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RESUMO 
 
 
Esta Dissertação tem como objetivo investigar a influência da descentralização da 
política de medicamentos, que ocorreu com a publicação da Política Nacional de 
Medicamentos (PNM), no acesso aos medicamentos gratuitos na região Nordeste. 
Para tanto, utilizamos o suplemento especial de Saúde dos Microdados da PNAD de 
1998 (ano antes da adoção da PNM) e de 2003 (cinco anos após a PNM), foram 
estimados nove formas funcionais de modelos LOGIT com efeitos fixos para os nove 
Estados do Nordeste Brasileiro. Estas regressões indicam que, após a política em 
questão, a probabilidade de acesso aos remédios gratuitos melhorou para quase 
todos os Estados variando de aproximadamente 2% na Bahia até 21% em Sergipe. 
A única exceção foi o estado de Alagoas. Quanto aos objetivos secundários desse 
trabalho, os resultados indicam que características dos indivíduos que procuraram o 
SUS como, por exemplo, raça não branca, possuir doença crônica como diabetes e 
hipertensão, baixa renda familiar per capita, baixo grau de escolaridade aumenta a 
probabilidade de acesso aos remédios gratuitos. Conclui-se que o acesso aos 
remédios pelo SUS pós PNM melhorou e que o SUS atingiu a classe mais pobre. 
 
Palavras Chave: Política Nacional de Medicamentos; Descentralização; Assistência 
Farmacêutica, Medicamentos Essenciais, Acesso aos medicamentos. 
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ABSTRACT 
 
 

This dissertation aims to investigate the influence of drugs decentralization policy on 
the free access to medicine in the Northeast region, which started after the 
publication of the National Drug Policy (NDP). As a result, using the microdata 
special supplement of Health from PNAD 1998 (year before the issue of the NDP) 
and 2003 (five years after the NDP), it was estimated nine functional forms of logit 
model with fixed effect for the nine states of Northeast Brazil. The results implies that, 
after the policy, the probability to free medicines access was improved for almost all 
states, ranging from approximately 2% in Bahia to Sergipe in 21%. The only 
exception it was the Alagoas state. Regarding the secondary objective of this study, it 
was signalized that characteristics of individuals who sought the SUS, such as non-
white race, to have chronic illness such as diabetes and hypertension, low per capita 
income, and low educational level, increases the probability to drugs free access. In 
conclusion, the access to medicines by SUS after NDP improved and the SUS has 
reached the poverty class. 
 
Key Words: National Drug Policy; Decentralization; Pharmaceutical Assistance, 
Essential Medicines, Access to medicines. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

A política de medicamentos no Brasil durante muitos anos foi marcada 

pela Central de Medicamentos (CEME) num processo de gestão centralizado. Esta 

passou por problemas na aquisição e compras de medicamentos inerentes do 

crescimento da demanda e das diferenças de perfil epidemiológico dos Estados e 

municípios. Entre os principais problemas destacam-se a perda e escassez de 

medicamentos, demoras e falta de informação nos processos de licitações, e 

denúncias de corrupção em geral (Ministério da Saúde, 2005). 

 

Diante desses problemas e seguindo o processo de institucionalização do 

Sistema Único de Saúde (SUS), formulou-se a Política Nacional de Medicamentos 

(PNM), editada pela Portaria GM nº 3916 de 30 de outubro de 1998, tendo como 

base os princípios e diretrizes do SUS, e fortalecendo a ideia de descentralização da 

gestão no âmbito das três esferas de governo. O principal objetivo da PNM é a 

melhora do acesso da população aos medicamentos eficazes de qualidade, a um 

menor custo possível. 

 

A incapacidade dos indivíduos de cumprir a prescrição médica se deve a 

diversos fatores como os altos preços oferecidos pelo mercado farmacêutico, e mais 

proeminentemente para o caso brasileiro, o desabastecimento da rede pública, que 

é a principal e talvez única alternativa para a população mais pobre. 

 

A demanda crescente por medicamentos pelas pessoas mais pobres 

aliadas a regulação do mercado privado passa a ser um grande desafio para o poder 

público, agora nos seus três níveis de atuação. Investigar como o processo de 

descentralização incluso na PNM, juntamente com os seus demais instrumentos de 

política, afetaram os acessos regionais aos medicamentos gratuitos no Nordeste é o 

objetivo principal desta dissertação.  

 

Os objetivos complementares desta dissertação são três. Identificar as 

características mais relevantes dos grupos de indivíduos que influenciam na 
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probabilidade de acesso aos medicamentos gratuitos nos Estados nordestinos; 

revelar se os medicamentos gratuitos são mais acessíveis para aqueles que mais 

necessitam da cobertura pública, e estimar as probabilidades relativas de acesso 

para pessoas com determinadas condições sociais e de saúde.  

 

Para viabilizar esta pesquisa serão analisados os dados do suplemento 

de serviços de saúde da Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar (PNAD) 

realizada nos anos de 1998, ano anterior à adoção da política, e ano de 2003, ou 

seja, cinco anos após a implantação da política. 

 

A avaliação da PNM, portanto, é a principal justificativa para realização 

deste trabalho. Para que ela seja efetiva, é fundamental que seja avaliada, e os 

resultados obtidos possam ser instrumentos para a reorientação da política. Espera-

se com este trabalho dar uma contribuição no que diz respeito ao impacto regional 

da PNM no acesso aos medicamentos gratuitos nos Estados Nordestinos. Desta 

forma, são necessárias investigações ao nível regional, para saber se o processo de 

descentralização, que é um dos pontos primordiais da mudança proposta pela PNM, 

trouxe mudanças positivas e significativas na promoção do acesso aos 

medicamentos para um maior número de beneficiários. 

   

Esta dissertação está dividida em sete capítulos incluindo esta introdução. 

O segundo capítulo tratará sobre a descentralização do sistema de saúde a partir da 

Constituição de 88, fazendo uma breve explicação sobre o processo de 

institucionalização do SUS, onde serão apresentadas uma contextualização do 

processo de descentralização da política de assistência farmacêutica e a relação 

com acesso aos medicamentos. 

 

No terceiro capítulo trataremos mais especificamente da Política Nacional 

de Medicamentos, que se constitui no foco da nossa investigação por ser a principal 

mudança no setor farmacêutico, priorizando um conjunto de mudanças no setor e 

objetivando a melhoria do acesso da população aos medicamentos.  

 

No quarto capítulo faremos uma breve análise sobre os determinantes da 
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utilização e acesso aos medicamentos. No quinto capítulo apresentaremos a 

metodologia bem como a base de dados a ser utilizada e o modelo econométrico. 

No sexto capítulo teremos as análises descritivas e multivariadas e no sétimo e 

último capítulo as considerações finais. Em geral foi encontrado que o processo de 

descentralização afetou positivamente o acesso aos medicamentos nos Estados e 

de forma pouco diversificada, ou seja, com exceção do Estado da Alagoas, o acesso 

aos medicamentos pós-PNM aumentou entre 2% na Bahia e 21% Sergipe. 
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2. O PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 
 

 

A descentralização dos serviços de saúde implica em uma redistribuição 

de recursos e responsabilidades entre os entes federados com base no 

entendimento de que o nível central, a União, só deve executar aquilo que o nível 

local, os municípios e Estados, não podem ou não conseguem (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2000, P.6). 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar apenas a descentralização do 

sistema de saúde brasileiro e a política farmacêutica para:  

 

I. identificar as diferenças a partir da Constituição de 88 no sistema de 

saúde que culminaram na criação do Sistema Único de Saúde como 

um processo descentralizado de gestão;  

 

II. contextualizar o processo que gerou a descentralização da política de 

medicamentos. 

 

2.1 O Sistema Único de Saúde (SUS) 
 

Nesse capítulo iremos tratar de analisar o processo de mudança que 

concretizou princípios éticos, doutrinários e organizacionais, operativos no sistema 

de saúde a partir da Constituição de 88.  

 

O processo de descentralização na área de saúde no Brasil se deu nos 

anos 80 onde as mudanças no sistema público de saúde culminaram com a 

institucionalização do Sistema Único de Saúde - SUS como tópico integral da própria 

Constituição Federal de 1988. 

 

A área específica da saúde da Constituição de 88 foi regulamentada pela 

lei nº 8080/90 e a principal mudança foi o processo de descentralização 

administrativa da saúde que passou a ser constitucionalmente direito de todos e 
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competência comum da União, dos Estados e dos municípios. O Art. 6º da lei de 

criação do SUS (nº 8080/90) determina a participação do SUS na formulação da 

política de medicamentos. 

 

O modelo desse sistema de saúde é caracterizado pela forma 

regionalizada e hierarquizada, comandada por cada esfera de governo. Ou seja, 

gestão política e administrativa descentralizada onde as três esferas de governo 

(União, Estados e Municípios) são co-responsáveis pela gestão, financiamento e 

prestação de serviços. 

 

A política descentralizadora do SUS é realizada por meio de instrumentos 

reguladores próprios: as NOBs (normas operacionais básicas) e as NOAS (normas 

operacionais de assistência de saúde). Estas são responsáveis por estabelecer 

critérios gerais de assistência à saúde. Os conteúdos abordados pelas normas 

abrangem a definição das formas de transferências de recursos entre as instâncias 

de governo, instrução da definição da descentralização e etc. 

 

As diferenças entre os recursos financiados por municípios, por exemplo, 

tiveram origem pela NOB 93, que classificou e diferenciou os tipos de gestões 

municipais (gestão plena ou não plena). 

