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Nesta parte do trabalho, buscar-se-á abordar a evolução demográfica
brasileira como resultado das relações sociais em seus diversos momentos históricos,
reconhecendo em seu interior as desigualdades entre as classes sociais, etnias, gênero,
etc. Evitando pensar o produto do comportamento das componentes da dinâmica
populacional como a soma de indivíduos (CANALES, 2001). Ao contrário, devemos
percebê-la como algo que está para além de meros eventos biológicos, sendo resultado
do estágio de desenvolvimento da sociedade e seus respectivos processos sociais,
culturais e econômicos.
Desse modo, devemos reconhecer que o ritmo da transição demográfica
foi distinto para cada segmento social. Os níveis de esperança de vida e a mortalidade
infantil foram diferenciados entre ricos e pobres e quando se compara os brancos com
negros e índios. Da mesma forma, as taxas de fecundidade se distribuíram de maneira
desigual entre as mulheres das classes mais elevadas e maior escolaridade em relação
àquelas mulheres menos favorecidas e com menor grau de instrução.
Nesse mesmo sentido, os deslocamentos de população responderam aos
diversos estágios de desenvolvimento econômico, atingindo de modo diferente a força de
trabalho mais qualificada e aquela com menor qualificação. Esses processos tornaram
móveis segmentos que não pretendiam se deslocar e deixaram na imobilidade grupos
que dependiam de colocar-se em movimento para buscar a sua reprodução.
A partir desse olhar, podemos observar, inicialmente e de forma breve,
o período da transição demográfica brasileira que vai até os anos 1980. Em seguida,
analisamos o estado das artes no que tange à dinâmica demográfica nas três últimas
décadas, finalizando com a construção de um cenário possível para evolução das
componentes demográficas para o período 2022/2030.
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1 | A TRANSIÇÃO E O ESTADO DAS ARTES
DA EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA BRASILEIRA
A transição demográfica brasileira tem início num período no qual o
estágio do desenvolvimento econômico estava baseado no modelo primário-exportador.
Vivíamos uma combinação de altas taxas de natalidade e mortalidade, incluindo a
infantil, cujo reflexo eram os níveis baixos da esperança de vida ao nascer, além da
predominância de imigração internacional1. Esse quadro perdurou até os anos 1940,
quando se inicia o processo de redução das taxas de mortalidade, o que caracterizaria
a segunda fase de nossa transição demográfica.
A “Era Vargas”, iniciada nos anos 1930, deu origem no Brasil a um
processo de industrialização e urbanização. A ênfase foi dada à industrialização,
que estava voltada intensamente para a substituição de importação, e à integração
do mercado interno. Paralelamente, o regime do Estado Novo implantou um aparato
legal de normas que visavam dar garantias ao trabalhador, destacando-se a criação da
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que passou a regular as relações de trabalho.
Além disso, implementou políticas públicas nas áreas da saúde coletiva, assistência
médica, previdência social, educação básica, entre outras. O país vivia uma nova
realidade social e econômica, o que iria refletir em transformações na sua dinâmica
demográfica.
Assim, os anos 1940 marcam o momento no qual se acentua a redução
dos níveis de mortalidade no país, iniciada na década anterior. Pereira (2000) assinala
que esse processo de queda teria sido fruto da importação de tecnologia médica, da
expansão da rede de saúde e saneamento ambiental e da continuidade dos efeitos das
melhores condições de vida da população. Simões e Oliveira (2010) observam que o
uso de antibióticos foi fundamental na redução da mortalidade, tendo em vista que as
principais causas de mortes estavam associadas às doenças infecciosas e parasitárias,
como também às pulmonares, que respondiam por mais de 60% dos óbitos naquele
período da história.
Tanto Pereira (2000), quanto Simões e Oliveira (2010) advertem sobre
os diferenciais por classe e por região geográfica na apropriação dos benefícios
proporcionados pela queda dos níveis de mortalidade. Pereira (2000) aponta que
segmentos compostos pela classe média, funcionários públicos e mão-de-obra mais
qualificada foram os que mais se beneficiaram da oferta de assistência médica, obras
públicas e da legislação trabalhista e previdência social. No mesmo sentido, Simões e
Oliveira (2010) afirmam que os diferenciais regionais já refletiam os diferentes níveis
1 Em realidade, a imigração internacional encerra o ciclo de apogeu nos anos 1930, quando o país passou a ser
considerado como sendo uma população fechada, o que viria a ser romper nos anos 1980, quando o Brasil
passou, pela primeira vez na sua história, a ser país emissor de população ao exterior.
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de sobrevivência na população brasileira. Enquanto no Nordeste, nos anos 1940,
a esperança de vida ao nascer era de 36,7 anos, no Sudeste e no Sul, nessa mesma
década, as esperanças de vida eram, respectivamente, de 43,5 e 49,2 anos.
A combinação de altas taxas de natalidade com níveis mais baixos
de mortalidade levou o país a passar por um forte crescimento vegetativo. A taxa
média geométrica de crescimento populacional observada no período 1940-1950 foi
de 2,4% ao ano. Isto gerou um excedente populacional nas áreas rurais, produzindo
fluxos migratórios com correntes rurais-rurais, destacando-se aí o início do processo
de expansão das áreas de fronteiras agrícolas no Paraná, interior de São Paulo, Goiás
e Mato Grosso, e rurais-urbanas, essas últimas sendo as de maior volume e que
sustentaram os processos de urbanização e industrialização pelos quais passava o
país. Esses deslocamentos populacionais foram em muito facilitados pelas redes de
transportes e comunicações que estavam sendo implantadas no âmbito da agenda de
políticas públicas do Estado Novo.
Nessa etapa de nosso desenvolvimento, os movimentos populacionais são
marcados pelas migrações internas. Os fluxos de imigrantes internacionais diminuem
devido ao fim dos incentivos à imigração, fruto do menor dinamismo do setor cafeeiro
e, por outro lado, pela etapa da transição demográfica européia, que naquela altura já
registrava taxas de natalidade bem baixas (OLIVEIRA, 2009).
Essa dinâmica permanece até os anos 1960, quando tem início a queda
nos níveis de fecundidade, dando origem à terceira fase da transição demográfica
brasileira. Como no caso da mortalidade, para algumas regiões do país (Sudeste e
Sul) e segmentos sociais de maior renda, o declínio das taxas de fecundidade total
(TFT) já havia sido observado anteriormente, mas a queda de forma consistente desse
indicador foi verificada em meados dos anos 1960. Nesse momento, enquanto, na
média, as mulheres brasileiras tinham 6,3 filhos, no Sul a taxa de fecundidade total era
de 5,9 filhos por mulher e no Norte de 8,6 filhos. Um diferencial de 2,7 filhos.
Nas duas décadas seguintes, o ritmo de redução nos níveis de fecundidade
das mulheres brasileiras se intensificou, atingindo os diversos espaços nacionais e
faixas de renda. A taxa de fecundidade total para o conjunto do país nos anos 1970 era
de 5,8 filhos, uma diminuição de 0,5 filho em relação a 1960. Neste mesmo período, a
redução no número de filhos na Região Sudeste foi de 1,7 por mulher, a maior entre
todas as regiões, o que pode ser atribuído à sua maior inserção na dinâmica econômica
do país e ao seu estágio de desenvolvimento social.
Várias são as explicações para a rápida transformação no comportamento
reprodutivo das brasileiras, destacando-se aquelas que tratam dos fatores econômicos,
político-institucionais, culturais, inibidores da fecundidade e acesso aos métodos
anticoncepcionais. Não cabe aqui detalhar toda essa discussão, mas sim apontar
entre todos esses aportes aqueles que nos parecem permitir uma melhor apreensão
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do fenômeno observado. Esses estão atrelados à compreensão dos processos sociais
daquele momento histórico, quer dizer àqueles

(...) de natureza estrutural, respondem, pela determinação, em última
instância dos padrões de dinâmica demográfica. Isto necessariamente porque
o significado histórico das relações entre a dinâmica populacional e uma
formação social concreta, somente pode ser apreendido quando se situa a
variável população em sua interação com as transformações e dinâmica
específica das relações sociais e da organização produtiva (SIMÕES, 2006).

