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RESUMO 

 

O objetivo desta monografia é analisar a relação entre a escolaridade e a condição de saúde 
para a população residente no estado da Bahia. Serão analisados também como esta relação 
está associada aos estilos de vida e comportamentos saudáveis e não saudáveis. A teoria eco-
nômica que relaciona educação à condição de saúde mostra que o maior nível de educação 
implica em uma melhor condição de saúde. O estado da Bahia apresenta um dos índices mais 
baixos de escolaridade entre as unidades da federação. Desse modo, a compreensão de como a 
educação afeta o status de saúde e a probabilidade dos indivíduos apresentarem algum tipo de 
doença crônica podem trazer importantes elementos para a realização de análises, políticas 
socioeconômicas e de saúde coletiva. A importância deste estudo está no fato de que, a reso-
lução de muitos problemas de saúde na sociedade pode ser alcançada através de maior inves-
timento em educação. Desse modo, a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD, 2008), foram estimados modelos de escolha discreta, onde a presença de doenças 
crônicas e o status autoavaliado de saúde se constituem variáveis dependentes e as variáveis 
explicativas são representadas pelas características individuais e de estilo de vida da popula-
ção do estado da Bahia. Os resultados encontrados indicam que além das características e dos 
estilos de vida dos indivíduos, existe uma relação positiva entre escolaridade e status de saú-
de, e negativa em relação à presença de doença crônica, para a população do estado da Bahia. 
Desse modo, as políticas educacionais tendem a ter importantes efeitos diretos e indiretos 
sobre a saúde da população. 
 

 

Palavras-chave: Saúde. Escolaridade. Logit. Bahia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No mundo moderno, o ser humano já acumulou conhecimento e tecnologias suficientes para 

melhorar consideravelmente as condições de saúde dos indivíduos. A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) (WHO, 1947, p.01) define saúde como “um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças”. Devido ao seu grau elevado de 

subjetividade, este conceito vem colecionando críticas desde a sua criação. A compreensão de 

uma boa condição de saúde pode variar de acordo com o período histórico, sociedade e até 

mesmo por indivíduo. Dessa forma, tentativas de construir um conceito mais abrangente para 

saúde vem sendo realizadas. As novas abordagens procuram dissociar a saúde da somente 

ausência de doenças, ampliando a definição de saúde para o indivíduo e a sociedade. 

 

Na relação apresentada para o presente estudo, a educação se mostra uma variável importante. 

Segundo a Secretaria de Educação Fundamental (BRASIL) entende-se Educação para a Saúde 

como “o fator de promoção e proteção à saúde e estratégica para a conquista dos direitos de 

cidadania”. Este conceito coloca o papel da educação como essencial para questões mais a-

brangentes, como o desenvolvimento da consciência sanitária da população e melhores hábi-

tos de saúde. A ação educadora solitária da escola não levará os alunos a adquirirem saúde, 

mas deve e pode fornecer os elementos fundamentais que os tornem mais aptos a viverem de 

forma saudável. 

 

Este trabalho compreende a existência de uma ligação entre o meio físico, cultural e social 

com a situação de saúde de um indivíduo. Características pessoais, condições geográficas, 

nível de renda, acesso à informação e escolaridade são considerados exemplos de fatores im-

portantes que determinam a condição de saúde dos indivíduos. Dessa maneira, é necessário 

situar o trabalho do ponto de vista teórico em uma área que permita construir uma base teórica 

sobre a relação entre educação, saúde e questões socioeconômicas. 

 

A interligação entre a Economia e a saúde resultou de uma área, chamada Economia da Saú-

de. Segundo Pereira (2002) essa área pode ser definida como “aplicação da ciência econômica 

aos fenômenos e problemas associados ao tema da saúde”. De acordo com Nero (2002), as 

condições de vida das populações e suas consequências sobre a saúde são objeto de estudo há 

muito tempo. São exemplos dessa relação, a observação da prevalência da tuberculose e a 

urbanização, na qual existe uma comprovação estatística positiva na relação entre uma melhor 
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condição de habitação/serviços públicos e a diminuição dos casos diagnosticados de tubercu-

lose numa comunidade. Os trabalhos desta área também procuram estabelecer uma relação 

entre fatores econômicos e indicadores de saúde. Desse modo, políticas ou fatores econômi-

cos que afetam os indivíduos podem ser avaliadas com relação a seus efeitos indiretos sobre a 

saúde ou como a condição de saúde afeta as questões econômicas dos indivíduos. 

 

Os dados recentes para o estado da Bahia mostram um crescimento do nível de escolaridade 

nos últimos anos. No entanto se faz necessário descobrir como este avanço contribui para a 

sociedade, principalmente sobre a situação de saúde da população baiana. Devido à escassez 

de pesquisas sobre este tema dentro da ciência econômica brasileira, é preciso analisar se as 

indicações de investimentos para o governo estão amparadas criteriosamente em seus efeitos. 

Além disso, a comprovação de que a aplicação de recursos sobre a educação não se detém 

somente nela, mas recai também sobre a saúde, tende ampliar as pressões para que se pratique 

uma política educacional cada vez melhor.  

 

Este trabalho analisa as condições de saúde da população do estado da Bahia, a partir dos da-

dos da Pesquisa Suplementar de Saúde incorporada na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) de 2008. Essa pesquisa investiga a situação de saúde dos indivíduos atra-

vés de um questionário suplementar realizado em todo o território nacional a cada cinco anos. 

Os resultados dessa pesquisa são divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca (IBGE) reportam-se ao ano de 2008. Em 2013 será divulgado juntamente com a PNAD 

uma nova Pesquisa Suplementar de Saúde. 

 

A condição de saúde refere-se neste trabalho à presença ou ausência de saúde. Desse modo, 

embora os conceitos status de saúde e presença de doenças crônicas estejam relacionados, 

estes se referem a diferentes condições de saúde dos indivíduos. Será estabelecido um foco no 

efeito do nível de escolaridade sobre a condição de saúde dos indivíduos, considerando pri-

meiramente o status de saúde como a presença de saúde, e em seguida, ausência de saúde a 

partir da presença de doença crônica, controlando pelo maior número possível de variáveis 

explicativas que afetam a situação de saúde. Desse modo, será possível avaliar a relação cau-

sal entre educação e a condição de saúde da população residente no estado da Bahia. O pro-

blema da pesquisa que se coloca é: a educação afeta o status de saúde e a probabilidade de 

ocorrência de doença crônica da população do estado da Bahia? 
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A partir do problema de pesquisa apresentado, o objetivo desta monografia é analisar a rela-

ção entre escolaridade, status de saúde e ocorrência de doenças crônicas da população resi-

dentes no estado da Bahia. Além disso, ainda serão apresentados os resultados da condição de 

saúde que estão ligados aos estilos de vida e comportamentos saudáveis e não saudáveis dos 

indivíduos, como por exemplo, o consumo de cigarros e a prática de exercícios físicos. Para 

atingir o objetivo proposto, será utilizado um modelo econométrico que considera o status de 

saúde e a presença de doenças crônicas, pesquisado na PNAD 2008, como fatores de expres-

são da condição de saúde de um indivíduo. 

  

Além desta introdução, a monografia é composta de mais cinco capítulos. No capítulo 2 é 

apresentado um contexto onde está inserida a relação entre educação e saúde no Brasil e no 

estado da Bahia, para fundamentar o problema desta pesquisa. O terceiro capítulo apresenta o 

modelo teórico e a revisão bibliográfica sobre o tema proposto, com base no modelo de de-

manda por saúde. No quarto capítulo é exposto o procedimento metodológico a partir de um 

modelo econométrico de escolha discreta, utilizado para obtenção dos resultados, bem como o 

banco de dados e tratamento das variáveis utilizadas. O capítulo 5 apresenta as análises esta-

tísticas e os resultados econométricos. 

 

No último capítulo, são apresentadas as considerações finais, as quais apontaram a existência 

de uma relação positiva entre escolaridade e presença de saúde, e negativa em relação à pre-

sença de doença crônica, para a população do estado da Bahia. Isso mostrou que os indivíduos 

mais escolarizados têm melhores condições de saúde. Além disso, foi verificada a associação 

entre a escolaridade e os comportamentos saudáveis, assim como algumas características pes-

soais que resultam em uma boa saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 EDUCAÇÃO E SAÚDE NO ESTADO DA BAHIA 
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O objetivo deste capítulo é estruturar o problema investigado desta monografia e analisar a 

relação entre saúde e educação no Brasil e no estado da Bahia. A principal fonte de dados 

deste capítulo é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2008) do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, a qual é explicada em detalhes no capítulo 4, bem como trabalhos 

científicos sobre o tema. 

 

2.1 CRESCIMENTO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE NO BRASIL 

 

É de conhecimento geral a importância de uma maior escolaridade para a população de um 

país. A educação se faz necessária para o desenvolvimento de uma sociedade, promoção da 

igualdade de oportunidades entre os cidadãos e o desempenho da cidadania. Maior nível de 

escolaridade sempre foi associado ao progresso de todas as áreas de uma nação, portanto se 

constitui em uma meta de governo e objeto de estudo. Recentes dados da PNAD mostram o 

aumento da escolaridade média do Brasil, com o avanço de 6,1 para 7,2 anos médios de estu-

do no período de 2001 a 2009.  O aumento mais expressivo foi localizado na região Nordeste, 

com evolução de 4,7 para 6 anos médios de escolaridade. No entanto, a região Nordeste ainda 

detém a menor média de escolaridade do Brasil. Além disso, é verificado no Brasil uma con-

siderável diferenciação dos níveis educacional entre as regiões brasileiras, o que provoca per-

sistentes desigualdades educacionais (SILVA, 2013). 

 

Segundo a pesquisa de Silva (2013), nas duas últimas décadas houve um crescimento conside-

rável da escolaridade média da população no Brasil. A Figura 1 mostra a expansão dos anos 

médios de estudo para a população com mais de dez anos de idade, entre os estados brasilei-

ros, no período de 2001 a 2009.  De acordo com a legenda dos mapas, o estado da Bahia apre-

sentou um aumento de sua escolaridade média, assim como todos os estados do Nordeste. 

Esse aumento no estado foi em média de 31% entre 2001 e 2009.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Escolaridade média nas unidades da federação do Brasil e taxa de crescimento da escolari-

dade: 2001 e 2009 
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Fonte: Silva, 2013 com base no IBGE/PNAD, 2011 
 

Dentre os benefícios que a educação pode trazer à sociedade, o efeito da escolaridade sobre a 

saúde do indivíduo se mostra como um assunto discutido estudado nas últimas décadas em 

países desenvolvidos. A educação também pode induzir políticas públicas de saúde, que vi-

sam redução da desigualdade e pobreza. As características dos rendimentos da educação sem-

pre se traduzem em melhorar o bem estar da população. Para esta nova abordagem da saúde 

promovida pela educação e os resultados apresentados na Figura 1, que relevam o aumento do 

nível de escolaridade no Nordeste e principalmente na Bahia, levantaram-se as seguintes 

questões: existe uma relação entre o nível educacional do indivíduo, seu status de saúde e a 
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ocorrência de doenças crônicas no estado da Bahia? O crescimento do nível de escolaridade 

no estado da Bahia pode resultar na melhoria da condição de saúde para essa população? 

 

A literatura internacional sobre o tema apresenta resultados positivos para a relação entre saú-

de e educação. Essa análise é ainda reduzida para o caso brasileiro, mas apesar de poucas pes-

quisas, seus resultados se assemelham aos propostos pelos principais teóricos da área. A título 

de exemplo, os resultados de Souza (2010) indicam que, de forma geral, um maior nível de 

escolaridade contribui de forma positiva e significativa sobre o status de saúde da população 

da região Nordeste. Desse modo existem motivações para aplicar os testes econométricos que 

envolvem a relação educação e saúde para a população do estado da Bahia. Com o intuito de 

buscar uma explicação dos efeitos da escolaridade sobre a condição de saúde dos indivíduos. 

 

Na próxima seção será explicada a relação entre saúde e educação. A análise será através de 

dados e estudos preliminares, bem como evidências que indiquem a direção dos efeitos desta 

relação para o Brasil e no estado da Bahia. A comprovação desta relação é fundamental para 

que os resultados tenham significado. 

 

2.2 RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E SAÚDE 

 

Todos os indivíduos buscam uma função na sociedade. Desde a infância, a necessidade de ser 

“alguém na vida” é apresentada ao ser humano, direcionando-o a uma tomada de decisões que 

o levará a exercer uma atividade no meio social. Aparentemente a vida dentro da sociedade 

recebe esse papel simples, mas uma condição está posta para que todos os indivíduos desfru-

tem este objetivo, a existência. É fato que sem a dádiva da existência nada disso tem sentido e 

para que o ser humano continue atuante no ciclo da vida, a saúde se traduz como bem estrita-

mente necessário. 

 

Segundo a OMS, os dados existentes sobre a saúde da população não possibilitam a mensura-

ção de todos os elementos que definem um bom estado de saúde ao indivíduo. No entanto, 

grandes tentativas tem sido realizadas para compreender as características de saúde da popu-

lação com relação aos aspectos físicos, mentais e sociais dos indivíduos. Dessa forma, pesqui-

sas vem sendo aplicadas para descobrir quais variáveis atuam positivamente para incrementar 

a saúde do indivíduo. De acordo com Diaz (2003), a presença de desigualdades socioeconô-

micas na área da saúde favorece os indivíduos das camadas mais elevadas da escala socioeco-
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nômica. Indivíduos que possuem maiores rendimentos apresentam uma melhor condição de 

saúde, e isto pode ser observado ao se pensar em ações cotidianas. O maior poder aquisitivo 

permite o maior alcance a tratamentos médicos de qualidade, vacinas, profissionais de saúde, 

medicamentos, cirurgias, rapidez no atendimento, dentre outros.  

 

O Gráfico 1 mostra a relação positiva entre renda e melhor condição de saúde para a popula-

ção do estado da Bahia. Dentre todos os indivíduos entrevistados na PNAD 2008 que declara-

ram possuir uma das 12 doenças crônicas apresentadas no Gráfico 1, mais de 40% tem a faixa 

de rendimento mensal até 1 salário mínimo. Tomando outro nível de renda no Gráfico 1, com 

1 a 2 salários mínimos, somente cerca de 20% dos participantes da pesquisa declararam pos-

suir pelo menos 1 doença crônica. Isto aponta que a adição de aproximadamente 1 salário 

mínimo na renda destes indivíduos, diminuiria mais da metade da incidência de doenças crô-

nicas. 

 

Gráfico 1 - Relação entre renda e presença de doenças no estado da Bahia (%) – 2008 

 

Fonte: Elaboração própria, 2013 a partir dos dados da PNAD 2008. 

 

De acordo com Oliveira (1997), Vygotsky formulou uma teoria baseado no processo socio-

histórico como desenvolvedor do indivíduo. Este autor focou sua análise no meio de aquisição 

de conhecimentos, o qual é definido pela interação do sujeito com o meio em que vive. O au-
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tor tinha o suposto de que o indivíduo é interativo e não apenas ativo, uma vez que este com-

põe conhecimentos e se constitui a partir de relações intra e interpessoais. Desse modo, o au-

tor também defende que a escola possui a função de auxiliar na passagem do conhecimento 

sistematizado, que é do conhecimento aprendido na vida cotidiana.  

