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RESUMO 

 

Em meados da década de 1990, o Ministério da Saúde deu início ao processo de mudança de um 

modelo assistencial tradicional para um sistema de atenção básica, focado na prevenção e no 

acompanhamento constante da população usuária que prioriza a promoção, proteção e 

manutenção da saúde, criando assim o Programa de Saúde da Família (PSF), em 1994, que 

posteriormente receberá o nome de Estratégia de Saúde da Família (ESF).  A ESF tem papel 

relevante na prevenção e no acompanhamento constante das famílias e é orientado pelos 

princípios de universalidade, equidade, hierarquização e integralidade da atenção. Embora a 

avaliação da ESF no contexto da política de saúde no saúde no Brasil seja relevante, evidências 

sobre o acesso a esses serviços no estado de Minas Gerais são escassas. Foi nesta perspectiva que 

se desenvolveu o estudo Equidade na saúde: o Programa de Saúde da Família em Minas Gerais, 

visando analisar a equidade na utilização efetiva de serviços oferecidos pela ESF. Neste contexto, 

a pesquisa é inédita na literatura empírica brasileira, uma vez que as informações coletadas 

permitem a análise da equidade através de diversos marcadores de saúde e de utilização dos 

serviços de saúde para quatro grupos populacionais investigados. Esse artigo tem como principal 

objetivo discutir a equidade na cobertura da ESF, utilizando dados primários obtidos das 

entrevistas domiciliares conduzidas no estado de Minas Gerais. Os resultados encontrados 

reforçam a ideia de que o sistema de saúde público no Brasil é um mecanismo de redução das 

desigualdades socioeconômicas de acesso a serviços de saúde e a ESF tem sido claramente a 

estratégia mais explícita para alcançar esse objetivo.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1988, o Estado brasileiro assumiu a 

responsabilidade pela oferta e financiamento de todos os serviços de saúde pública. Desde então, 

diversas políticas têm sido implementadas e operacionalizadas, buscando garantir uma oferta 

mais eficiente e equitativa (MEDICI, 2011). A equidade no acesso aos serviços de saúde é uma 

preocupação presente nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento. De acordo com 

o princípio de equidade, o acesso aos serviços de saúde deve ocorrer de acordo com a 

necessidade de cuidados, independentemente da condição socioeconômica dos indivíduos
 

(CULYER & WAGSTAFF, 1993; BRAVERMAN, 2006). Contudo, a heterogeneidade regional e 

socioeconômica brasileira gera impacto no perfil de utilização e na qualidade dos serviços 

oferecidos. 

 No Brasil, diversos estudos analisaram a presença de desigualdades socioeconômicas no 

acesso aos cuidados com a saúde (TRAVASSOS et al., 2000; NUNES et al., 2001; NERI & 

SOARES, 2002; TRAVASSOS et al., 2006; CAMPINO et al., 1999; ALMEIDA et al., 2000; 

VIACAVA et al., 2001; SZWARCWALD et al., 2010). A maioria dos trabalhos utilizou 

informações domiciliares com abrangência nacional, em que o acesso foi mensurado por medidas 

de utilização ou pela procura pelos serviços de saúde. As principais fontes de informação foram: 

Pesquisa sobre Padrão de Vida – PPV,1996/97 (TRAVASSOS et al., 2000; CAMPINO et al., 

1999), Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição, 1989 (TRAVASSOS et al., 2000; ALMEIDA 

et al., 2000), e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 1998 e 2003 (NERI & 

SOARES, 2002; TRAVASSOS et al., 2006; VIACAVA et al., 2001). O status socioeconômico 

foi medido, principalmente, por variáveis de renda e escolaridade. A desigualdade social no 

acesso foi analisada para os serviços de saúde como um todo (TRAVASSOS et al., 2006; 

ALMEIDA et al., 2000; VIACAVA et al., 2001; SZWARCWALD et al., 2010) ou segundo o 

tipo de cuidado: cuidados preventivos e curativos (NERI & SOARES, 2002; CAMPINO et al., 

1999), ambulatoriais ou hospitalares (TRAVASSOS et al., 2000; NORONHA & ANDRADE; 

2005; CASTRO et al., 2005; IBGE/PNAD, 1998; IBGE/PNAD, 2008). Alguns estudos 

estratificaram a análise considerando a presença de cobertura privada de seguro (TRAVASSOS 

et al., 2000; NUNES et al., 2001; NERI & SOARES, 2002; SZWARCWALD et al., 2010; 

IBGE/PNAD, 1998; IBGE/PNAD, 2008). Essa distinção é importante, uma vez que o sistema de 

saúde brasileiro é constituído também do setor de saúde suplementar o que permite dupla entrada 

no sistema, principalmente, para grupos sociais mais favorecidos. Este desenho institucional pode 

alimentar a desigualdade no acesso aos serviços de saúde.  