O país estava avançando firmemente na urbanização e industrialização.
Foram ampliadas as relações de trabalho assalariado, processo que incorporou as
mulheres. Simultaneamente, com a urbanização, intensificam-se a integração dos
mercados nacionais de produção e consumo. A economia mercantil ganha força e as
relações passam a ser, principalmente, monetárias. Todavia, não podemos esquecer
que as assimetrias regionais estavam presentes.

Contudo, o bom desempenho da economia brasileira, inclusive no que se
refere à geração de empregos — principalmente a partir do Plano de Metas
do governo JK (1955-1960) e mais acentuadamente nos anos 70 —, não tinha
sido suficiente para integrar a grande maioria da população à sociedade
moderna, tendo, ademais, ampliado os desequilíbrios regionais. (CARVALHO
e BRITO, 2005, p.353)

Essas novas relações desarticularam, em grande medida, a produção
de subsistência, fazendo com que parcela importante das famílias trabalhadoras
do campo fosse buscar sua reprodução vendendo sua força de trabalho no mercado
urbano. Este quadro altera completamente os padrões de reprodução e as formas de
organização social e econômica (SIMÕES, 2006).
Faria (1989), além dos aspectos estruturais, já mencionados, contribuiu
com outros fatores explicativos, que consideramos relevantes, associados a políticas
governamentais, como as de crédito ao consumidor, telecomunicações, previdência
social e atenção à saúde, que teriam engendrado mudanças culturais, que por sua
vez teriam provocado uma demanda pela regulação da fecundidade. Carvalho e Brito
(2005) ao tratarem desses fatores, assinalam que os efeitos dessas políticas em relação
a essa regulação seriam considerados como “consequências não antecipadas”:
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Entre as consequências, poder-se-ia listar:
a) fortalecimento do cálculo econômico como padrão de orientação na definição
do número de filhos;
b) exposição da população à cultura médica;
c) separação, em termos de valores e normas, entre atividade sexual e
atividade reprodutiva;
deslocamento da responsabilidade social (saúde, previdência) do eixo familiar
para o Estado. (CARVALHO e BRITO, 2005, p.361)

Todo esse processo de redução nos níveis da fecundidade ocorreu na falta
de política pública explícita, fazendo com que os meios para a regulação da fecundidade
tivessem sido buscados, fundamentalmente, no mercado, inibindo o acesso daquelas
camadas menos favorecidas da população (FARIA, 1989).

2 | A DINÂMICA DEMOGRÁFICA BRASILEIRA ENTRE OS ANOS 1980 E 2010
Os anos 1980 registraram transformações importantes nas componentes
demográficas no Brasil: início da mudança para o perfil etário mais envelhecido, com
o processo de achatamento da base da pirâmide etária; a retomada do aumento mais
consistente da esperança de vida ao nascer, indicador que ficou quase que estagnado
até meados da década anterior; intensificação do ritmo de redução dos níveis de
fecundidade e, mudanças significativas nos movimentos internos e internacionais de
população.
No plano político assistimos ao movimento das “Diretas já”, que culminou
com o fim do regime militar, num primeiro momento elegendo um civil por votação
indireta e depois realizando eleições livre. No plano econômico atravessamos uma
violenta crise que perdurou por toda a década, considerada por muitos analistas
como a “década perdida”. Enfim, foi um período de intensa ebulição social, política e
econômica com reflexos intensos no comportamento da dinâmica demográfica.
É importante ressaltar que a crise dos anos 1980 no Brasil respondia
fortemente aos problemas mais gerais enfrentados pelo sistema capitalista global.
O “milagre econômico”, dos anos 1970, foi em muito sustentado por investimentos
estrangeiros no país (LESSA, 2003). Com as dificuldades encontradas pelo capital no
cenário internacional, que levaram a introdução de um novo padrão de acumulação,
o fluxo de capitais direcionado ao país escasseou, contribuindo de modo decisivo para
nossa estagnação econômica naquela década.
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O novo do padrão de acumulação passa a ser flexível. Esse regime de
acumulação, em suas dimensões econômica e política, irradia-se por todo o planeta.
No Brasil, manifesta-se, primeiramente, na forma da crise dos anos 1980, para logo
na década seguinte aprofundar o modelo político neoliberal, ficando num segundo
momento o início do processo de inserção no novo modelo econômico (PIQUET, 2003).
Harvey (1992) assinala que esse tipo de mudança na forma de acumulação do capital
não afeta somente a dimensão econômica da sociedade, tendo implicação também
nas esferas políticas, sociais, culturais, comportamentais, etc.
Os anos 1980 iniciam com o IBGE enumerando aproximadamente 119,0
milhões de pessoas residindo no país, sendo que mais de 60% delas vivendo em áreas
urbanas, com forte concentração nas metrópoles e grandes cidades. Há que se registrar
que já era possível observar uma redução no ritmo de crescimento nesses espaços, devido
à combinação da diminuição dos níveis de fecundidade com a perda do poder de atração
populacional das regiões metropolitanas e cidades com mais de 500 mil habitantes.
Muito embora os níveis de fecundidade tivessem diminuído, os efeitos
da estrutura etária produziram uma inércia demográfica que resultava ainda em altas
taxas de natalidade, como demonstra a base da pirâmide etária (Gráfico 1). Mesmo
assim, o ritmo de crescimento demográfico seguia a tendência de queda iniciada na
segunda metade dos anos 1960. Entre 1980 e 1991, a taxa de crescimento observada no
país era de 1.9% ao ano.
Gráfico 01. Brasil: Pirâmide Etária 1980
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Na década seguinte, quando saíram os resultados do Censo Demográfico
de 1991, registrando cerca de 146,8 milhões de pessoas residentes no Brasil, os efeitos
da redução dos níveis de fecundidade já se fizeram notar na estrutura etária, ou seja, o
volume de crianças de 0 a 4 anos de idade era inferior ao observado no censo anterior
(Gráfico 2). O crescimento populacional na década passou a 1,6% ao ano e o grau
de urbanização era de aproximadamente 75%. Na Região Sudeste este indicador se
aproximou dos 90%, ao passo que no Norte e Nordeste a população urbana ainda era
inferior a 60% do volume total em cada Região.
Gráfico 02. Brasil: Pirâmide Etária 1991
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Fonte: IBGE, Projeções populacionais 1980–2050

No início dos anos 2000, a população brasileira era de aproximadamente
170 milhões de habitantes. A pirâmide etária seguia seu curso de achatamento
e consequente envelhecimento populacional (Gráfico 3). A taxa de crescimento
populacional na década, de acordo com dados preliminares do Censo Demográfico
de 2010, foi de aproximadamente 1,2% ao ano. A velocidade de urbanização foi mais
intensa nas Regiões Norte e Nordeste, com cerca de 70% das pessoas vivendo em áreas
urbanas, enquanto no Brasil esse indicador estava ao redor de 80%.
Ainda de acordo com os resultados do Censo 2010, o volume de população
foi de aproximadamente a 190,7 milhões de pessoas, sendo que o grau de urbanização
no país atingiu 84,3%.
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Gráfico 03. Brasil: Pirâmide Etária 2000
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Fonte: IBGE, Projeções populacionais 1980–2050