 

Mesmo sem uma pesquisa profunda, é possível analisar rapidamente o aprendizado de um 

indivíduo em toda a sua carreira educacional. Tomando o exemplo de uma criança nos primei-

ros anos na escola, ela aprende como lavar as mãos e outras lições de higiene. Estes são hábi-

tos saudáveis que impedem a contaminação e proliferação de muitas doenças. Dessa forma, a 

elevação da escolaridade contribui para a melhoria da sua saúde. 

 

No passado da história brasileira é possível notar a ocorrência de muitas parasitoses e doenças 

relacionadas à falta de higiene. São exemplos dessas doenças a varíola, peste, febre amarela e 

tuberculose, que foram apontadas como a principal causa de morte da população. Políticas de 

educação foram implementadas e partiram do pressuposto de que a conscientização de indiví-

duos era essencialmente importante para boas práticas higiênicas e sanitárias. O ato simples 

de lavar as mãos é, novamente, um exemplo para controlar doenças infecto contagiosas e con-

tribuiria para melhoria da qualidade de vida das pessoas (ALVES, 2005). 

 

 No Brasil não há ocorrência de grandes surtos que dizimaram milhares de indivíduos no pas-

sado em todos os continentes. Os problemas de saúde atuais são bastante diferentes. Com a 

medicina avançada, existem muitos meios para prevenção, até mesmo para as doenças classi-

ficadas como crônicas. Porém, mesmo com informações disponíveis, muitos brasileiros ainda 

ignoram a prevenção e o tratamento, adquirindo doenças como Hipertensão que atinge até 

13,5% da população brasileira (Tabela 1). No estado da Bahia, por exemplo, essa tendência 

segue o padrão nacional. 

 

 

 

 

                             

 

  

Tabela 1 – Frequência de doenças crônicas (%) no Brasil e no estado da Bahia por ordem cres-

cente de valores: 2008 
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Doença (%) Brasil Doença* (%) Bahia 

Cirrose 0,13 Cirrose 0,08 

Tuberculose 0,13 Tuberculose 0,13 

Câncer 0,54 Câncer 0,35 

Renal 1,21 Renal 0,62 

Tendinite 2,43 Tendinite 1,34 

Diabetes 3,4 Diabetes 2,52 

Coração 3,85 Coração 3,00 

Depressão 3,91 Depressão 2,15 

Asma 4,89 Asma 2,97 

Artrite 5,63 Artrite 4,98 

Coluna 13,17 Coluna 12,04 

Hipertensão 13,52 Hipertensão 12,46 

*Esta coluna está de acordo com a primeira na posição das doenças e não traz os valores em ordem crescente. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2013 a partir dos dados da PNAD 2008. 

 

 A Tabela 1 mostra a porcentagem de indivíduos brasileiros e baianos que possuem doenças 

crônicas de acordo com a PNAD 2008. Os valores são organizados em ordem crescente para o 

Brasil e replicado na mesma seqüência das doenças para o estado da Bahia, para fins de com-

paração. Para a população brasileira, as doenças Coluna e Hipertensão apresentam médias 

críticas, com cerca de 13% de ocorrência. No entanto, a população do estado da Bahia apre-

senta números abaixo da média do país para 11 doenças, com exceção de Tuberculose que 

possui o mesmo valor (0,13%). Seguindo a mesma tendência verificada no país, doenças na 

Coluna e Hipertensão são os problemas de saúde que mais afetam a população do estado da 

Bahia, com frequências de 12,04% e 12,4%, respectivamente.  

 

As Figuras 2 e 3 apresentam 12 mapas, informando a freqüência (%) de doenças crônicas por 

unidade federativa. Uma legenda de cores foi adaptada para cada doença e sua variação de 

intensidade mostra que, territórios de coloração mais suave apresentam menor frequência da 

doença em seus habitantes, por sua vez a coloração mais forte indica porcentagens maiores de 
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indivíduos com a respectiva doença. No geral, estes mapas informam que cada doença tem 

uma distribuição bastante diferente sobre as populações de cada estado.  

 

A Figura 2 apresenta os mapas das doenças Coluna, Artrite, Câncer, Diabetes, Asma e Hiper-

tensão, com suas respectivas escalas de freqüência (%). Doenças como Coluna e Hipertensão 

afetam boa parte da população do Brasil. Coluna chega a atingir uma faixa de 14% a 16% da 

população de 7 estados brasileiros (Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Tocantins, Mato 

Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Já a Hipertensão, compreende 9 unida-

des federativas (Pernambuco, Pará, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) dentro da faixa de 13,5% a 

17,5% de seus habitantes. Câncer se mostra como a doença que menos atinge os brasileiros e 

Asma, Diabetes e Artrite alcançam no máximo 8%, 4,5% e 7,5%, respectivamente, da popula-

ção de alguns estados do país. 

 

A Figura 3 mostra as doenças Coração, Renal, Depressão, Tuberculose, Tendinite e Cirrose. É 

possível observar que as freqüências não são elevadas. Tuberculose e Cirrose apresentam nú-

meros baixos, com valores máximos de 0,22% e 0,30%, respectivamente. Doença do Coração 

chega a abranger toda a região sul-sudeste com faixa de 3,5% a 5,5% dos seus habitantes, 

assim como a Depressão com valores de 3,5% a 7,5%.  Insuficiência Renal tem as maiores 

freqüências (1,5 % a 2,5%) em estados de várias regiões como Roraima, Pará, Tocantins, 

Goiânia e Paraná. Por fim, tendinite apresenta valores altos para Rio Grande do Sul e São 

Paulo, com ponto máximo de quase 6% de suas populações. 
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Figura 2 – Mapas da Frequência de doenças crônicas no Brasil (%)   

Fonte: Elaboração própria, 2013 a partir dos dados da PNAD 2008.
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Figura 3 – Mapas da Frequência de doenças crônicas no Brasil (%) 

Fonte: Elaboração própria, 2013 a partir dos dados da PNAD 2008. 
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A análise das Figuras 2 e 3 apresentam resultados diferenciados para os estados brasileiros. 

Dificilmente a maioria das doenças tem uma explicação exclusivamente regional. Este fato 

aponta que é necessário atentar para características específicas dos indivíduos que tem doen-

ças crônicas. Existe uma chance maior destes problemas de saúde estarem relacionados com 

nível de escolaridade do indivíduo, hábitos saudáveis ou não, como a prática de exercícios 

físicos e fumo, acesso à informação e idade. Desse modo, este trabalho também chama a aten-

ção para a proximidade do problema com o indivíduo e que a informação, prevenção e trata-

mento podem diminuir consideravelmente as frequências apresentadas nas Figuras 2 e 3, as-

sim como na Tabela 1. Além disso, existe grande possibilidade de que a freqüência de doen-

ças crônicas seja reduzida com uma população que possui alto nível de escolaridade. 

 

Considerando a importância dos hábitos saudáveis para desfrutar de uma melhor condição de 

vida, é importante ressaltar as aulas de educação física que são ministradas ao longo de toda a 

educação básica. O conteúdo dessas aulas ensina sobre o funcionamento do corpo humano e 

também como praticar atividades físicas, esportes e instruções básicas que contribuem para 

uma vida saudável. Segundo Trindade (1998), as doenças cardiovasculares e crônicas como 

hipertensão, diabetes e obesidade são um importante problema de saúde pública e a principal 

causa de morte da população adulta dos países desenvolvidos. Os cuidados básicos aprendi-

dos nas aulas de educação física podem minimizar consideravelmente essas mortes. 

 

De acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2003), o cuidado com as 

doenças crônicas como hipertensão e diabetes, por exemplo, tem constituído um importante 

desafio aos sistemas de saúde mundial (ALVES ; NUNES, 2006). Segundo a OMS (2008), 

cerca de 80% das mortes prematuras causadas por essas doenças podem ser evitadas por meio 

de mudanças no estilo de vida. Essas mudanças compreendem a prática de atividade física 

regular, dieta equilibrada, abandono do tabagismo e medidas que juntamente com controle da 

ingestão de bebidas alcoólicas são recomendadas para o controle dos fatores de risco biológi-

co associados à hipertensão e obesidade. 

  

Dessa forma, uma maior escolaridade pode estar associada à condição de saúde do indivíduo. 

Além das associações mais diretas, ainda existem aquelas de caráter muito subjetivo, difíceis 

de calcular, mas que influenciam nessa relação. Uma delas é a participação ativa do indivíduo 

em executar o conhecimento que possui. Na prevenção das doenças crônicas, por exemplo, é 
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necessário que o paciente acredite nas medidas recomendadas pelos médicos e as coloque em 

prática. 

 

A maneira que a informação é obtida e como ela é usada constituem-se um importante fator 

no tema abordado. Uma pesquisa realizada em 1999 pela Fundação Nacional de Ciência dos 

Estados Unidos (National Science Foundation, 2000), concluiu que aqueles que possuem 

maior grau de escolaridade são mais propensos a acreditar na ciência. Cerca de 71% daqueles 

que possuíam grau universitário ou maior, consideraram que os benefícios das novas 

tecnologias superam fortemente os resultados prejudiciais. Por outro lado, apenas somente 

25% daqueles que tinham até o grau do ensino médio pensavam da mesma forma. Desse 

modo os indivíduos com menor escolaridade tendem a não receber tratamentos médicos 

novos, medicamentos recentes ao seu conhecimento e até mesmo desacreditar da gravidade da 

sua condição de saúde anunciada por um médico. Essas ações dificultam, por exemplo, a 

eficácia dos tratamentos de hipertensão e diabetes devido a falta de conhecimento sobre as 

características da doença e sua forma de tratamento, como a mudança de hábitos alimentares. 

 

A matéria de Ciências no ensino fundamental contém no seu conteúdo programático a 

explicação de algumas doenças, os seus causadores e a devida prevenção. Estas doenças 

apresentadas em sala de aula, tem como combate algumas ações de prevenção, as quais são 

totalmente eficazes quando colocadas em prática. Tomando como exemplo a doença 

esquistossomose (ou barriga d’água), esta é causada por um platelminto e transmitida através 

das fezes ou urina de uma pessoa contaminada. Uma vez que estes dejetos estiverem num rio, 

as larvas depositadas se desenvolvem. Ao entrar em contato com a pele humana, penetram no 

indivíduo e o contamina. A prevenção dessa doença está fortemente ligada ao saneamento 

básico. Além disso, o conhecimento da sua precaução é muito importante e está amparado em 

medidas para evitar o contato com água represada ou de enxurradas, bem como a utilização de 

roupas adequadas ao entrar em contato com água suspeita de estar infectada. Esses princípios 

são ensinados aos indivíduos ainda no ensino fundamental. 

 

Além de todas essas especificidades nos exemplos pontuais e práticos da relação entre educa-

ção e a melhoria da condição de saúde do ser humano, existe uma condição de aprendizado 

que pode invalidar as medidas preventivas na sua ausência. A condição básica de aprendizado 

é a habilidade de ler e escrever. A conclusão do processo de alfabetização, como sendo a difu-

são restrita ao aprendizado da leitura e escrita rudimentar na vida de um indivíduo, quebra 



24 

 

uma barreira importante em relação ao acesso à informação. Pensando em termos práticos, um 

indivíduo que sabe ler e escrever possui uma grande ferramenta em mãos, um meio que o le-

vará a possuir informação de todos os tipos, especificamente sobre educação. Tomando, por 

exemplo, uma pessoa que consiga ler um cartaz sobre uma campanha de vacinação, que com-

preende os cuidados básicos na bula de um medicamento e que possa utilizar muito bem as 

recomendações da cartilha recebida de um agente comunitário de saúde. Estas habilidades não 

constituem a solução para todos os problemas, mas considerando uma população de um país 

emergente, muitos ainda não tem acesso a estas habilidades e certamente são os mais atingi-

dos por doenças, devido ao desconhecimento da sua prevenção. 

 

Segundo o IBGE (2008), a educação como processo de acumulação de conhecimento é o ga-

nho social que mais enobrece a natureza humana. Em contrapartida, o analfabetismo é um 

fator de marginalização, que exclui e impede a mobilidade social da criança, do jovem, do 

homem e da mulher. As elevadas taxas de analfabetismo que ainda subsistem em diversas 

áreas, mundialmente, é um indicador de exclusão de expressivas camadas da população. 

 

Gráfico 2 - Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade,  por situação do domicílio 
– Brasil – 1997/2007  

Fonte: IBGE, 1997/2007 

 

O Gráfico 2 apresenta as taxas de analfabetismo da população brasileira em 1997 e 2007. É 

possível observar que houve uma considerável queda no analfabetismo no Brasil. A taxa per-

centual de analfabetismo vem diminuindo no país ao longo de 10 anos, passou de 14,7% no 

ano de 1997 para 10% em 2007. Este é um índice que exibe a situação de melhora na educa-
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ção do país, porém ele não é suficiente para determinar a melhora das condições de saúde da 

população, apesar de ter uma positiva contribuição.  

 

Segundo a estimativa da PNAD de 2008, cerca de 77,3% da população brasileira autoavaliou 

o seu estado de saúde como “muito bom ou bom”; 18,9% como “regular” e 3,8% como “ruim 

ou muito ruim”. Embora pareça ser, estatisticamente, um ótimo resultado, deve-se ressaltar 

que estes números são resultados de uma autoavaliação. Normalmente, os indivíduos tendem 

a mascarar os resultados através de respostas muito positivas, mesmo quando estas não refle-

tem a sua realidade. 

 

Uma outra estimativa a partir dos dados da PNAD de 2008 mostra que pelo menos 31,3% da 

população brasileira apresenta 1 (um) entre 12 (doze) tipos de doenças crônicas selecionadas 

na pesquisa, que são: artrite ou reumatismo, doença de coluna ou costas, câncer, diabetes, 

bronquite ou asma, hipertensão, doença do coração, insuficiência renal crônica, depressão, 

tuberculose, tendinite ou tenossinovite e cirrose. Este número que pode ser reduzido, já que 

dentre as doenças apresentadas na pesquisa, em sua maioria, existe a possibilidade de trata-

mento, prevenção e até de erradicação. Mas dada a grande incidência destas doenças na popu-

lação, existe um problema que deve ser tratado e estudado, que é a relação entre escolaridade 

e saúde. Desse modo políticas voltados à elevação do nível educacional podem elevar a con-

dição de saúde dos indivíduos. 

 

Tabela 2 - Relação entre anos de escolaridade e presença de doenças no estado da Bahia (%) 2008 
                          Anos de Escolaridade    

Doenças 0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 + Total 

Coluna 50,27 21,06 23,79 4,88 100 
Artrite 59,01 18,29 19,14 3,56 100 
Câncer 50,00 15,32 25,81 8,87 100 

Diabetes 61,01 17,65 18,21 3,13 100 
Asma 57,66 21,46 17,11 3,78 100 

Hipertensão 56,05 19,63 20,08 4,24 100 
Coração 56,27 21,35 18,45 3,93 100 
Renal 47,75 29,73 20,27 2,25 100 

Depressão 43,30 23,66 27,06 5,88 100 
Tuberculose 52,17 17,39 28,26 2,17 100 
Tendinite 29,05 18,74 42,32 9,89 100 
Cirrose 55,17 20,69 24,14 0,00 100 

Fonte: Elaboração própria, 2013 a partir dos dados da PNAD 2008. 
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A Tabela 2 mostra a relação entre escolaridade e presença de doenças crônicas para o total de 

pessoas que apresentaram pelo menos um tipo de doença no estado da Bahia. É possível ob-

servar que a incidência de doenças diminui consideravelmente com o maior nível de escolari-

dade. Tomando o primeiro grupo de escolaridade (0 a 4 anos) em comparação ao último (15 

anos ou mais), é possível observar que o maior acesso ao conhecimento, conteúdo específico 

e informação, através da educação, conduzem o indivíduo a possuir melhor saúde.  

