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Indicadores de saúde no Brasil:
um processo em construção

Health indicators in Brazil: a process under construction

RESUMO
Nos últimos anos, o uso de indicadores de saúde tem crescido de uma forma expo-

nencial. Nunca se falou tanto em medir estados de saúde e comparar desempenhos
de sistemas de saúde como agora. Paralelamente a essa tendência de uso crescen-
te, impõe-se a necessidade de um conhecimento mais científico e aprofundado des-
ses instrumentos. Este artigo tem por objetivo reunir algumas informações básicas
sobre indicadores e disponibilizá-las de uma forma estruturada e objetiva para os
profissionais e pesquisadores que estejam iniciando a sua viagem pelo processo de
aprendizagem e aplicação dessa ferramenta. Este trabalho é dividido em duas partes
principais. Iniciamos com uma explanação sobre os conceitos, os processos de cons-
trução e seleção e as características fundamentais dos indicadores. Na segunda par-
te, apresentamos de forma sucinta e concisa as matrizes de indicadores do Brasil,
Canadá, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos da América. Longe de esgotar o
tema, gostaríamos de desencadear uma discussão organizada e o mais diversificada
possível sobre o assunto.

ABSTRACT
The use of healthcare indicators has experienced exponential growth in recent

years. There has never been so much talk about measuring health conditions, com-
paring the performance of healthcare systems as there is now. In parallel with such
increased use trend, the need arises to get a better and more scientific knowledge of
such indicators. The aim of this paper is to gather together basic information regard-
ing indicators and making such information available in an objective and structure
manner to researchers and professionals who are now starting to learn about the
application of such tools. This paper is divided into two main parts. The authors start
explaining the concepts, the processes, and the building and selection of the basic
features of indicators. In the second part, they make a brief presentation of indicator
matrices in Brazil, Canada, Australia, United Kingdom, and United States of America.
Far from exhausting the topic, the authors’ intention is to trigger a structured and
diversified discussion of this issue.
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INTRODUÇÃO
Um dos grandes desafios que o pro-

fissional da área de saúde enfrenta é
a mensuração da saúde dos indivíduos.
Para se medir alguma coisa o primeiro
passo é definir claramente o objeto a
ser mensurado. Mas qual é a definição
de saúde? Existem inúmeras defini-
ções de “saúde”. Segundo a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) “Saúde
é o estado de completo bem-estar fí-
sico, mental e social e não apenas a
ausência de doença”.

No campo da Saúde Pública, parti-
cularmente na epidemiologia, a procura
por medidas objetivas do estado de
saúde de uma população é uma tradi-
ção antiga. Os primeiros trabalhos en-
contrados nesta área são de William
Farr no século IX e por muito tempo as
descrições de saúde e análises eram
baseadas em medidas de mortalidade
e sobrevivência(1).

Mais recentemente, na década de
50, a OMS dividiu os indicadores de
saúde em três grupos:

1. Os que traduzem diretamente a
saúde (ou a sua ausência) em um gru-
po populacional. Exemplos destes são
o coeficiente geral de mortalidade, a
esperança de vida a nascer e o coefi-
ciente de mortalidade infantil.

2. Os que se referem às condições
ambientais que têm influência direta
sobre a saúde: abastecimento de água,
rede de esgotos, poluição ambiental.

3. Os que medem os recursos ma-
teriais e humanos relacionados às ati-
vidades de saúde. Como, por exemplo,
número de leitos hospitalares em re-
lação ao número de habitantes, número
de profissionais de saúde em relação
ao número de habitantes(2).

Novos indicadores têm sido criados
e acompanhados para analisar siste-
maticamente a situação de saúde. Tais
indicadores são utilizados como ferra-

mentas capazes de medir de forma sin-
tética, aspectos relevantes do estado
de saúde das populações e sua corre-
lação com os fatores condicionantes e
determinantes.