Observando-se os indicadores de mortalidade, a crise econômica que
atingiu o país no período 1965/75 tinha inibido a evolução positiva da esperança de
vida ao nascer e a redução dos índices de mortalidade infantil. Todavia, nos anos 1980
esses indicadores começam a evoluir de maneira mais sustentada, sobretudo pela
introdução de programas como saúde materno-infantil, reidratação oral, aleitamento
materno, vacinação, ampliação dos serviços médico-hospitalares e da, embora tímida,
rede de saneamento básico. Esses programas ao combaterem a mortalidade infantil e
na infância contribuíram para o aumento da esperança de vida ao nascer, em particular
na Região Nordeste (SIMÕES, 2002).
Segundo estimativas (IBGE, 2006), a esperança de vida ao nascer entre
1980 e 2009 avançou de dez anos, saindo de 62,5 para 73,1 anos, no nível nacional,
contra um aumento de menos de dois anos no período 1950/60-1960/70. Em 1980 a
maior esperança de vida ao nascer foi observada na Região Sul, 66 anos, e a menor
na Região Nordeste, 58,3 anos, representando uma diferença de quase oito anos.
Dezenove anos depois, essas mesmas regiões permaneciam registrando os extremos
nos diferenciais deste indicador, agora em patamares menores: 75,2 anos no Sul contra
70,4 anos no Nordeste (Gráfico 4).
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Gráfico 04. Esperança de Vida ao nascer: Brasil e Grandes Regiões — 2009
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Fonte: IBGE, Síntese de Indicadores Sociais 2010

Outro dado interessante que marcou essa década foi a mudança
no diferencial por gênero da esperança de vida ao nascer. Simões e Oliveira (2010)
atribuem o incremento nessa diferença ao aumento de óbitos por causas violentas que
acometeram em maior número os homens, chegando em algumas situações a ser o
triplo das mortes das mulheres. Por exemplo, em 1980, a esperança de vida ao nascer
para o homem era de 59,6 enquanto as mulheres registravam 65,7 anos, ou seja, 6,1
anos de diferença. Em 2007, esse diferencial subiu para 7,6 anos, sendo respectivamente
as esperanças de vida dos homens e mulheres de 68,8 e 76,4 anos.
Em relação às taxas de mortalidade infantil, o panorama é bastante
parecido ao da esperança de vida nascer, dada à inter-relação entre os indicadores,
apenas com um ritmo mais veloz de transformação no comportamento da mortalidade
infantil. Nos anos 1980, para cada mil crianças nascidas vivas no Brasil, oitenta
morriam antes de completar um ano de vida, sendo que na Região Nordeste morriam
118 crianças menores de um ano, contra 48 na Região Sul. Uma diferença abissal de
70 óbitos infantis, número superior aos mesmos indicadores observados nas demais
regiões do país. As estimativas do IBGE (2010b) para o Brasil no ano de 2009 foram de
22,5‰, ao passo que para o Nordeste a cifra era de 33,2‰ e para o Sul de 15,1‰. A
diferença, apesar de absurda, foi reduzida drasticamente para 18 óbitos infantis em
cada mil crianças nascidas vivas.
Um aspecto importante a ser destacado está associado à decomposição
dos óbitos de menores de um ano por faixa etária. No passado, ainda recente, a maior
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proporção dos óbitos estava concentrada no período pós-neonatal, onde parcela
importante das causas de morte poderia ser evitada. Para se ter um exemplo, no ano
de 1995, 43,4% dos óbitos infantis ocorriam no período pós-neonatal. Com o controle
dessas causas, o perfil da mortalidade infantil passou a ser de óbitos neonatais, com
um volume menor de crianças morrendo a partir do vigésimo oitavo dia de vida. Em
2008 foram 31,5% dos óbitos de menores de um ano. Se por um lado isto é uma boa
notícia, por outro, sinaliza a necessidade de se aumentar o volume de recursos para
combater as causas de morte que incidem nos primeiros 27 dias de vida, dado que são
as de mais difícil superação.
Não obstante a progressiva melhora do indicador, muito ainda precisa ser
realizado, sobretudo nas Regiões Norte e Nordeste, para que o país alcance patamares de
mortalidade infantil condizente com seu estágio de desenvolvimento econômico e com o
mundo civilizado. Na década de 2000, foram envidados importantes esforços, inclusive com
compromissos firmados internacionalmente, para minimizar o flagelo em que se traduziu
o elevado volume de óbitos infantis em nosso país. Simões e Oliveira (2010) assinalam que:

(...) foi realizado um amplo trabalho de pesquisa sobre as atividades que
estão sendo desenvolvidas pela Pastoral da Criança, Programa Saúde da
Família (PSF) e do UNICEF, além de programas como o Bolsa Família, junto
às comunidades mais carentes, principalmente nos municípios do Nordeste.
O monitoramento das crianças desde o nascimento é um fato concreto e
prioritário, concluindo-se, a partir das informações disponíveis, que estão
ocorrendo melhorias inquestionáveis nas condições de saúde e sobrevivência
nas faixas etárias de crianças em idade infantil e na infância. (SIMÕES e
OLIVEIRA, 2010, p118).