 Os principais resultados encontrados na literatura nacional revelaram a presença de 

desigualdades no acesso aos serviços de saúde no País muito embora foram encontradas 

evidências de redução dessa desigualdade nos últimos anos (IBGE/PNAD, 1998; IBGE/PNAD, 

2008) e entre as regiões (TRAVASSOS et al., 2000; TRAVASSOS et al., 2006). Essa 

desigualdade foi mais acentuada para cuidados preventivos. Segundo esses estudos, indivíduos 

mais pobres procuraram menos cuidado preventivo em relação aos mais ricos. A ausência de 

desigualdade social foi observada entre indivíduos em estado de morbidade mais severa: em 

situações de maior necessidade, especialmente de cuidados curativos, os indivíduos obtiveram os 

serviços independentemente da posição socioeconômica
 
(NERI & SOARES, 2002; VIACAVA et 

al., 2001; SZWARCWALD et al., 2010).  

 Embora, diversos trabalhos (MACINKO & LIMA COSTA, 2011; SOUZA, 2008; ASSIS 

et al, 2007; ESCOREL et al.,) afirmam que a ESF contribui na ampliação do acesso aos serviços 

de saúde, não existem ainda estudos que avaliem a ESF como um instrumento na redução das 
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desigualdades, sobretudo para o estado de Minas Gerais. Os estudos existentes sobre a ESF estão 

focados em avaliar o impacto da estratégia nos indicadores de saúde - em especial, mortalidade 

infantil (MACINKO, GUANAIS e SOUZA, 2005; ROCHA & SOARES, 2009) e geral (ROCHA 

& SOARES, 2009) - e no acesso a outros serviços (MACINKO e LIMA-COSTA, 2012) e 

internações evitáveis (MACINKO et al., 2010). Ademais, foram observados efeitos positivos e 

significativos da ESF, contribuindo para reduzir a mortalidade, principalmente a infantil 

(MACINKO, GUANAIS e SOUZA, 2005; ROCHA & SOARES, 2009; MENDONÇA et al, 

2012), e hospitalizações evitáveis por cuidado ambulatorial (Macinko et al., 2010). Além disso, o 

programa tem propiciado uma melhora no acesso a outros serviços, tais como, consultas médicas 

e consultas odontológicas e medicamentos necessários (MACINKO e LIMA-COSTA, 2012).  

 Na perspectiva de se buscar novas informações que contribuísse para a avaliação da 

Estratégia de Saúde da Família no contexto de política de saúde, que se desenvolveu o estudo 

Equidade na saúde: Programa de Saúde da Família em Minas Gerais, visando analisar a equidade 

na utilização efetiva de serviços oferecidos pelo Programa de Saúde da Família. A pesquisa foi 

realizada com base em inquéritos domiciliares realizados com crianças, gestantes, idosos e 

mulheres em idade reprodutiva. A amostra é representativa da população de Minas Gerais para os 

quatro grupos-alvo investigados. Trata-se de um desenho amostral probabilístico no nível de 

domicílio, sendo investigados todos os indivíduos pertencentes aos grupos-alvo. Foram sorteados 

173 municípios nas 13 macrorregiões de saúde do estado. A pesquisa foi conduzida no segundo 

semestre de 2012. Foram investigados os principais marcadores da atenção primária para cada 

grupo-alvo, incluindo avaliação do estado de saúde, a utilização dos serviços e as características 

socioeconômicas. 