 

Os dados mostram ainda que mais de 40% de todos os indivíduos que apresentam ter as doen-

ças crônicas listadas na Tabela 2, possuem um baixo nível de escolaridade (0 a 4 anos), com 

exceção para a doença tendinite. Também é possível observar que somente três doenças, as-

ma, coração e renal, possuem uma relação decrescente em relação à escolaridade, de forma 

linear, para todos os níveis de escolaridade. No entanto, apesar do leve aumento na porcenta-

gem do terceiro grupo de escolaridade (10 a 14), os resultados ainda são muito inferiores em 

comparação ao primeiro grupo (0 a 4 anos). Isso aponta para uma relação inversa entre esco-

laridade e presença de doenças crônicas.  

 

As Figuras 4 e 5 apresentam as mesmas relações entre educação e saúde exibidas na Tabela 2, 

mas por unidade de federação no Brasil. As figuras estão organizadas na forma de mapas e 

mostram através de uma legenda de barras, a incidência de cada doença crônica nas faixas de 

anos de estudo propostas. A primeira barra se refere ao nível de escolaridade mais baixo (0 a 

4 anos de estudo). E a quarta barra refere-se ao mais elevado nível de escolaridade (15 anos 

ou mais de estudo). É possível observar, inicialmente, que os resultados na Tabela 2 para o 

estado da Bahia refletem e tornam praticamente um padrão para todos os estados do Brasil, 

para a maioria dos tipos de doença crônica. 

 

A Figura 4 traz informações sobre as doenças Coluna, Artrite, Câncer, Diabetes, Asma e Hi-

pertensão. Com exceção de pouquíssimas unidades da federação, em todos os mapas observa-

se uma ordem decrescente das barras, da esquerda para direita, mostrando que os percentuais 

mais elevados de doenças crônicas estão entre as pessoas com baixa escolaridade. Por outro 

lado, para todos os indivíduos que apresentam essas doenças, mais da metade estão concen-

trados na faixa de 0 a 4 anos de estudo. 
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Figura 4 – Mapas da relação entre anos de escolaridade e presença de doenças crônicas no Brasil 

 Fonte: Elaboração própria, 2013 a partir dos dados da PNAD 2008.
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Figura 5 – Mapas da relação entre anos de escolaridade e presença de doenças crônicas no Brasil 

 Fonte: Elaboração própria, 2013 a partir dos dados da PNAD 2008
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Na Figura 5 é possível perceber o mesmo comportamento da Figura 4 para a maioria das uni-

dades da federação, com as respectivas doenças. Porém, alguns problemas de saúde mostram 

um padrão diferente. A Tendinite, por exemplo, apresenta uma distribuição maior dos doentes 

entre as faixas de anos de estudo mais elevados. Talvez a aquisição dessa doença tenha uma 

relação mais forte com outras características além da escolaridade, por exemplo, o tipo de 

atividade profissional. O caso é semelhante para Tuberculose nos estados do Amazonas e Pa-

rá. As outras doenças seguem o mesmo padrão, mas de um modo geral se verifica a relação 

positiva entre maior nível de escolaridade e boa condição de saúde. 

 

A princípio, o senso comum ou mesmo científico pode indicar que não será necessário fazer 

uma pesquisa científica a fim de entender a veracidade da relação entre educação e saúde. No 

entanto, existem muitas associações que podem ser feitas com o estado de saúde de um indi-

víduo, suas características e estilo de vida. Uma variável sozinha, como a renda ou mesmo a 

educação, não tem o poder de explicar toda variação na condição de saúde do indivíduo, pois 

existem outras relações que afetam a saúde conjuntamente. Nesse sentido, é necessário consi-

derar outras variáveis socioeconômicas que influenciam a condição de saúde dos indivíduos.  

 

Neste presente trabalho, a educação é o fator central, de maneira que será necessário definir 

sua relação com a saúde. O problema de pesquisa que se coloca é: a educação afeta o status de 

saúde e a probabilidade de ocorrência de doença crônica da população do estado da Bahia? 

Para compreender inicialmente essas questões e posteriormente dar resposta ao problema de 

pesquisa, o estudo prossegue com a hipótese de que essa relação é positiva e que ocorre de 

fato. O próximo capítulo traz o referencial teórico de sustentação do problema de pesquisa e 

da proposta de pesquisa empírica dessa monografia. Além disso, também serão apresentados 

resultados estatísticos importantes que foram encontrados por alguns pesquisadores da área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

3 EDUCAÇÃO E DEMANDA POR SAÚDE 

 

Este capítulo apresenta o referencial teórico de sustentação do problema de pesquisa e da hi-

pótese do trabalho. Em seguida, serão apresentadas as contribuições dos autores sobre a exis-

tência da relação entre saúde e escolaridade, destacando as características envolvidas. Inicial-

mente será analisada a influência de elementos provenientes das teorias de capital humano e a 

influência dos comportamentos saudáveis e não saudáveis na relação entre educação e saúde.                               

 

3.1 O MODELO DE DEMANDA POR “BOA SAÚDE” DE GROSSMAN  

 

Michael Grossman em On the concept of health capital and the demand for health (GROSS-

MAN, 1972) construiu um modelo de demanda para a mercadoria denominada “boa saúde”. 

A proposta central deste modelo é observar a saúde como estoque de capital durável, o qual 

produz um rendimento de tempo saudável. Dessa forma, Grossman (1972) presume que os 

indivíduos herdam um estoque inicial de saúde que se deprecia com a idade e pode ser au-

mentado pelo investimento em saúde. 

 

Em meados dos anos 50 a noção de investimento pessoal começou a ser introduzida na eco-

nomia. Em um nível conceitual, aumentos no estoque pessoal de conhecimento ou capital 

humano. Em geral são adotados para elevar a produtividade pessoal. Isto ocorre tanto no setor 

de mercado da economia, onde se tem ganhos monetários, como também no mercado domés-

tico pessoal, onde se produz bens que entram na função de utilidade pessoal. Com o intuito de 

aumentar a sua produtividade é necessário que os indivíduos elevem o seu investimento no 

nível de escolaridade e treinamento técnico. Os custos desses investimentos incluem os gastos 

diretos em bens de mercado e o custo de oportunidade do tempo que deve ser retirado de usos 

concorrentes, isto é, o custo de oportunidade de optar entre gastar tempo com estu-

do/treinamento e realizar qualquer outra atividade ou tempo livre. A noção deste custo é mui-

to importante do ponto de vista do indivíduo, pois dentro do ambiente econômico os recursos 

são escassos, inclusive o seu tempo (GROSSMAN, 1972). 

  

No estudo de Grossman (1972), argumenta-se que o capital de saúde difere das outras formas 

de capital humano. Uma das razões desta afirmação é que ao aumentar o estoque de saúde dos 

indivíduos, não necessariamente as suas taxas salariais elevam-se na mesma direção, como 

propõe o estudo de Becker (1967) e Bem-Porath (1967). O autor argumenta que o estoque 
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pessoal de conhecimento afeta sua produtividade no mercado e fora do mercado, enquanto o 

estoque de saúde determina a quantidade total de tempo que pode ser gasto produzindo ga-

nhos monetários e bens. 

 

Na construção do modelo de demanda por saúde, Grossman (1972) afirma que a procura por 

serviços médicos não se dá pelos serviços em si, mas, preferencialmente como um meio para 

se obter a “boa saúde”. Nesta abordagem, os consumidores produzem mercadorias com insu-

mos de bens de mercado e o seu próprio tempo. A título de exemplo, esses consumidores uti-

lizam seu tempo de viagem e serviços de transporte para produzir visitas; parte de seus do-

mingos e serviços na igreja para produzir “paz de espírito”; e o seu próprio tempo, dedicação 

à leitura e cursos de aprendizado em geral para produzir adicionais ao seu conhecimento. Des-

sa forma, é possível supor que o acesso à assistência médica é um dos geradores de “boa saú-

de”.  

 

Grossman (1972) também pressupõe que os indivíduos herdam um estoque inicial de saúde 

que se deprecia ao longo do tempo. Essa depreciação ocorre a uma taxa crescente, pelo menos 

depois de algum estágio no ciclo de vida. No entanto, esse estoque pode ser aumentado atra-

vés do investimento para ampliar o seu capital saúde. Quando o estoque de saúde cai abaixo 

de certo nível, ocorre a morte. Neste modelo os indivíduos “decidem” pela sua duração de 

vida, pois a lógica seguida propõe que os investimentos brutos de capital de saúde são produ-

zidos por funções de produção1 domésticas de quem direciona insumos. Estão inclusos o tem-

po livre do consumidor e os bens de mercado como assistência médica, dieta, exercícios, lazer 

e habitação. Logo, o indivíduo precisa investir nestes bens para alcançar maior tempo de vida.  

 

A existência de um aumento na taxa de depreciação no estoque de saúde do indivíduo, consi-

derada pelo autor, se dá por uma manifestação do processo biológico de envelhecimento. Des-

sa forma, a taxa de depreciação depende da idade. Esta correlação é positiva a partir de um 

estágio no ciclo de vida, onde as causas da depreciação se apresentam na deterioração da for-

ça física e na capacidade de memória, ocorrendo em idades particulares. Nesse sentido, indi-

víduos com mais idade tendem a possuir um estado de saúde mais debilitado. 

 

                                                           
1
 A função de produção citada depende de certas “variáveis ambientais”, o nível de educação de produtor que 

influencia a eficiência do processo de produção é a mais importante delas. 
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Grossman (1972) acredita que os consumidores possuem dois motivos para demandarem saú-

de: como um bem de consumo e como um bem de investimento. O primeiro sentido informa 

que a saúde entra na função de preferência, logo os dias em que o indivíduo está doente se 

tornam fontes de desutilidade. O segundo motivo revela a saúde como determinante da quan-

tidade de tempo disponível para realizar as atividades do mercado e fora dele. Dito de outra 

maneira, um aumento no estoque de saúde reduz o tempo perdido destas atividades e o valor 

monetário desta redução é um indicador de retorno para um investimento em saúde. 

  

O comportamento dos investimentos brutos no ciclo de vida de um indivíduo não é um refle-

xo idêntico do capital de saúde. Este último tende a cair ao longo do ciclo de vida, a partir de 

um determinado estágio por causa da taxa de depreciação, mas o investimento bruto pode se 

elevar, diminuir ou até permanecer constante ao longo dos anos. (GROSSMAN, 1972). O que 

deve ser compreendido neste modelo é que o nível de saúde de um indivíduo não é exógeno, 

mas depende, pelo menos em parte, dos recursos alocados para esta produção. 

 

Existe uma diferença entre o retorno monetário para um investimento em saúde e o retorno 

para um investimento em educação, treinamento técnico e outras formas de capital humano. 

Certamente as taxas salariais aumentam com os últimos investimentos citados, porém Gross-

man (1972) não repete essa afirmação para o investimento em saúde. O estoque de saúde de 

um indivíduo determina a quantidade total de tempo que ele pode gastar na produção de ga-

nhos monetários e mercadorias, já o estoque pessoal de conhecimento afeta a produtividade 

do individuo dentro e fora do mercado. Por este motivo, até os indivíduos que estão fora do 

mercado de trabalho tem seus incentivos para investir em saúde, uma vez que o tempo dentro 

e fora do mercado é considerado relevante. Desse modo, verifica-se uma inovação na aborda-

gem do autor, que é o fato de que a saúde pode não ser um determinante da taxa de salário. 

 

É importante salientar que Grossman (1972) não ignora a influência do montante do capital de 

saúde na taxa de salário. Claramente percebe-se que devido à doença, acidente e lesões, indi-

víduos perdem tempo de produção, diminuindo seus salários. Considerando que a taxa salarial 

que o indivíduo recebe é o total quantificado da sua eficiência dentro do mercado, o autor 

explica que quanto maior a taxa salarial auferida, melhor o valor considerado pelo indivíduo 

no aumento de tempo saudável. Salários elevados são conquistados com investimentos em 

capital humano, possibilitados pelo tempo saudável. O indivíduo precisa de tempo para inves-



33 

 

tir e elevar sua produtividade, porém o tempo gerado por “boa saúde” pode ser utilizado para 

outros fins, diferentes de maiores salários. 

 

3.1.1 O efeito da educação sobre a saúde por Grossman 

 

Em economia é conhecido que existem diferenças atribuídas à tecnologia e capacidade em-

presarial que alteram funções de produção ou o ambiente em que as firmas operam. Essas 

diferenças determinam a obtenção de diferentes montantes de rendimentos por empresas do 

mesmo setor, mesmo quando possuem o mesmo vetor de insumos diretos. Por analogia, pode-

se dizer que, certas variáveis ambientais influenciam na produtividade do setor fora do mer-

cado através da alteração de produtos marginais dos insumos diretos em funções de produção 

domésticas. Essas variáveis podem ser: gênero, estoque de capital humano, etc. Grossman ao 

analisar a variável ambiental educação, afirma que os mais educados são os produtores mais 

eficientes de ganhos monetários. Além disso, as alterações no estoque de capital humano, 

mensurado por educação, provoca uma mudança na produtividade doméstica, assim como no 

mercado. A sua conclusão é que a educação aumenta a produtividade (GROSSMAN, 1972). 

 

Supondo que a educação, de fato, aumenta a produtividade, então com a taxa salarial e o pro-

duto marginal de um dado estoque de saúde constantes, um aumento em educação elevaria a 

eficiência marginal do capital de saúde. Por exemplo, uma pessoa com 10 anos de escolarida-

de pode demandar 3% a mais de saúde que a pessoa com 9 anos de escolaridade. Se os insu-

mos de assistência médica e seu tempo livre forem mantidos constantes, a forma de um ano 

adicional de escolaridade ao indivíduo pode fornece-lhe 3% a mais de saúde. Nesse sentido, a 

seguir é apresentada uma análise detalhada do modelo de demanda por saúde de Grossman 

(1972). 

 

De maneira resumida, o modelo de Grossman (1972) é apresentado a seguir. Formalmente, a 

produção de saúde (H) pode ser expressa: 

 

H = H (TH ,M, E, A),   00 >∂∂>∂∂ HTHeMH                             (1) 

 

onde TH é o tempo para produzir saúde, M são os fatores produtivos adquiridos no mercado 

(serviços médicos, medicamentos, consultas e tratamentos odontológicos, etc., E representa a 
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escolaridade e A a idade dos indivíduos. O indivíduo, além de produzir saúde usa também o 

tempo (TB) para produzir outros bens e serviços (B): 

 
B = B (TB ,X, E)  ∂B/∂X > 0    e    ∂B/∂TB> 0                                (2) 

 

onde X representa os fatores produtivos (serviços, matéria-prima…). 

A utilidade do indivíduo (U) resulta unicamente do consumo de outros bens e do seu estoque 

de saúde: 

 

U = U (B, H)                                                                                                      (3) 

 

Em suas decisões, o indivíduo se depara com uma restrição, o tempo disponível que deve ser 

alocado em várias atividades: trabalho, para obter rendimento; tempo para produção de saúde; 

tempo de lazer (ou de produção de consumo de outros bens); tempo perdido devido à falta de 

saúde, ou seja, se o indivíduo estiver doente, a sua dotação de dias de trabalho é menor. 

