;



Grau de urbanização.

A seção que se segue terá como objetivo explicitar as fontes de dados e a definição das
variáveis utilizadas para cobrir todas estas dimensões.

3.1

Fontes de dados

A análise feita neste trabalho foi limitada pela falta de dados para o período e desagregação
regional desejados. As principais informações socioeconômicas utilizadas foram obtidas nos
microdados do Censo Demográfico do IBGE, para 1980, 1991 e 2000. Em 1980, o
questionário amplo da amostra foi aplicado a 25% da população. Já em 1991 e 2000, a
amostra foi constituída por 10% da população em municípios com mais de 15.000 habitantes,
e por 20% nos municípios restantes.4 As informações de saúde, por outro lado, foram obtidas
junto à Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária, do IBGE, para os anos 1981, 1990 e 19995.
As unidades de análise utilizadas foram as Áreas Mínimas Comparáveis (AMC 1970-2000) 6,
que permitem acompanhar as mesmas áreas ao longo dos anos, pois garantem que o tamanho
da unidade espacial não se altera (REIS et al, 2007). Este nível de desagregação espacial
impõe limites com relação às variáveis que estão disponíveis. Isso porque somente nos
4

Para mais detalhes, ver os Dicionários dos Microdados de cada Censo (www.ibge.gov.br).
Informações disponíveis em www.datasus.gov.br.
6
Conceito definido pelo Instituto Nemesis, do IPEA (www.ipeadata.gov.br).
5
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Censos Demográficos há uma amostra suficientemente grande para gerar informações
significativas ao nível municipal.

Apesar dos ganhos em relação ao refinamento da análise espacial presente no modelo, utilizar
uma unidade de análise deste tipo exige que a heterogeneidade dentro de cada área seja a
menor possível, já que somente é possível considerar valores médios e de dispersão das
variáveis para cada uma delas. Finalmente, para as regiões nas quais na década de 1970 os
municípios ainda eram excessivamente extensos (Norte e Centro-Oeste, em especial), as
AMCs também o são. Isso pode implicar em viés na análise destas áreas.

No Quadro 1, é possível encontrar uma lista das variáveis utilizadas, com as respectivas
fontes e anos de referência. Alguns pontos merecem destaque: para a mortalidade infantil, as
informações foram obtidas junto ao IPEA7. Entretanto, elas estavam disponíveis apenas para o
nível de agregação municipal, de forma que foi necessário fazer uma transformação para obtêlas para as AMCs, ponderando os dados por meio da participação da população até um ano de
idade dos municípios dentro da população total de até um ano de idade da AMC.

As variáveis referentes ao número de leitos e de estabelecimentos hospitalares obtidas na
Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária8 passaram por duas transformações. Em primeiro
lugar, ambas estavam disponíveis para o nível municipal e foram agregadas para as AMCs.
Porém, a comparabilidade entre as diferentes unidades espaciais somente faria sentido caso
estas variáveis estivessem sobre uma mesma base. A solução encontrada foi a de obter o
número de leitos e de estabelecimentos por 1.000 habitantes, dividindo as variáveis
anteriormente obtidas pela população total da AMC e multiplicando por 1.000.

É importante ressaltar que as informações de saúde não estavam disponíveis para os anos
censitários, sendo que se fez a opção de selecionar os anos mais próximos, 1981, 1990 e 1999.
Todavia, informações sobre o total da população foram obtidas nos Censos Demográficos de
1980, 1991 e 2000. Portanto, a ponderação não pôde ser realizada com informações do
mesmo ano, mas a hipótese aqui feita é a de que isto não terá consequências graves já que as
duas variáveis estão muito próximas temporalmente. O símbolo de asterisco utilizado no
Quadro 1 sinaliza esta hipótese.
7
8

www.ipeadata.gov.br
www.datasus.gov.br
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Quadro 1 – Descrição e fonte das variáveis utilizadas.
Nome da variável
Mortalidade infantil
Número de estabelecimentos públicos de
saúde por 1.000 habitantes
Número de estabelecimentos privados de
saúde por 1.000 habitantes
Número de leitos em estabelecimentos
públicos de saúde por 1.000 habitantes
Número de leitos em estabelecimentos
privados de saúde por 1.000 habitantes
% de pessoas com acesso à rede de
esgoto
Taxa de analfabetismo entre as mulheres
% de pessoas pobres
Índice de Gini
% de população urbana

Abreviação Definição
mi

Número de pessoas de cada mil nascidas vivas no ano de referência que não deverão
completar um ano de vida.
estabpub Total de estabelecimentos públicos de saúde da AMC dividido pela população da mesma
e multiplicado por 1.000.
estabpriv Total de estabelecimentos privados de saúde da AMC dividido pela população da mesma
e multiplicado por 1.000.
leitopub Número de leitos existentes em hospitais públicos com internação , divido pelo total da
população, e multiplicado por 1.000.
leitopriv Número de leitos existentes em hospitais privados com internação , divido pelo total da
população, e multiplicado por 1.000.
saneam Número de pessoas moradoras de domicílios com acesso à rede geral de esgoto sobre o
total da população.
analf_fem Número de mulheres de mais de 5 anos analfabetas sobre o total de mulheres com mais de
5 anos.
pobres
Número de pessoas cuja renda domiciliar per capita é inferior à linha de pobreza sobre o
total da população.
gini
Índice que pode variar de 0 (plena igualdade de renda) a 1 (uma única pessoa concentra
toda a renda), calculado a partir da renda domiciliar per capita.
popurb

Número de pessoas residentes em domicílios na área urbana sobre o total da população .

Fonte

Anos de referência

IPEAdata

1980, 1991 e 2000

DATASUS - IBGE (Assistência
Médico-Sanitária)
DATASUS - IBGE (Assistência
Médico-Sanitária)
DATASUS - IBGE (Assistência
Médico-Sanitária)
DATASUS - IBGE (Assistência
Médico-Sanitária)
Microdados dos Censos
Demográficos (IBGE)
Microdados dos Censos
Demográficos (IBGE)
Microdados dos Censos
Demográficos (IBGE)
Microdados dos Censos
Demográficos (IBGE)

1981, 1990 e 1999 *

IPEAdata

1980, 1991 e 2000

1981, 1990 e 1999 *
1981, 1990 e 1999 *
1981, 1990 e 1999 *
1970, 1980 e 1991
1980, 1991 e 2000
1980, 1991 e 2000
1980, 1991 e 2000

Defasagem espacial de estabpub

W*estabpub Defasagem espacial (média dos vizinhos) do total de estabelecimentos públicos de saúde
da AMC dividido pela população da mesma e multiplicado por 1.000.

DATASUS - IBGE (Assistência 1980, 1991 e 2000
Médico-Sanitária)

Defasagem espacial de estabpriv

W*estabpriv Defasagem espacial (média dos vizinhos) do total de estabelecimentos privados de saúde
da AMC dividido pela população da mesma e multiplicado por 1.000.

DATASUS - IBGE (Assistência 1980, 1991 e 2000
Médico-Sanitária)

Defasagem espacial de leitopub

W*leitopub Defasagem espacial (média dos vizinhos) do número de leitos existentes em hospitais
públicos com internação, divido pelo total da população, e multiplicado por 1.000.

DATASUS - IBGE (Assistência 1980, 1991 e 2000
Médico-Sanitária)

Defasagem espacial de leitopriv

W*leitopriv Defasagem espacial (média dos vizinhos) do número de leitos existentes em hospitais
privados com internação, divido pelo total da população, e multiplicado por 1.000.

DATASUS - IBGE (Assistência 1980, 1991 e 2000
Médico-Sanitária)

Defasagen espacial de popurb

W*popurb

IPEAdata

Defasagem espacial (média dos vizinhos) do número de pessoas residentes em domicílios
na área urbana sobre o total da população

* Ponderados pelas informações de população dos Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000.

1980, 1991 e 2000
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Ainda com relação a estas variáveis que medem a infraestrutura de saúde, o modelo incluiu
também as defasagens espaciais de cada uma delas, pois as famílias de uma determinada área
podem se deslocar para regiões próximas em busca de atendimento médico-hospitalar.