 O objetivo deste artigo é portanto discutir os diferenciais regionais e socioeconômicos da 

cobertura da Estratégia Saúde da Família em Minas Gerais, pautando-se na preocupação com o 

princípio da equidade e com o reconhecimento de que o acesso deve ser garantido a todos os 

grupos socioeconômicos e marcando o compromisso com a consolidação do Programa de Saúde 

da Família como “porta de entrada” para o sistema público de saúde 

 

A ATENÇÃO PRIMÁRIA NO BRASIL E A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA  

 

 Em meados da década de 1990, o Ministério da Saúde deu início a um processo de 

mudança no SUS, passando de um modelo assistencial tradicional centrado na doença e no 

cuidado médico individualizado, para um modelo que prioriza a atenção básica. Enquanto o 

modelo anterior de assistência, o foco é no cuidado curativo e hospitalocêntrico, o novo modelo é 

focado na promoção, prevenção e acompanhamento constante da população usuária. Como 

reflexo dessa mudança, em 1994, o Programa de Saúde da Família foi criado (FUHRMANN, 

2003; LENTSCK et al., 2010; MINISTERIO DA SAÚDE, 2006). O PSF é uma extensão do 

Programa Saúde em Casa, implementado como pilto em alguns municípios brasileiros, 

principalmente das regiões Norte e Nordeste. A partir de 1998, o programa passou a se configurar 

em uma estratégia nacional para o cuidado com a atenção básica à saúde (ROCHA & 

MEDEIROS, 2008) e em 2006, através da Portaria nº648, de 28 de março que aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica, o PSF assume a nomenclatura de Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), A ESF atualmente se configura como a principal iniciativa de atenção primária 

desenvolvida no âmbito do SUS.  

 A ESF deve estabelecer responsabilidades entre o Estado e a população, sendo a família e 

a unidade domiciliar o foco central das políticas públicas de saúde (BRASIL, 1997; BORNTEIN 

& STOTZ, 2008; GOMES et al., 2009).  Tais políticas devem abranger a atenção básica, desde o 
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recém-nascido até o idoso, considerados saudáveis ou doentes (BRASIL, 1997; MARQUES & 

SILVA, 2004). A estratégia de cuidado é baseada na formação de equipes multiprofissionais 

distribuídas entre os municípios de acordo com o tamanho da população. As equipes trabalham 

de forma inter e multidisciplinar, sendo compostas por médico de família, enfermeiro, auxiliar de 

enfermagem e, no mínimo, de 4 a 12 agentes comunitários de saúde (ACS), além de outros 

profissionais, que podem ser incorporados de acordo com as necessidades locais (BRASIL, 1997; 

MARQUES & SILVA, 2004). É responsabilidade das equipes o monitoramento da saúde, em 

nível de atenção primária, da população adscrita correspondente à área geográfica de abrangência 

da Unidade Básica de Saúde (UBS), por meio de visitas domiciliares sistemáticas (BRASIL, 

1997; MANDÚ et al., 2008). Cada equipe de saúde é responsável por até 800 famílias em uma 

região geográfica adscrita (SES-MG, 2013). As equipes da ESF devem ser capazes de detectar 

rapidamente sintomas de doenças e de direcionar cada caso ao cuidado específico. Ademais, são 

promovidas atividades de promoção à saúde e prevenção de agravos, como: incentivo à 

vacinação de crianças, acompanhamento de pré-natal para as mulheres grávidas, e cuidados 

especiais aos portadores de diabetes e de pessoas com problemas coronarianos ou hipertensas. 

São também realizadas orientações a respeito de higienização pessoal e da casa, na tentativa de 

evitar doenças infecciosas e a proliferação de agentes transmissores de bactérias ou vírus 

(ROCHA e SOARES, 2008). 

 A ESF tem papel relevante na prevenção e no acompanhamento constante das famílias e o 

atendimento da população deve seguir estratégias estabelecidas no sistema público de saúde 

brasileiro, orientado pelos seguintes princípios: universalidade, equidade, hierarquização e 

integralidade da atenção.  

 Tendo em vista a dificuldade de implementar a ESF nos grandes centros urbanos, o 

Ministério da Saúde (MS) vem concentrando esforços, desde o ano 2000, para induzir a 

expansão, com qualidade, do programa em regiões de aglomerados urbanos. Segundo o 

Ministério da Saúde (2013), a cobertura da ESF vem crescendo ao longo dos últimos anos, 

passando de 31,92% em 2002 para 55,78% em 2013. Em Minas Gerais, a cobertura cresceu de 

38,45% para 70,86% no mesmo período. Ademais, Belo Horizonte está entre as capitais de maior 

cobertura populacional, com uma abrangência superior a 70% em 2013.  