 

Desse modo, a saúde é um bem que produz mais dias saudáveis (diminui dias de doença). Se 

o estoque de saúde descer abaixo de um valor mínimo, o indivíduo morre. No entanto, o mo-

delo pressupõe um conjunto de decisões simultâneas para o indivíduo, tais como, alocar o 

tempo entre trabalho e lazer, dividir o tempo restante de lazer na produção de saúde e de ou-

tros bens, dividir o rendimento gerado entre bens intermediários para a produção de saúde 

(medicamentos, serviços de saúde, consultas e tratamentos odontológicos) e de outros bens. 

Assim é que o problema de escolha a ser resolvido pelo consumidor é dado por: 

 

Max U = U (B, H)                                                                                               (4) 

sujeito a: B = B (TB ,X, E)                                                                                  (5) 

H = H (TH ,M, E, A)                                                                                (6) 

TB + TH + TW + TL = T                                                                           (7) 

w.TW = p.X + M                                                                                      (8) 

TL = f(H)                                                                                                 (9) 
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onde TB representa o tempo de para produzir outros bens, Tw representa o numero de dias 

trabalhados e TL o número de dias perdidos por doença, que é uma função do estoque de saú-

de dos indivíduos. W representa o rendimento obtido pelo tempo gasto trabalhando e p o vetor 

de preços dos demais bens que os indivíduos utilizam como insumos na produção de outras 

commodities. Fazendo as devidas alterações tem-se que  

 

Max U = U (B, H)                                                                                             (4’) 

sujeito a: B = B (TB ,X, E)                                                                                 (5’) 

H = H (TH ,M, E, A)                                                                               (6’) 

w.T = w.f(H) + wTH + wTB + p.X + M                                                  (10) 

  

As 3 restrições deste problema definem um conjunto de possibilidades de produção de outros 

bens de consumo e de saúde. Após a apresentação do modelo de demanda de Grossman 

(1972), é possível chegar a algumas conclusões essenciais para este trabalho, a fim de avaliar 

a relação entre educação e saúde. 

 

A primeira conclusão mostra que o investimento aumenta o estoque inicial de saúde. Esse 

estoque é herdado pelo indivíduo e se deprecia ao longo do tempo. Esses investimentos brutos 

de capital de saúde são produzidos por funções de produção domésticas, cujos insumos inclu-

indo o tempo livre do consumidor e os bens de mercado, tais como assistência médica, dieta, 

exercícios, lazer e habitação são direcionados pelo indivíduo e influenciados pelo seu nível 

educacional. Além disso, não se pode desprezar as variáveis ambientais, tais como gênero, 

idade e outros que induzem na escolha do indivíduo.  

 

A segunda conclusão se refere à possibilidade da demanda por saúde e assistência médica de 

um consumidor ser positivamente correlacionada com sua taxa salarial, ou seja, quanto maior 

o salário, mais elevada é a demanda por saúde.  

 

Quanto à terceira conclusão, esta indica que a educação aumenta a eficiência com que os in-

vestimentos brutos em saúde são produzidos, então os mais educados demandariam um maior 

estoque ótimo de saúde. Dessa forma, a literatura aponta para uma importante relação direta e 

positiva da variável escolaridade na saúde de um indivíduo, mesmo com o conhecimento de 

que outras variáveis provocam algum tipo de efeito sobre a mesma. 
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As conclusões de Grossman (1972), a partir de seus trabalhos teóricos, tiveram importantes 

contribuições na literatura de Economia da Saúde. A próxima seção apresenta os principais 

trabalhos que se apoiaram nas contribuições de Grossman. 

 

3.2 A INFLUÊNCIA DA ESCOLARIDADE NOS COMPORTAMENTOS DE SAÚDE 

  

Existem algumas explicações sobre a correlação positiva entre a escolaridade e a boa saúde.  

Uma delas diz que a escolaridade auxilia os indivíduos na decisão de seguir estilos de vida 

mais saudáveis, devido a melhoria nos resultados da saúde. As ações que caracterizam os esti-

los de vida envolvem o consumo do fumo, bebida alcoólica em excesso, prática de exercício e 

até o uso do cinto de segurança em automóveis.  

 

Kenkel em (1991), parte da premissa que existe uma relação positiva entre a escolaridade e 

uma boa condição de saúde. Ele afirma que esta pode ser explicada devido ao conhecimento 

que a educação agrega na vida das pessoas, acarretando a possibilidade de pessoas mais edu-

cadas escolherem estilos de vida mais saudáveis. O autor utiliza uma pesquisa específica apli-

cada nos EUA para obter os resultados, e dados do suplemento Health Promotion/Disease 

Prevetion 1985 (HPDP). O autor mostra no seu estudo que mesmo apesar da existência do 

conhecimento específico de saúde, o qual ajuda a escolher comportamentos mais saudáveis, a 

maioria dos efeitos da escolaridade sobre o estilo de vida permanece quando as diferenças de 

conhecimento em saúde são controladas.  

 

É possível observar na sociedade e concluir que as pessoas não são igualmente doentes. Em 

geral existe um padrão visível na sociedade revelando que: os mais educados são os mais 

propensos a escolher estilos de vida saudáveis. Migrando para o âmbito do estudo econômico 

sobre saúde, é facilmente estabelecido que escolaridade está associada a melhores resultados 

em saúde, mesmo quando fatores como renda são controlados. Logo, é possível concluir, que 

uma das explicações para este padrão, mostra o efeito da escolaridade, auxiliando as pessoas a 

escolherem estilos de vida mais saudáveis. Isto se dá através da melhoria do entendimento das 

relações diretas entre comportamento de saúde e resultados na saúde.  

 

Dados do Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar dos EUA, no ano de 1979, mostram 

um importante relatório de um cirurgião geral americano. Ele concluiu que 50% da 

mortalidade, ao máximo, em 1976 deveu-se ao comportamento e estilos de vida nada 



37 

 

saudáveis da população. A hipótese específica testada foi que a escolaridade aumentou a 

eficiência alocativa dos indivíduos que eram mais saudáveis, isto é, a escolha de insumos de 

saúde, melhorou o conhecimento de saúde  e a condição de saúde dos indivíduos da pesquisa. 

 

Dessa forma, Kenkel (1991) traz a sua contribuição analisando os resultados de sua pesquisa. 

Esta sugere que o efeito de escolaridade na eficiência alocativa da produção doméstica de 

saúde, não é a principal razão para a escolaridade estar ligada ao comportamento de saúde. 

Existem outras razões explicativas como a sugerida por Fuchs (1982), onde os mais educados 

demandam mais saúde por causa das baixas taxas de preferência de tempo ou até pode ser 

devido às diferenças não observáveis entre os indivíduos.  

 

Uma segunda explicação dada por Kenkel (1991) deve-se ao fato da escolaridade ser 

correlacionada com uma ou mais variáveis omitidas nos resultados, que potenciais variáveis 

econômicas observáveis. Por exemplo, os efeitos estimados de escolaridade podem ser 

convenientes ao fato de que, os mais educados possuem maiores taxas de salário, porém o 

salário não pode ser incluído no insumo das funções de demanda por saúde. Uma terceira 

explicação, já com base em Grossman (1972), deriva da hipótese de que além de melhorar a 

eficiência alocativa, escolaridade aumenta o produto marginal dos insumos escolhidos no 

processo produtivo, isto é, escolaridade aumenta a eficiência produtiva. 

 

3.2.1 Indivíduos mais educados decidem por estilos de vida mais saudáveis 

 

Os resultados de Kenkel (1991) confirmam as descobertas de estudos anteriores, apontando 

que o conhecimento sobre os efeitos do fumo na saúde, diminui o consumo de cigarros. Os 

resultados empíricos também mostram que o conhecimento de saúde é relacionado 

positivamente com o consumo de álcool e a prática de exercícios. A correlação positiva com o 

consumo de álcool se deve a popularização da ideia de que bebida alcoólica moderada não 

traz danos à saúde. Porém as mudanças realistas no conhecimento em saúde não resultam em 

grandes mudanças no consumo excessivo de bebidas ou na prática de exercícios físicos. 

 

A falta de conhecimento não é a única razão das pessoas adotarem estilos de vida não 

saudáveis. As proporções dos indivíduos altamente bem informados que fumam, bebem 

excessivamente e não fazem exercícios físicos regularmente são consideráveis. Cerca de mais 

ou menos um quarto de grupos altamente bem informados adotam os comportamentos não 
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saudáveis. Desse modo, Kenkel (1991) observou que o grupo específico com indivíduos que 

possuem mais de 16 anos de escolaridade, isto é, o grupo mais educado, teve muito menos 

probabilidade a fumar e beber exageradamente que a média e possuía maior probabilidade 

para se exercitar fisicamente. De fato, em muitos casos, este grupo mais educado escolhe 

comportamentos mais saudáveis que os grupos de indivíduos que são altamente bem 

informados sobre as consequências dos comportamentos.  

 

Em estimações econométricas, a maioria das diferenças no comportamento de saúde através 

das categorias de escolaridade permanece depois que o conhecimento de saúde é controlado. 

Isso evidencia a grande participação da escolaridade na influência dos comportamentos de 

saúde. 

 

Cutler e Muney (2006) em seu trabalho Education and Health Evaluating Theories and 

Evidence, apresenta, um exemplo que ilustra a diferença de comportamentos entre grupos de 

indivíduos que possuem níveis de escolaridade diferentes. A maioria dos comportamentos de 

risco relacionados à saúde, tais como fumo e uso de álcool e drogas, são iniciados durante a 

adolescência quando pessoas jovens estão na educação secundária. Em países com fluxo de 

educação secundária, a maioria dos países europeus, este é o tempo quando muitas diferenças 

educacionais em comportamento (não) saudável ocorrem primeiro. Na Holanda, por exemplo, 

os adolescentes no modelo mais inferior da educação secundária são duas vezes mais 

propensos a iniciar o fumo que outros jovens que frequentam o melhor modelo de educação 

secundária. Similarmente, eventos onde há bebida alcoólica em excesso ocorrem mais 

frequentemente dentre os meninos e cada vez mais dentre as garotas também no pior modelo 

de educação secundária do que entre os adolescentes dos melhores modelos de educação 

secundária. (CUTLER ; MUNEY, 2006).  

 

A persistência de comportamentos não saudáveis, tais como o excesso de bebida alcoólica, 

tabagismo e o sedentarismo podem levar o indivíduo a adquirir doenças crônicas, como 

câncer, doença de coluna ou costas, doença do coração, hipertensão, cirrose e artrite (CHO et 

al., 2002; COLLE et al., 2008). Desse modo, com a constatação de que maior escolaridade 

leva o sujeito a escolher estilos de vida mais saudáveis, existe uma menor probabilidade do 

indivíduo mais educado ter as doenças citadas. 
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3.3 CONTRIBUIÇÕES DE TRABALHOS EMPÍRICOS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCA-

ÇÃO E SAÚDE  

 

A partir das pesquisas e desenvolvimentos teóricos apresentados nas seções anteriores, muitos 

outros autores se empenharam encontrar resultados que demonstrassem a relação entre escola-

ridade e saúde. Estes realizaram trabalhos em diversos países, aplicando variáveis diferentes e 

bancos de dados, testando seus argumentos e explicando os efeitos ocorrentes nesta relação. A 

maioria desses autores encontrou resultados que comprovam que a relação entre educação e 

boa condição de saúde é positiva. Esta seção apresenta uma revisão dos trabalhos de maior 

relevância na área. 

  

Groot e Brink (2006) consideram educação e saúde como as duas características mais impor-

tantes do capital humano. Para os autores, o valor econômico da educação e saúde são encon-

trados nos efeitos que eles exercem sobre a produtividade do indivíduo, tornando-os mais 

produtivos. Na análise individual, mostrou-se que os menos educados tem maior ocorrência 

de problemas de saúde e tem uma expectativa de vida menor que os mais educados. Os menos 

educados são mais propensos a fumar, abusar do consumo de álcool e apresentar excesso de 

peso.  

 

Além de possuir um impacto importante no bem estar individual, o nível de educação e saúde 

determina para as populações, em grande medida, a riqueza de suas nações. Contrariando os 

resultados encontrados sobre os efeitos ampliados da educação para toda a sociedade, os go-

vernos da maioria dos países ocidentais, durante a década de 90, aumentaram os gastos públi-

cos em maior proporção na saúde do que na educação. Desse modo, Groot e Brink (2006) 

indicam que tanto a política educacional quanto a de saúde coletiva não podem ser tratadas de 

forma isolada. Uma política mais integrada entre a educação e a saúde deveria ser aplicada. 

 

Existe uma evidência estatística, importante na literatura e, encontrada na diferença entre os 

mais educados e menos educados. No ano de 1999, a taxa de mortalidade ajustada por idade 

daqueles que não completaram o ensino médio era maior que o dobro da taxa de mortalidade 

dos indivíduos que possuíam ensino superior (NATIONAL VITAL STATISTICS REPORTS, 

2001). Essas estatísticas são utilizadas, geralmente, para propor a integração entre políticas 

educacionais de saúde, conjuntamente. 
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Fuchs (1996), em seu Presidential Address, nos Encontros da Associação Americana de Eco-

nomia de 1996, alegou que as diferenças nas condições de saúde entre indivíduos que possu-

em níveis de escolaridade diferentes são melhor explicadas através das preferências no tempo. 

Este autor segue contrário a ideia que explica as diferenças citadas anteriormente por algum 

processo social ou intelectual. 

 

Becker e Mulligan (1994) e Fuchs (1982) apresentaram uma relação de preferência de tempo 

e educação, onde os mais educados possuem uma menor preferência de tempo, ou seja, estes 

tendem a ter menos tempo livre, pois o utilizam para investimento em capital humano. Uma 

menor preferência de tempo pode fazer pessoas investirem mais em comportamento de saúde 

e um estilo de vida mais saudável, evitando o fumo, o abuso de álcool, o consumo de drogas, 

entre outros hábitos prejudiciais a saúde. 

 

De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas (2003), uma 

comparação entre países ao longo do tempo mostra que aumentos em nível educacional pre-

cedem aumentos nas condições de saúde (UN, 2003, P87). Esta sequência temporal sugere 

que há uma relação causal entre educação e saúde. Como foi argumentado acima, a relação 

causal entre educação e saúde surge porque uma maior educação leva a um estilo de vida mais 

saudável. Além disso, as pessoas mais educadas são mais hábeis para obter, processar e inter-

pretar informações sobre comportamentos mais saudáveis (GROOT; BRINK, 2006). 

 

Wolfe e Zuvekas (1997) encontraram evidências empíricas consistentes para sustentar a 

justificativa de que existe uma relação positiva entre boa condição de saúde e educação. Os 

autores encontraram uma relação positiva entre a educação de um indivíduo e sua condição de 

saúde, e uma contribuição positiva da escolaridade aos efeitos de escolhas do consumidor 

sobre fumo e sobre o uso de assistência médica. Além disso, identificou-se uma associação 

positiva entre escolaridade e a condição de saúde de membros da mesma família, principal-

mente sobre os filhos. 

 

A análise de Jeremy Arkes (2003) trouxe resultados interessantes a contribuição da relação 

positiva entre educação e saúde. Em seu trabalho, este autor investigou como a escolaridade 

na adolescência poderia intereferir na saúde do indivíduo na fase adulta. Seus resultados 

mostraram que um ano de escolaridade reduz a probabilidade do indivíduo ter uma condição 
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de saúde que traz  limitações ao trabalho em 2,6%. Além disso, reduz a probabilidade de ne-

cessidade de assistência médica em 0,5%. 