A evolução positiva e consistente da esperança de vida ao nascer e a
queda na taxa de mortalidade infantil no período observado, associadas à redução
dos diferenciais regionais refletem os efeitos dos programas acima assinalados em
consonância com a melhoria nas condições de vida da população. Essas melhorias
resultam da estabilização econômica e programas de transferência de renda, que
muito têm contribuído para a redução das desigualdades no país.
Por outro lado, devemos estar atentos à distribuição de mortes segundo
as respectivas causas. No período 1980-2008, no país como um todo, verificamos que
os óbitos decorreram principalmente por doenças do aparelho circulatório, neoplasias
e causas externas. Dado o perfil etário da população que atravessa processo de
envelhecimento, as duas primeiras causas de morte tendem a se intensificar nos
próximos anos. Já em relação às mortes por causas externas, cuja parcela significativa
decorre de acidentes de trânsitos e homicídios, essas podem e devem ser evitadas.
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Tratando da fecundidade, que já dava sinais consistentes de redução nos
seus níveis, na década dos 1980 acentua seu ritmo de queda, sobretudo nas Regiões
Norte e Nordeste. De acordo com Simões (2006), a taxa de fecundidade total no Brasil,
no início da década, era de 4,4 filhos por mulher. Quando comparada ao resultado
de 1960, verificamos uma diferença de quase dois filhos em todas as regiões do país,
exceto no Nordeste, que mesmo assim registrou uma significativa diminuição de 1,5
filhos.
Nos anos 1980, a velocidade de queda nos níveis de fecundidade foi a
maior observada, especialmente no Norte e Nordeste que apresentavam os patamares
mais elevados. As TFTs registradas em 1991 para as regiões mencionadas foram,
respectivamente, de 4,2 e 3,8 filhos por mulher, sendo que a mesma diferença foi
observada em relação aos indicadores para 1980, ou seja, uma queda de 2,3 filhos. Há
que se destacar que, no mesmo período, as mulheres da Região Centro-Oeste tiveram
menos 1,8 filhos. O indicador para o país foi de 2,9 filhos por mulher e para as Regiões
Sudeste e Sul essas taxas foram de 2,4 e 2,5 filhos, respectivamente.
Esse ritmo de redução nas taxas de fecundidade total não encontra
paralelo com a realidade de outros países que passaram por essas etapas da transição
demográfica. Na experiência brasileira, além dos fatores explicativos já apresentados,
nessa década em questão, jogou papel relevante para a redução dos níveis de
fecundidade nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste o método anticoncepcional
adotado, no caso a esterilização. Simões (2006) observa que se tratou de uma política
não oficializada, uma vez que maior parte dessas mulheres se utilizou da rede pública
de saúde para ser esterilizada.
Na década de 1990, a tendência de queda da fecundidade foi mantida,
porém em menor velocidade, 0,5 filhos por cada mulher brasileira. A redução continuou
sendo mais intensa nas Regiões Norte e Nordeste (1 filho em média). Em 2000, a TFT
para o Brasil era de 2,4 filhos, com o país se aproximando do nível de reposição, condição
que foi alcançada no Sudeste, com uma taxa de 2,1 filhos, sendo que as Regiões Sul
e Centro-Oeste estavam bem próximas de chegar nessa condição: 2,2 e 2,3 filhos por
mulher. Apenas no Norte a TFT superava os 3 filhos.
Estimativas para a década de 2000 (IBGE, 2010 a) sinalizavam que o país
já se encontrava abaixo do nível de reposição, com a TFT atingindo, em 2009, o nível
de 1,94 filhos por mulher. As mulheres que viviam nas Regiões do Centro-Sul também
estariam experimentando taxas abaixo da reposição, sendo o indicador no Sudeste
1,75 filhos por mulher e no Sul e Centro-Oeste, respectivamente 1,92 e 1,93 filhos
(Gráfico 5).
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Gráfico 05. Taxa de Fecundidade Total: Brasil e Grandes Regiões — 2009
2,51
2,04
1,92

1,94

1,93

1,75

Brasil

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Fonte: IBGE, Síntese de Indicadores Sociais 2010

As transformações socioeconômicas observadas no país nessas três
décadas contribuíram decisivamente no comportamento reprodutivo das mulheres
brasileiras: o continuado ritmo de urbanização; a inserção de novos mercados,
intensificada com a necessidade de novos arranjos no processo de acumulação do
capital; as novas tecnologias, em especial telecomunicações e informação; a melhoria
no nível de escolaridade e acesso ao sistema de saúde. Esses foram fatores fundamentais
para explicar a veloz redução nos níveis de fecundidade do país, que se disseminou por
todos os estratos sociais e espaços nacionais.
Pensando as migrações, a partir dos anos 80 foram percebidas grandes
mudanças na dinâmica dos deslocamentos de população no Brasil: correntes
migratórias importantes passaram a ter como destino as periferias metropolitanas e as
cidades de porte médio, fazendo com que esses espaços experimentassem as maiores
taxas de crescimento populacional. Neste período, observa-se também o incremento
das migrações intrarregionais, a diminuição da migração rural-urbana e o aumento da
migração de retorno.
A crise econômica dos 80 impôs uma diminuição no volume das
migrações interestaduais, que veio a se recuperar sem muito vigor na década seguinte.
Ademais, outra modalidade migratória volta ao cenário dos estudos populacionais, a
migração internacional. Agora com duas faces: a emigração, primordialmente, para
o EUA, Japão e Europa, e a imigração, que ia desde paraguaios, coreanos e bolivianos,
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muitos deles ilegais, até a gerentes e técnicos europeus que chegaram com o processo
de privatização das empresas estatais concessionárias de serviços públicos.
Nos tópicos anteriores foram apresentadas, de forma bem resumida, as
diversas etapas dos deslocamentos populacionais no Brasil, onde foi possível observar
que se tratava de um fenômeno profundamente ligado ao estágio de desenvolvimento
da sociedade da época, tivesse sido nos aspectos econômicos, sociais, políticos ou
culturais, quer dizer, as migrações internas ou internacionais como resultado do
processo histórico e social. O quadro de referência atual aponta que o mundo passou a
viver outro momento, o da passagem para a pós-modernidade. Essa transição afetou e
ainda afeta as diversas dimensões da vida social dos mais variados países, respeitada
as temporalidades e os ritmos distintos.
Por volta da metade da década de 60, o modelo de desenvolvimento
fordista entra em crise.

O fordismo aparece como perda de velocidade, entravado em seu impulso pela
conjunção de uma crise de eficácia e de um esmorecimento de legitimação: a
cadeia de produção peca por “rigidez”, ao passo que a “cadeia” das certezas
de um desenvolvimento inexaurível é quebrada de maneira patente (BENKO,
1996, pp 19).

Como as estratégias iniciais dos capitalistas no enfretamento da crise não
surtiram efeito, a saída foi alterar os modelos econômicos e políticos. O capitalismo
renasce com vigor, baseado numa matriz neoliberal, na qual o tamanho do estado
deve ser mínimo (HARVEY, 1992). Do ponto de vista da acumulação, essa passa a ser
flexível, alterando de forma decisiva o regime de produção, “a reestruturação produtiva,
que emerge neste contexto, flexibilizando a gestão e a produção de bens e produtos.
Nesse novo modelo diminui-se a demanda por mão-de-obra, sendo que as plantas
industriais, também de menor porte, poderiam estar subdivididas em várias partes
do planeta. Ou seja, a produção pode ir ao encontro da força de trabalho, não sendo
mais necessário lançar mão dessa flexibilidade presente entre os trabalhadores. Ao
encontrar a mão-de-obra nos países em desenvolvimento, barateiam-se os custos da
produção e maximizam-se os lucros” (HARVEY, 1992).
Nesse contexto, a forma como a mobilidade populacional se apresenta
passa a ser rediscutida, surgindo questões como circularidade, retorno,
contraurbanização, residência base, etc. De um modo geral, a América Latina
experimentava os seguintes processos: i), o número de grandes centros urbanos
continuava aumentando, mas as taxas de crescimento demográfico evoluíam numa
velocidade menor do que a do resto dos sistemas urbanos nacionais; ii) uma diminuição
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das taxas de imigração, a partir dos anos 70, com a década de 80 registrando aumento
da emigração, resultando a redução do saldo migratório nas grandes cidades; iii) o
incremento da mobilidade de população no interior dos grandes centros urbanos(VILLA
e RODRIGUEZ, 1997). Os autores sinalizam estar ocorrendo um novo processo de
localização espacial das pessoas e das atividades produtivas, seja no plano interno,
seja no plano global.
As estratégias dos migrantes se alteram em função da nova realidade,
traduzida na flexibilidade produtiva, precariedade do mercado de trabalho e
encolhimento/ausência de políticas sociais. Ao procurarem novas estratégias, mudam
o modo como se processavam as migrações no modelo de acumulação anterior, no qual
os movimentos de médias e longas distâncias correspondiam mudanças definitivas de
residência (DOMENACH e PICOUET, 1990). No Brasil, essas estratégias passaram pela
busca de trabalho nas cidades médias, nas atividades de extração e produção mineral
e no eixo de substituição das atividades ligadas ao agronegócio.
Essas áreas nesse novo processo adquiriram certa autonomia para se
colocarem no mercado enquanto espaço privilegiado de localização. Para tanto, somente
a guerra fiscal não bastou, foi necessária a presença do Estado com investimentos em
infraestrutura industrial e de serviços, formação profissional, sistemas de informação,
dentre outros, como assinala Pacheco (1998). Contudo, há de se destacar que todos
esses processos não ocorreram sem a presença de conflitos entre os sujeitos inscritos
nesses territórios, ou seja, trata-se de espaços construídos socialmente (OLIVEIRA,
2003).
No caso brasileiro, outra modalidade de deslocamento populacional, que
não é considerado migração, passa a ganhar relevância nos estudos sobre movimentos
populacionais: a mobilidade pendular.
Apesar de captada de forma parcial no Censo Demográfico de 20002,
os resultados do censo proporcionam informações preciosas, como por exemplo:
o volume de 7,4 milhões de pessoas que faziam movimentos pendulares em todo
território nacional, em 2000; Goiás ser a UF que mais acessa o mercado de trabalho e
escolar dos outros estados; Paraná, como mais ou menos previsível, a UF com maior
pendularidade internacional.
Esse fenômeno, ao contrário do que se imagina, embora esteja mais
presente nas áreas metropolitanas, não é exclusivo desses espaços, sendo em muitas
das Unidades da Federação, sobretudo nas do Centro-Sul, a principal modalidade de
deslocamentos.