 Apesar dos avanços em termos da expansão da cobertura, Lima-Costa, Turci e Macinko 

(2013) afirmam que a ESF ainda enfrenta múltiplos desafios. A importância de se abordar os 

desafios que ainda se colocam para a ESF perpassa as ações para se garantir o acesso a serviços 

de saúde de qualidade. Alguns destes obstáculos apresentam-se como mais significativos e 

exigem ações corretivas em caráter de urgência, para que o futuro da ESF seja fortalecido. Dentre 

estes, pode-se destacar o modelo de atenção adotado no País. O Brasil é marcado por uma dupla 

carga de doenças, com predomínio de doenças crônicas (MENDES, 2002). Apesar da adoção da 

ESF e da predominância das doenças crônicas no quadro sanitário do país, o modelo de sistema 

de saúde vigente ainda é voltado para a atenção a condições agudas (MENDES, 2002). 

Sabidamente, o modelo direcionado para intervenção nas condições agudas não é capaz de 

sustentar resultados sanitários satisfatórios quando tem de lidar com condições crônicas (OMS, 

2003).   

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS 

  

 Minas Gerais é uma Unidade Federativa da região Sudeste do Brasil, com cerca de 20 

milhões de habitantes, distribuídos em seus 853 municípios e ocupa uma área superior a 580 mil 

km
2
. Em 2010, possuía o terceiro maior Produto Interno Bruto do Brasil, superado apenas por 
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São Paulo e Rio de Janeiro. Por outro lado, em termos per capita, o estado ocupava a nona 

posição no mesmo ano, com o PIB per capita anual em torno de R$10.700,00. Nas duas últimas 

décadas o estado passou por mudanças demográficas e socioeconômicas importantes, 

caracterizadas, sobretudo, pela redução da desigualdade e da pobreza. Entre os anos de 1990 e 

2009, o Coeficiente de Gini, utilizado para medir a desigualdade de renda, reduziu de 0,63 para 

0,54, representando uma queda de 19% do nível de desigualdade no estado.  Essa redução foi 

maior que a média nacional de 12% para o mesmo período. Ademais, a taxa de pobreza em 

Minas Gerais variou de 38,27% para 12,05% nesse mesmo período, configurando uma redução 

de 70% (IPEA, 2011).  

 Contudo, as desigualdades socioeconômicas entre as regiões ainda são expressivas. Há 

uma coexistência no estado de uma região dinâmica, moderna e com indicadores 

socioeconômicos de alto nível e em estágios mais avançados da transição demográfica e 

epidemiológica, com localidades atrasadas, estagnadas, com altas taxas de mortalidade infantil e 

materna e que não fornecem condições mínimas de vida para a sua população.  

 

BANCO DE DADOS E SELEÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

Banco de dados 

 

 Foram utilizados os microdados da pesquisa Equidade na saúde: um estudo a partir do 

Saúde em Casa em Minas Gerais  realizada no ano de 2012 através do Grupo de Estudos em 

Economia da Saúde e Criminalidade (GEESC) do Centro de Desenvolvimento e Planejamento 

Regional (CEDEPLAR), e, Observatório de Recursos Humanos em Saúde, em parceria com a 

Secretaria de Estado da Saúde e Minas Gerais (SES/MG). 

 O objetivo da pesquisa foi analisar a equidade na utilização de cuidados com a saúde 

promovidos no âmbito do Programa Saúde da Família (PSF) em Minas Gerais utilizando 

marcadores específicos para alguns grupos alvos prioritários: crianças abaixo de 5 anos, mulheres 

de 25 a 59 anos, gestantes em qualquer faixa etária e idosos acima de 60 anos.   Foram 

consideradas gestantes as mulheres que tiveram filhos até 5 anos que antecedem a data da 

entrevista de forma a considerar todo o período gestacional. Foram investigados os principais 

marcadores da atenção primária para cada grupo-alvo, incluindo avaliação do estado de saúde, a 

utilização dos serviços e as características socioeconômicas dos domicílios.   

 Os domicílios foram selecionados previamente, de modo que a amostra fosse  

probabilística ao nível do domicílio sendo representativa da população urbana residente em áreas 

adstritas à ESF em todo o estado de Minas Gerais, sendo que a distribuição de domicílios 

amostrados em cada macrorrregião de saúde deveria proporcional ao número de equipes. Maiores 

detalhes sobre o desenho da amostra estão em Andrade et al (2013). Foram sorteados 10.311 

domicílios nas áreas potencialmente adscritas as Equipes do ESF, construída no âmbito da 

pesquisa e deste total, 6.797 domicílios foram entrevistados. Os 3.514 domicílios restantes, ou 

não possuíam algum morador do grupo-alvo, ou o endereço sorteado era não existente ou houve 

recusa em participar da pesquisa. Contudo, a taxa de recusa total foi baixa (7,57%). 