 

Solla & Costa (2007) aborda a descentralização das ações de saúde a 

partir das NOB’s e enumeram diversas vantagens da descentralização no setor 

saúde nos âmbitos administrativos, político e econômico. A possibilidade de 

organizar de forma racional as práticas na área de saúde de acordo com o perfil 

epidemiológico de todos os municípios é um grande exemplo de vantagem potencial 

da descentralização, além da promoção do contato mais próximo entre o governo e 

a população; e de melhores condições para a formulação de políticas públicas 

sociais de acordo com a necessidade de cada região. 

 

Por outro lado, a descentralização pode não impedir, e até exacerbar, 

problemas de incapacidade administrativa e de corrupção que são comuns no 

âmbito municipal. Desta forma, todo processo de descentralização deve ser 
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analisado em seus efeitos líquidos.    

 

A institucionalização do SUS colocou em prática o processo de 

descentralização da política farmacêutica. Na próxima subseção faremos uma breve 

explicação desse processo de mudança na política farmacêutica do país. 

 

2.2 O Processo de Descentralização da Política Farmacêutica 
 

Com a institucionalização do SUS modificações importantes e novas 

questões passaram a orientar a assistência farmacêutica. Antes desse processo a 

política de medicamentos do Brasil foi gerida pela Central de Medicamentos (CEME) 

num processo caracterizado como centralizador das políticas de aquisição e 

distribuição de medicamentos ao ente federal no longo período de 1971 a 1997. Sua 

principal missão era o fornecimento de medicamentos à população sem condições 

econômicas de adquiri-los. 

 

 Após a desativação da CEME deu-se origem ao processo de 

descentralização da política de medicamentos que consistiu na adequação da 

assistência farmacêutica do país a um processo de gestão em que a esfera federal e 

as demais esferas (estaduais e municipais) participarão dos processos de aquisição, 

armazenamento, distribuição, seleção, programação, controle da qualidade e uso 

dos medicamentos. Ou seja, todas as ações que favoreçam a disponibilidade do 

acesso à população em todos os níveis. 

 

A implantação das atividades relacionadas à promoção e acesso da 

população aos medicamentos essenciais, para as três esferas do governo, oferecem 

ações que favoreçam tanto ao setor público que oferta medicamentos à população 

mais pobre como também ao setor de compra privada de medicamentos por meio de 

iniciativas que possibilitem a diminuição do preço dos medicamentos. 

 

Dessa forma o processo de descentralização pode ser caracterizado 

como uma tentativa do governo de reorientar a assistência farmacêutica em 

contraponto com o modelo anterior da CEME, centralizado e monopolístico.  
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Os processos de aquisição e distribuição dos medicamentos efetuados 

pela CEME que vigoraram por 26 anos demonstraram ser ineficientes. Denúncias de 

corrupção, queixas constantes de falta de medicamentos e processos de licitações 

empacados foram caracterizados pelas falhas que o processo adotado de 

centralização originou. As dimensão e diferenças geográficas e epidemiológicas 

aliados ao volume muito grande de compra dos medicamentos não tinham um 

processo bem desenvolvido, eficiente e capaz de obter o uso racional e o acesso da 

população aos medicamentos e até os ganhos de escala econômica na aquisição 

dos grandes lotes se perderam quando comparados as deficiências da gestão. 

 

Negri (2002) faz uma análise da política federal de assistência 

farmacêutica no Brasil de 1990 a 2002, e conclui que o processo de reestruturação 

administrativa que passou a assistência farmacêutica com a extinção da Central de 

Medicamentos (CEME) e a criação da ANVISA aprofundou o processo de 

descentralização e melhorou os processos de aquisição, diversificação e 

monitoramento do mercado. Se os meios operacionais e as condições de mercado 

(entrada do genérico, por exemplo) melhoraram para os Estados e municípios - 

responsáveis agora pela oferta pública de medicamentos essenciais – é razoável 

inferir que o acesso da população aos medicamentos gratuitos também deve ter sido 

melhorado. Mas será que o acesso realmente melhorou? E como foi a melhora 

relativa para os Estados do Nordeste? São estas perguntas que este trabalho 

pretende responder, e que vêm sendo muito pouco (ou nada) explorado na literatura 

empírica.  

 

Com base nas deficiências que a gestão da assistência farmacêutica do 

país estava passando o Ministério da Saúde assumiu o desafio imposto ao poder 

público de promover o acesso da população aos medicamentos de qualidade em 

quantidade e preços acessíveis. Para tanto programou em 1998 a Política Nacional 

de Medicamentos traçada para as três esferas de governo (União, Estados e 

Municípios) baseadas nos princípios que orientam o Sistema Único de Saúde - SUS. 
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3. A POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS - PNM DO BRASIL 
 

 

No capítulo anterior contextualizamos todo o processo de mudança a 

partir da Constituição de 88 no sistema de saúde, bem como enfatizamos as 

principais causas que culminaram em mudanças na política farmacêutica que é o 

item do sistema de saúde para nossa análise. Nesse capítulo abordaremos a política 

de medicamentos atual para justificar a nossa análise sobre acesso aos 

medicamentos gratuitos após essa política. 

 

A importância de uma política de assistência farmacêutica é 

inquestionável. O peso dos medicamentos no orçamento familiar e sua absoluta 

necessidade para a condição de saúde da população tornam obrigatória uma ação 

pública. (NEGRI, 2002). 

 

A Organização Mundial de Saúde - OMS defende a necessidade de os 

países estabelecerem Políticas e Regulamentações Nacionais de Medicamentos. 

Estas políticas devem promover a oferta de medicamentos por meio da estrutura 

pública, e a regulação do mercado farmacêutico visa evitar práticas abusivas de 

preços. 

 

A OMS, além de incentivar a criação de políticas, também promove 

pesquisas para avaliar as políticas nacionais de medicamentos nos países. Neste 

sentido a literatura nacional oferece trabalhos expositivos sobre a disponibilidade e 

viabilidade de pesquisas específicas sobre acesso e uso dos medicamentos 

(OLIVEIRA, 2006), sobre adequação contextual e estrutural da Política Nacional de 

Medicamentos (FRANÇA, 2004), e sobre o processo de descentralização do SUS 

em outras áreas de serviços de saúde (VIANA, 2002).   

 

Com a desativação da CEME em 1997 e com o processo de 

institucionalização do SUS que preconizava a descentralização das ações em saúde 

à assistência farmacêutica por sua importância estratégica para o sistema de saúde 

mereceu a publicação de uma portaria ministerial no final de 1998, que traçou a 
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Política Nacional de Medicamentos consoante a nova estrutura do sistema de saúde 

do país. A PNM foi publicada pela portaria GM/MS do nº 3.916, de 30 de outubro de 

1998, como parte essencial da Política Nacional de Saúde. 

 

A política foi desenhada em função de três eixos de ações 

governamentais. O de regulação sanitária com o objetivo de proteger o usuário de 

medicamentos; o de regulação econômica cujo objetivo é proteger o consumidor, 

seja o ente público ou as famílias, do poder de mercado das empresas, e o terceiro 

eixo o da assistência farmacêutica que se relaciona com o acesso propriamente dito 

da população aos medicamentos. 

 

A política é definida como um grupo de atividades relacionadas com 

medicamentos destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma 

comunidade. Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma 

de suas etapas constitutivas, a conservação e o controle de qualidade, a segurança 

e a eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e avaliação da 

utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação 

permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para 

assegurar o uso racional de medicamentos (BRASIL, 2002 A, p.34). 

 

As principais finalidades da PNM são de garantir segurança, eficácia e 

qualidade dos medicamentos, promover o uso racional de medicamentos, 

promoverem o acesso da população aos medicamentos chamados essenciais.1 

 

A política baseia-se nos mesmos princípios do SUS e para alcançarem 

seus objetivos à política estabelece oito diretrizes orientadoras para que os gestores 

do SUS, nas três esferas de governo, possam trabalhar em parceria e conformidade. 

 

A primeira trata-se da reorientação da assistência farmacêutica, consiste 

no modelo para assistência farmacêutica fundamentado na descentralização da 

                                                 
1 Medicamentos essenciais são aqueles que irão atender as necessidades prioritárias de saúde de 
uma população (OMS, 2002, p.1) 
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gestão, para as três esferas de governo, enfatizando a promoção do acesso da 

população aos medicamentos; na promoção do uso racional dos medicamentos, em 

aperfeiçoar e dar eficácia do sistema de distribuição no setor público; e no 

desenvolvimento de ações que possibilitem a redução nos preços dos produtos 

viabilizando também o acesso da população pelo sistema privado. 

 

A segunda é a atualização da Relação de Medicamentos essenciais. A 

RENAME consiste numa lista de medicamentos considerados necessários para a 

população que deverá estar disponível para a população e devidamente atualizada. 

Esta relação servirá de base para orientar na padronização, prescrição e no 

abastecimento de medicamentos, principalmente no âmbito do SUS, objetivando a 

redução dos custos de produção. 

 

A terceira diretriz é a regulamentação sanitária de medicamentos que 

estabelece questões relativas ao registro de medicamentos e à autorização para o 

funcionamento de empresas e estabelecimentos. 

 

A quarta diretriz é a promoção do uso racional de medicamentos, esta 

diretriz destaca a adoção dos medicamentos genéricos, a realização de campanhas 

educativas a cerca do uso adequado dos medicamentos e a promoção e registro do 

uso de medicamentos genéricos. 

 

A quinta é o desenvolvimento científico e tecnológico que consiste em 

diversas ações voltadas ao apoio e ao desenvolvimento tecnológico de produção de 

fármacos em especial aos que constam na RENAME. 