 

3.3.1 Valores como evidência da relação positiva entre educação e saúde 

 

Os autores Cutler e Muney (2006) investigaram sobre a relação entre educação e saúde e suas 

diferentes razões de associação no artigo Education and Health Evaluating Theories and Evi-

dence. Eles concluíram que a explicação econômica para a relação, a qual está ligada através 

da renda ou do emprego, só explica uma parte da relação. Níveis mais elevados de educação 

levam os indivíduos a pensarem de forma diferente, e dessa forma, agirem num determinado 

padrão. Os autores também mostram que os mais educados relatam ter baixa morbidade da 

maioria de doenças agudas e crônicas comuns, tais como condição do coração, AVC, 

colesterol, enfisema, diabetes, ataque de asma, úlcera. As pessoas mais educadas são menos 

propensas a serem hipertensas, ou sofrerem de enfisema ou diabetes. A pesquisa de Cutler e 

Muney (2006) foi realizada com dados de vários países e é recomendada para comparações 

internacionais.   

 

Esta mesma pesquisa aponta inicialmente os seguintes resultados: quatro anos adicionais de 

educação diminui 5 anos de mortalidade por 1,8 % (correspondente a uma base de 11%); 

Também reduz o risco de doença de coração por 2,16%  (correspondente a uma base de 31%), 

e o risco de diabetes em 1,3% (correspondente a uma base de 7%). Quatro anos a mais de 

escolaridade diminui a probabilidade de relatar uma condição de saúde regular ou baixa em 

6% (a média é 12%), e reduz dias perdidos de trabalho por motivo de doença em 2,3% cada 

ano (correspondente à  5,15% sobre a média). 

 

Em relação às variáveis ligadas ao comportamento de saúde, vários fatores de risco de saúde 

são investigados pelos autores, como fumo, consumo excessivo de álcool, dieta/exercício, uso 

de drogas ilegais, diabetes, segurança doméstica, uso de assistência médica preventiva, e as-

sistência para hipertensão. Integralmente, os resultados sugerem muitos gradientes fortes onde 

os mais educados tem comportamentos mais saudáveis ao longo de praticamente toda a 

margem. No entanto  alguns destes comportamentos podem também refletir acesso diferencial 

a assistência médica. Os indivíduos com maior escolaridade (quatro anos a mais) são menos 

propensos a fumar (11% correspondente a média de 23%), de beber excessivamente (7 dias a 

menos de 5 ou mais bebidas em 1 ano dentre aqueles que bebem, de uma base de 11), de estar 
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acima do peso ou obeso (5% menor obesidade, comparados a uma média de 23%), ou de 

estarem usando drogas ilegais (0,6% menos propenso a usar outras drogas ilegais, 

correspondente a uma média de 5%). 

 

Na sequência é mostrado que os mais educados são mais propensos a se exercitar e obter 

assistência preventiva tal como vacinas contra a gripe (97% corresponde a uma média de 

31%), mamografia (10% correspondente a uma média de 54%), teste de Papanicolaou (10% 

correspondente a uma média de 60%) e colonoscopias (2,4% correspondente a uma média de 

9%). Dentre aqueles com condições crônicas tais como diabetes e hipertensão, os mais 

educados são mais propensos a ter sua condição sob controle.  Além disso, eles são mais 

propensos a usar cinto de segurança (12% mais propensos a sempre usar o cinto comparado a 

média de 68%) e ter uma casa com um detector de fumaça (10,8% correspondente a uma 

média de 79%). Todos estes efeitos comportamentais são muito amplos. 

 

Cutler e Muney (2006) não limitaram a sua análise a uma população de um país específico. 

No levantamento de dados da pesquisa, eles identificaram que os mais educados são mais 

propensos a viver mais, não apenas nos EUA, mas também no Canadá, Israel, Europa 

Ocidental e Oriental, incluindo a Rússia. Esta relação tem também sido documentada em 

países em desenvolvimento, como Bangladesh, Coréia e China. Desse modo, concluem que a 

relação apresentada no estudo ocorre em âmbito mundial. 

 

Diante do contexto sobre a frequência de doenças crônicas no Brasil e no estado da Bahia, 

associado aos níveis de escolaridade apresentados no capítulo 2 e das evidências teóricas e 

empíricas apresentados no presente capítulo, é possível afirmar que existe sustentação teórica 

e empírico do presente trabalho, para fins de comparação. Desse modo, o objetivo do presente 

trabalho é analisar a relação entre a escolaridade e a condição de saúde para a população resi-

dente no estado da Bahia. O próximo capítulo apresenta a metodologia e base de dados do 

trabalho empírico da pesquisa. 
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4 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO E DADOS 

 

Neste capítulo será apresentada a metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho. 

Primeiramente será analisada a base de dados utilizada para extrair a amostra de microdados 

do Suplemento de Saúde da PNAD de 2008, isto é, informações sobre a condição de saúde 

das pessoas.  Em seguida, serão apresentadas as variáveis dependentes e explicativas inseridas 

no modelo econométrico. O modelo Logit adotado para estimar os dados será especificado em 

seguida, juntamente com o procedimento econométrico de estimação por máxima verossimi-

lhança.  

 

4.1 BASE DE MICRODADOS  

 

A base de dados foi extraída da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 

2008. A PNAD é feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em uma 

amostra de domicílios brasileiros e que investiga diversas características socioeconômicas das 

famílias e indivíduos. A PNAD é aplicada por mais de 40 anos no Brasil e desde 1981, com-

preende todas as regiões do país, exceto a área rural da antiga Região Norte. A pesquisa é 

realizada anualmente, com o objetivo de analisar as características gerais da população, da 

educação, trabalho, rendimento e habitação; além de levantar outros dados com periodicidade 

variável, como migração, fecundidade, nupcialidade, saúde, segurança alimentar, etc. 

 

Mesmo com uma abrangência de anos considerável, a PNAD sofreu mudanças ao longo do 

tempo. Essas mudanças tiveram o intuito de ampliar a caracterização individual da saúde das 

famílias e indivíduos no Brasil. Para melhorar a qualidade das informações foi confeccionada 

uma Pesquisa Suplementar de Saúde para os anos de 1998, 2003 e 2008. No entanto, a exclu-

são e adição no caráter dos dados inviabilizou a comparação plena entre as pesquisas. Na 

PNAD 2008, foram pesquisadas 391.868 pessoas, 150.591 unidades domiciliares distribuídas 

por todas as Unidades da Federação, sendo utilizadas as informações de 18.930 observações 

para o estado da Bahia2. Também foi incluído na PNAD de 2008 a continuação da Pesquisa 

Suplementar sobre o Acesso à Internet e Posse de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal e 

a Pesquisa Especial de Tabagismo – (PETab) na PNAD 2008. 

 

                                                           
2
 O número de 18.930 observações apresenta restrições em seu total. 
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4.2 TRATAMENTOS DAS VARIÁVEIS 

 

Com o objetivo de estimar um modelo econométrico de escolha discreta, foi construído um 

banco de dados, por indivíduo, a partir da PNAD 2008. Esse banco de dados foi constituído 

de variáveis dependentes e explicativas, de caráter contínuo e discreto. Dentro do estudo so-

cioeconômico é sempre difícil mensurar aspectos que tendem a possuir uma variação entre os 

indivíduos, por exemplo, a saúde. Não é possível alcançar resultados simplesmente por meio 

da opinião dos entrevistados sobre o seu estado de saúde. O ideal seria uma avaliação de um 

profissional da saúde sobre todos aqueles que participaram da pesquisa. No caso da PNAD, 

esta suposição é inviável. O desafio que se mostra é estabelecer um parâmetro para medir a 

qualidade da saúde individual, isto é, saber se uma pessoa é saudável ou não. 

 

A primeira informação relevante e usada como variável dependente é a autoavaliação do sta-

tus de saúde, cuja pergunta se revela como “De um modo geral, considera seu próprio estado 

de saúde como” e as respostas variam na seguinte escala: 1-Muito bom, 2- Bom, 3-Regular, 4-

Ruim e 5-Muito Ruim. Assim foi construída a variável dependente status, de caráter binário, a 

qual assume a condição saudável para as respostas 1 e 2, e não saudável para as respostas 3,4 

e 5. A segunda variável dependente chama-se dcronica e classifica o entrevistado como pos-

suidor ou não, de pelo menos uma das doze doenças crônicas listadas na PNAD 2008 e já 

apresentadas na Tabela 2 do capítulo 2. Esta é uma variável binária e assume 1 para doente e 

0 para não doente. 

 

Dentre as questões realizadas na PNAD 2008 sobre as características da saúde dos moradores, 

um grupo de perguntas sobre doenças crônicas é a forma mais direta encontrada para analisar 

o estado de saúde individual. Todas as perguntas sobre estas doenças são iguais, apresentando 

somente mudanças no nome do problema de saúde a ser investigado. “Algum médico ou pro-

fissional de saúde disse que tem câncer?” Este é um exemplo das questões que examinam a 

presença de doenças crônicas nos entrevistados. Desse modo, foi possível construir uma vari-

ável binária referente a cada tipo de doença crônica. 

 

Doenças crônicas são aquelas normalmente de desenvolvimento lento, que duram períodos 

extensos (mais de 6 meses) e apresentam efeitos de longo prazo, difíceis de serem previstos. 

A maioria dessas doenças não tem cura, como diabetes, asma, doença de Alzheimer e hiper-

tensão. Entretanto, várias delas podem ser prevenidas ou controladas por meio da detecção 
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precoce, adoção de dieta e hábitos saudáveis, prática de exercícios e acesso a tratamento ade-

quado recomendado pelo profissional de saúde (NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A, 2008). 

 

As doenças crônicas investigadas na PNAD são: doença de coluna ou costas, artrite ou reuma-

tismo, câncer, diabetes, bronquite ou asma, hipertensão, doença do coração, insuficiência re-

nal crônica, depressão, tuberculose, tendinite ou tenossinovite e cirrose. Dessa forma, enten-

de-se o critério deste trabalho para a definição do estado de saúde individual, supondo que a 

presença de uma das 12 doenças caracterize o entrevistado como não saudável. Além das duas 

variáveis dependentes mostradas, cada uma das doze doenças crônicas também é utilizada no 

lugar de dcronica, com intuito de observar as variações inerentes à particularidade de cada 

doença. 

 

A primeira variável explicativa, escolaridade, também apresenta problemas semelhantes à 

anterior.  Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa da Editora Porto, educação se define 

como o processo de aquisição de conhecimentos e aptidões. Dentre os dados inseridos na 

PNAD 2008, a variável anos de estudo, que possui intervalo de 0 a 15 anos ou mais de estudo, 

é a que mensura melhor o nível educacional individual, ou melhor, a escolaridade das pessoas.  

 

Devido à utilização de variáveis que demonstram hábitos comportamentais em estudos simila-

res ao de Kenkel (1991), optou-se neste trabalho pela inserção de variáveis do mesmo caráter 

contidas na PNAD. O hábito de fumar e de praticar exercícios físicos formam variáveis com-

portamentais inseridas neste estudo. As perguntas na pesquisa referente a essas variáveis são: 

“Atualmente, fuma algum produto do tabaco?” e “Nos três últimos meses, praticou algum tipo 

de exercício físico ou esporte?”. Ambas são variáveis dummies, ou seja, binárias e assumem o 

valor 1 para fumantes e  praticantes de exercícios físicos, sendo 0 para respostas contrárias. 

 

A pergunta “Tem direito a algum plano de saúde, médico ou odontológico, particular, de em-

presa ou órgão público?” faz parte das perguntas do questionário da PNAD 2008. Esta per-

gunta é feita pelo fato do plano de saúde estar associado a um melhor atendimento médico, se 

comparado ao serviço público, no Brasil. Assume o valor 1 para quem tem plano e 0 para res-

posta contrária. A variável plano de saúde é importante para informar se os indivíduos que 

possuem atendimento diferenciado tendem a apresentar uma incidência menor de doenças 

crônicas. 
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Variáveis de informação e situação censitária também foram incorporadas à pesquisa, a fim 

de saber se o acesso à informação e diferença de áreas de moradia influenciam na condição de 

saúde do indivíduo. A variável internet assume valor 1 para indivíduos que acessaram à inter-

net nos últimos três meses, a pergunta correspondente na PNAD se traduz em “Nos últimos 

três meses, utilizou a Internet em algum local”. Quanto à situação censitária, foi constituída 

uma variável chamada urbano, variável explicativa que informa se a pessoa mora na área ur-

bana (1) ou rural (0). Ambas são variáveis binárias. 

 

As demais variáveis explicativas sócio-demográficas são idade, a qual foi limitada para indi-

víduos a partir dos 25 anos, pois considera-se que nessa faixa etária o sujeito alcançou satisfa-

ção educacional; raça é uma variável dummy que classifica 1 para branco e 0 para outras ra-

ças; gênero é a variável de gênero que determina 1 para homem e 0 para sexo feminino, e 

renda  que é a faixa de rendimento mensal domiciliar per capita. Os intervalos que compõe a 

variável renda são: sem rendimento, até ¼ de salário mínimo, mais de ¼ até 1/2 de salário 

mínimo, mais de ½ até 1 salário mínimo, mais de 1 até 2 salários mínimos, mais de 2 até 3 

salários mínimos, mais de 3 até 5 salários mínimos e mais de 5 salários mínimos. Os estudos 

sobre produção de saúde apresentadas nos capítulos apontam que estas variáveis contribuem 

para a alteração no status de saúde e na probabilidade do indivíduo apresentar ou não doença 

crônica. 

 

Quadro 1 - Variáveis utilizadas na estimação econométrica 

Variável Formato da Variável Descrição 

Status dummy 
1 para saudável; 0 caso contrário. Status de 
saúde pelo método de autoavaliação do 
entrevistado. 

Dcronica dummy 
1 se o indivíduo possui pelo menos uma 
das doze doenças crônicas continas na 
PNAD 2008; 0 caso contrário. 

Coluna dummy 
1 se o indivíduo tem doença de coluna ou 
costas; 0 caso contrário. 

Artrite dummy 
1 se o indivíduo tem artrite ou reumatismo; 
0 caso contrário. 

Câncer dummy 1 se o indivíduo tem câncer; 0 caso contrá-
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rio. 

Diabetes dummy 
1 se o indivíduo tem diabetes; 0 caso con-
trário. 

Hipert dummy 
1 se o indivíduo tem hipertensão; 0 caso 
contrário. 

Coração dummy 
1 se o indivíduo tem doença do coração; 0 
caso contrário. 

Renal dummy 
1 se o indivíduo tem insuficiência renal 
crônica; 0 caso contrário. 

Depres dummy 
1 se o indivíduo tem depressão; 0 caso con-
trário. 

Tuberc dummy 
1 se o indivíduo tem tuberculose; 0 caso 
contrário. 

Tendi dummy 
1 se o indivíduo tem tendinite ou tenossi-
novite; 0 caso contrário. 

Cirrose dummy 
1 se o indivíduo tem cirrose; 0 caso contrá-
rio. 

Escol discreta Anos de estudo 

Gênero dummy 1 para homem; 0 caso contrário. 

Idade discreta Idade do indivíduo a partir dos 25 anos 

Raça dummy 1 para branco; 0 caso contrário. 