A restrição imposta pela desagregação geográfica insuficiente das pesquisas na área de saúde
principalmente durante a década de 1980 impediu que outras variáveis fossem incluídas no
modelo para explicar a mortalidade infantil. Assim, somente o número de leitos por 1.000
habitantes e o número de estabelecimentos por 1.000 habitantes por esfera de oferta, além de
suas defasagens espaciais, puderam representar a infraestrutura em saúde de cada AMC. Isto
também implica que haja uma restrição quanto à obtenção de informações sobre os
determinantes proximais de maneira direta.

Dentre as variáveis obtidas nos Censos Demográficos, o nível de pobreza de cada AMC capta
a dimensão do nível da renda per capita, ou seja, de forma semelhante à renda média,
apresenta uma medida de quão baixo é o nível da renda. Esta variável é definida pelo
percentual de pessoas abaixo da linha de pobreza, as quais, portanto, possuem um nível baixo
de renda. Já a variabilidade da renda para cada unidade espacial foi calculada por meio do
Índice de Gini (obtido a partir da renda per capita média domiciliar). Este índice apresenta
uma medida da desigualdade de renda dentro de cada AMC.

A escolaridade da mãe é representada pela taxa de analfabetismo feminina, que serve como
uma proxy para tal aspecto, com relação direta ao nível de escolaridade total, captando
condições extremas para esta variável.

O grau de urbanização das AMCs é mensurado pelo percentual da população que reside em
áreas urbanas em relação ao total da população. A sua defasagem espacial também será
incluída no modelo porque poderá dar uma ideia do acesso a serviços urbanos em regiões
próximas que a população de uma determinada área tem. A medida utilizada para captar a
infraestrutura de serviços oferecidos aos domicílios foi obtida do percentual de domicílios da
AMC com acesso à rede geral de esgoto. Vale ressaltar que esta variável será considerada
com uma defasagem temporal de 10 anos9 em relação à taxa de mortalidade infantil, pois
existe um intervalo de tempo necessário para que a ampliação dos serviços de saneamento
9

Para 1970, a informação de percentual de domicílios com acesso à rede de esgoto foi obtida junto ao IPEAdata.
Agradeço ao Professor Carlos Luque por ter chamado a atenção para este ponto.
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implique em mudanças comportamentais significativas das famílias em termos da prevenção
de doenças.

3.2

Etapas da estimação do modelo

O procedimento de estimação, partindo do problema proposto e das variáveis selecionadas
para estudá-lo, envolveu uma estimação inicial simples por MQO, utilizando como variável
dependente o logaritmo da taxa de mortalidade infantil para cada AMC. Esta transformação
foi necessária para suavizar a variação existente entre as observações para cada unidade
espacial. Partindo dos resíduos da regressão inicial, foram realizados testes de dependência
espacial, os quais sinalizaram a necessidade de inclusão no modelo de alguma estrutura
específica para levar em conta a dimensão espacial de forma adequada.

Para a mortalidade infantil, o mais provável é que as variáveis possivelmente omitidas no
modelo que a explica apresentem similaridades entre áreas contíguas espacialmente, já que
características

socioeconômicas

não

respeitam

fronteiras

definidas

politicamente

(BUKENYA, 2004). Assim, quanto à matriz de pesos espaciais, os estudos de mortalidade
infantil de maneira geral utilizam relações espaciais de proximidade dada pela distância
geográfica ou pela contiguidade em relação à fronteira para defini-la (BEZERRA-FILHO et
al, 2002; SASTRY, 1996; BUKENYA, 2004).

A matriz de vizinhança considerada neste trabalho para estudar o fenômeno da mortalidade
infantil será a de configuração Queen, com ordem de contiguidade 1 e padronizada na linha.
Tal estrutura permite captar a característica associada às variáveis socioeconômicas de não
respeitar as fronteiras políticas em sua configuração espacial. Como não existe ainda um
método consistente para determinar qual matriz de pesos espaciais deve ser utilizada em cada
caso, seguir-se-á o procedimento usual encontrado na literatura de justificar a escolha de
acordo com características do problema.

A estratégia proposta é a de tratar o problema espacial por meio do filtro espacial, técnica que,
como apresentada anteriormente, utiliza os autovetores da matriz de pesos espaciais como
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regressores. A aplicação deste método foi feita por meio do software MAT-LAB10, sendo que,
após obter as regressões iniciais e verificar a presença de autocorrelação espacial (apesar de
defasagens espaciais de algumas das variáveis explicativas já estarem sendo consideradas),
incluíram-se os autovetores que tinham um papel significativo na explicação dessa
dependência. Após cada novo autovetor ser adicionado à regressão, calculavam-se as
estatísticas LM (que se distribuem como χ2). O processo de adição de autovetores
significativos foi interrompido ao se atingir um nível de significância de 5%, ou seja, a
estatística LM chegou a um valor suficientemente baixo para não apontar mais dependência
espacial.

Desta maneira, qualquer possível estrutura de dependência espacial, dada a matriz de pesos
considerada, é levada em conta. A estimação pode então ser feita novamente por Mínimos
Quadrados Ordinários, e verificando que o modelo respeita as condições necessárias, os
estimadores são consistentes e assintoticamente eficientes.

Como ainda persiste algum tipo de problema que causa heteroscedasticidade (dados os
resultados de testes de heteroscedasticidade), realiza-se uma estimação robusta segundo o
método de White, que altera o nível de significância dos coeficientes estimados. Em seguida,
os resultados podem ser analisados, tal como será feito no próximo capítulo.

Outro elemento discutido no trabalho refere-se à adequação da inclusão de dummies regionais
para abordar a dependência espacial no caso de um modelo para a mortalidade infantil. Como
será possível perceber, um modelo estimado incluindo estas variáveis não consegue explicar
totalmente o padrão espacial verificado nos resíduos. Mais uma vez, pode-se utilizar o filtro
espacial, obtendo um modelo corretamente especificado em termos desta dimensão.

Frente a esta estrutura da análise, foi possível formular os resultados e conclusões que se
seguem.

10

Tal estimação foi conduzida utilizando o programa MAT-LAB. As rotinas foram desenvolvidas pelo Professor
Antonio Páez e estão disponíveis de acordo com consulta.
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4.1

ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

Panorama da mortalidade infantil no Brasil

A Ilustração 1 apresentada na Introdução deste trabalho indica que a mortalidade infantil
possui uma distribuição no espaço que não é aleatória. No período entre 1980 e 2000, houve
uma redução significativa do nível da mortalidade infantil ao longo de todo o país, mas de
maneira diferenciada. A Ilustração 3 traz elementos para descrever de maneira mais completa
como este padrão de distribuição se alterou ao longo dos anos de interesse.

(a)

(b)

(c)

Ilustração 3 – Desvios padrões em relação às médias da taxa de mortalidade infantil em 1980 (a), 1991 (b)
e 2000 (c).
Fonte: Elaboração da autora com dados do IPEAdata.

Estes mapas foram construídos verificando quais AMCs apresentavam valores dentro de
intervalos próximos à média para cima e para baixo. As cores mais escuras representam
valores mais distantes da média para cada ano, sendo que a cor vermelha indica valores
superiores à média e a cor azul, valores inferiores. O primeiro aspecto a ser destacado é o de
que o Nordeste consistentemente apresentou altas taxas de mortalidade infantil ao longo dos
três anos analisados, e a região Sul esteve sempre com taxas de mortalidade infantil dentre as
mais baixas do país.

Uma segunda característica relevante é a de que houve uma alteração da distribuição dos
valores significativamente distantes da média. Assim, o Norte do país passou a se destacar
com valores muito superiores. Isso pode ser causado por uma redução abrupta da média do
país, em função de fato de que algumas AMCs, principalmente no Sudeste apresentaram
melhora significativa do seu nível de mortalidade infantil. Outra possibilidade é a de que as
regiões mais atrasadas em termos do desenvolvimento medido pela mortalidade infantil, em
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especial o Nordeste, apresentaram uma melhora mais expressiva do que o Norte, cujos valores
não se alteraram de maneira tão significativa.