2 Foram considerados apenas os movimentos para trabalho e estudo fora do município de residência, ficando de
fora outros serviços, como saúde e lazer.
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A pendularidade e as novas modalidades de movimentos populacionais
poderiam ser vistas como uma das faces do modo como os movimentos migratórios se
desenvolvem, expressando relações entre espaços que foram socialmente construídos,
ao mesmo tempo expressão de uma nova sociedade, que experimenta a mudança
no seu regime de acumulação e de todas as demais implicações sociais, políticas e
culturais daí advindas.
Pensando a distribuição espacial da população e sua inter-relação
com o comportamento dos fluxos migratórios, as informações contidas nos Censos
Demográficos de 2000 e 2010, bem como nas Pesquisas Nacionais por Amostra de
Domicílios (PNAD)3 - 2007 e 2008 permitem contextualizar o quadro populacional do
país, considerando diversas escalas de análise, como a nacional, a regional e a das
redes urbanas. A pesquisa Regiões de Influência das Cidades (REGIC) — 2007, por sua
vez, torna possível vincular população e atendimento à saúde a uma rede de cidades
distribuidoras de bens e serviços4.
A urbanização e sua distribuição no território assumem feições complexas,
considerando as diferenças nas funções e hierarquias dos centros urbanos, e podem
orientar a maneira como o Estado estrutura e organiza suas ações, consequentemente,
como executa suas práticas políticas. A ideia é proporcionar subsídios ao planejamento
territorial, considerando a dinâmica demográfica e as desigualdades de acesso à
saúde, elementos analíticos capazes de distinguir diferenças na dimensão urbanoregional. Simultaneamente, a distribuição desigual de recursos e os aparatos de saúde
constituem problemas, impondo, com frequência, ações eficazes para o governo exercer
suas funções e refletir sobre a política e suas consequências espaciais.
Nesse contexto, como já vimos, 84,3% da população brasileira vive nas
áreas urbanas. A urbanização enquanto um dos principais processos de organização
do espaço apresenta como traço marcante a concentração numa faixa ao longo do
litoral, quando se considera o número de centros urbanos, o tamanho populacional
destes centros, bem como a localização dos principais nós difusores da rede de cidades5
(Mapa 1). Por outro lado, a atividade agropecuária está cada vez mais vinculada ao
processo geral de urbanização do território brasileiro, seja pela transformação de sua
base técnica, seja por sua inserção nos complexos agro-industriais e na circulação de
produtos e matérias primas.

3 A PNAD abrange a população residente nos domicílios particulares e coletivos de todas as Unidades da
Federação (até 2003 não incluía a população localizada na área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima,
Pará e Amapá).
4 O IBGE possui estudos anteriores, que definiram os níveis da hierarquia urbana e áreas de influência das cidades
brasileiras, foram realizados em 1961, 1965, 1966, 1978 e 1993 (IBG/DEGEO, 1972; IBGE, 1967, 1987, 2000).
5 Para o conjunto das grandes aglomerações urbanas o REGIC (2007), considerou além dos municípios um recorte
territorial de aglomerações urbanas.
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Mapa 01. Mapa da população total 2010

PÊÖç½Ê TÊã½
Aglomerações urbanas
20.085.492
12.140.376
2.984.420
1.306.029
426.771

Municípios
426.558
105.757
54.370
10.010
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010 e Regiões de Influência das Cidades, 2007

Nas Regiões, as diferenças nas dimensões das áreas e da população
são significativas. A região Norte é a de maior área em quilômetro quadrado (km2),
corresponde a 45,2% da área do país, todavia, sua densidade é baixa, de 3,9 hab/km2. A
região Sudeste, em contrapartida, possui a segunda menor área, 924,5 mil quilômetros
quadrados, à frente apenas pela região Sul com 576,3 mil quilômetros quadrados. Mas,
enquanto as regiões Centro-Oeste e Norte detêm 7,3% e 8,3% da população relativa
do país, a Sudeste concentra 42,1%. Comparando 2000 com 2010, os percentuais de
participação da população das Regiões indicam estabilidade nos valores (Tabela 1).
Em nível regional, a posição quanto à dimensão populacional mantém-se
entre 2000 e 2010 e as regiões Sudeste, Nordeste e Sul continuam sendo as mais populosas.
A Tabela 2 indica que as regiões menos populosas, Norte e Centro-Oeste, continuam
crescendo a um ritmo mais veloz que as demais, sendo que os movimentos migratórios
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são atraídos para os grandes centros como Manaus (AM) e o entorno de Belém (PA),
Brasília (DF) e Goiânia (GO) e para áreas onde ainda ocorre expansão de fronteira.
Tabela 01. Participação relativa da população residente nas Grandes Regiões no total do país
Grande
Região

Participação relativa da população residente (%)
2000

2010

7,6

8,3

Nordeste

28,1

27,8

Sudeste

42,6

42,1

Sul

14,8

14,5

6,9

7,3

Norte

Centro-Oeste

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010.

Tabela 02. População total e taxa de crescimento geométrico anual (2000–2010)
Grande
Região

População

Taxa de Crescimento
Geométrico Anual (%)

Brasil

171.279.882

190.732.694

Norte

13.013.582

15.865.678

Nordeste

48.154.421

53.078.137

Sudeste

73.046.019

80.353.724

Sul

25.327.319

27.384.815

Centro-Oeste

11.738.541

14.050.340

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010

Observa-se, todavia, uma desaceleração do crescimento com declínios
nas taxas das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, mantendo-se mais estável no
Nordeste, enquanto a região Sul, que havia apresentado um incremento de 1,38% para
1,42% entre 1991-2000, diminuiu seu ritmo para 0,87% (Tabela 3).
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Tabela 03. Taxa de crescimento geométrico anual (1970–2010)
Grande
Região

Taxa

Geométrica de Crescimento Anual (%)