 

Já a sexta diretriz trata da promoção de produção de medicamentos, ou 

seja, um conjunto de medidas que preconizem a modernização dos sistemas de 

produção de medicamentos, especialmente os contidos na RENAME, e alcance dos 

níveis de eficiência e competitividade. 

 

A sétima diretriz é a garantia de Segurança, Eficácia e Qualidade dos 

Medicamentos; são ações fundamentadas no cumprimento da regulamentação 
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sanitária, destacando atividades de inspeção e fiscalização. 

 

A última é o desenvolvimento e capacitação de recursos humanos; serão 

tomadas ações voltadas para garantir que a política disponha de pessoal necessário 

e qualificado para subsidiar as ações propostas. 

 

Depois de analisadas as diretrizes da PNM teremos no próximo capítulo a 

análise do processo de utilização e acesso aos medicamentos para justificar o outro 

grupo de variáveis selecionadas para análise do acesso aos medicamentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

22

4. UTILIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E ACESSO AOS MEDICAMENTOS 
 

 

A utilização dos medicamentos é um instrumento importantíssimo no 

processo saúde-doença. Influencia na qualidade dos sistemas de saúde por ser um 

determinante no cumprimento de tratamentos prescritos pelos médicos, que na 

maioria das vezes se não seguidos poderão vir a agravar o Estado de saúde dos 

indivíduos e aumentar a demanda nos serviços de saúde. 

 

Os determinantes da utilização de medicamentos estão relacionados pela 

necessidade dos indivíduos no cuidado com a saúde. No nível do indivíduo a 

necessidade de utilização dos medicamentos se dá pelo grau de saúde e é 

influenciada pelas características socioeconômicas e demográficas. 

 

A identificação do perfil dos indivíduos que consomem medicamentos 

como, por exemplo, sexo, raça, grau de escolaridade, renda familiar mensal, número 

de consultas médicas, auto-percepção do Estado de saúde e outros; e a 

identificação dos fatores associados ao acesso dos mesmos, tem sido importantes 

objetos de estudo pela importância para o delineamento de políticas farmacêuticas 

que preconizem o uso racional e a promoção da equidade no acesso aos 

medicamentos.  

 

A satisfação dos indivíduos que demandam medicamentos depende da 

oferta dos medicamentos. Os principais fatores relacionados à oferta de 

medicamentos são: a acessibilidade, disponibilidade, qualidade dos medicamentos, 

que podem diminuir ou aumentar a demanda por medicamentos. 

 

A oferta do mercado farmacêutico brasileiro é composta pelo sistema 

privado e pelo sistema público, sendo este último responsável em formular uma 

política maior para que os dois possam atuar com mais eficiência. 

 

A importância da necessidade de medicamentos pode ser vista quando 

avaliamos a parcela que este representa dentro dos gastos familiares. Segundo os 
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dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF de 2003 os gastos com 

medicamentos representam a maior parcela dos gastos com a assistência à saúde 

no Brasil e no Nordeste conforme pode ser visto na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Proporção da despesa média familiar por tipo de gastos com assistência a saúde, Brasil e 
Nordeste 2003 

GRUPOS DE DESPESA % BRASIL % NORDESTE 
Assistência à saúde 100% 100%
Remédios 33% 36%
Planos de saúde 21% 19%
Consulta e tratamento dentário 9% 5%
Consulta médica 13% 14%
Tratamento ambulatorial 3% 1%
Serviços de cirurgia 6% 8%
Hospitalização 4% 5%
Exames diversos 5% 6%
Material de tratamento 4% 4%
Outras 1% 1%

Fonte: Elaboração própria através de Pesquisa Indireta POF-2003 SIDRA/IBGE  
 

Este capítulo encontra-se dividido em duas seções, apresenta uma rápida 

revisão bibliográfica dos principais determinantes da utilização dos medicamentos e 

do acesso aos medicamentos, com objetivo de contextualizar e justificar os fatores 

investigados nesta dissertação, que é o acesso aos medicamentos gratuitos após a 

PNM.  

 

Na primeira seção serão apresentados os principais determinantes da 

utilização dos medicamentos do nível do indivíduo, e na segunda seção as formas 

de acesso aos medicamentos bem como apresentar a definição de acesso usada 

neste trabalho. 

 

4.1 Determinantes da Utilização dos Medicamentos 
 

A importância e a história dos estudos da utilização de medicamentos se 

devem ao fato dos medicamentos representarem boa parcela dos gastos em saúde 

e por não serem substâncias inócuas (MELO et al., 2006). 

 

São poucos trabalhos que estudam os determinantes da utilização de 
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medicamentos. Na literatura nacional, Leite et al. (2008) analisam as publicações de 

estudos de utilização de medicamentos quanto aos tipos de resultado obtidos e suas 

contribuições.  

 

As maiorias dos estudos apresentam o perfil de utilização de 

medicamentos por grupos específicos como, por exemplo, por área geográfica, por 

idosos, gestantes, crianças etc.  

 

A necessidade de utilização dos medicamentos das pessoas mais pobres 

é maior do que das pessoas ricas, nota-se quando analisamos os dados com 

despesa média familiar e verificamos que boa parcela dos gastos em assistência à 

saúde é por medicamentos. Quando analisamos a população que representa os 

40% mais pobres (POF 2003) nota-se que a despesa média monetária e não 

monetária familiar com medicamentos representa aproximadamente 43% sobre a 

despesa com assistência à saúde no Brasil, conforme mostra a Tabela 2 a seguir. 

 
Tabela 2 – Proporção da despesa média familiar dos que representam 40% mais pobres em 
assistência à saúde, Brasil 2003. 

Grupos de Despesa 
% da Despesa média mensal 

familiar com assistência à 
saúde das famílias 40% 

mais pobres (Reais) 

% da Despesa média mensal 
familiar com assistência à 

saúde das famílias 10% mais 
ricas (Reais) 

Assistência à saúde 100% 100%
Remédios 42,9% 24,2%
Planos de saúde 4,3% 34,7%
Consulta e tratamento dentário 4,4% 12,6%
Consulta médica 19,8% 6,9%
Tratamento ambulatorial 3,1% 1,7%
Serviços de cirurgia 7,6% 9,3%
Hospitalização 8,0% 1,9%
Exames diversos 6,4% 3,4%
Material de tratamento 2,6% 4,8%
Outras 0,9% 0,5%

Fonte: Elaboração própria através de Pesquisa Indireta POF-2003 SIDRA/IBG  
 

Notamos que quanto à proporção da despesa média na assistência à 

saúde das famílias que representam os 10% mais ricos, nota-se no gráfico a seguir 

que a parcela da despesa média familiar diminui, pois aumenta a parcela dos gastos 

com planos de saúde. 
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A principal justificativa para estes tipos de estudo se deve ao fato que 

conhecer os fatores que influenciam no consumo dos medicamentos serem 

importantes instrumentos para melhoria da assistência à saúde do cidadão (ARRAIS 

et al., 2005). 

 

4.2 O Acesso aos Medicamentos 
 

A partir dos fatores determinantes da utilização dos medicamentos temos 

um aspecto interessante para ser avaliado que é o acesso. Não basta a prescrição 

médica e a necessidade do indivíduo para obter os medicamentos, é preciso 

investigar se as formas de acesso estão contribuindo para saciar as necessidades 

da população.  

 

A forma de acesso da população aos medicamentos dar-se-á pela oferta 

do setor privado e pela sua falta de eficiência atrelada à falta de objetivos sociais 

também faz necessária a oferta do setor público. O setor público é o principal 

responsável em prover políticas que tenham a principal prioridade promover a 

população uso racional e acesso. 

 

A questão do acesso aos medicamentos é sem dúvida o objetivo central 

de políticas de medicamentos. 

 

Na literatura nacional existem poucos trabalhos que investigam o acesso 

aos medicamentos. Paniz et al. (2008) avaliam o acesso aos medicamentos de uso 

contínuo a portadores de doenças crônicas 2. 

 

Para esta dissertação o acesso aos medicamentos foi definido como a 

obtenção de todos os medicamentos prescritos aos indivíduos que procuraram o 

sistema público de saúde – SUS, ou seja, corresponde ao sucesso dos indivíduos 

que procuraram médicos no sistema público e receberam prescrição médica, e por 

                                                 
2 Doença Crônica é uma doença que não é resolvida num curto tempo. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) diz-nos que, em 57 milhões de mortes num ano, 59% são devido ás doenças crônicas 
de declaração não obrigatória, como as doenças cardiovasculares, a diabetes, a obesidade, o cancro 
e as doenças respiratórias. 
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falta de condições financeiras para comprá-los solicitaram receber gratuitamente no 

próprio sistema. A não obtenção se refere à falta de acesso, ou seja, uma vez que o 

individuo com a prescrição médica, necessitando utilizar medicamentos foi no 

sistema público de saúde receber o medicamento e não recebeu. 

 

A justificativa para a escolha dessa amostra é devida a grande maioria da 

população que necessita utilizar medicamentos para aliviar ou curar doenças e que 

possuem necessidade financeira para obtê-los e por isso elas procuram o sistema 

público, que chega a ser em muitos casos a única alternativa dessas pessoas. 

 

No capítulo a seguir teremos uma breve análise sobre o banco de dados 

e as variáveis selecionadas e as primeiras análises sobre elas utilizando apenas 

estatísticas descritivas. 
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5. METODOLOGIA  
 

 

5.1 Base de Dados  
 

Os dados a serem utilizados na análise foram obtidos dos micro-dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliares (PNAD) realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 1998 e 2003. 