O Gráfico 1 indica que de fato a correlação espacial esperada, dado o padrão espacial
observado, de fato existe e é significativa para os três anos. Além disso, a estrutura de
dependência espacial da mortalidade infantil apresenta um decaimento esperado conforme se
considera ordens de contiguidade superiores para construir a matriz de vizinhança espacial
Queen.

I de Moran

0,95

0,9
0,85

1980

0,8

1991
2000

0,75
0,7

1

2

3

4

5

Ordem de contiguidade

Gráfico 1 – Índice I de Moran da mortalidade infantil por ordem de contiguidade da matriz Queen (sem
incluir as ordens intermediárias de contiguidade).
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEAdata.

Dado que existe este padrão significativo de desigualdade regional da mortalidade infantil no
país, torna-se interessante buscar quais fatores podem explicá-lo. A seção seguinte traz uma
descrição dos principais padrões observados para as variáveis propostas como possíveis
fatores explicativos.

4.2

Análise descritiva dos dados

A Tabela 1 traz as estatísticas descritivas (média e desvio padrão) para as variáveis utilizadas
nos modelos estimados, com uma separação por ano e por grande região do país. É
interessante fazer uma análise para estas duas dimensões, temporal e regional. Alguns pontos
relevantes podem ser apontados para a comparação entre 1980, 1991 e 2000 para o país como
um todo:
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Com relação ao logaritmo da mortalidade infantil11, houve uma queda consistente da
média, porém o desvio padrão aumentou, ou seja, houve uma ampliação das diferenças
entre as AMCs ao longo das últimas décadas;



De maneira geral, houve melhora dos indicadores socioeconômicos entre 1980 e 2000
– redução do analfabetismo das mulheres, redução do percentual de pobres – mas a
desigualdade de renda medida pelo coeficiente de Gini aumentou;



O nível de pobreza piorou em 1991 em todas as regiões e em seguida apresentou uma
melhora em 2000, o que pode retratar pelo menos em parte o efeito da hiperinflação
do final da década de 1980;



O percentual de população urbana apresentou aumento consistente, tanto pelo
crescimento da média, como pela redução do desvio padrão;



A infraestrutura de serviços públicos medida pelo percentual de domicílios com
saneamento aumentou no país como um todo, sendo que vale ressaltar que esta
variável se refere à década anterior ao ano de referência. Este aumento indica a
expansão do serviço promovida por políticas públicas amplas adotadas a partir da
década de 1980;



Com relação à infraestrutura de serviços públicos de saúde, a primeira informação
relevante é a de que a proporção de estabelecimentos públicos por 1.000 habitantes é
muito mais elevada do que a de estabelecimentos privados, e que ambos aumentam ao
longo das décadas; no caso do número de leitos por 1.000 habitantes, a relação se
inverte, ou seja, a oferta privada é muito maior do que a pública, e houve aumento dos
dois tipos no período analisado; por fim, é importante ressaltar que todas estas
variáveis apresentam elevado desvio padrão, ou seja, há uma variabilidade muito
grande entre as AMCs, com muitas destas indicando nível nulo de oferta de serviços.

Com relação à comparação entre as regiões do país, é possível identificar diferenças regionais
pronunciadas, geradas pelos próprios níveis das variáveis como pela qualidade das
informações coletadas:


O Norte e o Nordeste apresentam valores muito mais elevados do que o restante do
país para a mortalidade infantil, e apesar da queda expressiva observada, não foi
suficiente para que esta disparidade desaparecesse;

11

A mortalidade infantil sofre esta transformação com o objetivo de suavizá-la e reduzir potenciais problemas de
heteroscedasticidade.
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O Nordeste se destaca pelo nível elevado de pobreza, e como a desigualdade desta
região está entre as mais baixas do país, isso significa que de fato a pobreza está
largamente disseminada entre a população;



A concentração de população urbana manteve-se mais elevada no Centro-Sul do país;
Tabela 1 – Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas no modelo.
Norte

log(mi)_1980
estabpub_1980
estabpriv_1980
leitopub_1980
leitopriv_1980
saneam_1970
gini_1980
pobres_1980
analf_fem_1980
popurb_1980
Westabpub_1980
Westabpriv_1980
Wleitopub_1980
Wleitopriv_1980
Wpopurb_1980
log(mi)_1991
estabpub_1991
estabpriv_1991
leitopub_1991
leitopriv_1991
saneam_1980
gini_1991
pobres_1991
analf_fem_1991
popurb_1991
Westabpub_1991
Westabpriv_1991
Wleitopub_1991
Wleitopriv_1991
Wpopurb_1991
log(mi)_2000
estabpub_2000
estabpriv_2000
leitopub_2000
leitopriv_2000
saneam_1991
gini_2000
pobres_2000
analf_fem_2000
popurb_2000
Westabpub_2000
Westabpriv_2000
Wleitopub_2000
Wleitopriv_2000
Wpopurb_2000



Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Brasil

média

desv. pad.

média

desv. pad.

média

desv. pad.

média

desv. pad.

média

desv. pad.

média

desv. pad.

4,24
0,15
0,03
0,79
0,79
0,00
0,46
0,56
0,44
0,36
0,14
0,03
0,80
0,86
-0,37
4,03
0,37
0,04
1,33
1,06
0,00
0,54
0,68
0,35
0,48
0,36
0,04
1,29
1,05
0,49
3,67
0,46
0,05
1,34
0,93
0,01
0,61
0,64
0,24
0,55
0,45
0,05
1,29
0,97
0,56

0,20
0,18
0,05
2,13
1,34
0,01
0,07
0,15
0,15
0,20
0,12
0,03
0,96
0,67
0,12
0,21
0,35
0,08
1,82
2,00
0,02
0,06
0,12
0,15
0,21
0,19
0,04
1,01
1,08
0,14
0,27
0,38
0,07
1,14
1,47
0,04
0,06
0,13
0,11
0,20
0,22
0,04
0,71
0,80
0,13

4,87
0,22
0,03
0,43
0,62
0,00
0,48
0,73
0,54
0,34
0,21
0,03
0,47
0,76
0,33
4,31
0,37
0,07
0,81
0,93
0,01
0,52
0,79
0,44
0,44
0,34
0,07
0,82
1,13
0,44
3,92
0,43
0,05
1,17
0,88
0,02
0,57
0,68
0,31
0,53
0,41
0,05
1,15
1,03
0,52

0,31
0,20
0,05
0,86
1,23
0,02
0,07
0,13
0,11
0,19
0,12
0,03
0,44
0,70
0,09
0,23
0,28
0,08
1,12
1,75
0,04
0,07
0,09
0,10
0,19
0,16
0,04
0,55
1,03
0,09
0,26
0,29
0,07
1,28
1,56
0,07
0,06
0,10
0,08
0,19
0,17
0,04
0,62
0,81
0,08

4,09
0,25
0,06
0,60
2,68
0,13
0,50
0,36
0,30
0,53
0,23
0,06
0,67
3,08
-0,53
3,46
0,31
0,09
0,57
3,03
0,26
0,53
0,43
0,22
0,64
0,30
0,10
0,60
3,43
0,64
3,06
0,36
0,10
0,54
2,06
0,44
0,52
0,19
0,15
0,71
0,35
0,11
0,54
2,34
0,71

0,22
0,18
0,07
4,48
5,36
0,17
0,06
0,19
0,11
0,23
0,09
0,03
2,06
2,63
0,12
0,30
0,22
0,10
2,60
5,44
0,23
0,06
0,21
0,09
0,22
0,13
0,05
1,29
2,63
0,12
0,44
0,26
0,11
1,71
3,17
0,27
0,06
0,09
0,07
0,20
0,15
0,06
0,78
1,56
0,11

3,94
0,20
0,09
0,48
3,49
0,01
0,50
0,35
0,23
0,44
0,19
0,09
0,54
3,59
0,44
3,39
0,33
0,18
0,63
3,44
0,02
0,53
0,42
0,17
0,56
0,32
0,17
0,65
3,52
0,56
2,89
0,40
0,13
0,77
2,60
0,04
0,54
0,27
0,12
0,65
0,38
0,13
0,75
2,68
0,64