Um outro fator catalisador da cria-
ção e uso de indicadores é a atual cri-
se no setor saúde, que estimulou um
crescimento no uso de medidas de
performance para melhorar a alocação
dos recursos. Organizações públicas e
privadas têm buscado ferramentas que
forneçam informações relevantes para
um processo de tomada de decisão
baseado em evidências e não em in-
tuição.

Para tomar decisões é necessário
informação. E fornecer informação na
forma de indicadores aos criadores de
políticas públicas de saúde e aos ges-
tores do setor saúde é condição es-
sencial. A adoção de um sistema de
mensuração na agenda de transforma-
ção do setor saúde é um fator crítico
para o sucesso. Pois, quando bem ad-
ministrados, os indicadores de saúde
constituem ferramenta fundamental
tanto para a gestão dos serviços e pro-
gramas de saúde como para a avalia-
ção do sistema de saúde e da saúde
da população como um todo.

Um dos principais objetivos do uso
de indicadores é melhorar a gestão e
a qualidade da assistência oferecida.
O acompanhamento do resultado des-
ses instrumentos pode revelar a efi-
ciência da gestão sendo desenvolvida.
Além do monitoramento do desempe-
nho, existe uma tendência de se utili-
zar os melhores resultados como ben-
chmarking criando-se dessa forma um
estímulo para uma melhoria contínua
nos processos e da gestão como con-
seqüência.

Nesse contexto, o desenvolvimento
de indicadores tem sido uma resposta
a essa necessidade de avaliar o de-

sempenho tanto de serviços de saúde
como de sistemas de saúde. Atualmen-
te, segmentos específicos do setor
saúde têm estabelecido um conjunto
básico de indicadores para acompa-
nhar desempenho de suas organiza-
ções dentro de realidades bem parti-
culares. Alguns elegem os seus indi-
cadores de uma forma bastante crite-
riosa e consensual, mas infelizmente
nem todos aplicam o rigor necessário
para a seleção desses instrumentos.

Apesar do uso de indicadores ter-se
expandido bastante em todas as áreas
de aplicação, os conceitos e princípios
sobre os quais são fundamentados
esses instrumentos não parecem ser
do conhecimento da maioria das pes-
soas que os utilizam. Na grande maio-
ria das vezes, os indicadores são em-
pregados empiricamente e sem qual-
quer evidência científica. Na escolha
dos indicadores é de extrema impor-
tância o conhecimento do referencial
teórico, sobre o qual eles estão funda-
mentados, a determinação dos crité-
rios a serem empregados na seleção
e a presença de uma explicação clara
de como os mesmos foram calculados.

CONCEITOS E DEFINIÇÕES
GERAIS

Indicadores são medidas-síntese
que contêm informação relevante so-
bre determinados atributos e dimen-
sões do estado de saúde, bem como
do desempenho do sistema de saúde.
Vistos em conjunto, devem refletir a si-
tuação sanitária de uma população e
servir para a vigilância das condições
de saúde(3).

Indicadores são variáveis que permi-
tem quantificar as variações no com-
portamento dos critérios de qualidade
estabelecidos. Os indicadores propor-
cionam as informações necessárias e
mensuráveis para descrever tanto a rea-
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lidade como as modificações devidas à
presença do serviço ou assistência. Es-
tas variáveis medem quantitativamente
resultados da assistência(4).

Indicadores são relações numéricas
que visam estabelecer medidas de
determinação de ocorrências ou de
uma situação. São parâmetros repre-
sentativos de um processo que permi-
tem quantificá-lo e facilitam sua com-
parabilidade(5).

Na prática, os indicadores podem ser
aplicados para avaliar a estrutura, os
processos e os resultados dos servi-
ços de saúde. Eles funcionam como
uma bússola e servem para acompa-
nhar e orientar a trajetória desses ser-
viços. Mas, para realizarem esta fun-
ção, eles precisam estar acoplados a
um “norte”, a uma meta que se deseja
atingir. Sem esta meta, perdem o sen-
tido. Assim, indicadores só são úteis
quando se sabe onde se quer chegar.