 

A PNAD é uma pesquisa domiciliar feita por amostragem e contém 

informações sobre as características individuais como nível de escolaridade, 

rendimentos individual e familiar, sexo, idade. Tal pesquisa tem como finalidade 

gerar informações socioeconômicas para todas as unidades da Federação, logo é 

representativa para o Brasil. 

 

A escolha desses anos é devida à disponibilidade do suplemento 

especial, contendo informações de saúde dos indivíduos sobre o acesso aos 

medicamentos gratuitos nos anos que coincidem com antes da implantação da PNM 

(PNAD 1998) e depois da implantação da PNM (PNAD 2003). 

 

De acordo com Andrade (2002), estas informações podem ser agrupadas 

em quatro categorias, as quais destacam as informações acerca do Estado de 

morbidade dos indivíduos, a cobertura privada dos serviços de saúde, o acesso aos 

serviços de saúde, e informações sobre os gastos privados com bens e serviços de 

saúde.  

 

Esta seção tem por finalidade apresentar as características da população 

pesquisada pela PNAD para este trabalho. O presente estudo utiliza uma amostra 

dos indivíduos da região nordeste que responderão positivamente as seguintes 

perguntas da PNAD: Nas duas últimas semanas procurou algum lugar, serviço ou 

profissional de saúde para atendimento relacionado à própria saúde? Este 

atendimento foi através do SUS?  Neste atendimento de saúde foi receitado algum 

medicamento? 
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Com esse filtro a amostra fica restringida a 11.418 indivíduos, sendo 

4.567 em 1998 e 6.851 em 2003. O uso dos dados do suplemento especial de saúde 

da PNAD desses anos já é bastante utilizado na literatura nacional para identificar os 

padrões de utilização de serviços de saúde, pois se trata de uma pesquisa que pode 

identificar quem vem demandando serviços de saúde no país.  

 

5.2 Caracterização da Amostra em Estudo 
 

Nessa seção, portanto, serão apresentadas as características da amostra 

sugerida nesse trabalho. No Gráfico 1 teremos o diagnóstico do acesso aos 

medicamentos gratuitos na região nordeste brasileira, o que mostra que houve 

melhora em 2003 em relação a 1998 para oitos Estados do Nordeste, exceto o 

Estado de Alagoas. 
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Gráfico 1 – Proporção de pessoas que receberam medicamentos gratuitos dos Estados Nordestinos 
em 1998 e 2003 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 1998 e 2003.  

 

Quanto à qualidade dos atendimentos podemos ver pelos dados do 

Gráfico 2 que o atendimento ainda é ineficaz no sistema público neste sentido, pois 

o percentual de pessoas que procuraram o sistema de saúde publica e declararam 

terem sido atendidos pela primeira vez, foi muito pequeno nos dois anos em todos 

os Estados nordestinos e alguns casos como Alagoas, Bahia, Ceará e Paraíba e Rio 

Grande do Norte a proporção foi ainda menor em 2003. 
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Gráfico 2 – Proporção de pessoas que receberam medicamentos gratuitos na primeira vez que 
procuraram, por Estados do Nordeste, 1998 e 2003. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 1998 e 2003. 

 

5.3 Variáveis Selecionadas e Expectativas dos Efeitos  
 

Com base nas informações obtidas do Suplemento especial de saúde da 

PNAD 1998 e 2003 foram selecionadas variáveis relevantes sobre acesso aos 

medicamentos conforme a literatura sugere e construídas variáveis para captar o 

efeito da PNM para os estados nordestinos que é a principal justificativa de análise 

dessa dissertação. Temos as seguintes variáveis: 

 

Em relação à Variável dependente utilizamos para representar o acesso 

aos medicamentos gratuitos à variável “Receb_remedio_grat” obtida da pergunta- 

Recebeu algum medicamento gratuito (exceto amostra grátis) da PNAD. 

Construímos uma variável do tipo binária assumindo valor 0 e 1. 

 
Variável Proxy Descrição 

Acesso aos 
Medicamentos 

Gratuitos 
Receb_remedio_grat  

1, se a resposta foi positiva, ou seja, o individuo que 
foi atendido pelo SUS e a ele foi prescrito receita 
médica o uso de algum medicamento ele procurou o 
sistema para receber e recebeu 0, se a resposta foi 
negativa, ou seja por algum motivo ele não recebeu 
medicamento no SUS. 

Quadro 1 – Descrição da variável dependente  
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 1998 e 2003 

 

O Quadro a seguir compila as variáveis relacionadas ao perfil dos 
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indivíduos que procuraram o sistema de saúde público e que foram utilizadas nas 

estimações dos modelos, bem como as expectativas de seus efeitos sobre as 

chances de obtenção de êxito. 

 

Variáveis Descrição Expectativas 
Diabetes 1, se  o indivíduo tem diabetes 0, caso contrário         Positiva 
Hipertensão 1, se  o indivíduo tem hipertensão   0, caso contrário Positiva 
D_coração 1, se  o indivíduo tem doença coração  0, caso contrário Positiva 
D_renal 1, se  o indivíduo tem doença renal 0, caso contrário Positiva 

Doença 

1, se  o indivíduo procurou o serviço de saúde por motivo 
doença  0, caso contrário ou seja por outros motivos: acidente 
ou lesão, problema odontológico, reabilitação, pré-natal, 
Puericultura, Vacinação, Parto, Outros atendimentos 
preventivos, Parto, somente atestado a saúde. 

Positiva 

Tratam_reab 

1, se  o indivíduo procurou o serviço de saúde por tratamento 
reabilitação  0, caso contrário ou seja por outros motivos: 
acidente ou lesão, problema odontológico, doença, pré-natal, 
Puericultura, Vacinação, Parto, Outros atendimentos 
preventivos, Parto, somente atestado a saúde. 

Positiva 

Rede_privada 1, se  o indivíduo declarou ser atendido SUS pelo atendimento 
privado 0, caso contrário Negativa 

Idade Corresponde a idade do individuo e varia entre de 0 a 102 anos Positiva 

Idade 2  
Corresponde a variável idade - ao quadrado com vistas capturar 
um possível comportamento não-linear da idade com a variável 
explicativa. 

Positiva 

Anos_estudos Corresponde aos anos de estudos dos indivíduos e varia de 1 a 
15 anos Negativa 

chefe_ familia 
1, se  a posição do indivíduo na família for de chefe da familia  0, 
caso contrário, filho, outro parente, agregado, pensionista, 
empregado doméstico, parente do empregado doméstico. 

Positiva 

Filho 
1, se  a posição do indivíduo na família for de filho 0, caso 
contrário chefe da família, outro parente, agregado, pensionista, 
empregado doméstico, parente do empregado doméstico 

Positiva 

Branco 1, se  o indivíduo declarou ter cor branca 0, caso contrário 
declarou cor ou raça preta, amarela, parda indígena. Positiva 

Negro 1, se  o indivíduo declarou ter cor negra 0, caso contrário 
declarou cor ou raça branca, amarela, parda indígena. Positiva 

Homem 1, se  o indivíduo for sexo masculino 0, caso contrário Negativa 
Plano_saude 1, se  o indivíduo tem plano de saúde 0, caso contrário Negativa 

Renda_05_1 
1, se  a renda familiar per capita estiver entre meio e um salário 
mínimo 0, caso contrário demais faixas de renda entre 1 e 2, 2 e 
3, 3 e 4 e acima de 4 salários mínimos. 

Positiva 

Renda_1_2 
1, se  a renda familiar per capita estiver entre um e dois salários 
mínimos 0, caso contrário demais faixas de renda entre 05 e 1, 2 
e 3, 3 e 4 e acima de 4 salários mínimos. 

Positiva 

Renda_2_3 
1, se  a renda familiar per capita estiver entre dois e três salários 
mínimos 0, caso contrário demais faixas de renda entre 05 e 1, 1 
e 2,  3 e 4 e acima de 4 salários mínimos. 

Negativa 
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Variáveis Descrição Expectativas 

Renda_3_4 
1, se  a renda familiar per capita estiver entre três e quatro 
salários mínimos 0, caso contrário demais faixas de renda entre 
05 e 1,,1 e 2, 2 e 3, e acima de 4 salários mínimos. 

Negativa 

Renda_4 
1, se  a renda familiar per capita estiver acima de quatro salários 
mínimos 0, caso contrário demais faixas de renda entre05 e 1, 1 
e 2, 2 e 3, 3 e 4 salários mínimos. 

Negativa 

N_atend_1vez 1, se  o indivíduo foi atendido na 1ª vez da procura ao SUS 0, 
caso contrário Positiva 

Urbana 1, se  o indivíduo reside na zona urbana 0, caso contrário Positiva 
Quadro 2 – Descrição das variáveis explicativas indicativas do perfil dos indivíduos e expectativas de 
seus efeitos 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 1998 e 2003 

 

No próximo Quadro temos a descrição das variáveis construídas para 

captar o efeito da implantação da PNM e os efeitos pós PNM em cada Estado do 

Nordeste Brasileiro e as expectativas de seus efeitos na probabilidade de acesso 

aos medicamentos gratuitos. 