Renda discreta 
Faixa de rendimento mensal domiciliar per 
capita 

Urbano dummy 
1 para o indivíduo que mora em área urba-
na; 0 caso contrário. 

Internet dummy 
1 para o indivíduo que utilizou a internet 
nos últimos três meses; 0 caso contrário. 

Plano dummy 
1 para o indivíduo que tem plano de saúde; 
0 caso contrário. 

Exerc dummy 
1 para o indivíduo que praticou exercício 
físico ou esporte nos últimos três meses; 0 
caso contrário. 
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Fumo dummy 
1 para o indivíduo que fuma algum produto 
do tabaco; 0 caso contrário. 

Fonte: Elaboração própria, 2013  

 

No Quadro 1 são apresentadas todas as variáveis contidas nesta pesquisa, como também o 

formato de cada uma, seguido de sua descrição. Ao todo somam-se 2 variáveis dependentes 

(status e dcronica), 12 variáveis de doenças crônicas (coluna, artrite, câncer, diabetes, hipert, 

coração, renal, depres, tuberc, tendi e cirrose) que assumem o lugar de dcronica em análises 

específicas e para cada tipo de doença, 10 variáveis explicativas (escol, gênero, idade, raça, 

renda, urbano, internet, plano, exerc e fumo). Essas variáveis são utilizadas nas estimações 

econométricas como controle, e como variável de interesse, no caso de educação. 

 

4.3 MODELO DE ESCOLHA DISCRETA LOGIT 

 

Para a modelagem econométrica foi escolhido o modelo de escolha discreta Logit. Este cons-

titui um tipo particular de modelo com variáveis dependentes limitadas. Uma de suas aplica-

ções aparece em modelos de decisão, onde é preciso decidir entre duas ou mais opções refe-

rentes à questão de interesse. O modelo é indicado para explicar uma variável dependente 

binária a partir de variáveis explicativas binárias e/ou discretas e contínuas, e se adequa com-

pletamente a proposta desta pesquisa. A aplicação mais comum do modelo aparece nos estu-

dos de ocorrência de doenças3. 

 

O modelo Logit permite que uma variável de resposta Y e um conjunto de k outros fenômenos 

estejam relacionados a um dado fenômeno, onde cada um deles se associa com uma variável 

aleatória Xi, com i =1,2,...,k. Logo a ocorrência de algum evento referente ao um dado fenô-

meno dependa das ocorrências de eventos referentes ao conjunto de k outros fenômenos. 

 

Supondo que seja possível encontrar um função F que relacione essa variáveis: 

                                                             Y = F (X1, ..., Xk)                                  (11) 

 

Na equação (11) é definida a variável aleatória Y, chamada de dependente e as demais de va-

riáveis explicativas entre X1 até Xk. Dentro dos problemas estatísticos, as respostas referentes 

                                                           
3
 Ver, por exemplo, Júnior e outros. (2006). 
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a  Y podem ser originadas de diversas formas, como um resultado de uma escolha, ou no caso 

deste trabalho através de um questionário numa pesquisa de levantamento de dados. Desse 

modo, são gerados respostas de caráter qualitativo. O modelo Logit permite tais respostas 

qualitativas, onde a variável dependente é binária (ou dummy), ou seja, ela só pode assumir 

dois valores, geralmente 1 para a ocorrência do fenômeno e 0 para a não-ocorrência. As vari-

áveis dependentes são variáveis binárias que assumem valor 0 (não saudável; não possui do-

ença) e 1 (saudável; possui doença). No caso desta monografia as variáveis explicativas são 

anos de escolaridade, gênero, idade, raça, renda, plano de saúde, fumante, praticante de exer-

cícios físicos, tem acesso à internet e mora na zona urbana. 

 

A razão da utilização de um modelo de resposta binária (Logit) ao invés do simples Modelo 

de Probabilidade Linear consiste em alguns problemas de estimação. O MPL (Modelo de 

Probabilidade Linear) estabelece que a variável dependente pode assumir qualquer valor real. 

Se esta variável for dicotômica (só assume dois valores) a estimação de mínimos quadrados 

ordinários desse modelo será viesada (Aldrich ; Nelson, 1984). Na maioria das vezes que es-

tima-se o MPL por mínimos quadrados ordinários, a verdadeira inclinação da reta diante da 

distribuição dos dados relativos às variáveis explicativas é subestimada ou superestimada. 

Além disso o termo de erro será heterocedástico, ou seja, sua variância dependerá do vetor de 

variáveis explicativas (GREENE, 1997). 

 

Diante desses problemas, os modelos de resposta binária, a exemplo do Logit, sugerem uma 

função de probabilidade acumulada que restringe os valores preditos no intervalo entre 0 e 1.  

Dessa forma, o modelo Logit deve ser estimado pelo método de Máxima Verossimilhança e 

não por Mínimos Quadrados Ordinários. Na próxima subdivisão é explanada a estimação por 

Máxima Verossimilhança. 

 

4.4 MODELO ECONOMÉTRICO 

 

Baseado no estudo teórico demonstrado no capítulo 3 e seguindo a metodologia do modelo 

Logit na seção 4, é necessário escolher um modelo econométrico para estimar a relação entre 

escolaridade e situação de saúde do indivíduo. Os dados utilizados em outras pesquisas suge-

rem que pessoas mais saudáveis possuem um nível de escolaridade maior. 
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O modelo referencial adotado neste trabalho é o de Cutler e Muney (2006). Estes autores 

buscaram documentar as relações básicas entre educação e saúde com a seguinte regressão: 

 

hi = β0 + β1X1i +β2X2i + ui                                                             (12) 

 

Onde hi mede a condição de saúde do indivíduo, X1i é o vetor com variáveis que medem o 

nível de escolaridade, X2i é um vetor de variáveis explicativas que inclui gênero, raça, idade, 

renda, entre outras. β0 é o termo constante e ui é o termo de erro. Dessa forma espera-se des-

cobrir os efeitos da educação sobre o estado de saúde do indivíduo, como também a relação 

das características individuais sobre a saúde. 

 

A função de demanda por saúde de Grossman (1972) presume que os indivíduos herdam um 

estoque inicial de saúde que se deprecia com a idade e pode ser aumentado pelo investimento, 

por exemplo, em educação. Assim o maior objeto de interesse na estimação é o coeficiente β1, 

a fim de confirmar a suposição de que educação melhora a condição de saúde.    
 

4.5 ESTIMAÇÃO DO MODELO LOGIT POR MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA 

 

O modelo Logit de resposta binária deve ser estimado por máxima verossimilhança por causa 

da distribuição dos dados ser necessariamente definida por um modelo de Bernoulli (Cameron 

e Trivedi, 2005; Pindyck e Rubinfeld, 2004). A explicação a seguir está amplamente baseada 

na organização do trabalho de Betarelli Junior (2010). 

 

Definição da função de Bernoulli: 

yy pppyP −−= 1)1()|(   .     (13) 

em que a probabilidade do sucesso representa pyP == )1( , e a probabilidade do insucesso 

corresponde a pyP −== 1)0( . 

No modelo de resposta binária, Logit, a função de probabilidade logística acumulada é especi-

ficada como: 
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na qual iW  é um vetor das variáveis explicativas e δ  é vetor dos parâmetros.  

 

Resolvendo o antilogaritmo da equação (14), têm-se: 
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na qual 10 ≤≤ iP  

 

Considerando a definição das probabilidades dos eventos ocorrer (1=iy ) ou não ( 0=iy ), é 

possível aplicá-las na função de Bernoulli [ yy pppy −−= 1)1()|Pr( ] com o intuito de estimar 

por máxima verossimilhança (EMV). Tomando produto de toda a amostra ( ni ,,2,1 K= ), têm-

se: 
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Aplicando o logaritmo e diferenciando com respeito a kδ  tem-se a EMV: 
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Algumas observações devem ser ressaltadas. Dado que W é um vetor de k  variáveis, logo 

para certificar que a expressão (17) represente o ponto máximo, a matriz da segunda derivada 

(ou Hessiana) deve ser definida e não-negativa. Dessa maneira, a inclinação da log-

verossimilhança declina perto dos estimadores de máxima verossimilhança. Simplificando, a 

função de verossimilhança é globalmente côncava para o modelo Logit e existe somente um 

único ponto máximo.  
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No entanto, não existe uma solução explícita para MLŴ  (Cameron e Trivedi, 2005). Assim, a 

fim de alcançar soluções numéricas seleciona-se o procedimento de Newton-Raphson. Neste 

procedimento são realizadas interações dos valores das estimativas até que a diferenças entre 

elas sejam as menores possíveis. Dado que o estimador da máxima verossimilhança é definido 

por 0)/)(ln( =∂∂ θθL , o procedimento de Newton-Raphason detém a seguinte expressão: 

ssss gH 1
1

ˆˆ −
+ −= θθ         (18) 

em que ssão os passos interativos,  

              sg  é o gradiente também conhecido como score ( θθ ∂∂ /)(ln L ), e 

    sH  é a matriz hessiana ( '2 /)(ln θθθ ∂∂∂ L ). 

Dessa forma, se o gradiente é positivo, faz-se necessário aumentar θ  para se aproximar do 

ponto máximo. No próximo capítulo, serão apresentados, as estatísticas descritivas e os resul-

tados das estimações econométricas. 
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5 RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentadas as estatísticas descritivas, os procedimentos e resultados das 

estimações econométricas. Primeiramente são explanadas as particularidades e especificações 

do modelo econométrico adotado. Em seguida, são analisadas as estatísticas descritivas da 

amostra utilizada. No final do capítulo, são analisados os resultados das estimativas do mode-

lo. 

 

5.1 ESPECIFICAÇÕES DO MODELO ECONOMÉTRICO 

 

De acordo com o problema da pesquisa indicado no capítulo 2, do referencial teórico apresen-

tados no terceiro capítulo e da metodologia e dados apresentados no capítulo 4, as equações 

econométricas escolhidos para realizar as estimações seguem nas equações: 

 

P(status = 1/x) = Φ (β0 + β1escoli +β2gêneroi + β3idadei + β4raçai + β5rendai + β6urbanoi + 

β7interneti +  β8planoi + β9exerci + β10fumoi)                                                        (19) 

e 

P(dcronica = 1/x) = Φ (β0 + β1escoli +β2gêneroi + β3idadei + β4raçai + β5rendai + β6urbanoi 

+ β7interneti +  β8planoi + β9exerci + β10fumoi)                                                     (20) 

 

Onde x é o vetor representando as variáveis explicativas. 

 

A existência de dois modelos para a estimação econométrica é fruto da decisão de testar o 

modelo para duas variáveis dependentes distintas. Na equação (19) a variável dependente é 

status e compreende a autoavaliação da condição de saúde do indivíduo. A existência de pelo 

menos uma doença crônica para o indivíduo (dcronica) é a variável dependente da equação 

(20). Dessa forma, é possível comparar os resultados de ambas as regressões e observar o 

comportamento das outras variáveis. 

 

As variáveis explicativas das duas equações (19) e (20) são idênticas, escoli é o nível de esco-

laridade medido em anos de estudo, gêneroi é a variável binária de gênero, idadei mensura a 

idade do indivíduo em anos, raçai é uma variável dummy para cor, rendai mensura a faixa de 
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renda do indivíduo, urbanoi é uma variável binária para situação censitária, interneti é uma 

variável dummy de informação, planoi é uma variável binária para plano de saúde, exerci e 

fumoi são variáveis dummies para hábitos de saúde.                                                        

 

Com a mesma proposta da equação (20), o modelo é ainda utilizado para estimar os efeitos 

das variáveis explicativas para cada uma das doze doenças crônicas. Dessa forma faz-se pos-

sível perceber as particularidades de cada doença, além das especificações que podem agregar 

resultados detalhados para esta pesquisa. 

 

A variável explicativa de interesse é a que mensura os anos de estudo, escoli a partir da qual 

se mostra o efeito da educação na situação de saúde do indivíduo. As características não ob-

serváveis do indivíduo são representadas pelo termo β0 e o termo de erro é determinado por ui. 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

 

Nas Tabelas a seguir é possível conferir as estatísticas descritivas básicas das variáveis na 

amostra. Utilizou-se o software STATA versão 10 para construir essas estatísticas. O número 

de observações é de 18.930 e compreende indivíduos que moram no estado da Bahia, com 

idade a partir dos 25 anos e que foram entrevistados na PNAD 2008. 

 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas de variáveis na amostra 
Variável Obs Média   Desvio P. Min Max 

idade 18930 44.84126 15.01809 25 108 
escol 18930 7.34897 4.785221 1 16 
renda 18879 3.04852 1.501766 1 7 

dcronica 18930 .4135763 .4924873 0 1 
status 18930 .6368199 .4809288 0 1 
gênero 18930 .4698891 .4991057 0 1 
raça 18930 .2048072 .4035713 0 1 
plano 18930 .2138405 .4100263 0 1 
exerc 18930 .2092446 .4067801 0 1 
fumo 18930 .1379292 .3448348 0 1 

urbano 18930 .7711041 .4201332 0 1 
internet 18930 .2279451 .4195181 0 1 

Fonte: Elaboração própria, 2013 com base em PNAD, 2008  

 

De acordo com a Tabela 3, para os indivíduos acima de 25 anos, a maior parte dos entrevista-

dos é do sexo feminino (53%), tem uma média de idade de 45 anos, moram em área urbana 
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(77%), a minoria é de raça branca (20%) e a média de salário se concentra na faixa de ½ até 1 

salário mínimo. A maioria dos indivíduos se consideraram saudáveis (64%), possuem um 

média de estudo de 7 anos e quase metade da amostra possui pelo menos uma doença crônica 

(41%). Uma pequena parcela possui plano de saúde (21%), pratica exercício físico (21%), tem 

acesso à internet (23%) e fuma algum produto do tabaco (14%). Os dados confirmam que o 

índice de pessoas com doença crônica no estado da Bahia é alto (41%) e pode estar relaciona-

do com a média baixa média de escolaridade, 7 anos de estudo, já que no sistema educacional 

brasileiro um indivíduo possui o ensino médio completo após 12 anos de estudo. 

 

 

 

 



56 

 

  Tabela 4 – Matriz de correlação entre variáveis selecionadas do modelo 

 
  status dcronica escol renda idade gênero raça plano exerc fumo urbano internet 

status 1.000           
 

dcronica -0.410 1.000          
 

escol 0.257 -0.164 1.000         
 

renda 0.126 0.047 0.4733 1.000        
 

idade -0.292 0.420 -0.366 0.142 1.000       
 

 gênero 0.071 -0.109 -0.054 0.015 -0.045 1.000      
 

raça 0.028 0.022 0.085 0.159 0.063 -0.010 1.000     
 

plano 0.111 0.033 0.435 0.509 0.017 -0.014 0.103 1.000    
 

exerc 0.143 -0.066 0.281 0.229 -0.136 0.124 0.035 0.205 1.000   
 

fumo -0.044 0.006 -0.147 -0.093 0.023 0.116 -0.032 -0.083 -0.058 1.000  
 

urbano 0.069 -0.008 0.407 0.273 -0.082 -0.045 -0.026 0.237 0.142 -0.066 1.000 
 

internet 0.217 -0.122 0.583 0.432 -0.270 0.020 0.079 0.402 0.257 -0.091 0.270 1.000 
Fonte: Elaboração própria, 2013 com base em PNAD, 2008
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A matriz de correlações é apresentada na Tabela 4 e mostra o grau de associação linear entre a 

variável dependente e as variáveis explicativas do modelo. É possível observar na primeira 

coluna que as variáveis escol, renda, gênero, raça, plano, exerc, urbano e internet mostraram 

relação linear positiva com o status saudável, ou seja, estas variáveis explicativas contribuem 

para o indivíduo ser saudável. As variáveis fumo, idade e dcronica apresentaram sinal negati-

vo dentro do esperado, pois indivíduos que fumam, tem doença crônica e mais idade, além de 

menor probabilidade de se autoavaliarem saudáveis.  Escolaridade apresentou o valor de cor-

relação mais alto com status (0.257), o que confirma a importância desta variável explicativa 

na saúde dos indivíduos. 