0,30
0,17
0,08
1,80
2,85
0,05
0,07
0,14
0,10
0,23
0,10
0,04
1,02
1,33
0,11
0,37
0,22
0,13
1,76
2,93
0,07
0,06
0,16
0,08
0,23
0,12
0,07
1,11
1,40
0,11
0,31
0,24
0,12
1,53
2,43
0,10
0,06
0,12
0,06
0,21
0,13
0,05
0,79
1,26
0,10

4,07
0,18
0,09
0,22
2,81
0,01
0,53
0,45
0,34
0,50
0,15
0,09
0,20
3,01
0,51
3,49
0,32
0,11
1,48
3,27
0,02
0,54
0,47
0,24
0,63
0,28
0,12
1,23
3,62
0,64
3,19
0,41
0,11
2,03
2,15
0,04
0,57
0,36
0,16
0,72
0,37
0,12
1,78
2,37
0,72

0,20
0,17
0,11
0,83
5,66
0,04
0,06
0,13
0,09
0,20
0,07
0,04
0,32
1,87
0,11
0,24
0,26
0,11
3,04
4,32
0,07
0,06
0,11
0,07
0,19
0,10
0,05
1,13
1,81
0,10
0,28
0,27
0,12
2,87
2,75
0,12
0,07
0,11
0,04
0,16
0,12
0,06
1,25
1,22
0,09

4,35
0,22
0,05
0,50
2,02
0,05
0,49
0,50
0,38
0,44
0,21
0,06
0,55
2,25
0,44
3,77
0,34
0,10
0,75
2,29
0,11
0,53
0,57
0,30
0,55
0,32
0,10
0,75
2,55
0,55
3,37
0,40
0,08
0,92
1,69
0,18
0,55
0,40
0,20
0,63
0,38
0,09
0,89
1,88
0,63

0,47
0,19
0,07
2,95
4,02
0,12
0,07
0,24
0,16
0,23
0,11
0,04
1,39
2,18
0,14
0,50
0,25
0,10
2,07
4,04
0,19
0,06
0,24
0,15
0,23
0,14
0,06
1,04
2,20
0,14
0,56
0,27
0,10
1,67
2,58
0,27
0,07
0,25
0,11
0,21
0,16
0,06
0,83
1,42
0,13

Proporcionalmente, a participação do setor público na provisão de serviços de saúde é
maior do que a do setor privado no Norte e no Nordeste do que nas demais regiões,
sinalizando que a ação do setor público se faz mais necessária nas regiões em que as
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concentrações urbanas são menores e que a renda é mais baixa (onde talvez não seja
lucrativo para ofertantes privados atuarem);

Alguns pontos adicionais sobre a forma como foram calculadas estas estatísticas precisam ser
apontados. Em primeiro lugar, o cálculo da média se baseia nos valores médios de cada AMC,
ou seja, para cada AMC se calculou cada uma das variáveis e em seguida foi feita a média
desses valores. O desvio padrão também se baseia nestes valores calculados para cada AMC.

Outro aspecto importante a ser analisado refere-se à correlação simples entre o logaritmo da
taxa de mortalidade infantil e as variáveis que se pretende utilizar no modelo. A Tabela A 1
em anexo traz este resultado. Sobre este ponto, vale ressaltar que apenas as variáveis
referentes à infraestrutura de saúde e à desigualdade apresentam sinais diferentes dos
inicialmente esperados. Todavia, os estudos empíricos sobre mortalidade infantil apresentados
no Capítulo 1 não são conclusivos quanto ao efetivo efeito destas variáveis.

4.3

Resultados

4.3.1 Modelo completo
A análise do modelo a ser utilizado requer que, dados os resultados encontrados em estudos
anteriores sobre mortalidade infantil, obtenha-se a formulação mais adequada ao problema
discutido. Assim, a Tabela 2 apresenta uma estimação inicial por Mínimos Quadrados
Ordinários de um modelo que inclui as dimensões anteriormente identificadas como
relevantes para explicar o padrão regional da mortalidade infantil. A adição das defasagens
espaciais de algumas variáveis independentes explica-se pela relevância de se considerar a
média dos vizinhos para algumas características específicas, atentando para o fato de que elas
não gerem problemas de multicolinearidade.

Ao realizar testes de heteroscedasticidade, estes indicam a nãoesferecidade da matriz de
variância-covariância dos resíduos (ver Tabela A 3 em anexo). Entretanto, tal como apontado
por Anselin (1988, p. 121), a maior parte dos testes de heteroscedasticidade deriva suas
estatísticas de propriedades assintóticas, com base na independência das observações das
variáveis envolvidas. Dado que a unidade de análise das cross-sections do presente trabalho
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tem uma dimensão característica adicional a ser considerada – o espaço – é necessário
verificar se não existem problemas de dependência espacial como os já discutidos
anteriormente.
Tabela 2 – Modelo simples de Mínimos Quadrados Ordinários para o log(mortalidade infantil).
Brasil
constante

1980
3,915 ***

1991
2000
3,121 *** 2,949 ***

estabpub

-0,078 *** -0,042 **

0.020

estabpriv

-0,120 *

0,111 **

-0,117 **

leitopub

0,005 ***

0,007 *** -0,003

leitopriv

0,004 ***

0,003 *** -0,007 ***

saneamento (t-1)

0,331 ***

0,003

Gini
pobreza
analf_fem
popurb
W*estabpub
W*estabpriv
W*leitopub

-0,358 *** -0,112 *
0,708 ***
1,039 ***
-0,012
0,290 ***

-0,062 *
0,331 ***

0,924 *** 0,572 ***
1,229 *** 2,255 ***
-0,013

-0,111 ***

0,170 *** 0,253 ***

-0,988 *** -0,556 *** -0,026
0,016 ***

0,017 *** -0,016 ***

W*leitopriv

-0,007 **

-0,006 *** -0,031 ***

W*popurb

-0,331 *** -0,285 *** -0,626 ***

Testes dos Multiplicadores de Lagrange
Defasagem omitida

3260,79 *** 1583,55 *** 1939,95 ***

Autocorrelação no erro

3578,02 *** 1658,56 *** 2039,05 ***

R2

0,578

2

R (ajustado)
Likelihood
Sigma 2
n

0,744

0,714

0,576

0,741

4320,30

5035,37

0,711

0,095

0,064

0,090

3659

3659

3659

4420,17

(***) α=0,01; (**) α=0,05; (*) α=0,10.

No caso em que existe algum tipo de dependência espacial, esta propriedade de independência
necessária para os testes de heteroscedasticidade não mais é válida. Desse modo, antes de
avaliar se os resíduos da regressão são heteroscedásticos, cabe verificar se o modelo é
adequado para o problema apresentado, ou se elementos adicionais que levem em conta a
possível dependência espacial precisam ser incluídos no mesmo. O Gráfico 2 indica que
existe autocorrelação significativa nos resíduos, medida pelo I de Moran, e que ela decresce
conforme a ordem de contiguidade entre as unidades aumenta.
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Adicionalmente, os testes dos multiplicadores de Lagrange também indicam que a hipótese
nula de ausência de dependência espacial deve ser rejeitada, sem especificar, entretanto qual a
causa exata para este problema. A mortalidade infantil, exceto se causada por algum
fenômeno de contágio de doenças (o que o histórico recente para o Brasil não parece apontar
como um fenômeno nacional), não indica a necessidade de incluir a defasagem espacial da
variável dependente no modelo. Ou seja, não parece haver justificativa teórica para optar por
este formato de modelo.

I de Moran

0,6
0,5
0,4

1980
1991

0,3

2000
0,2
0,1

1

2

3

4

5

Ordem de contiguidade

Gráfico 2 – Índice I de Moran dos resíduos da regressão por MQO por ordem de contiguidade da matriz
Queen (sem incluir as ordens intermediárias de contiguidade).

Já a outra possibilidade de geração de dependência espacial, na qual o problema concentra-se
na autocorrelação dos resíduos, implica na nãoesfericidade da matriz de variância-covariância
destes. Neste caso, existem algumas possibilidades de estimação: pelo método de Mínimos
Quadrados Generalizados, supondo que se conheça previamente a estrutura que está gerando a
matriz de variância-covariância no formato observado; por Máxima Verossimilhança, que
apresenta uma dificuldade operacional para grandes amostras (a necessidade de calcular os
autovalores da matriz W); e pelo método de Mínimos Quadrados Ponderados Factíveis, que
pressupõe a estimação da matriz de variância-covariância pelo Método dos Momentos
Generalizados (KELEJIAN; PRUCHA, 1999).

