
 
 
 

 

SAÚDE E O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DOS CAMPOS GERAIS 

 

Jeosafa Lopes da Silva (CNPq/PIBIC), Augusta Pelinski Raiher (Orientadora), e-mail: apelinski@gmail.com 

 

Universidade Estadual de Ponta Grossa / Centro de Ciências Sociais Aplicadas/Ponta Grossa  

Área: Ciências Sociais Aplicadas; subárea: Economia e Desenvolvimento 
 

Palavras-chave: Saúde, Desenvolvimento, Economia Regional.

 Resumo 

A saúde é um fator intrínseco ao desenvolvimento social 
e econômico, analisar a sua evolução e a correlação 
existente com outros fatores é importantíssimo para se 
auferir o desenvolvimento de uma região. Nesse sentido, 
esse projeto teve como objetivo analisar a evolução dos 
indicadores de saúde dos municípios dos Campos Gerais, 
correlacionando-os com alguns fatores locais. 

Introdução  

Mollo (2013) infere o desenvolvimento como algo 
superior ao aumento da produção, referindo-se à sua 
sustentabilidade no longo prazo e a sua distribuição, 
gerando justiça social, com distribuição da renda, acesso 
à educação, saúde, água, saneamento, trabalho, dentre 
outros. No IDH tem-se a presença da dimensão 
econômica, somada a dimensão “conhecimento” e a 
“expectativa de vida”.  Essa última dimensão capta, à 
qualidade de vida das pessoas, o acesso a saúde e a 
alimentação. Portanto, ao mesmo tempo que a saúde é 
medida do desenvolvimento, pode também promovê-lo, 
gerando maior produtividade, maior renda, maior 
desenvolvimento econômico. 

 Essa é a justificativa para analisar os indicadores 
da saúde e acompanhar sua evolução, numa análise 
regional. O objetivo deste trabalho é  de analisar a 
evolução dos indicadores da saúde dos municípios dos 
Campos Gerais, correlacionando-os com alguns fatores 
locais. 

Material e Métodos 

Utilizou-se dados do Datasus e do Ipardes, por 
meio dos quais foram construídos indicadores de 
resultado (Taxa de Mortalidade Infantil menores de 1 ano, 
Taxa de Mortalidade Infantil menores de 5 anos e Óbitos 
por causas evitáveis de 5 a 74 anos por mil pessoas) e de 
insumo da saúde (Unidade Básica de Saúde por mil 
habitantes, Leitos Hospitalares por mil habitantes, 
Médicos por mil habitantes, Saneamento por Domicílios e 
Despesas - Saúde pela População), analisando sua 
evolução temporal (2010/11 a 2017) e sua distribuição 
espacial ao longo dos municípios dos Campos Gerais, 
comprando com os dados do Estado do Paraná como um 
todo. Na sequência, correlacionou (correlação de 
Pearson) esses indicadores da saúde. 

Resultados e Discussão 

As médias dos insumos da saúde do Paraná e 
dos Campos Gerais entre 2010 e 2017, com exceção dos 
Leitos Hospitalares por mil habitantes, tiveram elevação 
no decorrer dos anos. Nos indicadores de resultado 
acerca da taxa de mortalidade infantil, teve-se nítida 
melhora, tanto no Estado, como nos Campos Gerais,  
enquanto que os óbitos por causas evitáveis não tiveram 
uma evolução clara. 

Obteve-se correlações fortes e negativas entre os 
insumos de saneamento por domicílio e despesas 
municipais, com as Taxas de Mortalidade Infantil de 
menores de 1 e 5 anos. Relações moderadas e negativas 
entre Unidades de Saúde por mil habitantes e Mortalidade 
Infantil. E ainda relações fracas e negativas entre médicos 
por mil habitantes e Mortalidade Infantil. As correlações 
dos insumos com a variável de óbitos por causas 
evitáveis, foram insignificantes. Já a correlação dos leitos 
hospitalares por mil habitantes com as taxas de 
Mortalidade Infantil, teve relação forte e positiva 

Nos casos de correlação  com o sinal negativo 
significa que as variáveis caminharam em sentidos 
diferentes, assim, o aumento dos insumos de saúde 
(exceto os Leitos Hospitalares) tem como 
correspondência uma redução da taxas de mortalidade de 

menores de 1 e 5 anos.Conclusão ou  

Conclusão ou Conclusões 

O objetivo do trabalho consistiu na análise da 
evolução dos indicadores de saúde dos municípios dos 
Campos Gerais. Como na maior parte dos indicadores de 
insumo se teve uma associação inversa com os 
indicadores de resultado do município, então, se os 
municípios da região intensificarem a oferta de 
infraestrutura da saúde podem diminuir, na média, os 
indicadores de resultado ainda mais, fazendo com que  
situação da saúde melhore. 
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