 

Variáveis Descrição 
dAL 1, se  o indivíduo for do Estado de Alagoas 0, caso contrário 
dBA 1, se  o indivíduo for do Estado da Bahia 0, caso contrário 
DCE 1, se  o indivíduo for do Estado do Ceará 0, caso contrário 
dMA 1, se  o indivíduo for do Estado do Maranhão 0, caso contrário 
dPB 1, se  o indivíduo for do Estado da Paraíba 0, caso contrário 
dPE 1, se  o indivíduo for do Estado de Pernambuco 0, caso contrário 
dPI 1, se  o indivíduo for do Estado do Piauí 0, caso contrário 
dRN 1, se  o indivíduo for do Estado do Rio grande do Norte  0, caso contrário 
dSE 1, se  o indivíduo for do Estado de Sergipe 0, caso contrário 
d2003 1, ano for 2003 (captar pós PNM)  0, ano for 1998 (antes PNM) 
dAL*2003 1, se  o indivíduo for do Estado de Alagoas Pós PNM 0, caso contrário 
dBA*2003 1, se  o indivíduo for do Estado da Bahia Pós PNM  0, caso contrário 
dCE*2003 1, se  o indivíduo for do Estado do Ceará Pós PNM 0, caso contrário 
dMA*2003 1, se  o indivíduo for do Estado do Maranhão Pós PNM 0, caso contrário 
dPE*2003 1, se  o indivíduo for do Estado da Paraíba Pós PNM  0, caso contrário 
dPB*2003 1, se  o indivíduo for do Estado de Pernambuco Pós PNM 0, caso contrário 
dPI*2003 1, se  o indivíduo for do Estado do Piauí Pós PNM 0, caso contrário 
dRN*2003 1, se  o indivíduo for do Estado do Rio grande do Norte Pós PNM 0, caso contrário 
dSE*2003 1, se  o indivíduo for do Estado de Sergipe Pós PNM  0, caso contrário 

Quadro 3 – Descrição das variáveis explicativas para captar nos efeito dos Estados após implantação 
da PNM. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 1998 e 2003 
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5.4 Descrição das Variáveis Selecionadas  
 

Nessa seção apresentaremos as principais estatísticas descritivas das 

variáveis sugeridas para este estudo. A tabela 3, a seguir indica as médias para as 

variáveis que selecionamos quanto ao perfil dos indivíduos que procuraram o SUS e 

explicam a probabilidade de acesso aos medicamentos gratuitos. 

 
Tabela 3 – Estatísticas descritivas das variáveis consideradas na análise da probabilidade de acesso 
aos medicamentos gratuitos. 

VARIÁVEIS Nº DE OBS DESVIO PADRÃO MÉDIA MÍNIMO MAXIMO 
Diabetes 34728 0,251081057 0,0676111 0 1
Hipertensão 34728 0,446720726 0,2753974 0 1
d_coração 34728 0,320903467 0,116563 0 1
d_renal 34728 0,233789064 0,0580223 0 1
Doena 34728 0,491979515 0,5892364 0 1
tratam_reab 34728 0,228598524 0,0553156 0 1
rede_privada 34728 0,182136026 0,0343527 0 1
Idade 34728 23,58041719 33,650369 0 102
idade 2 34728 1812,725098 1688,3674 0 10404
anos_estudos 34728 3,675676542 3,3979786 0 15
chefe_ familia 34728 0,45489177 0,2924441 0 1
Filho 34728 0,475663768 0,345888 0 1
Branco 34728 0,497722605 0,4522575 0 1
Negro 34728 0,259328176 0,0725063 0 1
Homem 34728 0,486918308 0,3863453 0 1
plano_saude 34728 0,2492372 0,0665457 0 1
renda_05_1 34728 0,469102173 0,3269408 0 1
renda_1_2 34728 0,389590031 0,186593 0 1
renda_2_3 34728 0,2027754 0,0429625 0 1
renda_3_4 34728 0,1157886 0,0135913 0 1
renda_4 34728 0,114449786 0,0132746 0 1
n_atend_1 vez 34728 0,15407982 0,024332 0 1
Urbana 34728 0,383855881 0,8204043 0 1

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 1998 e 2003. 
 

Conforme a Tabela 3 pode verificar pelo valor máximo e mínimo das 

variáveis que as maiorias das variáveis são do tipo binária e assumem valor 1 

quando a característica estiver presente e zero quando não. Constata-se que 

aproximadamente 39% dos indivíduos da nossa amostra são do sexo masculino e 

46% são da raça branca. A média de idade dos indivíduos é de 33 anos e a 

escolaridade média é de 3,4 anos. Quanto a doenças crônicas temos que 

aproximadamente 6% declararam ter diabetes e 28% ter hipertensão. Quanto à área 
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geográfica temos que aproximadamente 83% residem a área urbana. Quanto à 

renda familiar per capita temos que aproximadamente 33% possui renda entre meio 

e um salário mínimo. 
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6. MODELOS DE ESCOLHA QUALITATIVA 
 

 

Quando se admiti que a variável dependente, Y é de natureza qualitativa, 

a estimação pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) apresenta 

vários problemas, conforme explicaremos a seguir. 

 

A variável dependente sendo binária assumindo valor Y=0 quando certo 

evento não ocorreu e Y=1 quando certo evento ocorreu, o interessante 

estatisticamente será estimar a probabilidade de ocorrência do evento. Em geral, 

independente da definição de Y , podemos considerar 1=Y  em caso de sucesso e 

0=Y  em caso de fracasso.  

 

),...,,|1()|1()( 21 nXXXYPXYPXP ====                                     (1) 

 

Ao estudar modelos de resposta binária, é importante recordar alguns 

fatos básicos sobre variáveis aleatórias com distribuição de Bernoulli. Ao se decidir 

sobre uma técnica de estimação apropriada, é útil derivar a média e a variância 

condicional de Y . Como Y  é uma variável aleatória com distribuição de Bernoulli,  

 

 nn XXXYE βββ +++= L110)|(                                               (2) 

 

 )1()|( ββ XXXYVar −=                                                      (3) 

 

A única modificação entre a metodologia empregada e as estatísticas 

básicas é o fato de que a probabilidade de ocorrência do evento está condicionada 

ao vetor de variáveis explicativas X . 

 

Dada uma amostra aleatória, a regressão de MQO de Y  em nXX ,...,,1 1  

produz estimativas consistentes e até mesmo não viesadas dos parâmetros jβ , 

nj ,...,1= . No entanto, a menos que a amplitude de variação de X  seja muito 

restrita, as probabilidades estimadas podem situar-se fora do intervalo ]1,0[ . Além 
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disso, a equação da variância condicional mostra que o modelo é heterocedástico. 

 
6.1 Modelo LOGIT 

 

Como vimos anteriormente, o uso de um modelo de probabilidade linear 

não é adequado para a proposta desse trabalho, para tanto, se torna fundamental a 

utilização de um modelo que possua as seguintes características: 

 

1) à medida que X  aumenta )|1( XYP =  aumenta, mas nunca sai do 

intervalo ]1,0[ ; e 

2) a relação entre )|1( XYP =  e X  seja não-linear. 

 

Podemos recorrer à função de distribuição acumulada (FDA) de uma 

variável aleatória para modelar regressões em que a variável de escolha é 

dicotômica, assumindo valores entre zero e um. Então, nós assumiremos que o 

modelo de regressão assume a seguinte forma: 

 

)()()|1( XPXGXYP ≡== β  

 

onde )(⋅G  é uma função de distribuição acumulada (FDA), cuja forma específica 

pode ser derivada de um modelo econômico. 

 

Modelos de regressão onde )(⋅G  é uma FDA podem ser derivados de um 

modelo de variável latente: 

 

εβ += XY * ,  ]0[1 * >= YY  

 

Sendo ε  é uma variável continuamente distribuída independente de X  e 

a distribuição de ε  é simétrica em torno de zero, e ][1 ⋅  é uma função indicador. 

Como )(⋅G  é a FDA de ε , e esta é simétrica em torno de zero, então: 

 

)()(1)|()|0()|1( * βββε XGXGXXPXYPXYP =−−=−>=>==  
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O modelo LOGIT é derivado de uma formulação em termos de uma 

variável latente em que ε  tem uma distribuição Logística. 

 

O método de estimação, portanto, será por Máxima Verossimilhança. O 

logaritmo da função de Verossimilhança pode ser escrito como: 

 

∑ )](1log[)1()](log[)( βββ iiiii XGyXGyl −−+= ,  ,0=y 1. 

 

O valor do parâmetro estimado β̂  é obtido pela maximização de )(βil . β 

é o vetor dos coeficientes que serão estimados com uso do software STATA SE/8.0. 

A interpretação do efeito marginal3 tradicional de uma variável explicativa é diferente 

dos modelos de regressão linear. Usaremos comandos pré-estabelecidos de De 

Long (1997) para calcular os efeitos marginais para cada variável explicativa, que se 

referem a mudanças nas probabilidades esperadas para mudanças unitárias ou 

categóricas em cada variável, para um indivíduo médio. 

 

 6.2 Modelo Empírico: Probabilidade de Acesso aos Medicamentos 
 

Quanto à avaliação empírica sobre o tema CRISPIM (2008) estimou para 

o Brasil a probabilidade de acesso aos medicamentos gratuitos antes e depois da 

PNM, e concluiu que o acesso aos medicamentos gratuitos via SUS no Brasil 

aumentou entre 6% e 9% pontos percentuais após a PNM. Este trabalho, no 

entanto, não abordou as possíveis desigualdades regionais que podem ter ocorrido 

no processo de descentralização da assistência farmacêutica para Estados e 

municípios.  

 

Para esta dissertação foi analisada a probabilidade de acesso aos 

medicamentos gratuitos após a PNM dos Estados do nordeste estimando nove 

formas funcionais do modelo LOGIT cada uma em relação a um Estado do nordeste, 

ou seja, a primeira em relação ao Estado do Alagoas, a segunda em relação à 

Bahia, a terceira em função do Ceará, a quarta em relação ao Maranhão, a quinta 

Paraíba, a sexta em relação a Pernambuco, a sétima em relação ao Piauí, a oitava 
                                                 
3 Os efeitos marginais serão estimados com o comando PRCHANGE. 
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em relação ao Rio grande do norte e a nona e última em relação a Sergipe para 

captar qual o resultado do processo de descentralização na probabilidade de acesso 

aos medicamentos gratuitos para cada Estado nordestino. Na próxima seção 

teremos os resultados das estimativas bem como as considerações e conclusões 

desse trabalho. 