Entretanto, como já foi ressaltado anteriormente, o método do filtro espacial não exige que o
modelo de dependência espacial seja especificado. Apesar de não dar uma medida do efeito
desta dependência sobre o resultado observado, possui a vantagem de permitir que a
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estimação do modelo “limpo” seja feita por Mínimos Quadrados Ordinários, mais simples, e
que resulta em estimadores consistentes e eficientes.
Tabela 3 – Modelo de Mínimos Quadrados Ordinários para o log(mortalidade infantil) utilizando o filtro
espacial.
Brasil
1980
constante

1991

4,279 ***

3,241 ***

2000
2,935 ***

estabpub

-0,069 *** -0,038 *** -0,012

estabpriv

-0,076 *** -0,109 ***

0,078 *

leitopub

0,001

0,002 *

-0,001

leitopriv

0,001

0,001 **

-0,002

saneamento (t-1)

-0,009

-0,051 *** -0,197 ***

Gini

0,070 **

0,092 **

0,215 ***

pobreza

0,078 ***

0,806 ***

0,795 ***

analf_fem

0,280 ***

0,423 ***

0,877 ***

popurb

-0,006

W*estabpub

-0,088 ***

W*estabpriv

-0,278 *** -0,241 *** -0,111 *

W*leitopub

-0.010
0,071 ***

0,001

-0,026 *
0,032

0,009 *** -0,007 *

W*leitopriv

-0,004 *** -0,001

W*popurb

-0,117 *** -0,139 *** -0,190 ***

Filtro
Número de autovetores incluídos

1 ***

1 ***

-0,003
1 ***

207

175

194

Defasagem omitida

1,36

3,42 *

3,57 *

Autocorrelação no erro

3,50 *

1,95

3,64 *

Testes dos Multiplicadores de Lagrange

R2

0,889

R 2 (ajustado)
Likelihood
Sigma 2
n

0,875

0,873

0,886

0,872

0,869

6769,32

6349,33

5899,85

0,025

0,031

0,040

3659

3659

3659

(***) α=0,01; (**) α=0,05; (*) α=0,10.

O elevado valor de autocorrelação espacial encontrado pode sinalizar uma eventual omissão
de variável relevante (tal como discutido na Seção 1.4). Aplicando o filtro espacial, este
problema é resolvido de maneira indireta, ou seja, por mais que não se saiba qual variável está
causando a situação observada, o filtro espacial consegue tratar adequadamente esta questão,
ao identificar todas as possíveis formas de dependência espacial. Logo, esta estratégia
simplifica muito o modo de abordar um problema no espaço.
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Aplicando-a e reestimando o modelo, e em seguida realizando o teste de White para os três
anos, ainda se verifica a ocorrência de significativa heteroscedasticidade12 (porém inferior à
encontrada antes de aplicar o filtro espacial ao modelo). Sob heteroscedasticidade, o
estimador de MQO continua sendo consistente e assintoticamente normalmente distribuído.
Entretanto, ele deixa de ser eficiente (o estimador de Mínimos Quadrados Generalizados é
mais eficiente). Para corrigir este problema, é utilizado o método de estimação robusta de
White, o que altera apenas os desvios-padrões dos coeficientes, por dar uma estimativa
diferente da matriz de variância-covariância dos resíduos, e por consequência, as estatísticas t.

A estimação robusta de White, para grandes amostras (como é o caso), não traz problemas
graves e consegue solucionar o problema da heteroscedasticidade quando não há uma
hipótese suficientemente bem estruturada para o formato da matriz de variância-covariância.
O resultado gerado por todo o procedimento acima descrito pode ser visualizado na Tabela 3.

Agora, o estimador de MQO não apresenta autocorrelação, está corrigido para a
heteroscedasticidade e sem multicolinearidade13 (testada pelo VIF – variation inflation factor
– considerando um limite máximo de 6 para o valor desta estatística), sem problemas de
endogeneidade ao menos explícitos, e com normalidade assintótica. Ao utilizar o estimador
robusto de White, as alterações nos níveis de significância das variáveis são mínimas. Os
coeficientes são consistentes e assintoticamente eficientes.

Um elemento adicional para verificar que o problema de dependência espacial foi resolvido
pode ser encontrado no Gráfico 3. O índice I de Moran dos resíduos, que antes atingia valores
próximos a 0,5 nos três anos, após a correção do filtro espacial tornou-se insignificante.

Observando os resultados da Tabela 3, alguns pontos principais podem ser apontados: o
modelo parece ter um ajuste muito bom, com o R2 em torno de 0,87 para os três anos; de
maneira geral, os sinais encontrados para as variáveis são compatíveis com os esperados; um
grupo de variáveis é consistentemente significante ao longo dos anos; o número de
autovetores incluídos em cada ano não apresenta grande variação, indicando uma possível
estabilidade da estrutura de dependência espacial.

12
13

Ver Tabela A 3 em anexo.
Ver Tabela A 2 em anexo.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Gráfico 3 – Índice I de Moran para os resíduos das regressões sem filtro – (a), (b) e (c) – e com filtro
espacial – (d), (e) e (f) – em 1980, 1991 e 2000, respectivamente.

Especificamente com relação aos efeitos medidos pelos coeficientes, como a variável
dependente está em logaritmo e as demais estão em nível, a interpretação dos mesmos será
dada pela expressão abaixo. O termo 100𝛽 é por vezes denominado semielasticidade de y
em relação a x.
%∆𝑦 = 100𝛽 ∆𝑥

(25)

Em uma primeira análise, cabe destacar o fato de que diminui a importância dos
estabelecimentos públicos e privados na explicação da redução da mortalidade infantil, sendo
que o número de estabelecimentos privados passa até a ter um sinal inesperadamente positivo
em 2000. Quanto ao número de leitos, seu efeito é relativamente baixo e pouco significativo
em todos os anos, além de positivo em 1991.

Tais resultados de aumento da mortalidade infantil pela ampliação da infraestrutura de saúde
podem se dever a um efeito perverso de atração de pessoas com maior propensão de
desenvolverem alguma doença para as AMCs onde tais investimentos são feitos, em função
da maior oferta de serviços. Outro elemento que pode gerar este resultado é o direcionamento
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de recursos humanos e financeiros para serviços de saúde paliativos (associados aos hospitais)
em detrimento das atividades preventivas e educativas, que muitas vezes estão mais
associadas ao atendimento comunitário e familiar.

Observando o efeito das defasagens espaciais destas variáveis, percebe-se que o padrão obtido
é muito semelhante ao do seu nível, ou seja, há maior influência do número de
estabelecimentos públicos e privados do que do número de leitos, e este efeito decresce até
tornar-se não significativo em 2000. Comparativamente às variáveis medidas na própria
unidade espacial, a média do número de estabelecimentos dos vizinhos tem maior impacto
sobre a mortalidade infantil, sugerindo que existe um espraiamento espacial (spillover)
significativo de seus benefícios.

Esta informação é extremamente relevante para as análises de custo-benefício dos
investimentos em saúde, já que eles apresentam um impacto indireto sobre a melhoria do
indicador de saúde em questão. Em análises tradicionais que não levam em conta o espaço
como elemento explicativo, este efeito não é captado, subestimando os reais benefícios de
uma política de expansão da rede hospitalar.

Um elemento adicional para explicar o espraiamento espacial dos benefícios da infraestrutura
de saúde entre as AMCs no Brasil é a formação de consórcios intermunicipais de saúde,
principalmente a partir da década de 1980, na qual os municípios vizinhos de menor porte se
unem para prover serviços de maneira integrada. Assim, um hospital localizado em um
determinado município pode afetar a região do seu entorno de maneira intencional. Porém, tal
política ainda é incipiente (LIMA, 2000), sendo uma explicação apenas parcial para tal
fenômeno.

Dado que dentre as medidas de infraestrutura de saúde, o número de estabelecimentos parece
ter o maior impacto na redução da mortalidade infantil, existe uma questão relevante a ser
discutida. Há uma diferença pronunciada entre o efeito dos estabelecimentos públicos e dos
privados, sendo que o segundo grupo apresenta impacto consistentemente maior do que o
primeiro (tanto para a variável em nível como para sua defasagem espacial).