Uma das finalidades dos indicado-
res é ajudar a priorizar, a decidir o que
é mais importante medir. É praticamen-
te impossível mensurar todas as ações
e resultados dentro de um sistema de
saúde. Então, faz-se necessária uma
pré-seleção. Porque não se pode de-
senvolver um indicador para medir cada
aspecto deste complexo ambiente. Por
outro lado, um único indicador, usado
isoladamente, traz pouca informação;
somente quando comparado com um
standard de referência é que seu sig-
nificado emerge. A pessoa respon-
sável pela análise deve eleger um gru-
po de indicadores que, quando anali-
sados conjuntamente, produzam ava-
liações coerentes para a gestão do sis-
tema de saúde em questão.

PROCESSO DE SELEÇÃO DE
INDICADORES

O primeiro passo na seleção de um
indicador é a escolha de um referen-

cial teórico sobre o qual ele será fun-
damentado. O referencial teórico deve
basear-se em uma revisão bibliográfi-
ca pertinente ao assunto a ser estu-
dado, à definição de conceitos e hipó-
teses, as teorias básicas e metodolo-
gias relacionadas ao tema e seus an-
tecedentes. Em seguida, o objeto es-
tudado deve ser claramente definido.
Essa fase é bastante importante por-
que, dependendo da forma como o
objeto foi definido, ele abrangerá do-
mínios distintos que futuramente pre-
cisarão ser medidos pelos indicadores.
O terceiro e último passo é a escolha
de indicadores que possam medir e
quantificar os domínios que compõem
o nosso objeto de estudo.

xas (taxa de mortalidade infantil), de
razões (razão de sexos) até o cálculo
de índices mais sofisticados como ex-
pectativa de vida ao nascer.

CARACTERÍSTICAS
FUNDAMENTAIS

A qualidade de um indicador depen-
de das propriedades dos componentes
utilizados em sua construção (freqüên-
cia de casos, tamanho da população em
risco, etc.) e da precisão dos sistemas
de informação empregados (registro,
coleta, transmissão dos dados, etc.)(3).

Sendo a variável que descreve uma
realidade, o indicador deve possuir as
seguintes características básicas de
uma medida em termos estatísticos(6).

Validade: O indicador deve medir
apenas o fenômeno que pretende me-
dir. Se o indicador mede um outro fe-
nômeno em paralelo ele perde a sua
validade porque pode fornecer uma
avaliação não verdadeira do fenôme-
no em questão. Em geral, a validade
de um indicador é determinada pelas
características de sensibilidade (medir
as alterações desse fenômeno) e es-
pecificidade (medir somente o fenôme-
no analisado).

Confiabilidade: O indicador deve
reproduzir os mesmos resultados quan-
do aplicado em condições similares.
Isto é, deve produzir os mesmos resul-
tados se medido por diferentes pes-
soas em diferentes meios e diferentes
épocas, em condições similares. E deve
produzir o mesmo resultado se medi-
do pelas mesmas pessoas em diferen-
tes épocas, em condições similares.

Outros atributos de qualidade de um
indicador são:

Disponibilidade: Os dados básicos
para o cálculo do indicador devem es-
tar disponíveis ou serem fáceis de con-
seguir. Podendo ser coletados através
de serviços de rotina.

Indicadores são
medidas-síntese que
contêm informação
relevante sobre
determinados
atributos e
dimensões do
estado de saúde,
bem como do
desempenho do
sistema de saúde.

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO
A construção de um indicador é um

processo com vários graus de comple-
xidade, variando desde uma contagem
direta (por exemplo, o número absolu-
to de casos novos de sarampo) ao cál-
culo de proporções (proporção de nas-
cidos vivos por idade materna), de ta-
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Simplicidade: Deve ser fácil de cal-
cular, analisar e interpretar pelos usuá-
rios da informação.

Relevância: Deve responder a prio-
ridades de saúde. E deve ser útil para
a tomada de decisão de quem o cole-
ta ou da gerência do serviço.

Custo-efetividade: Os resultados
obtidos pela tomada de decisões ba-
seadas nesses indicadores devem jus-
tificar o investimento de tempo e re-
cursos na coleta de dados para o cál-
culo dos mesmos.