1970/1980

1980/1991

1991/2000

2000/2010

Brasil

2,48

1,93

1,63

1,17

Norte

5,02

3,85

2,86

2,03

Nordeste

2,16

1,83

1,30

1,07

Sudeste

2,64

1,77

1,60

1,05

Sul

1,44

1,38

1,42

0,87

Centro-Oeste

4,05

3,01

2,37

1,90

Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010

Do total de municípios do país, em 2010, 25,0% aproximadamente,
apresentaram estabilidade ou perda populacional. Entre os estados que contribuíram
para este resultado destacam-se Rondônia, com 50,0% dos municípios apresentando
estabilidade ou perda de população, no Paraná são 48,1%, Rio Grande do Sul 46,7%,
Santa Catarina 35,4% e Bahia 32,6%. Goiás e Mato Grosso do Sul, apesar de contarem,
respectivamente, com 33,6% e 41,0% de seus municípios abaixo de 0,1% possuem,
simultaneamente, municípios com crescimento significativo.
Em contrapartida, os Estados com mais municípios crescendo a valores
superiores a 4,2%, pertencem à região Norte, no Amapá 43,7% dos municípios
apresentaram tal ritmo de crescimento, vindo a seguir o Acre, com 36,6%, Mato Grosso
24,1%, Amazonas com 16,1% e Pará e Roraima com 13,9% e 13,3% cada um.
O mapa 2, de crescimento populacional em nível municipal, ilustra as
diferenças espaciais na dinâmica demográfica. O país aparece dividido no sentido
longitudinal, onde uma larga faixa do território, do Piauí até Rio Grande do Sul,
apresenta, grosso modo, taxas de crescimento inferiores ao restante do território, com
padrões de estabilidade e de perdas populacionais e os maiores índices de incremento
ocorrendo no entorno dos grandes centros urbanos. As áreas de perdas de população
aparecem em quase todas as Unidades da Federação que compõem este subespaço e
são resultado de mudanças na estrutura produtiva.
Ainda abordando a mesma faixa territorial, as áreas de atração de
população são aquelas para onde estão direcionados grandes investimentos, como o
litoral do Rio de Janeiro (RJ), com atividade petrolífera, e as áreas litorâneas turísticas
do Nordeste, ou ainda os complexos de aglomerações em rede, como ocorre em São
Paulo (SP), que engloba as aglomerações de Campinas (SP), Jundiaí (SP), Sorocaba (SP),
Santos (SP) e São José dos Campos (SP), em Porto Alegre (RS), que possui forte interação
com as aglomerações de Novo Hamburgo/São Leopoldo (RS) e Caxias do Sul (RS), no
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Mapa 02. Mapa do crescimento populacional 2000–2010

Taxa de crescimento
dos municípios (Jenks)
1451 unidades epaciais

15.02
7.01
3.92
2.39
1.37
0.58
0.00
-1.18
-3.56
-13.11

Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 2000 e 2010
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vetor ao longo da BR-101, em Santa Catarina, com as aglomerações urbanas de Joinville
(SC) e Florianópolis (SC), além das redes dos centros de Itajaí (SC) e Blumenau (SC).
Outro padrão espacial ocorre no limite entre o primeiro e segundo
conjunto e configura uma estreita faixa que caracteriza uma segunda frente de
expansão agrícola em áreas como o Triângulo Mineiro seguindo até o oeste da Bahia,
sudoeste do Piauí e Maranhão. No Triângulo Mineiro verifica-se uma maior presença do
cultivo da cana-de-açúcar e laranja, oriundas de São Paulo e a diminuição da pecuária
em direção a Mato Grosso do Sul; nas outras áreas verifica-se a penetração de soja. No
oeste da Bahia, um exemplo desta dinâmica é o município Eduardo Magalhães criado
em 2001, com uma taxa de crescimento de 10,7%, entre 2007 e 2010.
O subconjunto formado pelas regiões Norte e Centro-Oeste tem maior
dinâmica demográfica, com a presença de municípios com grandes incrementos
populacionais, mas também apresenta perdas em alguns municípios, fortalecendo
alguns dos principais centros urbanos deste conjunto, a exemplo de Manaus (AM) e
Belém (PA), além de outros centros regionais como Macapá (AP).
Os municípios com mais de 100 mil habitantes, por sua vez, revelam
algumas das disparidades do quadro regional. Numericamente, são 283 municípios em
2010, 23 a mais em relação a 2000, 18 no Centro-Oeste e 21 no Norte, em contrapartida
139 estão localizados na Sudeste e concentram 53,1% da população da Região. Uma
análise dos censos de 2000 e 2010 indica que os municípios que mais crescem são
aqueles situados nas faixas entre mais de 100 a 350 mil habitantes e mais de 350 mil,
com medianas de crescimento anual em torno de 1,4 e 1,3 %, enquanto os municípios
menores e em maior número, na faixa de 2 mil até 10 mil habitantes são os que mais
perderam população.
A migração contribuiu para o crescimento populacional de determinadas
regiões no país, contudo, os movimentos migratórios apresentam uma tendência a
estabilidade, não se registrando alterações significativas no direcionamento e nos
valores dos deslocamentos inter-regionais. Tal processo ocorre, conforme mencionado,
nas cidades médias e áreas de fronteira em expansão.
Quando se analisa o saldo migratório6, as tendências confirmam-se e a
região Sudeste, com os maiores montantes de migrantes e um saldo negativo, continua
sendo o foco de maior atração dos movimentos populacionais, enquanto na região
Norte os movimentos praticamente se igualam (Tabela 4). A região Sudeste possui,
com a desaceleração de seu crescimento, um número de entradas de migrantes menor
que os de saída e a participação do Nordeste na entrada de pessoas para o Sudeste
ainda é o mais significativo (Tabela 5).
6 Para o cálculo do saldo migratório foi utilizado o quesito que pergunta a residência da pessoa numa data fixa
cinco anos antes da data de referência da pesquisa.
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A região Nordeste, historicamente considerada de maior emigração,
apresenta um saldo positivo, a diferença entre imigração e emigração é a mais alta
entre as regiões. A perda de população do Nordeste vem diminuindo e registra-se uma
provável migração de retorno proveniente, principalmente, da região Sudeste, de onde
se deslocaram 57,1% dos migrantes entre as duas regiões (Tabela 5).
Tabela 04. Grandes Regiões: Imigração, Emigração e Saldo Migratório (2008)
Grande Região

Imigração

Emigração

Norte

357.748

353.276

4.472

Nordeste

979.361

810.634

168.727

1.144.023

1.218.639

-74.616

Sul

393.826

434.108

-40.282

Centro-Oeste

452.783

511.084

-58.301

3.327.741

3.327.741

Sudeste

Total

Saldo

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2008

Tabela 05. Grandes Regiões: Emigrantes segundo o lugar de Residência (2008)
Grande
Região

Emigrantes
Norte

Norte

Lugar de Residência há 5 anos da data de referência %
Nordeste

Sudeste

14,4

5,8

17,5

57,1

8,7

24,3

60,1

38,7

33,2

Sudeste

24,9

64,5

9,7

2,4

21,6

32,2

18,7

15,6

Centro-Oeste

Centro-Oeste

5,6

Nordeste

Sul

Sul

19,5
25,4

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 2008

Em 2000, 54,0% dos municípios apresentaram taxa líquida de migração7
(TLM) negativa, este valor traduz a intensidade da diferença entre entrada e saída de
população no período, indicando que em mais da metade dos municípios houve perda
populacional, mas com intensidades variadas (Mapa 3). As taxas negativas atingiram
63 municípios com população acima de 100 mil habitantes, enquanto as positivas, 162
municípios.
7 A taxa líquida de migração (TLM) é o quociente entre o saldo migratório do período e a população no final do
período censitário.
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Mapa 03. Mapa da Taxa Líquida de Migração 2000