Este resultado teoricamente inesperado pode ser explicado pelas condições adversas do setor
de saúde no Brasil, que principalmente até meados da década de 1990, como já foi apontado
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anteriormente, contribuía para a ampliação da desigualdade no país. Isso porque o serviço
público para tratamentos simples era muito precário, com oferta insuficiente, resultando em
filas e atendimento de baixa qualidade (serviços estes que atenderiam majoritariamente a
classe mais baixa de renda). Os problemas de saúde que geram a maior parte das mortes no
primeiro ano de vida requerem medidas até simples de prevenção, relacionadas à vacinação,
ao controle de doenças respiratórias, balanceamento nutricional, entre outras. Estas medidas
em geral são de baixo custo, mas requerem uma oferta em massa para atender a população
como um todo. Esse tratamento de problemas básicos por vezes não é oferecido pelos
hospitais públicos com a qualidade e quantidade necessárias.

O baixo efeito da oferta de leitos hospitalares sobre a redução da mortalidade infantil também
pode ser explicado por este aspecto. O tratamento para os problemas que causam esta
mortalidade é em geral simples, e dificilmente envolve a internação da criança. Portanto, o
número de leitos pode ser mais relevante para outros tipos de problemas em outras faixas
etárias, mas não para a redução da mortalidade infantil.

Vale a pena ressaltar que a diferença do impacto do número de estabelecimentos e de leitos
também tem como causa o fato de que o aumento de uma unidade de estabelecimentos
significa que uma nova estrutura significativamente grande é colocada em funcionamento. Já
no caso dos leitos, aumentar em uma unidade significa uma ampliação muito mais modesta da
infraestrutura de saúde, resultando em um impacto esperado menor.

Por outro lado, o setor público garantia a oferta de serviços de alta complexidade, com
hospitais especializados em determinadas doenças específicas, serviços estes que acabavam
atendendo as classes mais altas de renda. Como alternativa às famílias de baixa renda, restava
o atendimento em hospitais particulares, mediante o pagamento de consultas. Partindo do
pressuposto de que a mortalidade infantil apresenta correlação negativa com a renda, ou seja,
atinge em maior grau as classes de renda mais baixas, o resultado é que o aumento da oferta
de estabelecimentos de saúde privados tem maior efeito do que a de estabelecimentos
públicos em 1980 e em 1991.

Com as políticas de desconcentração dos serviços de saúde, adotadas a partir de meados da
década de 1990, esta tendência se reverteu pelo menos em parte. Outro fator que contribuiu
para a perda de importância dos estabelecimentos de saúde na explicação da redução da
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mortalidade infantil é o fato de que a mortalidade infantil apresentou queda expressiva nas
últimas décadas no país como um todo, e assim, atingiu níveis em determinadas localidades a
partir dos quais é muito difícil conseguir reduzi-la ainda mais (atingindo uma “taxa natural”
de mortalidade). Frente a isso, as políticas efetivas para contribuir para a contínua redução
desta taxa são mais de longo prazo, envolvendo a disseminação de informações aos pais, a
mudança de hábitos culturais e a ampliação do nível educacional da população.

Com relação às demais variáveis utilizadas no modelo, os fatores socioeconômicos, os quais
afetariam os determinantes proximais de acordo com o modelo teórico utilizado, destacam-se
como os principais elementos explicativos do padrão da mortalidade infantil. Mais do que
isso, sua importância aumentou com o passar das décadas, reforçando a hipótese de que a
mortalidade infantil atingiu um nível que depende mais da prevenção familiar do que de
tratamentos médicos.

O nível de saneamento na década anterior à considerada não é significativo em 1980. Isso
pode se explicar pelo fato de que em 1970 esta variável apresentava baixa variabilidade, com
um grande número de AMCs sem nenhum domicílio ligado à rede de saneamento. Entretanto,
com a expansão da rede motivada por programas adotados a partir de meados da década de
1970, este panorama começou a mudar. Assim, já em 1980 e em 1991, há uma melhora
expressiva deste indicador.

Desta forma, é possível encontrar um efeito significativo da rede de saneamento da década
anterior para explicar o padrão regional de mortalidade infantil. As localidades nas quais ao
menos uma parte dos domicílios passou a ter acesso à rede de saneamento apresentaram
redução da mortalidade infantil, cada vez mais forte com o passar das décadas. Como já
apontado, faz mais sentido considerar a defasagem temporal do percentual de domicílios com
acesso à rede de saneamento para explicar a mortalidade infantil, pois o efeito da melhoria da
rede de saneamento não necessariamente é imediato sobre as condições de saúde, dado que
esta envolve a mudança de hábitos e o aprendizado das famílias em termos de seu
aproveitamento.

Ainda dentre os indicadores socioeconômicos, o nível de pobreza e a desigualdade de renda
dentro da AMC (medida pelo Índice de Gini) contribuem significativamente para aumentar a
mortalidade infantil, e ganharam maior peso no período recente. Dada uma variação de 1
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ponto percentual no nível de pobreza da população, a mortalidade infantil aumenta em quase
0,8% em 1991 e em 2000. O analfabetismo feminino também ganhou expressão com o passar
das décadas, sendo que o seu coeficiente dobrou entre cada uma delas. Como já discutido, os
costumes familiares tornaram-se cada vez mais importantes para melhorar as condições de
vida das crianças. Assim, o nível de educação da mãe passa a influenciar cada vez mais o
nível da mortalidade infantil nas AMCs.

Com relação ao grau de urbanização de cada AMC, o percentual de pessoas habitantes em
áreas urbanas não parece ter um efeito significativo sobre a mortalidade infantil, apesar de
apresentar o sinal negativo esperado. Uma possível explicação para isso é que esta variável
capta as vantagens que o ambiente urbano pode oferecer para as pessoas terem uma vida mais
saudável. Entretanto, o modelo já inclui outros elementos que também têm uma elevada
correlação com estas características, de forma que tal fator explicativo perde significância.

Este argumento torna-se ainda mais forte ao se verificar que a média do percentual de
população urbana dos vizinhos é significativa e contribui para reduzir a mortalidade infantil
da AMC. Neste caso, esta variável capta as condições urbanas favoráveis presentes nas
unidades espaciais adjacentes, que acabam afetando positivamente as condições de vida na
área em questão. A causa provável disso é que não são incluídas defasagens espaciais de
outras características do ambiente urbano, e assim características de comunidade dos vizinhos
são relevantes e são captadas pelo seu percentual de população urbana.

Adicionalmente aos resultados acima apresentados, a Ilustração A.1 em anexo apresenta os
mapas da combinação linear dos autovetores incluídos nas regressões, ou seja, o filtro
espacial. É possível identificar o padrão espacial não explicado pelas variáveis do modelo, o
que pode dar indícios sobre quais as possíveis variáveis que estão sendo omitidas no mesmo.

4.3.2 Modelo com dummies regionais
É comum encontrar na literatura estudos regionais que incluem dummies espaciais para tratar
a dependência no espaço. Com o objetivo de avaliar até que ponto este é um procedimento
adequado no caso do presente estudo, realizou-se a estimação do mesmo modelo incluindo
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dummies para as grandes regiões brasileiras (d1 para a região Norte, d2 para o Nordeste, d3
para o Sudeste e d5 para o Centro-Oeste, sendo que o Sul é a região de comparação).