 

Para a variável dcronica, situada na segunda coluna, a maior parte dos resultados da correla-

ção também ficou dentro do esperado. Os valores para as correlações desta variável geralmen-

te apresentam sinal contrário aos resultados da variável status, pois dcronica é o atributo para 

indivíduos que possuem doença crônica, o que seria uma situação contrária de se autoavalia-

rem saudáveis. Desse modo, as variáveis escol, gênero, exerc, urbano e internet mostraram 

correlação negativa com dcronica, sendo idade e fumo as única variáveis com correlação po-

sitiva dentro do esperado. Os valores de renda, raça e plano apontam que ter uma renda mai-

or, ser branco e possuir plano de saúde tem uma correlação positiva com o fato de o indivíduo 

possuir doença crônica. O sinal positivo não é esperado, principalmente para variável raça 

que mostrou correlação positiva com status. No entanto, para plano existe uma possível expli-

cação, indivíduos diagnosticados com doença crônica podem procurar planos de saúde para 

garantir tratamento adequado. O coeficiente positivo da variável renda pode ser explicado 

pelo fato da mensuração ser em intervalos e não pelo valor exato da renda. Mesmo com resul-

tados fora do esperado, os valores da correlação de renda, raça e plano são menores para d-

cronica em comparação à variável status, além de serem bem próximo de zero.  

 

Alguns outros valores referente a variável escol na Tabela 4 podem ser destacados. A correla-

ção positiva entre plano, exerc, internet e escol mostra que pessoas com mais anos de estudo 

tendem a fazer mais exercícios físicos, ter acesso a internet e garantir um plano de saúde. A 

idade mais avançada e o hábito de fumar se correlacionam negativamente com um maior nível 

de escolaridade. Dessa forma, percebe-se como a escolaridade está associada com hábitos e 

tomadas de decisão que aumentam a chance dos indivíduos serem mais saudáveis. 
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As estatísticas descritivas mostram indicações preliminares que defendem a teoria abordada 

neste trabalho. Indivíduos que se autovaliam saudáveis tem maior nível de escolaridade e os 

classificados doentes parecem ter poucos anos de estudo. Uma parte significativa da popula-

ção sofre com doença crônica e o baixo nível de escolaridade pode ser favorável a essa situa-

ção.  

 

A vantagem da estimação econométrica é a exclusão das autocorrelações entre as variáveis de 

maneira a fornecer um parâmetro referente à possibilidade condicional do indivíduo apresen-

tar o status saudável e de doença crônica. Nesse sentido, após a exclusão das interseções (cor-

relações) entre as variáveis, o que não é possível na análise de correlação, o interessante é 

saber se a direção das correlações se mantêm. Além disso, será importante analisar se os pa-

râmetros estarão ou não de acordo com a literatura internacional. A próxima subdivisão apre-

senta as estimações para o modelo econométrico proposto e a sua avaliação. 

 

5.3 RESULTADOS DAS ESTIMAÇÕES 

 

Os procedimentos econométricos foram realizados com base na metodologia apresentada no 

capítulo 4. A regressão logística (Logit) foi aplicada à equação (19), onde a variável depen-

dente foi o estado de saúde (status) por autoavaliação. Em seguida foram realizadas as esti-

mações para a variável dependente doença crônica (dcrônica), como também para cada uma 

das doze doenças crônicas listadas na PNAD (2008).  

 

Para a interpretação das estimativas Logit foi necessário saber que “os coeficientes são os 

sinais dos efeitos de cada xj sobre a probabilidade de resposta, e a significância estatística de 

xj é determinada pela condição de podermos rejeitar H0: βj = 0 a um nível de significância 

suficientemente pequeno” (WOOLDRIDGE, 2010, p.524). Desse modo, os coeficientes pre-

cisam ser interpretados de maneira qualitativa. Como exemplo, pode-se afirmar que um coefi-

ciente positivo revela que o evento determinado pela variável dependente é mais provável de 

acontecer, contribuindo positivamente para ocorrência de uma resposta ‘1” na variável depen-

dente, sendo o contrário também é verdadeiro. Quanto ao valor dos parâmetros, quando esta-

tisticamente significante, representa a contribuição da respectiva variável dependente à proba-

bilidade do indivíduo apresentar a condição de saúde analisada.    
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Tabela 5 – Resultados da estimação para variável dependente Status                                

                                                     Status de saúde 
    (I)    (II)   (III)   (IV)   (V)   (VI) 
escol 0,051 

 (0,00)*** 
0,057 
(0,00)*** 

0,044  
(0,00)*** 

0,043 
(0,00)*** 

0,040 
(0,00)*** 

0,039 
(0,00)*** 

gênero 0,301 
(0,03)*** 

0,297 
(0,03)*** 

0,287 
(0,03)*** 

0,287 
 (0,03)*** 

0,263 
(0,03)*** 

0,272 
(0,03)*** 

idade - 0,040 
(0,00)*** 

- 0,040 
(0,00)*** 

-0,038 
(0,00)*** 

-0,038 
(0,00)*** 

-0,037 
(0,00)*** 

-0,038 
(0,00)*** 

raça 0,123  
(0,04)*** 

0,109 
(0,04)*** 

0,103 
(0,04)** 

0,102 
(0,04)** 

0,101 
(0,04)** 

0,099 
(0,04)** 

renda 0,186 
(0,01)*** 

0,191 
(0,01)*** 

0,165 
(0,01)*** 

0,160 
(0,01)*** 

0,151 
(0,02)*** 

0,151 
(0,02)***  

urbano  -0,166 
(0,04)*** 

-0,172 
(0,04)*** 

-0,174 
(0,04)*** 

-0,183 
(0,04)*** 

-0,183 
(0,04)*** 

internet   0,418 
(0,05)*** 

0,408 
(0,05)*** 

0,386 
(0,05)*** 

0,385 
(0,05)*** 

plano    0,065 
(0,05) 

0,044 
(0,05) 

0,043 
(0,05) 

exerc     0,305 
(0,04)*** 

0,301 
(0,05)*** 

fumo      -0,113 
(0,05)** 

Observações 18879 18879 18879 18879 18879 19496 
Pseudo R² 0,0988 0,0994 0,1019 0,1020 0,1038 0,1041 
LR(Prob>Chi²) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Fonte: Elaboração própria, 2013 com base em PNAD, 2008 

*significante a 10%, ** significante a 5%; *** significante a 1%. 

 

A Tabela 5 apresenta os resultados do modelo (20), com dez variáveis explicativas e uma va-

riável dependente que indica o estado de saúde autoavaliado, saudável ou não saudável. A 

maioria das variáveis explicativas é binária, com exceção de escol, idade e renda. Exclusiva-

mente para este modelo, coeficientes positivos indicam que a variável explicativa contribui 

para que o status do indivíduo seja saudável. Foram testados seis modelos com controle de 

regressão. O primeiro modelo contém as variáveis escol, gênero, idade, raça e renda. Para os 

modelos seguintes foram acrescentadas uma variável por regressão, conforme a tabela. Dessa 

forma os resultados estão dentro do esperado. O teste da Razão de Verossimilhança (Prob > 

Chi²) mostra que as variáveis do modelo são conjuntamente significantes. 

 

No modelo (I) as variáveis escol, gênero, raça e renda apresentaram coeficientes positivos, 

confirmando seus efeitos contribuintes para um status saudável. Maior nível de escolaridade, 

gênero masculino, raça branca e maior renda aumentam a probabilidade de ser mais saudável. 
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O coeficiente negativo da variável idade mostra que quanto mais idoso é o indivíduo, maior a 

probabilidade de não ser saudável. A variável urbano acrescentada no modelo (II) informa 

que morar em área urbana diminui a chance de ser saudável. No modelo (III) a adição da vari-

ável internet demonstra que acesso à internet contribui para um status saudável, assim como 

ter um plano de saúde no modelo (IV) e fazer exercícios ou praticar esportes no modelo (V). 

A última variável acrescentada foi fumo e o seu sinal negativo mostra que indivíduos fuman-

tes se consideram não saudáveis, modelo (VI). Com exceção da variável plano, todas as ou-

tras apresentaram coeficientes significativos estatisticamente, a 1%. Além disso, a partir do 

modelo básico (I) que abrange até a variável renda, a inclusão das demais variáveis não alte-

rou consideravelmente a significância estatística nem a magnitude dos parâmetros, o que a-

ponta para a independência das variáveis explicativas. 

 

Tabela 6 – Resultados da estimação para variável dependente Doença Crônica                  

                                                     Doença Crônica 
    (I)    (II)   (III)   (IV)   (V)   (VI) 
escol -0,007 

(0,00)* 
-0,015 
(0,00)***   

-0,016 
(0,00)*** 

-0,021 
(0,01)*** 

-0,021 
(0,01)*** 

-0,021 
(0,01)***  

sexo -0,456 
(0,03)*** 

-0,452 
(0,03)*** 

-0,453 
(0,03)***  

-0,452 
(0,03)***  

-0,453 
(0,03)*** 

-0,455 
(0,03)*** 

idade 0,065 
(0,00)*** 

0,064 
(0,00)*** 

0,064 
(0,00)*** 

0,064 
(0,00)*** 

0,064 
(0,00)*** 

0,064 
(0,00)*** 

raça -0,016 
(0,04) 

0,003 
(0,04) 

0,002 
(0,04) 

-0,003  
(0,04) 

-0,003 
(0,04) 

-0,002 
(0,04) 

renda -0,009 
(0,01)                                                    

-0,014 
(0,01) 

-0,017 
(0,01) 

-0,042 
(0,01)*** 

-0,042 
(0,01)***  

-0,042 
(0,01)*** 

urbano  0,215 
(0,04)*** 

0,214 
(0,04)*** 

0,207 
(0,04)*** 

0,206 
(0,04)*** 

0,206 
(0,04)***  

internet   0,030 
(0,05) 

-0,021 
(0,05) 

-0,021   
(0,05) 

-0,021 
(0,05) 

plano    0,294 
(0,05)*** 

0,293 
(0,05)*** 

0,294 
(0,05)*** 

exerc      0,007 
 (0,04) 

0,007 
(0,04) 

fumo      0,027 
(0,05) 

Observações 18879 18879 18879 18879 18879 18879 
Pseudo R² 0,1454 0,1464 0,1464 0,1478 0,1478 0,1478 
LR(Prob>Chi²) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Fonte: Elaboração própria, 2013 com base em PNAD, 2008 

*significante a 10%, ** significante a 5%; *** significante a 1%. 
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A Tabela 6 apresenta o mesmo modelo da tabela anterior, mas com a mudança da variável 

dependente para Doença Crônica (dcronica). Nesta análise, os sinais tendem a ser opostos à 

avaliação anterior, pois agora é calculada a probabilidade das variáveis explicativas que con-

tribuem para o indivíduo possuir alguma doença crônica. 

 

O modelo (I) informa que as variáveis escol, gênero, raça e renda não contribuem para o in-

divíduo ter doença crônica e idade aumenta a chance dessa sentença ser verdadeira. Para este 

modelo, gênero é a variável entre as outras características dos indivíduos que menos contribui 

para este possuir uma doença crônica. Os valores de raça e renda não foram estatisticamente 

significantes. Os modelos (II) e (IV) apresentaram variáveis positivas e significativas a 1%, 

em urbano e plano, demonstrando que morar em área urbana e possuir plano de saúde aumen-

tam a probabilidade do indivíduo responder que tem doença crônica. Uma possível explicação 

para o coeficiente da variável urbano ser positiva, deve-se ao fato dos habitantes de áreas ru-

rais não terem confirmação médica de suas doenças crônicas ou até estarem desinformados de 

sua situação de saúde. Para o coeficiente positivo da variável plano, no modelo (V), existe a 

hipótese de que pessoas diagnosticadas com doença crônica adquirem plano de saúde para 

tratamento médico adequado. Quanto às variáveis internet, exerc e fumo, estas não apresenta-

ram significância estatística. 

 

A Tabela 7 mostra algumas diferenças e semelhanças com a tabela anterior. A variável de-

pendente constitui-se em cada uma das doze doenças crônicas listadas na PNAD (2008) e seus 

resultados estão exibidos em colunas (Coluna, Artrite, Câncer, Diabetes, Asma e Hiperten-

são, Coração, Renal, Depressão, Tuberculose, Tendinite e Cirrose). O modelo econométrico 

utilizado é o mesmo do modelo (VI) na Tabela 6 e possui todas as variáveis explicativas deste 

trabalho. 
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  Tabela 7 – Resultados da estimação para variável dependente Presença de Doenças Crônicas 

Presença de Doenças Crônicas 

 Coluna Artrite Câncer Diabetes Asma Hipert Coração Renal Depressão Tuberc Tendinite Cirrose 

escol -0,024                      
(0,01)***  

-0,015 
(0,01)* 

0,056 
(0,03)** 

-0,390 
(0,01)***  

0,000 
(0,02) 

-0,021 
(0,01)*** 

0,004 
(0,01) 

0,030 
(0,02) 

-0,002 
 (0,01) 

-0,022 
(0,05) 

0,061 
(0,02)*** 

0,046 
(0,06) 

gênero -0,211 
(0,04)***  

-0,777 
(0,06)***  

-0,094 
(0,19) 

-0,094 
(0,07) 

-0,351 
(0,10)***  

-0,477 
 (0,04)*** 

-0,194  
(0,07)*** 

0,136 
(0,15) 

-0,927 
(0,09)*** 

0,345 
(0,34) 

-0,923 
(0,11)*** 

1,462 
(0,47)*** 

idade 0,035 
(0,00)***  

0,058 
(0,00)***  

0,054  
(0,01)***  

0,051 
(0,00)***  

0,016 
(0,00)***  

0,063 
(0,00)*** 

0,052 
(0,00)*** 

0,034 
(0,01)*** 

0,009 
(0,00)*** 

0,020 
(0,01) 

0,031 
(0,00)*** 

0,034 
(0,01)** 

raça -0,083 
 (0,05)* 

-0,100 
(0,07) 

0,740 
(0,20)***  

0,057 
(0,09) 

0,234 
(0,11)** 

-0,125  
(0,05) ** 

-0,082 
(0,09) 

0,448 
(0,17)*** 

0,287 
(0,09)*** 

0,380 
(0,38) 

-0,143 
(0,12) 

-0,328 
(0,55) 

renda -0,029 
(0,02)* 

-0,054 
(0,03)** 

0,001 
(0,08) 

-0,009 
(0,03) 

0,017 
(0,04) 

-0,035 
(0,02)* 

-0,060 
(0,03)* 

-0,178 
(0,07)*** 

0,069 
(0,04)* 

0,082 
(0,15) 

0,022 
(0,04) 

-0,133 
(0,18) 

urbano 0,138 
(0,05)***  

0,123 
(0,07)* 

0,024 
(0,25) 