Embora essas características sejam
fáceis de serem definidas, é importan-
te lembrar que elas são pré-requisitos
ideais, mas que raramente são atingi-
dos na prática. Muito poucos indica-
dores terão 100% de todas essas pro-
priedades(7).

QUEM UTILIZARÁ ESSES
INDICADORES?

O profissional de saúde, o gestor, ou
o paciente? É sempre importante con-
siderar quem estará utilizando esses
indicadores, porque cada uma dessas
categorias tem necessidades próprias
e perspectivas diferentes do que seja
atenção à saúde.

O médico, por exemplo, pode neces-
sitar de indicadores que meçam se os
tratamentos estão sendo realizados
segundo diretrizes clínicas e se estão
produzindo os resultados clínicos de-
sejáveis.

Por outro lado, o gestor pode que-
rer avaliar se os recursos financeiros
estão sendo usados racionalmente na
sua instituição. Ele pode estar interes-
sado em quanto foi gasto com medi-
camentos, o número de leitos ocupa-
dos e consultas geradas. O paciente
talvez queira saber qual o tempo de es-
pera para ser atendido, se está sendo
bem atendido e obtendo melhoras no
seu estado de saúde.

QUE DADOS SERÃO
COLETADOS PARA O CÁLCULO
DOS INDICADORES?

Muitas barreiras existem para se
construir indicadores e uma das maio-
res é a falta de dados necessários para
o cálculo dos mesmos. No Brasil, pro-
blemas na confiabilidade dos dados
disponíveis em nível local e nacional
não podem ser ignorados, porque a
qualidade do indicador depende dire-
tamente da qualidade do dado com o
qual ele é calculado.

Porém esse argumento não pode ser
usado como uma desculpa para não se
calcular os indicadores. Pelo contrário,
calcular os indicadores com os dados
disponíveis pode ensinar o que fazer para
adquirir os dados necessários para cal-
cular os indicadores de uma maneira
mais efetiva. Não se pode esperar até
que a informação produzida esteja per-
feita para que a mesma seja divulgada.
A disponibilidade dos dados existentes,
mesmo que imperfeitos, aos interessa-
dos ajuda a melhorar a qualidade dessa
informação. O importante é deixar claro
ao usuário desses dados todas as limi-
tações presentes nesta informação.

QUANDO SERÃO UTILIZADOS
ESSES INDICADORES?

De que forma esses dados serão
coletados, será um estudo transversal
ou será um estudo longitudinal? No
último caso, deve-se levar em consi-
deração que existe uma defasagem de
tempo entre algumas intervenções e
os seus resultados clínicos. É preciso
considerar esta questão temporal, para
saber se haverá tempo hábil para co-
leta desses dados.

COMO SERÃO UTILIZADOS
ESSES INDICADORES?

Sempre que indicadores são cons-
truídos, monitorados, e boletins de in-

formação são gerados, deve existir uma
preocupação especial com o que fazer
com a informação produzida, porque
nada muda se a informação não é le-
vada em consideração.

Alinhar os sistemas de informação,
a seleção de indicadores, os boletins
de informação, e a cultura organizacio-
nal dos serviços de saúde é o ponto
crucial da questão. Só assim, essas
medidas serão usadas para promover
as mudanças necessárias para o nos-
so sistema de saúde.

Os indicadores não podem ser per-
manentes e obrigatórios, nem devem
ser utilizados como um manual, ou um
sistema para acumular dados; os da-
dos devem sempre gerar informação.
E, principalmente, jamais podem ser um
sistema de controle punitivo.

ONDE ENCONTRAR ESSES
INDICADORES?

No Brasil, na página WEB do De-
partamento de Informática do SUS –
Datasus (www.datasus.gov.br), órgão
do Ministério da Saúde, na seção in-
formações de Saúde, estão disponibi-
lizados indicadores demográficos, so-
cioeconômicos, de mortalidade, de
morbidade e fatores de risco, de re-
cursos e de cobertura.