Na Tabela 4 são apresentados os resultados para este procedimento. No caso do modelo sem
filtro, os testes LM indicam que a dependência espacial existe e é significativa, apesar da
inclusão das dummies regionais no modelo. Já o modelo com filtro, por construção, não tem
mais este problema. Um possível fator que explica o resultado da falta de eficiência das
dummies de região para tratar a dependência é o de que os fenômenos espaciais presentes nos
resíduos do modelo aparentam ter uma configuração específica dentro de cada estado, ou seja,
seria necessário utilizar dummies referentes a áreas menores para captar maior efeito. Porém,
elas captam ao menos parte da dependência, dada a sua significância estatística.
Tabela 4 – Modelo de Mínimos Quadrados Ordinários para o log(mortalidade infantil) com dummies
regionais.

constante
estabpub
estabpriv

Modelo sem Filtro
1980
1991
2000
3,715 *** 2,917 *** 2,812 ***
-0,086 *** -0,042 ***
-0,074
-0,156 ***

leitopriv

0,004 ***
0,003 **

saneamento (t-1)

0,018

leitopub

Gini
pobreza
analf_fem
popurb
d1
d2
d3
d5
W*estabpub
W*estabpriv
W*leitopub
W*leitopriv
W*popurb
Filtro

-0,120 **
0,343 ***
0,365 ***
0,059 ***
0,147 ***
0,688 ***

0,011
0,112 **

Modelo com Filtro
1980
1991
2000
4,303 *** 3,304 *** 3,113 ***
-0,067 ***
-0,085 **

0,003 *
-0,003
0,001 *
0,003 *** -0,005 **
0,001
-0,043 ** -0,196 *** -0,002
0,034
0,794 ***
0,589 ***
0,043 **
0,273 ***
0,428 ***
0,007

0,082 ***
0,056 *** -0,029 *
0,159 *** 0,112 ***

0,401 ***
0,345 ***
1,847 ***
-0,108 ***

0,046

-0,036 ***
-0,086 ***
0,002 *
0,001 *
-0,037 **
0,040

0,051 **
0,276 ***

0,702 ***
0,426 ***

0,009

0,017

0,287 *** -0,336 ***
0,425 *** 0,037 ***
0,289 *** -0,074 ***

-0,009

0,244 *** -0,151 ***
0,240 *** -0,094 ***
0,141
-0,302 ***

-0,241 ***
0,054 **

-0,345 ** -0,485 ***
0,013 *** 0,008 ** -0,015 *** 0,004 **
0,003
0,004 ** -0,023 *** -0,002 *
0,120 *** 0,083 ** -0,611 *** -0,050 **
1 ***
209

Número de autovetores incluídos

0,080 ***
-0,234 ***

-0,060
0,011 ***
0,001
-0,021
1 ***
148

-0,010
0,025
-0,003
-0,003 *
-0,041 ***
0,167
0,788 ***
0,911 ***
-0,018
-0,148 ***
-0,213 ***
-0,216 ***
-0,161 ***
-0,015
-0,123 *
-0,008 **
-0,002
-0,168 ***
1 ***
184

Testes dos Multiplicadores de Lagrange
Defasagem omitida
Erro espacial

2285,83 *** 875,15 *** 1618,47 ***
3134,59 *** 1160,99 *** 1657,32 ***

0,92
3,63 *

3,82 *
0,25

3,81 *
0,58

R2

0,715

0,797

0,742

0,891

0,873

0,870

R 2 ajustado

0,711

0,793

0,738

0,886

0,868

0,865

5035,03

5454,58

4607,95

6791,12

6314,89

5862,34

0,064

0,051

0,081

0,025

0,032

0,041

3659

3659

3659

3659

3659

3659

Likelihood
Sigma 2
n
(***) α=0,01; (**) α=0,05; (*) α=0,10.
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Contudo, há certo ganho de poder explicativo do modelo com dummies em comparação aos
resultados da Tabela 2. Comparando o modelo com filtro e dummies e o apresentado na
Tabela 3, de maneira geral, os resultados obtidos são muito semelhantes. Outro elemento de
destaque é o fato de que antes da inclusão do filtro espacial, os coeficientes das dummies
apresentavam o sinal esperado, ou seja, outras regiões têm maior taxa de mortalidade infantil
que o Sul do Brasil. Já com o filtro, os sinais de maneira geral se invertem, sinalizando que
esta combinação não é adequada para estudar tal problema. Ou seja, duas estratégias distintas
aplicadas ao mesmo tempo para considerar o espaço na análise acabam por gerar um resultado
pouco intuitivo quanto aos coeficientes destes próprios elementos.

O que este exercício permite destacar é que apenas a inclusão de dummies regionais pode ser
insuficiente para tratar a dependência espacial. É importante testar para este problema mesmo
após ter incluído elementos que teoricamente captam a estrutura espacial.
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5.1

CONCLUSÃO

Conclusões do trabalho

A análise empreendida nesta dissertação buscou identificar elementos essenciais para uma
política mais eficaz e direcionada de desenvolvimento. A mortalidade infantil foi considerada
como uma medida adequada ao desenvolvimento, sob a hipótese de que desenvolver um país
ou região significa ampliar as liberdades de escolha dos indivíduos ali residentes, baseada na
teoria das capabilities de Amartya Sen.

A saúde é uma dimensão essencial da vida humana, constituindo um fim em si mesmo e um
meio para atingir outras dimensões relevantes. Na teoria de finanças públicas, ela é
caracterizada como um bem meritório, que pode gerar externalidades e que é crucial para a
plena existência dos indivíduos. Sob este aspecto, a atuação do Estado faz-se necessária no
sentido de garantir a provisão de serviços que permitam aos indivíduos terem condições
mínimas de vida.

Estes elementos sinalizaram a importância do tema e pelo menos em parte apontaram como
ele deveria ser abordado, e o modelo específico para realizar esta aproximação baseou-se na
ideia de determinantes proximais de Mosley e Chen (1984). Neste, fatores socioeconômicos e
características da comunidade influenciam o nível de mortalidade infantil observado por meio
de sua atuação sobre os determinantes proximais, os quais podem não ser observados.

Assim, definiram-se variáveis que captassem as dimensões consideradas como relevantes na
literatura para explicar a mortalidade infantil: educação, nível de infraestrutura de saúde,
renda, desigualdade, grau de urbanização e serviços de infraestrutura para o domicílio.
Entretanto, como a análise teve como observações as unidades espaciais dadas pelas AMCs, e
a mortalidade infantil apresentava um claro padrão de dependência espacial, foram utilizados
controles e métodos para considerar esta questão.

Dentro da literatura de econometria espacial, o método do filtro espacial mostrou-se adequado
para o caso estudado, de cross-sections para três anos, nas quais não se tinha uma hipótese
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forte para assumir algum tipo específico de modelo espacial. Assim, como as variáveis
dependentes mencionadas anteriormente e os efeitos de vizinhança das variáveis de
infraestrutura de saúde e urbanização não foram suficientes para resolver o problema de
dependência espacial, o método do filtro espacial inseriu autovetores da matriz de pesos
espaciais na regressão, permitindo que, após limpar os resíduos de qualquer tipo de
autocorrelação, os coeficientes da regressão por MQO se tornassem consistentes e
assintoticamente eficientes.

Os resultados obtidos pelos modelos estimados para 1980, 1991 e 2000 indicam que houve
uma mudança ao longo do tempo dos principais determinantes da mortalidade infantil no
Brasil. Se na década de 1980 as variáveis de infraestrutura de saúde tinham algum poder
explicativo, em 1991 e em 2000 este se reduz até se tornar não significativo. Em
contrapartida, as variáveis socioeconômicas de maneira geral têm um aumento do nível de
explicação em relação às demais variáveis dependentes.

Um dos principais fatores que explicam esta mudança é que a taxa de mortalidade infantil na
maior parte do país atingiu um nível baixo em demasia que não é afetado significativamente
por políticas que ampliem a infraestrutura de hospitais e leitos. A partir de certo ponto, a
mortalidade passa a ser reduzida mais significativamente por melhorias na prevenção familiar
que ajudem a evitar doenças respiratórias, infecciosas, causadas por deficiência nutricional,
entre outras possibilidades. Portanto, uma política que almeje reduzir ainda mais os níveis de
mortalidade deve oferecer condições mais favoráveis às famílias para que estas consigam
evitar tais problemas. A ampliação do acesso à rede de esgoto, disseminação da educação e
redução da pobreza se destacam entre as possibilidades de atuação governamental.

Vale destacar que outras dimensões da saúde, tais como aquelas medidas pela expectativa de
vida, podem ser ainda afetadas significativamente pela ampliação da infraestrutura médicohospitalar. Cabe empreender outros estudos para averiguar esta hipótese.