1527 unidades epaciais

Taxa líquida
de migração (Jenks)
570,74
273,94
151,93
82,17
34,09
0,00
-41,99
-86,69
-159,92
-447,93

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000

Os fluxos de população constituem elemento para a apreensão de novas
dinâmicas e seus impactos no território. No total 3,327 milhões de pessoas que se
deslocaram para outra Unidade da Federação em 20088, as regiões que receberam os
maiores fluxos foram Sudeste, para onde se dirigiram 36,6% dos migrantes e Nordeste
que recebeu um fluxo de 24,4% (Mapa 4).
8 IBGE — Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios PNAD, 2008.
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Os principais movimentos populacionais ocorreram no interior das
Grandes Regiões de forma que, entre os sete maiores deslocamentos, cinco correspondem
aos migrantes que se deslocaram entre as Unidades da Federação da própria região.
Este número atinge 465 mil pessoas entre os estados do Sudeste, 262,5 mil no interior
do Nordeste, 191 mil no Sul, 151,6 mil no Centro-Oeste e 147 mil no Norte. Somente
os fluxos entre as regiões Sudeste e Nordeste alcançam tais patamares com 387,4 mil
pessoas se deslocando do Sudeste para o Nordeste e 461,9 mil do Nordeste para o
Sudeste (Mapa 4).
Mapa 04. Fluxos Populacionais - Grandes Regiões - 2008

Norte
Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Número de Pessoas
Sul

461.983
121.896
69.961
51.496
11.827

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD - 2008

Entre as Unidades da Federação os principais fluxos de migrantes
dirigiram-se para os estados de São Paulo num total de 18,7%, Minas Gerais recebeu
9,7%, Goiás 7,3%, Paraná 6,8%, Bahia 6,6% e Rio de Janeiro 5,8%, reforçando a região
Sudeste como principal área de atração dos movimentos populacionais no país, embora
com menor volume quando comparado com as décadas anteriores (Tabela 6).
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Tabela 06. Matriz de fluxos migratórios entre as Grandes Regiões - 2008

De
Norte

Para
Norte

Nordeste

Sudeste

Centro-Oeste

TOTAL

147.009

103.389

38.294

52.757

353.276

Nordeste

69.961

262.574

387.428

73.071

810.634

Sudeste

52.470

461.983

465.593

116.896

1.218.639

Sul

20.514

17.343

146.600

58.644

434.108

Centro-Oeste

67.794

134.072

106.108

151.614

511.084

337.748

979.361

393.826

452.783

3.327.741

Total

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2008

O direcionamento dos principais fluxos aponta algumas regularidades.
Foram considerados no montante de migrantes de cada Unidade da Federação os
fluxos mais importantes, correspondendo aos percentuais acima de 10,0% do total
das pessoas que migraram. Os resultados revelam que, no Brasil, estes fluxos ocorrem
significativamente entre Unidades da Federação contíguas, caracterizando migrações
a mais curta distância. Outra regularidade encontrada é que, entre os principais fluxos,
um número expressivo destina-se ao Sudeste.
O Mapa 5 representa os principais fluxos de população entre as Unidades
da Federação; foram selecionados entre todos os deslocamentos efetuados os acima de
10.000 pessoas. Verifica-se uma densidade maior dos principais deslocamentos numa
faixa que se estende de Pernambuco ao Rio Grande do Sul e nela podem também ser
encontradas as correntes migratórias de maior volume: Bahia, Minas Gerais, São Paulo
e Paraná, responsáveis por fluxos acima de 75 mil pessoas cada unidade.
Em direção ao oeste, a dinâmica migratória diminui de intensidade, mas
ainda ocorrem fluxos significativos no Centro-Oeste, na porção leste da região Norte,
Tocantins, Pará e Amapá, e no Nordeste ocidental, Ceará, Piauí e Maranhão. Nestas
Unidades da Federação os fluxos são menores ficando entre 10 e 50 mil migrantes.
A migração dirige-se, preferencialmente, para as áreas urbanas, sendo
que atualmente, vem ocorrendo uma descentralização urbana com a atenuação
relativa das macrocefalias, com as cidades muito grandes e grandes diminuindo seu
ritmo de expansão e crescimento, e os centros intermediários próximos, que detêm um
papel regional importante, aumentando em número entre 2000 e 2010. Este quadro
representa, em certo sentido, a face nova da reconcentração urbana, só que agora
ocorrendo em outros escalões do conjunto de cidades, ainda que reforcem o caráter
desigual e concentrador da urbanização brasileira.
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Mapa 05. Principais Fluxos Populacionais — Unidades da Federação — 2008

Roraima
Amapá

Maranhão

Pará

Amazonas

Paraná

Rio Grande
do Norte
Paraíba

Piauí

Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia

Acre
Rondônia

TocanƟns
Mato Grosso
Goiás

DF
Minas
Gerais

Mato Grosso
do Sul

Espírito Santo

São Paulo
Rio de Janeiro
Paraná
Santa Catarina

Rio Grande
do Sul

Número de Pessoas
136.273
117.805
76.850
51.071
21.753
10.000

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD - 2008

A urbanização tem sido o principal processo de organização do território,
assumindo feições de macrourbanização e metropolização nas últimas décadas. O
aumento da população urbana significou um montante aproximado de 23 milhões
de pessoas, enquanto a população rural apresentou perda de dois milhões, entre 2000
e 2010. A crescente urbanização aparece consubstanciada em grandes aglomerações
urbanas que constituem uma estrutura em rede a partir de 12 metrópoles situadas
no topo da hierarquia do sistema, com funções de gestão e comandando as atividades
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econômicas de suas regiões, em especial as de controle e liderança nos serviços público
e empresarial (IBGE, 2008).
O Mapa 6 ilustra o crescimento das aglomerações urbanas e municípios
maiores de 100 mil habitantes, no período de 2000 a 2010, observando-se uma
desconcentração populacional que alcança as unidades urbanas periféricas ao sistema
urbano-regional do Centro-Sul. O crescimento destes centros é intenso nas regiões
Norte e Centro-Oeste, mais estável no Nordeste, mas com aglomerações urbanas
apresentando crescimento acima do nacional, que é de 1,17%, e no Sudeste e Sul do
país com maior estabilidade na faixa de crescimento de 0,00% a 1,50%.
Mapa 06. Tamanho e Crecimento Populacional

Taxa de crescimento
(%)
Acima de 1,50
0,00 a 1,50
Abaixo de 0,00
População total maior que 100 mil
Aglomerações urbanas e municípios
(1000)
20.085.4
12.140.3
5.038,0
1.802,5
100,2
Fonte: IBGE, Censos Demográficos 2000 e 2010