 A amostra final da pesquisa é constituída por 1758 crianças de 0 a 5 anos, 5726 mulheres 

de 25 a 59 anos, 1420 mulheres de 13 a 45 anos que tiveram filhos vivos nos últimos cinco anos 

(gestantes) e 3629 idosos acima de 60 anos. 
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Variáveis utilizadas 

 

 O objeto de estudo desse artigo é a cobertura da Estratégia Saúde da Família nos 

domicílios pertencentes a área potencialmente adscrita as Equipes da ESF no estado de Minas 

Gerais. Essa cobertura será  mensurada aqui através das visitas do profissionais de saúde da ESF 

no domicilio. Ou seja, um domicílio é considerado como coberto pelo programa caso o mesmo 

tenha recebido pelo menos uma visita nos 12 meses que antecedem a data da entrevista de 

qualquer profissional de saúde da ESF, incluindo os agentes comunitários de saúde (ACS), 

auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiro, médicos e outros.  

 O indicador de condições socioeconômica utilizado foi gerado a partir da proposição do. 

Critério de Classificação Econômica Brasil (ABEP, 2011), que enfatiza o poder de compra dos 

domicílios. Nessa metodologia são atribuídos pontos à posse de bens específicos e ao grau de 

instrução máxima do domicilio e o somatório desses pontos gera um score de riqueza, que 

posteriormente foi dividido em classes, classe A-B, classe C e classe D-E.  

 A análise de equidade foi realizada tanto para o total de domicílios entrevistadas, como 

estratificada para os grupos alvos e para as macrorregiões de saúde do estado. Foram 

considerados domicílios com mulheres em idade reprodutiva, domicílios com mulheres com 

diabetes e hipertensão, domicílios com crianças e com crianças portadoras de doenças crônicas 

(doenças respiratórias, anemia, desnutrição e diarreia persistente), domicílios com idosos e 

domicílios com idosos com diabetes e hipertensão. 

 Atualmente, o estado está dividido em 13 macrorregiões de  saúde: Centro, Centro-Sul, 

Jequitinhonha, Leste, Leste do Sul, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Sudeste, Sul, Triângulo do 

Norte e Triângulo do Sul. Tais regiões funcionam como uma base territorial de planejamento da 

atenção à saúde, em função da possibilidade de oferta e de acesso a serviços de saúde 

ambulatoriais e hospitalares de maior tecnologia (SILVA e RAMIRES, 2010). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

Índice de Concentração  

 

 O Índice de Concentração (IC) é derivado da literatura de distribuição de renda e fornece 

uma medida sintética da extensão da desigualdade social em saúde. O IC mede a relação entre a 

proporção acumulada da população ordenada de forma crescente pelo nível sócio econômico 

contra a proporção acumulada de indivíduos de acordo com utilização ou acesso a serviços de 

saúde (O’DONNELL et al., 2008). Os valores do IC variam entre -1 e 1. Um valor igual a zero 

indica ausência de desigualdade social enquanto valor igual a 1 ou -1 indica que somente os 

indivíduos mais ricos ou mais pobres, respectivamente, apresentam o atributo de saúde analisado. 

Portanto, IC positivo indica que a utilização dos serviços está concentrada entre os indivíduos 

mais ricos e IC negativo indica concentração entre os mais pobres. 

 

Curva de concentração 

 

 A representação gráfica do IC é a Curva de Concentração (CC). Similarmente à curva de 

Lorenz, a área delimitada pela curva e pela diagonal mede o IC. A diagonal representa perfeita 

igualdade na distribuição dos serviços de saúde entre os grupos socioeconômicos. Se a CC 

posiciona-se abaixo da diagonal, o IC é positivo. Se a CC posiciona-se acima da diagonal, o IC é 

negativo. Quando a CC coincide com a diagonal, o IC é zero. A Curva de Concentração pode 
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também cruzar a diagonal. Quando isso ocorre, a área acima da diagonal pode compensar a área 

abaixo da diagonal resultando em um índice de concentração que subestima a iniquidade. Nesse 

caso é importante analisar o comportamento do IC conjuntamente ao gráfico da CC.  