Uma outra fonte nacional disponí-
vel é a publicação: Indicadores bási-
cos para a saúde no Brasil: conceitos
e aplicações, da Rede Interagencial de
Informação para a Saúde – RIPSA,
uma iniciativa conjunta do Ministério
da Saúde e da Organização Pan-Ame-
ricana da Saúde.

A RIPSA, por sua vez, está articulada
com a Iniciativa de Dados Básicos Re-
gionais, da OPAS, que busca compati-
bilizar os indicadores utilizados em to-
dos os países do continente, permitindo
análises para o conjunto da Região das
Américas e as suas sub-regiões.
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Em 1996, quando foi oficializado o
acordo de cooperação entre o Minis-
tério da Saúde, a OPAS e a RIPSA, um
dos objetivos alcançados foi a produ-
ção de uma Matriz de Indicadores Bá-
sicos para o Brasil, que estão agrupa-
dos em seis categorias: demográficos,
socioeconômicos, mortalidade, morbi-
dade e fatores de risco, recursos e
cobertura. A construção desta matriz
de indicadores baseou-se nos seguin-
tes critérios: relevância, validade, iden-
tidade e disponibilidade.

COMO ESSES INDICADORES
SÃO ESCOLHIDOS EM OUTROS
PAÍSES?

Acreditamos na grande oportunida-
de de aprendizagem que existe na ob-
servância da experiência internacional,
então pesquisamos os sites dos Siste-
mas de Saúde do Reino Unido, Cana-
dá, Austrália e Estados Unidos da Amé-
rica. Em seguida descrevemos sucinta-
mente o processo de definição de indi-
cadores de saúde e dos critérios utili-
zados para a seleção dos mesmos.

CANADÁ
Em 1998, gestores, pesquisadores,

profissionais de saúde, funcionários do
governo e pacientes se reuniram para
identificar quais eram as necessidades
da informação em saúde. Em resposta
a essa conferência o Instituto de In-
formação em Saúde do Canadá e o
Instituto de Estatística identificaram
medidas que deveriam ser usadas para
informar a situação de saúde e o de-
sempenho do sistema de saúde. O
objetivo primário deste projeto de In-
dicadores de Saúde foi fornecer infor-
mações que ajudassem as regiões a
monitorar a saúde das suas respecti-
vas populações e o funcionamento do
sistema de saúde pelos quais são res-
ponsáveis(8).

O quadro de indicadores de saúde
proposto está representado na tabela
1.

Há uma consulta contínua das au-
toridades de saúde regionais e provin-
cianas para se refinar e expandir a lis-
ta inicial de indicadores. À medida que
os dados vêm sendo compilados, es-
sas autoridades são envolvidas na ve-
rificação do processo para garantir a
relevância dos dados e consistência
dos métodos.

AUSTRÁLIA
Em 1999 o ministro da Saúde insti-

tuiu o Comitê Nacional de Desempe-
nho da Saúde, para desenvolver e es-
tabelecer um quadro de medidas de
desempenho e indicadores apropria-
dos. O quadro foi resultado de uma
extensa revisão e derivou em grande
parte do quadro de indicadores publi-
cado pelo governo canadense(9).

Essencialmente o quadro é uma es-
trutura que serve como guia para o
entendimento e avaliação do desem-
penho do sistema de saúde em nível
nacional. O quadro é composto de três
séries principais e seus respectivos
domínios, apresentados na tabela 2.

A série Estado de Saúde procura
determinar quão saudáveis são os aus-
tralianos. A série Determinantes de
Saúde tenta avaliar se os fatores de-
terminantes de boa saúde estão mu-
dando para melhor. E a série Desem-
penho do Sistema de Saúde avalia
como o sistema está atuando para for-
necer ações de saúde que melhorem
a saúde de todos os australianos. Para
cada domínio existem indicadores es-
pecíficos.