0,402 
(0,09)***  

-0,266 
(0,12)** 

0,295 
(0,05)*** 

0,283 
(0,09) *** 

0,349 
(0,20)* 

0,393 
(0,11)*** 

0,837 
(0,51) 

0,619 
(0,18)*** 

0,621 
(0,53) 

internet -0,051 
(0,06) 

-0,111 
(0,10) 

-0,042 
(0,31) 

-0,391 
(0,14)***  

0,267 
(0,15)* 

-0,237 
(0,07)*** 

-0,418 
(0,13)*** 

-0,167 
(0,26) 

-0,491 
(0,13)*** 

0,354 
(0,53) 

0,225 
(0,14) 

0,075 
(0,67) 

plano 0,363 
(0,06)***  

0,248 
(0,08)***  

0,200 
(0,26) 

0,288 
(0,11)***  

-0,043 
 (0,15) 

0,182 
(0,06)*** 

0,314 
(0,10)*** 

-0,002 
(0,23) 

0,237 
(0,11)** 

-0,341 
(0,51) 

0,497 
(0,13)*** 

-0,276 
(0,64) 

exerc -0,057 
(0,05) 

0,039 
(0,08) 

-0,725 
(0,31)** 

0,249 
(0,10)** 

-0,267 
(0,14)* 

0,154 
(0,05)*** 

-0,117 
(0,10) 

-0,487 
(0,24)** 

-0,196 
(0,11)* 

-1,114 
(0,62)* 

0,124 
(0,12) 

-1,898 
(1,04)* 

fumo 0,222 
(0,05)***  

0,112  
(0,08) 

-0,053 
(0,30) 

-0,430  
(0,12)***  

0,027                     
(0,14) 

-0,233 
(0,06)*** 

-0,339 
(0,11)*** 

-0,021 
(0,22) 

0,388 
(0,11)*** 

-0,042 
(0,49) 

0,263 
(0,15)* 

0,718 
(0,43)* 

Observações 18879 18879 18879 18879 18879 18879 18879 18879 18879 18879 18879 18879 
Pseudo R² 0.0598 0.1417 0.0887 0.1130 0.0141 0.1607 0.1002 0.0328 0.0373 0.0301 0.0727 0.0659 

LR(Prob>Chi²) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,1598 0,000 0,0011 
  Fonte: Elaboração própria, 2013 com base em PNAD, 2008 

   *significante a 10%, ** significante a 5%; *** significante a 1%. 
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Na Tabela 7, é possível verificar que a variável escol apresenta sinal negativo e esperado para 

as doenças Coluna, Artrite, Diabetes e Hipertensão. Os resultados para Asma, Coração, Re-

nal, Depressão, Tuberculose e Cirrose não são estatisticamente significantes. Desse modo, 

somente os coeficientes das doenças Câncer e Tendinite não estão de acordo com a hipótese 

de que um maior nível de escolaridade diminui a chance de ter doenças crônicas. Para a variá-

vel gênero, a maioria dos coeficientes obtiveram resultados negativos, afirmando mais uma 

vez que mulheres tem maiores chances de ter doença crônica. Apenas um resultado foi signi-

ficante estatisticamente com maior chance de ocorrência para os homens, esta doença foi a 

Cirrose. A variável idade apresentou também resultados dentro do esperado, mostrando que 

mais idade aumenta a chance de ter doenças crônicas. Tuberculose foi a única variável expli-

cativa a não apresentar um parâmetro estatisticamente significante para a variável idade. Já 

para raça os resultados foram distintos. Para Coluna, Hipertensão, ser branco diminui a pro-

babilidade de ter essas doenças, mas para Câncer, Asma, Renal e Depressão ser branco au-

menta a probabilidade de possuí-las. Resumindo, maioria das variáveis explicativas, referente 

às características pessoais dos indivíduos, mostrou que maior nível de escolaridade, gênero 

masculino e idade não avançada diminuem a probabilidade ter doença crônica. 

 

Continuando a análise, para a variável que representa o poder aquisitivo, renda, os resultados 

mostraram que maior renda diminui a probabilidade de ter doença crônica para Coluna, Artri-

te, Hipertensão, Coração e Renal, e aumenta a probabilidade para ter Depressão. A variável 

de situação censitária, urbano, mostrou que os moradores da área urbana tiveram maior pro-

babilidade de apresentar as doenças Coluna, Artrite, Diabetes, Hipertensão, Coração, Renal, 

Depressão e Tendinite, sendo o resultado contrário para Asma. Para a variável de informação, 

internet, os resultados estatisticamente significantes exibiram coeficientes negativos e espera-

dos para a maioria das doenças, com exceção de Asma, mostrando que pessoas com acesso a 

internet tem menor probabilidade de ter doença crônica. A variável plano mostrou que para 

sete doenças, ter plano de saúde aumenta a probabilidade de ter doença crônica. A prática de 

exercício e esportes teve efeito sobre as doenças Câncer, Asma, Renal, Depressão, Tubercu-

lose e Cirrose. As doenças Diabetes e Hipertensão tiveram coeficientes positivos, informando 

que a prática de esportes ou exercícios físicos não diminui a probabilidade de possuí-las. A 

última variável, fumo, explica que consumo do tabaco aumenta a probabilidade de ter as do-

enças Coluna, Depressão, Tendinite e Cirrose. Dessa forma, foi possível observar que nem 

todas as variáveis apresentaram com resultados esperados, indicando que algumas doenças 

mostraram particularidades em relação à população do estado da Bahia. 
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Na aplicação do modelo econométrico, onde cada doença crônica assumiu o papel de variável 

dependente para expressar a ausência de saúde, foi possível observar muitos valores fora do 

padrão para a população do estado da Bahia. Porém, certas incompatibilidades eram espera-

das, uma vez que algumas doenças têm suas próprias particularidades que explicam a ocor-

rência nos indivíduos. Essa foi uma das razões para se estudar cada doença particularmente 

em relação à ausência de saúde. Ainda assim, resultados satisfatórios surgiram desta análise, 

de maneira que mais análises possam ser desenvolvidas em trabalhos futuros, a partir do pre-

sente trabalho. 

 

Dentre as demais variáveis explicativas que contribuem para uma situação saudável do indi-

víduo destacaram-se escolaridade, renda, acesso à internet e prática de exercícios. As variá-

veis explicativas que não contribuem para um bom estado de saúde foram idade, morar na 

zona urbana, ter plano de saúde e ser fumante. A variável raça mostrou que, em relação ao 

status de saúde, os brancos se consideraram mais saudáveis, mas  em relação a doenças crôni-

cas esse resultado não foi confirmado, pois não houve significância estatística em relação à  

ausência de saúde. Uma explicação seria devido a, historicamente, os brancos no estado da 

Bahia possuírem maior renda e assim garantir uma melhor saúde. A variável gênero mostrou 

que para a maioria das doenças, as mulheres tem maior probabilidade de desenvolvê-las, po-

rém, em algumas doenças crônicas, por exemplo Cirrose, o gênero masculino se mostrou com 

maior probabilidade de desenvolvê-la. Já para autoavaliação de bom estado de saúde, os ho-

mens se consideraram mais saudáveis. 

 

A partir dos resultados estatísticos e econométricos apresentados neste capítulo, foi possível 

verificar que a relação entre educação e condição de saúde existe para a população do estado 

da Bahia, o que corrobora a maioria dos trabalhos científicos apresentados no capítulo refe-

rente ao referencial teórico e revisão de trabalhos empíricos. O nível de escolaridade é um dos 

fatores de influência na condição de saúde do indivíduo dentre as outras variáveis apresenta-

das. A maior escolaridade aumenta a probabilidade de o indivíduo apresentar uma condição 

que indique maior presença de saúde. Ao mesmo tempo, reduz a probabilidade de o indivíduo 

a apresentar uma condição que indique ausência de saúde.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta monografia teve como relação entre escolaridade, condição de saúde e ocorrência de 

doenças crônicas da população residente no estado da Bahia. O interesse foi examinar se um 

maior nível de escolaridade resulta em uma melhor condição de saúde para o indivíduo, seja 

esta condição representando um melhor status de saúde ou ausência de saúde a partir da exis-

tência de algum tipo de doença crônica. A hipótese apresentada para o trabalho foi que existe 

uma relação positiva entre educação e melhor saúde e negativa em relação à presença de do-

ença crônica.    

 

 

Para atingir o objetivo proposto, foi apresentado inicialmente no trabalho um panorama da 

evolução da média de escolaridade no Brasil e para o estado do da Bahia. A partir dos dados 

da PNAD de 2008, foi verificado um avanço na escolaridade da população brasileira nos úl-

timos anos, com variações mais elevadas para a região Nordeste, incluindo o estado da Bahia. 

Além disso, a existência da relação entre educação e saúde, a partir de dados e estudos preli-

minares mostrou que existem fortes evidências do papel da educação sobre a saúde. Como o 

estado da Bahia apresentou uma situação peculiar, com baixos índices de escolaridade em 

relação à média do Brasil, mas que ao mesmo tempo uma considerável evolução nos últimos 

anos, este foi selecionado para o estudo empírico. 

 

A análise do referencial teórico deste trabalho incluiu fundamentos da área de Economia da 

Saúde. Dentro desta perspectiva, foi verificado, teoricamente, que os indivíduos podem de-

mandar a saúde como um bem. O principal teórico desta abordagem é Grossman (1972). No 

nível teórico, os indivíduos herdam um estoque inicial de saúde, o qual se deprecia com a 

idade e pode ser aumentado pelo investimento por parte dos indivíduos. As formas de inves-

timento podem ser exemplificadas por assistência médica, dieta, exercícios, lazer e habitação. 

Nesta abordagem, os consumidores demandam saúde por duas razões: como um bem de con-

sumo e como um bem de investimento. A demanda por saúde ocorre devido ao fato de o indi-

víduo não querer ficar doente. O estado não saudável é desagradável. Uma péssima condição 

de saúde resulta na diminuição da produtividade no mercado de trabalho. Desse modo, o esta-

do saudável melhora o bem estar e aumenta a produtividade no mercado de trabalho, e conse-

quentemente, resulta em ganhos monetários. 
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Quanto à educação, a teoria apontou que esta é uma variável que influencia na produtividade 

do indivíduo no mercado de trabalho. Os mais educados possuem maiores rendas, pois a edu-

cação aumenta a produtividade, de modo a gerar maiores ganhos monetários. Do ponto de 

vista teórico, a conclusão é que o aumento do nível de educação eleva a eficiência marginal 

do capital de saúde, ou seja, além de maior produtividade, a educação capacita o indivíduo 

para alocar recursos de forma mais eficiente a fim de obter mais saúde e permanecer o maior 

tempo possível em um estado mais saudável.  Os estudos empíricos apresentados no presente 

trabalho mostram que os indivíduos tendem a seguir estilos de vida mais saudáveis, para me-

lhorar melhorarem os resultados da saúde. A persistência de comportamentos não saudáveis 

podem fazer com que os indivíduos desenvolvam doenças crônicas.  

 

Os resultados estiveram, em geral, de acordo com a teoria proposta e os trabalhos empíricos 

apresentados. As estatísticas iniciais para a população do estado da Bahia mostraram que 64% 

dos entrevistados na PNAD 2008 se consideraram saudáveis; 41% destes possuíam pelo me-

nos uma doença crônica e a média de anos de estudo foi de 7 anos. As estimações economé-

tricas mostraram que, controlando pelas características individuais e por hábitos de vida, um 

maior nível de escolaridade aumentou a probabilidade de o indivíduo ter uma condição de 

saúde definida por um status de saúde saudável. Com relação à ausência de saúde, foi verifi-

cado que a maior escolaridade diminui a probabilidade do indivíduo apresentar pelo menos 

um tipo de doença crônica. Esse resultado ficou de acordo com o referencial teórico, bem co-

mo com a maioria dos trabalhos empíricos apresentados. No caso dos modelos testados para 

cada doença crônica, os resultados também mostraram que para mais da metade das 12 doen-

ças crônicas, individualmente, a escolaridade reduz a probabilidade de o indivíduo apresentar 

a respectiva doença. Desse modo, os resultados confirmaram, em grande parte, a hipótese de 

que a população do estado da Bahia com maiores níveis de escolaridade possuíam uma me-

lhor condição saúde e maior ausência de doença crônica. 

 

Quanto ao conjunto de variáveis de controle representando as características individuais como 

gênero, raça, idade e renda, em geral apresentaram resultados estatisticamente significantes e 

com os sinais esperados. Os homens apresentaram melhor saúde e pessoas mais idosas apre-

sentaram mais problemas de saúde. Para a variável raça, as primeiras estimativas mostraram 

que brancos eram mais saudáveis e apresentaram maior probabilidade de apresentar algumas 

doenças crônicas. A variável renda se mostrou estatisticamente significante em ambos os mo-

delos, para status de saúde saudável e para o modelo com a presença de pelo menos uma do-
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ença crônica. O resultado indicou que maior renda implica em melhor saúde e ao mesmo tem-

po menor probabilidade de ter doença crônica, com alguma perda de significância para alguns 

resultados de doença crônica. 

 

A variável de informação, internet, mostrou que esta implica uma melhor condição de saúde 

no modelo cuja variável dependente foi status de saúde. A variável de situação censitária, 

urbano, mostrou que o fato dos indivíduos morarem em áreas urbanas reduziu a probabilidade 

de estes apresentarem um status de saúde saudável e aumentou a probabilidade de apresentar 

algum tipo de doença crônica. O resultado fora do esperado pode ter ocorrido devido à falta 

de informação por parte dos moradores das áreas rurais quando responderam a pesquisa.  

 

As variáveis de comportamento de saúde tiveram resultados dentro do esperado. A prática de 

exercícios e esportes aumentou a probabilidade dos indivíduos serem mais saudáveis, ao 

mesmo tempo em que os fumantes se declararam menos saudáveis, porém, o hábito de fumar 

não aumentou a probabilidade terem doença crônica para todos os tipos de doença. Uma vari-

ável com um resultado interessante para a população do estado da Bahia foi a variável rela-

cionada à obtenção de plano de saúde. A presença do plano reduz a probabilidade do indiví-

duo se declarar mais saudável e aumenta a probabilidade de declararem pelo menos um tipo 

de doença crônica. Uma possível explicação é o fato de que pessoas doentes necessitarem de 

uma assistência médica melhor, uma vez que no estado não saudável o indivíduo doente brasi-

leiro não pode confiar plenamente no Sistema Único de Saúde. 

  

Os resultados modelos mostraram que de um modo geral a educação apresentou efeitos posi-

tivos sobre o status de saúde saudável e negativos sobre a presença de doença crônica para a 

população do estado da Bahia. Os resultados corroboraram com a maioria dos aspectos teóri-

cos apresentados previamente à pesquisa empírica. No entanto, para algumas doenças foram 

verificados resultados específicos que não seguem a teoria padrão. Isso sugere que futuros 

trabalhos possam ser feitos para investigar questões específicas dessas doenças em relação a 

fatores como educação, renda e hábitos saudáveis. Além disso, os efeitos das questões regio-

nais, como a simples localização do indivíduo, associado à relação entre saúde e educação ou 

renda, por exemplo. O que se recomenda ao final desse trabalho é que as políticas públicas 

para o estado da Bahia precisam considerar o valor da educação sobre a saúde dentro da soci-

edade. Desse modo, os investimentos em educação devem considerar que estes resultarão em 

uma melhoria da condição de saúde do s indivíduos. 
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