 

RESULTADOS  

 

 Dos 6797 domicílios entrevistados dentro das áreas de abrangência potencial da ESF, 

87,53% declararam ter recebido pelo menos uma visita de algum profissional do ESF nos 12 

meses anteriores a data da entrevista, sendo que os domicílios cobertos receberam em média 

10,40 visitas durante o período. Contudo, de acordo com a TABELA 1, podemos perceber a 

existência de uma disparidade regional da cobertura da ESF em Minas Gerais. Nas macrorregiões 

de saúde nas quais a ESF é mais consolidada, a taxa de visitação é em torno de 90%, com 

destaque para a macrorregião Norte, na qual 93,16% dos domicílios foram visitados. Por outro 

lado, na macrorregião Centro, somente 77,86% dos domicílios receberam alguma visita, o que 

indica a fragilidade do programa na região. 

 

TABELA 1 

Distribuição dos domicílios entrevistados por visitação da ESF, segundo macrorregiões de 

saúde - Minas Gerais, 2012 

          

 MACRORREGIÕES DE SAÚDE 
NÃO VISITADOS VISITADOS 

n % N % 

CENTRO 116 22,14 408 77,86 

CENTRO-SUL 68 10,64 571 89,36 

JEQUITINHONHA 61 9,78 563 90,22 

LESTE 52 13,30 339 86,70 

LESTE DO SUL 54 11,04 435 88,96 

NORDESTE 60 14,78 346 85,22 

NOROESTE 60 9,00 607 91,00 

NORTE 37 6,84 504 93,16 

OESTE 48 9,07 481 90,93 

SUDESTE 47 12,67 324 87,33 

SUL 65 12,87 440 87,13 

TRIÂNGULO DO NORTE 100 17,45 473 82,55 

TRIÂNGULO DO SUL 79 14,79 455 85,21 

TOTAL 847 12,47 5,946 87,53 

 Fonte: Pesquisa Equidade na saúde: Programa de Saúde da Família em Minas Gerais (2012) 

 

 Por outro lado, podemos notar que domicílios das classes de riqueza menos favorecidas 

são mais cobertos pelo programa do que os domicílios das classes mais favorecidas. Ao todo 75, 

14% dos domicílios das classes A-B declararam ter recebido pelo menos uma visita dos 

profissionais da ESF nos 12 meses anteriores a pesquisa, enquanto, 88, 17% dos domicílios das 

classes D-E declararam ter recebido as visitas durante o mesmo período. O índice de 

concentração é estatisticamente significativo a um nível de 1% e indica uma leve desigualdade 

em favor dos mais pobres, mesmo quando controlamos pelos diferenciais regionais (GRÁFICO 
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1). Uma vez que a ESF é a "porta de entrada" para o sistema público, através do cuidado 

preventivo e da atenção primária, essa desigualdade em favor dos pobres pode ser considerada 

como uma política equitativa de saúde, uma vez que está focalizada naqueles indivíduos que 

muitas vezes não tem condições de pagar diretamente por serviços de saúde, contribuindo para 

um acesso também mais equitativo a tais serviços. 

 

 

GRÁFICO 1 

Curvas de concentração para visitas dos profissionais de saúde da ESF nos 12 meses 

anteriores a data da entrevista - Minas Gerais, 2012 

 
Fonte: Pesquisa Equidade na saúde: Programa de Saúde da Família em Minas Gerais (2012) 

 

 

 Porém, os diferenciais socioeconômicos na cobertura da ESF não são observados em 

todas as macrorregiões de saúde do estado, tal como pode ser visto na TABELA 2. Somente nas 

macrorregiões Centro, Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sul, o índice de concentração da cobertura é 

estatisticamente significativo e indica uma pequena desigualdade em favor das classes mais 

pobres. As curvas de concentração para essas macrorregiões podem ser visualizadas no 

GRAFICO 2. 
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TABELA 2 

Índice de concentração (IC) e taxa de visitação dos domicílios pelos profissionais de saúde 

da ESF nos 12 meses anteriores a data da entrevista por classe de riqueza, segundo 

macrorregiões de saúde - Minas Gerais, 2012 

                  