Na seleção os indicadores deveriam
possuir as seguintes qualidades: 1)
Valer a pena serem medidos, 2) Se-
rem possíveis de ser medidos em di-

TABELA 1

Categorias e domínios que compõem os indicadores de saúde do Canadá

Categorias Domínios

Estado de Saúde Bem-Estar
Condições de Saúde
Função Humana
Mortes

Determinantes de Saúde não médicos Comportamentos de Saúde
Condições de Vida e Trabalho
Recursos Pessoais
Fatores Ambientais

Desempenho do Sistema de Saúde Aceitação
Acesso
Adequação
Competência
Continuidade
Efetividade
Eficiência
Segurança

Características do Sistema de Saúde e da Comunidade Comunidade
Sistema de Saúde
Recursos
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suntos de interesse dos pacientes, tais
como tempo de espera para serem
admitidos em um hospital e com que
facilidade eles vêem seus clínicos ge-
rais(1).

De acordo com o quadro de avalia-
ção de performance os indicadores são
agrupados em seis áreas de desem-
penho que vistas juntas dão uma vi-
são balanceada da atuação do SNS:
1) Melhoria na saúde, 2) Acesso justo,
3) Entrega efetiva de serviços de saú-
de apropriados, 4) Eficiência, 5) Expe-
riências dos pacientes e cuidadores e
6) Resultados de saúde do SNS.

Os indicadores devem refletir as
prioridades que foram definidas para
o serviço de saúde e medir progres-
sos em relação a alvos preestabeleci-
dos. Conseqüentemente o conjunto de
indicadores é constantemente desen-
volvido e melhorado à medida que no-
vas fontes de informação se tornam
disponíveis.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Em 1998, o Departamento de Saú-

de e Serviços Humanos dos Estados
Unidos solicitou ao Institute of Medi-
cine uma lista de indicadores que des-

TABELA 2

Séries e domínios dos indicadores de saúde da Austrália

Séries Domínios

Estado de Saúde Condições de Saúde
Função Humana
Expectativa de Vida e Bem-estar
Mortes

Determinantes de Saúde Fatores Ambientais
Fatores Socioeconômicos
Capacidade Comunitária
Comportamentos de Saúde
Fatores relacionados às pessoas

Desempenho do Sistema de Saúde Efetivo
Adequado
Eficiente
Responsivo
Acessível
Seguro
Contínuo
Capaz
Sustentável

TABELA 3

Conjuntos de indicadores de saúde dos Estados Unidos da América

Determinantes de saúde Determinantes ao Prevenção

e resultados de saúde longo da vida

Ambiente Físico Uso de drogas Pobreza
Pobreza Pobreza Uso de fumo
Graduação em escola secundária Atividade Física Imunização Infantil
Uso de fumo Acesso a serviços de saúde “Screening” de Câncer
Peso Desenvolvimento cognitivo “Screening” de Hipertensão
Atividade Física Violência Exame de olho para diabete
Seguro-Saúde Incapacidade Acesso a serviços de saúde
Detecção de câncer Uso de fumo Incapacidade
Mortes evitáveis Baixo peso ao nascer Mortes evitáveis
Incapacidade

Nota: itálico = comum a dois conjuntos, sublinhado = comum a três conjuntos.
Fonte: Os dados desta tabela foram retirados do documento “Leading Health Indicators for Healthy People 2010: Final Report”.

versas populações, 3) Serem entendi-
dos pelas pessoas que irão agir, 4) Pos-
suírem ação galvanizadora, 5) Serem
relevantes para políticas e práticas e
6) Serem possíveis de ser medidos ao
longo do tempo para refletirem resul-
tados de ações.

REINO UNIDO
Os indicadores escolhidos fornecem

um resumo do que esta acontecendo
no Sistema Nacional de Saúde (SNS).
Eles cobrem serviços vitais como o tra-
tamento de doenças cardíacas, câncer
e doença mental. Também cobrem as-
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pertasse interesse da população em
geral; motivasse grupos populacionais
a se engajarem em atividades que
exercessem um impacto positivo em
indicadores específicos e melhorasse
a saúde da nação como um todo; e que
provesse um feedback contínuo em
relação ao progresso na melhora do
status destes indicadores. O fruto des-
se trabalho foi um projeto chamado
Leading Health Indicators for Healthy
People 2010(11).

