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1 – Resumo 

O presente trabalho trata da relação entre investimentos e desempenho da 

saúde pública. Será abordado, a nível municipal, a variação da qualidade de tal 

serviço, ano a ano e se há alguma relação direta com os níveis de investimentos 

destinados a esse setor a partir das variáveis Variação de Investimento (Vi) e 

Variação de Qualidade (Vq), associadas ao objeto de estudo. Este trabalho 

possibilitará a analise do grau de relação entre as variáveis e permitirá inferências 

sobre a relação entre investimento na saúde e qualidade do serviço prestado ao 

longo do tempo. 

2 - Introdução 

 A ineficiência do sistema de gestão pública remete ao questionamento: até 

que ponto a falta de recursos é fator determinante na qualidade do sistema de saúde 

pública? Buscar explicações para esta incógnita é o propósito deste trabalho. 

Segundo Fayol (1916), “governar é prever”, tal afirmação representa a 

importância que se atribui à previsão no mundo dos negócios. Prever aqui significa 

ao mesmo tempo calcular o futuro e prepara-lo; ou seja, criar os caminhos 

necessários para a ação a partir de indicadores que proporcionem o 

estabelecimento de metas mais plausíveis, baseadas no histórico de 

desenvolvimento dos serviços públicos, ao prever a quantidade de recurso que será 

necessário utilizar para se chegar a um nível de qualidade pré-determinado. 

3 - Objetivo 

O objetivo desta pesquisa é analisar até que ponto a variação nos níveis de 

investimentos tem influenciado a qualidade dos serviços públicos de saúde no 

âmbito municipal. Especificamente, pretende-se elaborar índices e relações entre a 

quantidade de recursos distribuídos e a melhoria na qualidade durante determinado 

período. Pretende-se também discutir a relação entre as duas variáveis (recurso, 

qualidade) e verificar, a partir de evidências empíricas e qualitativas, até que ponto 

aumentos ou diminuições de recursos, mesmo em pequenas quantidades, podem 

acarretar mudanças na qualidade da saúde pública no âmbito municipal. 



4 - Metodologia 

Para a execução deste projeto serão desenvolvidas três etapas. 

Etapa 1: Análise e levantamento de bibliografia e de dados/informações sobre 

gastos públicos e indicadores de qualidade dos serviços de saúde pública, além 

disso, serão selecionados municípios no estado de São Paulo para compor a 

análise. 

Etapa 2: Nesta etapa, será realizada a organização dos dados obtidos e a 

construção de um indicador. Com este índice e análises quantitativas e qualitativas 

dos dados será feita a verificação da relação entre as variáveis ligadas aos 

investimentos e a qualidade dos serviços de saúde (existente/inexistente). 

Etapa 3: Como última Etapa, este será o momento da análise dos resultados 

obtidos, averiguação das suposições levantadas, comparação entre os resultados no 

mesmo município em determinado período de tempo, além da comparação entre 

municípios distintos. 

5 - Desenvolvimento 

Neste momento, algumas ações ligadas à pesquisa já foram desenvolvidas. 

Tais ações, além de deixarem clara a importância da Etapa 1, proporcionaram a 

verificação da viabilidade e coerência do método aqui apresentado. 

Foi realizada uma coleta preliminar de dados, sendo que as principais 

informações obtidas até o momento foram: a) Receitas destinadas a saúde pública. 

b) População da cidade. c) Nota obtida no IDSUS. 

Para análise preliminar, os dados foram organizados da seguinte forma, 

conforme exemplo: 

CIDADE X 2011 2012 2013 2014 

 
Variação Percentual Variação Percentual 

INV.SAÚDE (R$) 50.212.300 53.252.000 58.975.000 64.872.500 

 

De Investimento (Vi) De Qualidade (Vq) 

VARIAÇÃO %   6,0537% 10,7470% 10,0000% 

 
3,5559% Vi1 1,7857% Vq1 

POPULAÇÃO 121.766 124.703 127.711 130.791 

 
8,1387% Vi2 2,6316% Vq2 

PER CAPITA R$ 412,37 R$ 427,03 R$ 461,79 R$ 496,00 

 
7,4093% Vi3 0,8547% Vq3 

VARIAÇÃO %   3,56% 8,14% 7,41% 

 
Fonte: autor, 2014 

   IDSUS 5,6 5,7 5,85 5,9 

     VARIAÇÃO%   1,7857% 2,6316% 0,8547% 

      *dados parc. ref.a cidade de Araras,SP(inv. Saúde/orçamento lei.4568, população ibge/estimativa, IDSUS sage/estimativa). 

Após encontrar o percentual de variação entre recursos e IDSUS, 

comparando sempre com o ano anterior, aplica-se a seguinte equação: 

R= ((Vi1/Vq1) + (Vi2/Vq2) +... (Vin/Vqn))/n. 

 
 
 

 
 



Onde:  
R = Razão entre Vi e Vq 
Vi = Variação de Investimento (%) 
Vq = Variação de Qualidade (%) 
 
R = ((3,5559/1,7857)+(8,1387/2,6316)+(7,4093/0,8547))/3 
R = (1,9913+3,0927+8,6689)/3 
R = 13,7529/3 
R = 4,5843      Fonte: Elaborado pelo autor, 2014.

 

O exemplo apresentado mostra que para cada 4,5843% de aumento nos 

investimento em saúde na cidade X, será obtido aumento de 1% nos indicadores de 

qualidade. O gráfico mostra que na Cidade X os níveis de qualidade acompanham 

diretamente os níveis de investimentos. Esta possível correlação poderá ser 

analisada no desenvolvimento futuro desta pesquisa 

6 – Resultados Preliminares 

Até o momento os resultados indicam que pode existir forte correlação entre 

Vi (Variação de Investimento) e Vq (Variação de Qualidade), porém, esta 

constatação não anula a hipótese de existência de municípios onde pode ter 

ocorrido aumento no nível de investimentos sem que haja melhora na qualidade dos 

serviços de saúde. A pesquisa terá continuidade a partir de análise de um conjunto 

maior de municípios, para inferir sobre os aspectos quantitativos e qualitativos 

vinculados à relação entre investimento e qualidade aqui analisada. 
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