 
6.3 Análise dos Resultados 

 

Nessa seção iremos discutir sobre as principais conclusões a respeito do 

tipo de relação (positiva ou negativa) está existindo entre as variáveis explicativas 

com a variável que queremos explicar, se estas variáveis são ou não variáveis 

estatisticamente significativas e qual a magnitude da relação das estatisticamente 

significativas nas estimações de probabilidade de acesso aos medicamentos 

gratuitos antes e após implantação da PNM para os Estados do nordeste brasileiro. 

Para melhor explicitar as variáveis foram divididas em dois grandes grupos: o 

primeiro grupo composto por variáveis indicativas do perfil dos indivíduos que 

procuraram o sistema público de saúde; o segundo e principal grupo composto das 

variáveis representativas de cada Estado. 

 

6.3.1 Probabilidade de Acesso aos Medicamentos Gratuitos 
 

Na Tabela 4 disponibilizamos duas informações importantes para as 

variáveis do primeiro grupo: o valor dos coeficientes estimados e as respectivas 

estatísticas de Z e p-valor (Z). Nesta tabela damos ênfase apenas à significância 

estatística dos coeficientes assim como sua direção (positivo ou negativo) de efeito, 

dado que a magnitude destes é de difícil interpretação4.   

 
Tabela 4 – Estatísticas multivariadas das variáveis - perfil dos indivíduos 

Variáveis Coeficiente Desvio-Padrão z P>|z| 
Diabetes 0,4748 0,0903 5,2600 0,0000
Hipertensão 0,2405 0,0570 4,2200 0,0000
d_coração -0,0961 0,0754 -1,2700 0,2020
d_renal 0,0889 0,1035 0,8600 0,3910

                                                 
4 Os coeficientes do modelo Logit referem-se ao efeito de uma unidade de medida da variável 
explicativa no logaritmo das razões de chances do evento ocorrer, o que é bem diferente das 
medidas de efeitos marginais comuns nos modelos de regressão.   
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Variáveis Coeficiente Desvio-Padrão z P>|z| 
Doena -0,0058 0,0426 -0,1400 0,8910
tratam_reab -0,1909 0,1086 -1,7600 0,0790
rede_privada -0,9271 0,1428 -6,4900 0,0000
Idade 0,0077 0,0037 2,0700 0,0380
idade 2 -0,0001 0,0000 -1,5000 0,1330
anos_estudos -0,0542 0,0068 -7,9400 0,0000
chefe_ familia -0,0987 0,0572 -1,7300 0,0840
Filho 0,1939 0,0595 3,2600 0,0010
Branco -0,1589 0,0460 -3,4500 0,0010
Negro -0,0004 0,0772 0,0000 0,9960
Homem 0,0177 0,0447 0,4000 0,6920
plano_saude -0,0013 0,0998 -0,0100 0,9900
renda_05_1 -0,2196 0,0474 -4,6300 0,0000
renda_1_2 -0,4681 0,0727 -6,4400 0,0000
renda_2_3 -0,4955 0,1704 -2,9100 0,0040
renda_3_4 -0,3728 0,2781 -1,3400 0,1800
renda_4 -0,8817 0,2892 -3,0500 0,0020
n_atend_1vez -0,0664 0,1298 -0,5100 0,6090
Urbana -0,1890 0,0473 -4,0000 0,0000

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 1998 e 2003. 
 

Nota-se que em relação à necessidade de acesso aos medicamentos 

gratuitos selecionamos as variáveis diabetes, hipertensão, doença do coração e 

doença renal que são exemplos de doenças crônicas. Por serem doenças de 

evolução prolongada, permanentes, para as quais, atualmente, não existe cura, 

afetam negativamente a saúde e a funcionalidade do doente e isso torna os 

medicamentos imprescindíveis para o controle da doença e melhora da qualidade de 

vida. Constata-se que os indivíduos que têm hipertensão e diabetes têm uma 

probabilidade de acesso positivo e significante ao nível de 5% o que é um pelo 

menos um alento para a assistência farmacêutica no Nordeste. 

 

Não encontramos efeitos diferenciados de acesso ao nível de 5% para 

pessoas que procuram os serviços de saúde pública por motivos de doenças ou 

tratamentos. Ou seja, estes tipos específicos de demanda por serviços de saúde não 

demonstraram ter preferência em relação a outras portas de acesso aos 

medicamentos públicos e gratuitos.  

 

Todos os cidadãos têm direito a receberem atendimento de saúde pelo 

SUS, sejam unidades públicas, ou privadas, contratadas pelo gestor público de 
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saúde. Em relação ao tipo de serviço contratado pelo SUS, a variável rede privada 

mostrou ter uma relação negativa com a probabilidade de acesso aos medicamentos 

gratuitos e estatisticamente significante ao nível de 5%. Isso pode demonstrar não 

apenas que a demanda por medicamentos gratuitos segue imediatamente da 

demanda pelos serviços em unidades públicas (onde ficam normalmente as 

unidades farmacêuticas), mas também que a opção por serviços do SUS em 

unidades privadas pode levar o indivíduo, por opção por ou desestímulo, ao setor 

privado farmacêutico.    

 

Variáveis que indicam atributos adquiridos pelos indivíduos como, por 

exemplo, anos de estudo e renda familiar per capita mostraram possuir relações 

negativas com a probabilidade de acesso a medicamentos gratuitos.   

 

No que diz respeito à localização geográfica da residência do individuo 

constata-se que os indivíduos da zona urbana possuem menor probabilidade de 

acesso quando comparados aos da zona rural isso pode estar relacionado com a 

maior concorrência por medicamentos, especialmente nos grandes centros urbanos.  

 

A Tabela 5 mostra os efeitos marginais de cada variável que representa a 

magnitude da relação de cada uma em relação à variável dependente. 

 
Tabela 5 – Variação na probabilidade esperada de acesso aos medicamentos gratuitos pós-PNM 

Variáveis Coeficientes Efeitos Marginais 
Diabetes 0,4748 0,1167
Hipertensão 0,2405 0,0591
d_coração (-0,0961)* -0,0236
d_renal (0,0889)* 0,0218
Doena5 (-0,0058)* -0,0014
tratam_reab6 -0,1909* -0,0469
rede_privada -0,9271 -0,2279
Idade 0,0077 0,0019
idade 2 (-0,0001)* 0,0000
anos_estudos -0,0542 -0,0133
 

                                                 
5 Referente às seguintes categorias: Acidente ou lesão, Problema odontológico, Reabilitação, Pré-
natal, Puericultura, Vacinação, Parto, Outros atendimentos preventivo, Somente atestado a saúde. 
6 Referente às seguintes categorias acidente ou lesão, Problema odontológico, Doença, Pré-natal, 
Puericultura, Vacinação, Parto, Outros atendimentos preventivo, Somente atestado a saúde. 
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Variáveis Coeficientes Efeitos Marginais 
chefe_ família7 -0,0987 -0,0243
Filho8 0,1939 0,0477
Branco9 -0,1589 -0,0391
Negro10 (-0,0004)* -0,0001
Homem (0,0177)* 0,0044
plano_saude (-0,0013)* -0,0003
renda_05_1 -0,2196 -0,054
renda_1_2 -0,4681 -0,1151
renda_2_3 -0,4955 -0,1218
renda_3_4 (-0,3728)* -0,0916
renda_4 -0,8817 -0,2167
n_atend_1vez (-0,0664)* -0,0163
Urbana -0,189 -0,0465

Nota: * Não estatisticamente significante ao nível de 5% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 1998 e 2003. 

 

Nota-se que a probabilidade das pessoas que possuem diabetes e 

hipertensão aumenta em aproximadamente 12% e 6% respectivamente na 

probabilidade de receber medicamentos gratuitos. 

 

Quanto os indivíduos que procuraram o sistema de saúde para tratamento 

de reabilitação, a probabilidade diminui em aproximadamente 5% no recebimento de 

medicamentos gratuitos. Quanto às características dos indivíduos a probabilidade é 

menor para indivíduos que declararam raça branca em aproximadamente - 4%. 

 

Em relação às características do SUS a probabilidade de acesso foi 

menor para os indivíduos que procuraram a rede privada em aproximadamente 22%. 

Em relação às características adquiridas pelos indivíduos à probabilidade é maior 

para os que possuem baixa escolaridade em aproximadamente -1% e menor para 

os chefes de família em aproximadamente - 2%. 

 

Quanto ao aspecto geográfico a probabilidade de acesso é menor para os 

indivíduos da zona urbana em aproximadamente -5%. 

                                                                                                                                                         
7 Referente às seguintes categorias: filho, outro parente, agregado, pensionista, empregado 
doméstico, parente do empregado doméstico. 
8 Referente às seguintes categorias: chefe da família, outro parente, agregado, pensionista, 
empregado doméstico, parente do empregado doméstico. 
9 Referente as seguintes categorias cor ou raça Preta, Amarela, Parda e Indígena. 
10 Referente as seguintes categorias cor ou raça Branca, Amarela, Parda e Indígena. 
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Na Tabela 6 temos informações das probabilidades de acesso aos 

medicamentos gratuitos após a PNM por Estado e a probabilidade comparativa entre 

eles. Lê-se a tabela na horizontal. Na diagonal da Tabela estão as informações 

negritadas do efeito da PNM em cada Estado e as informações na horizontal da 

Tabela têm as probabilidades de acesso aos medicamentos gratuitos entre eles. 