Outro aspecto interessante que pode ser observado nos resultados é o de que há um efeito de
espraiamento dos benefícios da ampliação da infraestrutura de saúde. Isso é captado pelas
defasagens espaciais incluídas no modelo, e significa que avaliações de custo-benefício de
gastos em saúde devem considerar esta dimensão adicional.
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O grau de urbanização, incluído em nível e em defasagem espacial, não é significativo
localmente para explicar a mortalidade infantil observada. Isto porque esta é uma variável
diretamente correlacionada com outras dimensões já consideradas no modelo, tais como o
acesso ao saneamento público e a taxa de analfabetismo feminina, que captam pelo menos em
parte o efeito da urbanização. Porém, a defasagem espacial do grau de urbanização é
significativa para os três anos para explicar a redução da mortalidade infantil, ou seja, locais
próximos a centros urbanos apresentam taxas de mortalidade inferiores a locais distantes,
mantidas as demais características constantes. Isto reflete o fato de que as defasagens
espaciais das demais variáveis mencionadas não foram incluídas.

Este estudo buscou contribuir para ampliar a discussão quanto aos determinantes do
desenvolvimento regional, medido pela taxa de mortalidade infantil. O tratamento espacial
aqui utilizado se mostra mais adequado do que as soluções adotadas em outros trabalhos (tais
como a inclusão de dummies regionais), pois permite que toda a dependência espacial seja
controlada. Os coeficientes estimados por MQO, que seriam inconsistentes e/ou não eficientes
de outra forma, tornam-se adequados e podem ser analisados plenamente quanto ao seu valor
e nível de significância.

Estimular a melhoria das condições de saúde dos indivíduos permite que eles possam ampliar
suas oportunidades na vida. Como apontado por Amartya Sen, há uma dependência entre as
capabilities, que faz com que o estímulo a uma delas amplie outras dimensões
simultaneamente. Apesar das expressivas reduções da mortalidade infantil observadas nas
últimas décadas no país como um todo, ainda há uma grande possibilidade de melhora,
principalmente nas áreas mais atrasadas. Como foi visto, ampliar as condições de prevenção
familiar parece ser uma das formas mais eficazes de promover este objetivo e desenvolver
ainda mais o país.

5.2

Futuros estudos

O presente trabalho optou pela utilização de modelos cross-section para cada um dos anos
com informações disponíveis. Existe uma perda relevante em comparação com o que se
poderia obter, por exemplo, por meio de uma análise de painel. Entretanto, vale ressaltar que
no caso de um painel, o método do filtro espacial implicaria na hipótese de que a estrutura de
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dependência espacial seria a mesma durante as três décadas, ou seja, os autovetores
significativos seriam escolhidos apenas uma vez. A análise preliminar dos dados indica que
talvez esta não seja uma hipótese adequada, dado que o padrão espacial e a distribuição dos
erros variaram muito ao longo do tempo. Desta forma, optou-se pela utilização do modelo
mais simplificado de cross-section.

Contudo, vale empreender um exercício para comparar de que forma uma modificação da
estruturação da estimação altera os resultados e agrega mais informações ao conhecimento
dos determinantes da mortalidade infantil. Portanto, um trabalho futuro poderá investigar de
que forma os resultados se alterariam caso fosse utilizado o método do filtro espacial sob um
modelo de dados em painel.

Outra extensão natural deste trabalho é a estimação do modelo utilizando outras matrizes de
pesos espaciais. Alguns exemplos de conceitos de vizinhança subjacentes a tais matrizes
seriam: o inverso da distância entre os centroides das AMCs (estabelecendo um limite
máximo para a distância dentro da qual outras unidades seriam vizinhas); k vizinhos mais
próximos; incluindo a primeira e a segunda ordem de contiguidade da matriz Queen, entre
outros.

Adicionalmente, conforme novas informações censitárias forem disponibilizadas, será
possível construir modelos mais completos, que abarquem também informações de saúde que
passaram a ser coletadas apenas em meados da década de 1990. Assim, será possível
comparar ao menos dois períodos de tempo (2000 e 2010), possivelmente incluindo
determinantes proximais da mortalidade infantil nos modelos.

Esta área de conhecimento carece ainda de maior esforço por parte dos pesquisadores, pois
implica em prescrições de políticas essenciais para gerar maior qualidade de vida à população.
Partindo deste pressuposto, contribuições tais como as deste trabalho possuem um valor
intrínseco.
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ANEXOS

Tabela A 1 – Correlação simples entre o logaritmo da taxa de mortalidade infantil e as variáveis
dependentes.

log(mi80) log(mi91) log(mi00)
estabpub
estabpriv
leitopub
leitopriv
saneamento (t-1)
Gini
pobreza
analf_fem
popurb
W*estabpub
W*estabpriv
W*leitopub
W*leitopriv
W*popurb

-0.023
-0.260
-0.004
-0.240
-0.266
-0.164
0.695
0.701
-0.256
0.013
-0.449
-0.010
-0.467
-0.456

0.102
-0.296
0.027
-0.285
-0.446
0.004
0.823
0.804
-0.338
0.155
-0.450
0.071
-0.484
-0.541

0.142
-0.318
0.101
-0.281
-0.521
0.318
0.782
0.788
-0.367
0.203
-0.492
0.216
-0.466
-0.583

Tabela A 2 – Teste de multicolinearidade para as variáveis utilizadas.
1980
Variável
pobres80
analff80
filtro_lmi80
W*leitopri80
W*estabpri80
leitopri80
estabpri80
W*popurb80
saneam70
W*estabpub80
estabpub80
popurb80
gini80
W*leitopub80
leitopub80

1991
VIF
4.34
3.53
2.12
1.96
1.88
1.60
1.59
1.58
1.52
1.43
1.41
1.17
1.14
1.04
1.02

Variável
pobres91
analff91
W*estabpri91
filtro_lmi91
W*leitopri91
W*popurb91
saneam80
estabpri91
leitopri91
W*estabpub91
estabpub91
popurb91
gini91
W*leitopub91
leitopub91

2000
VIF
5.02
4.21
1.99
1.85
1.73
1.69
1.65
1.58
1.41
1.38
1.35
1.23
1.11
1.05
1.05

Variável
pobres00
analff00
W*estabpri00
W*leitopri00
saneam91
estabpri00
W*popurb00
leitopri00
filtro_lmi00
W*estabpub00
estabpub00
gini00
W*leitopub00
popurb00
leitopub00

VIF
5.05
4.00
2.02
1.88
1.83
1.80
1.77
1.63
1.53
1.39
1.38
1.32
1.25
1.23
1.15
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Tabela A 3 – Teste de heteroscedasticidade de White para os modelos estimados (H0: variância constante).

1980
1991
2000

Modelo sem filtro
Graus de
Qui-quadrado
Liberdade
454,68
119
301,23
119
349,91
119

p-valor
0,000
0,000
0,000

Modelo com filtro
Graus de
Qui-quadrado
p-valor
Liberdade
200,98
135
0,000
238,98
135
0,000
321,54
135
0,000
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Filtro espacial

(a)

(b)

(c)

Ilustração A.1 – Filtro espacial para 1980 (a), 1991 (b) e 2000 (c).
Fonte: Elaboração própria.
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Analisando a Ilustração A.1, percebe-se que o filtro espacial pode dar uma indicação de qual
variável está sendo omitida no modelo. Assim, tal variável ou conjunto de variáveis
apresentaria um padrão espacial consideravelmente concentrado em 1980, progressivamente
desconcentrando até atingir o padrão observado em 2000. Vale ressaltar que os desvios
padrões de cada ano representado nos mapas possuem valores distintos: em 1980, de 0,384;
em 1991, de 0,246; e em 2000, de 0,275. Assim, mais uma vez há um indício de que em 1980
a disparidade regional do filtro seria mais elevada, com clusters espaciais bem definidos, e em
2000 os valores apresentam uma dispersão menor ao redor da média.

O exame detalhado dos mapas apresentados neste Anexo permite a formulação de conjecturas
acerca das variáveis que seriam candidatas à inclusão no modelo. Assim, além de garantir que
os coeficientes estimados da regressão sejam não-viesados e eficientes, o filtro espacial
também gera um resultado interessante para a formulação de hipóteses para futuros estudos.