MACRORREGIÕES  
CLASSE A-B CLASSE C CLASSE D-E 

IC 
n % N % n % 

CENTRO 74 60.08 216 81.82 118 84.59 -0.0615 *** 

CENTRO-SUL 125 89.33 371 89.75 75 91.78 -0.0028 NS 

JEQUITINHONHA 123 87.34 267 93.72 173 89.83 -0.0006 NS 

LESTE 70 81.79 168 84.66 101 84.01 0.0017 NS 

LESTE DO SUL 94 86.54 214 90.85 127 89.88 -0.0050 NS 

NORDESTE 32 73.18 163 82.01 150 91.38 -0.0286 ** 

NOROESTE 147 84.12 305 90.33 152 93.62 -0.0238 *** 

NORTE 88 89.74 250 92.77 165 96.04 -0.0102 NS 

OESTE 134 90.32 252 90.90 95 88.41 0.0038 NS 

SUDESTE 61 77.71 177 85.00 86 92.19 -0.0311 ** 

SUL 123 76.60 210 90.41 107 88.99 -0.0356 *** 

TRIÂNGULO DO NORTE 45 90.56 207 77.85 221 89.33 -0.0098 NS 

TRIÂNGULO DO SUL 29 78.49 202 86.51 224 85.47 -0.0014 NS 

 

Fonte: Pesquisa Equidade na saúde: Programa de Saúde da Família em Minas Gerais (2012) 

 

 

 O Centro além de ser a região de menor cobertura da Estratégia Saúde da Família, 

também apresenta as maiores disparidades  de cobertura, de modo que embora somente 60,08% 

dos domicílios das classes A-B receberam pelo menos uma visita dos profissionais no período de 

análise, 84,59% dos domicílios das classes D-E receberam pelo menos um visita. Nas 

macrorregiões, Centro-Sul, Jequitinhonha, Leste, Leste do Sul, Norte, Oeste, Triangulo do Norte 

e Triangulo do Sul, o índice de concentração não foi significativo, de modo que as evidências 

apontam para uma equidade socioeconômica na cobertura da ESF nessas regiões. 
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GRÁFICO 2 

Curvas de concentração para visitas dos profissionais de saúde da ESF nos 12 meses 

anteriores a data da entrevista, por macrorregião de saúde
1
 - Minas Gerais, 2012 

 

 
Fonte: Pesquisa Equidade na saúde: Programa de Saúde da Família em Minas Gerais (2012) 

Nota: 
1
 Somente para as macrorregiões com IC significativo 

 

 

 É interessante notar que a desigualdade socioeconômica, ainda que pequena, está presente 

na cobertura de todos os grupos alvos (TABELA 3), com índice de concentração estatisticamente 

significativos e indicando mais uma vez que a desigualdade nas visitas é em favor dos domicílios 

mais pobres, mesmo quando controlado pelos diferenciais regionais, como podemos ver no 

GRÁFICO 3, GRÁFICO 4 e GRÁFICO 5. Em média, 82,92% dos domicílios com pelo menos 

uma mulher em idade reprodutiva receberam pelo menos uma visita, porém a diferenças entre as 

classes A-B  e as classes D-E é de quase 10%. Essa desigualdade é ainda mais acentuada no caso 

das mulheres com diabetes e hipertensão. Enquanto 66,62% dos domicílios com mulheres com 

diabetes das classes A-B recebem visita da ESF, 92,83% dos domicílios das classes D-E 

receberam pelo menos uma visita no mesmo período. 
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TABELA 3 

Índice de concentração (IC) e taxa de visitação dos domicílios pelos profissionais de saúde da ESF nos 12 meses anteriores a 

data da entrevista por classe de riqueza, por domicílios com grupos-alvos - Minas Gerais, 2012 
 

                      

  

  

CLASSE A-B CLASSE C CLASSE D-E TOTAL 

IC SEM CONTROLE 

DE 

MACRORREGIÃO 

DE SAÚDE 

IC COM 

CONTROLE DE 

MACRORREGIÃO 

DE SAÚDE n % N % n % n % 

MULHERES 1,005 76.69% 2,364 84.50% 1,036 86.42% 4,405 82.92% -0.0196 *** -0.0243 *** 

MULHERES COM DIABETES 66 66.62% 156 89.95% 108 92.83% 330 84.50% -0.0641 *** -0.0699 *** 

MULHERES COM HIPERTENSÃO 277 75.53% 687 89.93% 340 86.62% 1,304 85.75% -0.0225 *** -0.0263 *** 

CRIANÇAS 256 76.32% 676 83.75% 338 85.63% 1,270 82.44% -0.0173 ** -0.0204 ** 

CRIANÇAS COM  DOENÇA CRÔNICA 87 69.74% 246 85.49% 103 88.48% 436 82.04% -0.0373 ** -0.0571 *** 

IDOSOS 388 71.02% 1,095 89.56% 938 92.36% 2,421 86.71% -0.0432 *** -0.0477 *** 

IDOSOS COM DIABETES 103 78.10% 278 93.40% 202 94.01% 583 90.34% -0.0264 *** -0.0262 *** 

IDOSOS COM HIPERTENSÃO 266 70.74% 800 91.84% 668 93.31% 1,734 88.19% -0.0424 *** -0.0468 *** 

             Fonte: Pesquisa Equidade na saúde: Programa de Saúde da Família em Minas Gerais (2012) 
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GRÁFICO 3 