 
Tabela 6 – Variação por Estado na probabilidade esperada de acesso aos medicamentos gratuitos 
pós-PNM 

Variáveis Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande 
do Norte Sergipe 

AL -10% -12% -23% -29% -15% -26%* -22% -21% -31%
BA 12% 2% -10% -16% -3%* -14%* -10% -8%* -19%*
CE 23% 10% 13% -6%* 7%* -3% 1%* 2%* -8%*
MA 29% 16% 6%* 19% 13% 2%* 6%* 8%* -3%*
PB 15% 3% * -7%* -13% 5% -11% -7%* -5%* -16%
PE 26% 14% 3%* -2%* 11% 16% 4%* 6%* -5%*
PI 22% 10% -1%* -6%* 7%* -4%* 12% 2%* -9%*
RN 21% 8%* -2%* -8%* 5%* -6%* -2%* 11% -11%*
SE 31% 19% 8%* 3%* 16% 5% 9%* 11%* 21%

Nota: * Não estatisticamente significante ao nível de 5%. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 1998 e 2003. 

 

Como já foi dito anteriormente as observações contidas na diagonal da 

Tabela revelam as probabilidades de acesso aos medicamentos gratuitos de cada 

Estado após PNM. Notamos que a maioria dos estados melhorou após a 

implantação da política apenas o Estado de Alagoas piorou em aproximadamente 

menos dez pontos percentuais. A Bahia melhorou aproximadamente em dois pontos 

percentuais, o Ceará em aproximadamente treze pontos percentuais, o Maranhão 

em dezenove pontos percentuais, a Paraíba em aproximadamente seis pontos 

percentuais, o Piauí em doze pontos percentuais, o Rio Grande do Norte em 

aproximadamente onze pontos percentuais e Sergipe o que teve a maior 

probabilidade de melhora em vinte um ponto percentual de 1998 em relação a 2003. 

 

Na primeira linha temos as informações da probabilidade de acesso aos 

medicamentos gratuitos do Alagoas em relação aos demais Estados após a PNM. A 

primeira observação se refere essa probabilidade de acesso do Alagoas em relação 

a ele mesmo, notamos que pós PNM o Estado piorou sua probabilidade de acesso 

em menos dez pontos percentuais e isto se repetiram quando comparamos aos 
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demais Estados. 

 

Na segunda linha temos a probabilidade de acesso da Bahia em relação 

aos demais Estados do Nordeste. Notamos que em relação ao Alagoas a Bahia 

melhorou sua probabilidade em doze pontos percentuais já em relação aos demais 

Estados ela piorou. 

 

Já a terceira linha da tabela tem informações da probabilidade de acesso 

do Ceará em relação aos demais Estados. Notamos que o Estado piorou quando 

comparado ao Alagoas em -23%, Bahia em -10%. 

 

Para o Maranhão, verificamos que o Estado piorou em relação aos 

estados da Paraíba (-29%) do Alagoas (-16%) e Bahia (-13%). 

 

A quinta linha observou que a probabilidade de acesso da Paraíba em 

relação aos demais Estados. Notamos que piorou em relação ao Alagoas em -15% e 

melhorou em relação ao Pernambuco em 11% e Sergipe em16%. 

 

Na sexta linha observamos a probabilidade de acesso de Pernambuco em 

relação aos demais Estados. Notamos que ele piorou em relação ao Paraíba em -

43% e ao Ceará em -3% dea sua probabilidade de acesso aos medicamentos 

gratuitos após a PNM. 

 

Na sétima linha da Tabela observamos a probabilidade de acesso do 

Piauí em relação aos demais Estados. Concluímos que o Estado piorou quando 

comparado ao Alagoas em -22% e a Bahia em -10%.Na linha a seguir temos as 

probabilidades do Estado do Rio Grande do Norte comparada aos demais e 

concluímos que ele piorou em relação ao Alagoas em -21%. 

 

Na última linha observamos a probabilidade de acesso de Sergipe em 

relação aos demais Estados. Verificamos que o estado de Sergipe piorou sua 

probabilidade quando comparado ao Alagoas em -31% e a Paraíba em -16%. 
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Portanto, verificamos que em geral todos os estados tiveram melhoras no 

acesso de suas populações, mas estas melhoras não foram completamente 

homogêneas após a descentralização da política de medicamentos.  

 

No gráfico a seguir temos as informações apresentadas anteriormente 

que nos deu as probabilidades de acesso aos medicamentos gratuitos pós PNM 

para cada Estado e a probabilidade relativa entre os Estados pós PNM. 
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Gráfico 3 – Efeitos marginais nos Estados em relação a cada Estado sobre a probabilidade de acesso 
aos medicamentos gratuitos após a PNM no Nordeste. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 1998 e 2003. 
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7. CONCLUSÕES 
 

 

Os resultados dessa dissertação apontam que houve melhoria no acesso 

aos medicamentos gratuitos após a PNM para a maioria dos Estados da região 

nordeste brasileira exceto para o Estado de Alagoas que diminuiu após a PNM a 

probabilidade de acesso em aproximadamente -10%. A melhora variou de 

aproximadamente 2% na Bahia até 21% em Sergipe. 

 

Notou-se também que houve muita discrepância na melhoria do acesso 

quando comparamos a probabilidade de cada Estado em relação aos demais, ou 

seja, a melhora não foi homogênea como, por exemplo, em Sergipe que apesar ter 

apresentado a maior probabilidade de acesso quando comparado a outros Estados 

não teve melhoras pós PNM. 

 

Talvez isso seja justificado pela vantagem comparativa de alguns dos 

Estados em relação aos outros quando houve o processo de descentralização, pois 

a melhora na oferta do acesso está condicionada ao aprendizado institucional, maior 

autonomia gerencial, maior receita orçamentária, maior capacidade de gasto, ou 

seja, uma máquina administrativa mais robusta (VIANA et al., 2002). 

 

Outros resultados importantes foram os relacionado às características 

relevantes dos grupos de indivíduos da região nordeste que procuraram o sistema 

de saúde público para atendimento de saúde e recebimento de medicamentos 

gratuitos. O resultado do modelo mostra que as pessoas que possuem doenças 

crônicas do tipo diabetes e hipertensão aumentam sua probabilidade de acesso aos 

medicamentos gratuitos em aproximadamente 12% e 6% respectivamente. 

 

Quanto os indivíduos que procuraram o sistema de saúde para tratamento 

de reabilitação a probabilidade diminui em aproximadamente 5% no recebimento de 

medicamentos gratuitos. 

 

Quanto às características dos indivíduos a probabilidade é menor para 
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indivíduos que declararam raça branca em aproximadamente - 4%. 

 

Os resultados revelam também que o acesso é mais fácil para aqueles 

que necessitam atendimento no SUS via rede pública, pois o modelo indica que as 

chances de acesso são menores para os indivíduos que procuraram atendimento 

SUS via rede privada em aproximadamente 22%. 

 

Em relação às características adquiridas pelos indivíduos a probabilidade 

é maior para os que possuem baixa escolaridade em aproximadamente -1% e 

menor para os chefes de família em aproximadamente - 2%. 

 

Quanto ao aspecto geográfico a probabilidade de acesso é menor para os 

indivíduos da zona urbana em aproximadamente -5%, este resultado corrobora com 

alguns encontrados na literatura que identificaram a variável que identifica o local de 

residência dos indivíduos atua na probabilidade de acesso aos serviços de saúde 

haja vista que o acesso daqueles que residem em localidades urbanas é maior do 

que os moradores de localidades rurais. 
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APÊNDICES 
 

 

APÊNDICE A – Tabela 7 
 
Tabela 7 – Modelo de regressão estimando a probabilidade de acesso aos medicamentos gratuitos no Nordeste 

Base Alagoas Base Bahia Base Ceará Base Maranhão Base Paraíba Base 
Pernambuco Base Piauí Base Rio Grande 