O processo de escolha desses indi-
cadores foi composto por três fases
principais: 1) Desenvolvimento de cri-
térios, 2) Desenvolvimento de um re-
ferencial teórico, 3) Seleção dos con-
juntos de indicadores.

O comitê adotou seis critérios na
escolha dos indicadores: 1) Valerem a
pena ser medidos, 2) Poderem ser
medidos por diversas populações, 3)
Serem compreendido pelas pessoas
que terão que atuar, 4) Gerarem infor-
mação que estimulará ação, 5) Ante-
ciparem ações que levarão a melhora,
6) Poderem ser medidos ao longo do
tempo para refletirem os resultados
das ações.

Para cada conjunto de indicadores
o comitê escolheu um referencial teó-
rico. E os indicadores escolhidos re-
presentam alguns dos mais poderosos
determinantes de saúde para os quais
ação significativa pode ser tomada. Os
três conjuntos de indicadores escolhi-
dos estão descritos na tabela 3.

INDICADORES DE EFETIVIDADE
DE SISTEMAS DE SAÚDE

Além de avaliarem individualmente
o desempenho de cada sistema de
saúde, estes indicadores podem com-
parar a efetividade de alguns sistemas
entre si.

Para se realizar tal tarefa precisa-
mos contemplar além de indicadores

de saúde clássicos, alguns indicadores
sociais e econômicos dos países em
questão. A análise de todos esses in-
dicadores em conjunto nos fornece
uma imagem mais verdadeira desses
sistemas de saúde porque nos reve-
lam a realidade na qual eles estão in-
seridos e da qual não podem ser des-
vinculados se quisermos traçar uma
análise mais profunda da saúde e qua-
lidade de vida dessas populações.

Alguns dos indicadores geralmente
escolhidos para esse tipo de análise
são: expectativa de vida ao nascer,
mortalidade infantil, índice de desen-
volvimento humano, gasto nacional
com saúde como percentual do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), número de
leitos hospitalares por habitante, nú-
mero de profissionais de saúde por
habitante.

Indicadores como expectativa de
vida ao nascer e mortalidade infantil
são considerados medidas indiretas da
efetividade de um sistema de saúde.
Melhora nestes indicadores são resul-
tados de melhoras no padrão de vida
das pessoas, nas intervenções de saú-
de pública.

Desde 1990, os relatórios divulga-
dos pela Organização das Nações
Unidas (ONU) nos permitem realizar
algumas comparações entre a quali-
dade de vida da população dos diver-
sos países utilizando o Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH). O IDH
procura espelhar, além da renda, mais
duas características desejadas do de-
senvolvimento humano: a longevidade
de uma população (expressa pela sua
esperança de vida ao nascer) e o grau
de maturidade educacional (avaliado
pela taxa de alfabetização de adultos
e pela taxa combinada de matrícula nos
três níveis de ensino). A renda é cal-
culada através do PIB real per capita,
expresso em dólares e ajustado para

refletir a paridade do poder de compra
entre os países.

Essas três variáveis são expressas
em uma escala que varia de 0,0 a 1:
quanto mais baixo o índice, piores são
as condições de vida; quanto mais pró-
ximo de 1, mais elevada é a qualidade
de vida da população em geral. Os
países são divididos em três catego-
rias: baixo desenvolvimento humano
(IDH menor que 0,500); médio desen-
volvimento humano (IDH entre 0,500
e 0,799); alto desenvolvimento huma-
no (IDH de 0,800 ou mais).

Não basta saber o quanto cada país
aloca no setor saúde como percentual
do seu PIB, o mais importante é quão
eficientemente esses recursos têm
sido empregados, daí a necessidade
da análise em conjunto do quanto foi
gasto e os resultados alcançados em
paralelo na melhoria das condições de
saúde da população desses países.