Curvas de concentração para visitas dos profissionais de saúde da ESF nos 12 meses 

anteriores a data da entrevista em domicílios com mulheres - Minas Gerais, 2012 

 
Fonte: Pesquisa Equidade na saúde: Programa de Saúde da Família em Minas Gerais (2012) 

 

 

 Cerca de 82% dos domicílios com pelo menos uma criança de até cinco anos receberam 

pelo menos uma visita ao longo do período investigado, contudo menos de 70% dos domicílios 

das classes A-B com pelo menos uma criança com alguma doença crônica foram visitados  pelos 

profissionais da ESF nos doze meses anteriores a data da entrevista. Entre os domicílios das 

classes D-E, esse percentual sobe para cerca de 85%.  
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GRÁFICO 4 

Curvas de concentração para visitas dos profissionais de saúde da ESF nos 12 meses 

anteriores a data da entrevista em domicílios com crianças - Minas Gerais, 2012 

 

 
Fonte: Pesquisa Equidade na saúde: Programa de Saúde da Família em Minas Gerais (2012) 

 

 

 Domicílios com idosos são aqueles que apresentam maior taxas de visitação, sendo que 

mais de 90% domicílios com pelo menos um idoso com diabetes e mais de 88% dos domicílios 

com  pelo menos um idoso com hipertensão são cobertos pela ESF. Contudo, os diferenciais 

socioeconômicos de cobertura são mais expressivos também entre os domicílios com idosos. 

Enquanto 71,02% e  92,36% dos domicílios com idosos das classes A-B  e das classes D-E, 

respectivamente, receberam alguma visita dos profissionais da ESF durante o período 

investigado. 
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GRÁFICO 5 

Curvas de concentração para visitas dos profissionais de saúde da ESF nos 12 meses 

anteriores a data da entrevista em domicílios com idosos - Minas Gerais, 2012 

 

 
Fonte: Pesquisa Equidade na saúde: Programa de Saúde da Família em Minas Gerais (2012) 

 

 

DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesse artigo, buscamos analisar os diferenciais socioeconômicos da cobertura da Estratégia 

Saúde da Família em Minas Gerais. Os resultados gerais revelam que a ESF é uma política 

equitativa, no sentido que favorece os mais pobres e reduz as diferenças socioeconômicas ao 

acesso a serviços de saúde no estado. Embora, os domicílios mais pobres sejam 

proporcionalmente mais cobertos que os domicílios mais ricos, por apresentarem maiores taxas 

de visitação, os índices de concentração são relativamente muito próximos a zero. Ademais, 

somente nas macrorregiões de saúde Centro, Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sul, o índice de 

concentração da cobertura é estatisticamente significativo e indica uma pequena desigualdade em 

favor das classes mais pobres. 
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Dessa forma, ainda que a inequidade seja inerente ao próprio desenho do sistema de saúde 

brasileiro, que garante duplo acesso para as camadas mais ricas enquanto a população mais 

carente o acesso ocorre principalmente através do SUS, podemos concluir que o sistema de saúde 

público no Brasil vem agindo nas últimas décadas como um mecanismo de redução das 

desigualdades e a ESF tem sido claramente a estratégia mais explícita para alcançar esse objetivo.  

Contudo, se faz necessária uma análise mais aprofundada dos indicadores de utilização dos 

serviços de saúde, para verificar se a equidade em cobertura vem se configurando também em 

equidade no acesso e na utilização. 

 

Espera-se que os resultados da pesquisa possam ser um guia para a análise da equidade nos 

serviços de saúde no contexto da Estratégia Saúde da Família em Minas Gerais, indicando em 

quais pontos a estratégia vem sendo bem sucedida e em quais aspectos a oferta e a qualidade dos 

serviços oferecidos ainda devem ser melhorados, além de reforçar o papel da ESF como uma 

ferramenta poderosa para garantir o acesso aos cuidados em saúde, especialmente, para a 

população mais pobre e sem cobertura privada de saúde. 
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