do Norte Base Sergipe 
Variáveis 

Coefici-
entes P-valor Coefici-

entes P-valor Coefici-
entes P-valor Coefici-

entes P-valor Coefici-
entes P-valor Coefici-

entes P-valor Coefici-
entes P-valor Coefici-

entes P-valor Coefici-
entes P-valor 

d2003 -0,4061 0,0160 0,0975 0,2280 0,5218 0,0000 0,7543 0,0000 0,2227 0,1140 0,6604 0,0000 0,5016 0,0030 0,4333 0,0080 0,8653 0,0000 
Diabetes 0,4748 0,0000 0,4748 0,0000 0,4748 0,0000 0,4748 0,0000 0,4748 0,0000 0,4748 0,0000 0,4748 0,0000 0,4748 0,0000 0,4748 0,0000 
Hipertensão 0,2405 0,0000 0,2405 0,0000 0,2405 0,0000 0,2405 0,0000 0,2405 0,0000 0,2405 0,0000 0,2405 0,0000 0,2405 0,0000 0,2405 0,0000 
d_coração -0,0961 0,2020 -0,0961 0,2020 -0,0961 0,2020 -0,0961 0,2020 -0,0961 0,2020 -0,0961 0,2020 -0,0961 0,2020 -0,0961 0,2020 -0,0961 0,2020 
d_renal 0,0889 0,3910 0,0889 0,3910 0,0889 0,3910 0,0889 0,3910 0,0889 0,3910 0,0889 0,3910 0,0889 0,3910 0,0889 0,3910 0,0889 0,3910 
Doena -0,0058 0,8910 -0,0058 0,8910 -0,0058 0,8910 -0,0058 0,8910 -0,0058 0,8910 -0,0058 0,8910 -0,0058 0,8910 -0,0058 0,8910 -0,0058 0,8910 
Tratam_reab -0,1909 0,0790 -0,1909 0,0790 -0,1909 0,0790 -0,1909 0,0790 -0,1909 0,0790 -0,1909 0,0790 -0,1909 0,0790 -0,1909 0,0790 -0,1909 0,0790 
rede_privada -0,9271 0,0000 -0,9271 0,0000 -0,9271 0,0000 -0,9271 0,0000 -0,9271 0,0000 -0,9271 0,0000 -0,9271 0,0000 -0,9271 0,0000 -0,9271 0,0000 
Idade 0,0077 0,0380 0,0077 0,0380 0,0077 0,0380 0,0077 0,0380 0,0077 0,0380 0,0077 0,0380 0,0077 0,0380 0,0077 0,0380 0,0077 0,0380 
Idade 2 -0,0001 0,1330 -0,0001 0,1330 -0,0001 0,1330 -0,0001 0,1330 -0,0001 0,1330 -0,0001 0,1330 -0,0001 0,1330 -0,0001 0,1330 -0,0001 0,1330 
anos_estudos -0,0542 0,0000 -0,0542 0,0000 -0,0542 0,0000 -0,0542 0,0000 -0,0542 0,0000 -0,0542 0,0000 -0,0542 0,0000 -0,0542 0,0000 -0,0542 0,0000 
Chefe_ familia -0,0987 0,0840 -0,0987 0,0840 -0,0987 0,0840 -0,0987 0,0840 -0,0987 0,0840 -0,0987 0,0840 -0,0987 0,0840 -0,0987 0,0840 -0,0987 0,0840 
Filho 0,1939 0,0010 0,1939 0,0010 0,1939 0,0010 0,1939 0,0010 0,1939 0,0010 0,1939 0,0010 0,1939 0,0010 0,1939 0,0010 0,1939 0,0010 
Branco -0,1589 0,0010 -0,1589 0,0010 -0,1589 0,0010 -0,1589 0,0010 -0,1589 0,0010 -0,1589 0,0010 -0,1589 0,0010 -0,1589 0,0010 -0,1589 0,0010 
Negro -0,0004 0,9960 -0,0004 0,9960 -0,0004 0,9960 -0,0004 0,9960 -0,0004 0,9960 -0,0004 0,9960 -0,0004 0,9960 -0,0004 0,9960 -0,0004 0,9960 
Homem 0,0177 0,6920 0,0177 0,6920 0,0177 0,6920 0,0177 0,6920 0,0177 0,6920 0,0177 0,6920 0,0177 0,6920 0,0177 0,6920 0,0177 0,6920 
Plano_saude -0,0013 0,9900 -0,0013 0,9900 -0,0013 0,9900 -0,0013 0,9900 -0,0013 0,9900 -0,0013 0,9900 -0,0013 0,9900 -0,0013 0,9900 -0,0013 0,9900 
Renda_05_1 -0,2196 0,0000 -0,2196 0,0000 -0,2196 0,0000 -0,2196 0,0000 -0,2196 0,0000 -0,2196 0,0000 -0,2196 0,0000 -0,2196 0,0000 -0,2196 0,0000 
Renda_1_2 -0,4681 0,0000 -0,4681 0,0000 -0,4681 0,0000 -0,4681 0,0000 -0,4681 0,0000 -0,4681 0,0000 -0,4681 0,0000 -0,4681 0,0000 -0,4681 0,0000 
Renda_2_3 -0,4955 0,0040 -0,4955 0,0040 -0,4955 0,0040 -0,4955 0,0040 -0,4955 0,0040 -0,4955 0,0040 -0,4955 0,0040 -0,4955 0,0040 -0,4955 0,0040 
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Base Alagoas Base Bahia Base Ceará Base Maranhão Base Paraíba Base 
Pernambuco Base Piauí Base Rio Grande 

do Norte Base Sergipe 
Variáveis 

Coefici-
entes P-valor Coefici-

entes P-valor Coefici-
entes P-valor Coefici-

entes P-valor Coefici-
entes P-valor Coefici-

entes P-valor Coefici-
entes P-valor Coefici-

entes P-valor Coefici-
entes P-valor 

Renda_3_4 -0,3728 0,1800 -0,3728 0,1800 -0,3728 0,1800 -0,3728 0,1800 -0,3728 0,1800 -0,3728 0,1800 -0,3728 0,1800 -0,3728 0,1800 -0,3728 0,1800 
Renda_4 -0,8817 0,0020 -0,8817 0,0020 -0,8817 0,0020 -0,8817 0,0020 -0,8817 0,0020 -0,8817 0,0020 -0,8817 0,0020 -0,8817 0,0020 -0,8817 0,0020 
n_atend_1vez -0,0664 0,6090 -0,0664 0,6090 -0,0664 0,6090 -0,0664 0,6090 -0,0664 0,6090 -0,0664 0,6090 -0,0664 0,6090 -0,0664 0,6090 -0,0664 0,6090 
Urbana -0,1890 0,0000 -0,1890 0,0000 -0,1890 0,0000 -0,1890 0,0000 -0,1890 0,0000 -0,1890 0,0000 -0,1890 0,0000 -0,1890 0,0000 -0,1890 0,0000 
d_ma -1,7203 0,0000 -0,6046 0,0000 -1,2687 0,0000     -0,8850 0,0000 -0,6583 0,0000 -0,5862 0,0030 -0,7031 0,0000 -0,1582 0,4690 
d_pi -1,1341 0,0000 -0,0184 0,9000 -0,6825 0,0000 0,5862 0,0030 -0,2987 0,0830 -0,0721 0,6320     -0,1169 0,5170 0,4280 0,0410 
d_rn -1,0172 0,0000 0,0985 0,4810 -0,5655 0,0000 0,7031 0,0000 -0,1818 0,2730 0,0448 0,7540 0,1169 0,5170     0,5450 0,0080 
d_pb -0,8353 0,0000 0,2803 0,0290 -0,3837 0,0030 0,8850 0,0000     0,2266 0,0870 0,0721 0,6320 0,1818 0,2730 0,7268 0,0000 
d_pe -1,0620 0,0000 0,0537 0,5810 -0,6104 0,0000 0,6583 0,0000 -0,2266 0,0870     0,2987 0,0830 -0,0448 0,7540 0,5001 0,0050 
d_al     1,1157 0,0000 0,4516 0,0020 1,7203 0,0000 0,8353 0,0000 1,0620 0,0000 1,1341 0,0000 1,0172 0,0000 1,5621 0,0000 
d_se -1,5621 0,0000 -0,4465 0,0110 -1,1105 0,0000 0,1582 0,4690 -0,7268 0,0000 -0,5001 0,0050 -0,4280 0,0410 -0,5450 0,0080     
d_ba -1,1157 0,0000     -0,6641 0,0000 0,6046 0,0000 -0,2803 0,0290 -0,0536 0,5810 0,0184 0,9000 -0,0985 0,4810 0,4465 0,0110 
d_ce -0,4516 0,0020 0,6640 0,0000     1,2687 0,0000 0,3837 0,0030 0,6104 0,0000 0,6825 0,0000 0,5655 0,0000 1,1105 0,0000 
d03_dma 1,1604 0,0000 0,6568 0,0010 0,2326 0,2520     0,5316 0,0210 0,0939 0,6450 0,2527 0,3080 0,3210 0,1900 -0,1110 0,6810 
d03_dpi 0,9077 0,0000 0,4041 0,0300 -0,0201 0,9160 -0,2527 0,3080 0,2789 0,2030 -0,1588 0,4070     0,0683 0,7710 -0,3637 0,1640 
d03_drn 0,8394 0,0000 0,3358 0,0660 -0,0884 0,6350 -0,3210 0,1900 0,2106 0,3300 -0,2271 0,2260 -0,0683 0,7710     -0,4320 0,0950 
d03_dpb 0,6288 0,0040 0,1252 0,4390 -0,2990 0,0730 -0,5316 0,0210     -0,4377 0,0090 -0,2789 0,2030 -0,2106 0,3300 -0,6426 0,0090 
d03_dpe 1,0665 0,0000 0,5629 0,0000 0,1386 0,2780 -0,0939 0,6450 0,4377 0,0090     0,1588 0,4070 0,2271 0,2260 -0,2049 0,3510 
d03_dal     -0,5036 0,0070 -0,9278 0,0000 -1,1604 0,0000 -0,6288 0,0040 -0,1386 0,2780 -0,9077 0,0000 -0,8394 0,0000 -1,2714 0,0000 
d03_dse 1,2714 0,0000 0,7678 0,0000 0,3436 0,1170 0,1110 0,6810 0,6426 0,0090 -1,0665 0,0000 0,3637 0,1640 0,4320 0,0950     
d03_dba 0,5036 0,0070     0,4242 0,0000 -0,6568 0,0010 -0,1252 0,4390 0,2049 0,3510 -0,4041 0,0300 -0,3358 0,0660 -0,7678 0,0000 
d03_dce 0,9278 0,0000 0,4242 0,0000     -0,2326 0,2520 0,2990 0,0730 -0,5629 0,0000 0,0201 0,9160 0,0884 0,6350 -0,3436 0,1170 
Cons 0,6855 0,0000 -0,4302 0,0000 0,2339 0,0330 -1,0348 0,0000 -0,1499 0,2800 -0,3765 0,0010 -0,4486 0,0040 -0,3317 0,0270 -0,8766 0,0000 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 1998 e 2003 