A concentração de leitos é influen-
ciada por fatores socioeconômicos,
epidemiológicos e demográficos, tais
como nível de renda, composição etá-
ria, oferta de profissionais de saúde,
políticas públicas.     Mas em geral este
indicador está associado ao aumento
do poder aquisitivo da população e à
demanda por serviços especializados(3).

O número de profissionais de saú-
de por habitante mede a disponibilida-
de de profissionais de saúde por cate-
gorias selecionadas, segundo a sua
localização demográfica(3).

Os médicos e enfermeiras são sem
sombra de dúvida os recursos mais
importantes de qualquer sistema de
saúde. Quando há escassez dessa mão-
de-obra ou má distribuição regional no
caso dela se concentrar nos grandes
centros urbanos, ocorre um aumento
da população não assistida. Apesar de
inúmeros trabalhos apresentarem
como parâmetro comparativo, por
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exemplo, pelo menos um médico por
mil habitantes ou outras antigas reco-
mendações da Organização Mundial de
Saúde (OMS) e da Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS) para es-
ses indicadores. Atualmente a OMS e
a OPAS não recomendam nem esta-
belecem taxas ideais de número de lei-
tos por habitantes, nem tampouco re-
comendam o número desejável de pro-
fissionais de saúde por habitante(12).

O argumento apresentado por es-
sas organizações é que a definição
desses índices depende de fatores re-
gionais, socioeconômicos, culturais e
epidemiológicos, entre outros, que di-
ferem entre os países, tornando impos-
sível o estabelecimento de um “núme-
ro ideal” que seja aplicado no mundo
inteiro de maneira generalizada.

A interpretação desses índices deve
ser feita sempre de forma cautelosa,
já que a quantidade de leitos hospita-
lares ou de profissionais de saúde em
relação ao número de habitantes quan-
do analisados isoladamente não são
índices suficientes para avaliação de
um sistema de saúde. Em países como
o Canadá, por exemplo, o número de
leitos tem sido reduzido como resulta-
do da estratégia de investir em tecno-
logia e no aumento da capacidade re-
solutiva do sistema de saúde. Essa re-
dução também pode estar relaciona-
da a políticas públicas de incentivo ao
atendimento ambulatorial e domiciliar.

De uma forma geral sempre que se
faz comparações entre países, deve-
se lembrar dos desafios conceituais e
metodológicos envolvidos no desenvol-
vimento e uso dessas medidas de per-
formance(13). Dessa forma, devemos ter
certeza sobre a qualidade dos indica-
dores utilizados. Porque muitas vezes
as variações encontradas são decor-
rentes de mudanças nas definições,
nas medições e construções desses

indicadores e não de variação no valor
do próprio indicador.

Dados relativos aos indicadores de
efetividade dos sistemas de saúde,
anteriormente citados, podem ser en-
contrados nas seguintes páginas:

• Whosis – Sistema de Informação
Estatística da OMS (http://www3.who.
int/whosis/menu.cfm)

• World Bank (http://www.devdata.
wor ldbank.org/hnpstats/query/
countries.htm)

• WHO – World Health Report 2003
(http://www.who.int/whr/2003/en/)

• UNDP – Human Development
Report 2003 (http://hdr.undp.org/re-
ports/global/2003/)

CONCLUSÃO
Este estudo, ao apresentar as infor-

mações básicas sobre o conceito e
características fundamentais dos indi-
cadores, identificou algumas dificulda-
des práticas e metodológicas encon-
tradas durante o processo de eleição
e construção de indicadores de saúde
no Brasil. Para que ocorra o desenvol-
vimento desta área de pesquisa é ne-
cessário um avanço na área de tecno-
logia da informação e uma maior inte-
gração das bases de dados existen-
tes, além da melhora na qualidade e
confiabilidade dos dados coletados.

Embora seja de grande valor o co-
nhecimento sobre as matrizes de indi-
cadores escolhidas em outros países,
a transposição das mesmas de um país
para outro não pode ser feita de forma
direta. É preciso que se realize um pro-
cesso intermediário em que sejam con-
sideradas as diferenças na cultura pro-
fissional e nas práticas clínicas.
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