Quanto à rede urbana brasileira e seus nós foram identificados cinco
níveis de funcionalidade para onde convergem diversos fluxos. Os centros, segundo
a hierarquia, são, pela ordem de importância, as metrópoles, as capitais regionais,
os centros sub-regionais, os centros de zona e os centros locais. Este universo possui
dimensões consideráveis quando se considera as cabeças-de-rede e suas áreas de
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influência, ainda que algumas se sobreponham e, eventualmente, os municípios
subordinados a mais de uma área sejam contabilizados mais de uma vez.
Na Tabela 7, os valores apresentados ressaltam a magnitude do sistema
urbano, onde as 12 metrópoles e suas áreas apresentam diferenças nas arquiteturas,
destacando, neste aspecto, o número de centros de hierarquia intermediária, o montante
de municípios que compõem cada rede, a população e a área coberta pelas redes.
Os aspectos relativos à dimensão das redes destacam o Centro-Sul do país
como possuindo os níveis de centralidade mais significativos, considerando a densidade
da rede e a complexidade na hierarquia dos centros. A macrorregião corresponde ao
espaço imediato de atuação das metrópoles de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo
Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS), além de outros centros de projeção
nacional e regional encontrados em número expressivo no Sudeste e Sul. São 549
centros com hierarquias entre capital regional e centro de zona no Centro-Sul, em
contraste com 399 nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (Tabela 7). No processo
de urbanização ocorre o aumento no número de aglomerações urbanas que compõem
as redes, com maior concentração também no Centro-Sul, mas presente nas outras
regiões do país. Foram consideradas 45 aglomerações no estudo Regiões de Influencia
das Cidades (2007) que englobam quase que 48,0% da população do país.
São Paulo (SP) possui a maior das redes, em todos os quesitos da Tabela
7, o Rio de Janeiro (RJ) e Fortaleza (CE), na segunda e terceira posição em tamanho
populacional, possuem áreas menores, particularmente o Rio de Janeiro. As três
maiores áreas em tamanho pertencem a Brasília (DF), Manaus (AM) e Belém (PA) que,
com Goiânia (GO), possuem os menores tamanhos populacionais. Mas, na relação
entre o tamanho das áreas de influência, em quilômetros quadrados, e o número de
municípios, as redes de Curitiba, Recife, Porto Alegre e Rio de Janeiro são as mais densas.
Essa nova configuração da distribuição espacial da população brasileira,
onde é possível perceber uma relativa desconcentração demográfica, engendra um
novo formato de redes urbanas, algumas vezes sobrepostas com as cidades de porte
médio e do interior passando a ganhar importância. Essas cidades estão articuladas
com os seus respectivos nós ditando a dinâmica econômica e proporcionando acesso a
serviços em gerais aos centros menores.
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Tabela 07. Dimensão das Redes Urbanas de Primeiro Nível 2007

Redes
São Paulo

N° de
Capitais
Regionais

N° de Centros
Sub-Regionais

N° de
Centros
de Zona

N° de
Municípios

População
2007
(1.000)

Área
(km2)
(1.000)

20

33

124

1.028

51.020,50

2.279,10

Rio de Janeiro

5

15

25

264

20.750,50

137,80

Brasília

4

10

44

298

9.680,60

1.760,70

Manaus

1

2

4

72

3.480,00

1.617,40

Belém

3

11

10

161

7.686,10

1.389,60

Fortaleza

7

21

86

786

20.573,00

792,40

Recife

8

18

54

666

18.875,50

306,80

Salvador

6

16

41

486

16.335,20

589,20

Belo Horizonte

8

15

77

698

16.745,80

483,70

CuriƟba

9

28

67

666

16.178,90

295,00

10

24

89

733

15.302,40

349,30

2

6

45

363

6.408,50

835,70

Porto Alegre
Goiânia

Fonte: IBGE, Regiões de Influência das Cidades, 2007

3 | CENÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO PARA O PERÍODO 2022‐2030
Vimos, até então, que, nessas últimas décadas, foram profundas as
transformações na dinâmica demográfica no Brasil. Como consideramos que a evolução
populacional responderá às condições concretas da vida social, naquilo que concerne
à determinação na formação econômica e social (SIMÕES, 2006), o que nos espera para
os próximos vinte anos?
No que tange à dimensão econômica, não obstante a crise vivida nos
países desenvolvidos, sobretudo nos EUA e na Europa Central, ao que tudo indica o
capital não buscará, nesses próximos anos, um novo padrão de acumulação. Como a
crise atual teve origem no mercado financeiro, aparentemente não há muitas saídas
que possam fugir da maior regulação desse mercado (orientação dada aos países em
desenvolvimento, mas não implementada pelos países ricos), medidas que começam a
ser adotadas, mas que não eliminarão os problemas num curto prazo.
Mesmo levando-se em consideração a forte interdependência dos
mercados, frente ao estágio de globalização da economia, o Brasil, que vem suportando
bem esse momento de crise financeira mundial, tem bons fundamentos econômicos
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para seguir sua trajetória de crescimento. Nesse sentido, ao menos nos próximos
quatro anos, os programas governamentais que visam acelerar o desenvolvimento do
país e eliminar as desigualdades terão continuidade. Com isto, não serão revertidas as
tendências observadas na dinâmica demográfica. É a partir desses elementos que será
traçado o cenário sociodemográfico mais factível para os próximos vinte anos.
Segundo as projeções do IBGE, o Brasil chegará aos anos 2022 contando
com uma população de aproximadamente 209,4 milhões de pessoas. O formato da
pirâmide etária já não faz mais jus a esse nome, face à continuada tendência ao
envelhecimento populacional (Gráfico 6). A razão de dependência9 total voltará a
aumentar, com isso a tão propalada, por alguns demógrafos, “janela de oportunidades”
começará a se fechar, sem nenhum sinal que os problemas de equilíbrio na previdência
social e da melhoria na qualidade da educação terão sido equacionados.
Gráfico 06. Brasil: Pirâmide Etária — 2022
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Fonte: IBGE, Projeções populacionais 1980–2050

Decompondo-se a razão de dependência, ainda são os mais jovens que
terão a maior participação, porém com menor diferencial em relação ao segmento da
9 A razão de dependência total é o quociente da soma da população de 0 a 14 anos de idades com aquela de
60 anos ou mais, pelo segmento de 15 a 59 anos. Indica, teoricamente, quantas pessoas em idade não ativa
dependem daqueles em atividade. Na razão de dependência de jovens temos no numerador apenas o segmento
0 a 14 anos e o denominador não se altera, ao passo que na razão de dependência de idosos no numerador surge
a população com 60 anos ou mais de idade, mantendo-se inalterado o denominador.
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população idosa. Por outro lado, o índice de envelhecimento populacional10 seguirá a
trajetória de crescimento e atingirá a razão de 76,5 idosos para cada 100 jovens. Em
termos absolutos serão 30,7 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade, na
medida em que teremos 40,2 milhões de 0 a 14 anos.
A razão de dependência total continuará aumentando, chegando a 2030
com cem pessoas em idade ativa respondendo por 55,5 da faixa etária não ativa. Nesse
momento, a contribuição dos mais idosos neste indicador já terá superado aquela do
segmento de 0 a 14 anos de idade, 29,1 idosos contra 24,5 jovens. Isto significa que em
nossa população, nesse ano, teremos mais idosos, e eles serão 40,5 milhões, enquanto
são esperados 36,7 milhões de jovens. Isto estará retratado no índice de envelhecimento,
estimado em 110,1 idosos para cada cem jovens. Em termos de volume populacional, a
projeção sinaliza que seremos 216,4 milhões de pessoas (Gráfico 7).
Gráfico 07. Brasil: Pirâmide Etária — 2030
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Fonte: IBGE, Projeções populacionais 1980 - 2050

Essas mesmas projeções indicam que a população, com mais idosos do
que jovens, continuará crescendo vegetativamente até o ano de 2038. A partir daí, a
taxa bruta de natalidade será menor do que a de mortalidade. Como consequência, no
ano de 2040 a população já será menor em volume do que aquela observada no ano
anterior (Gráficos 8 e 9).
10 O índice de envelhecimento expressa a relação entre o segmento de pessoas com 60 anos e mais e aquelas de 0
a 14 anos de idade, ou seja, quantos idosos existem para cada cem jovens.
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Gráfico 08. Brasil: Evolução das taxas brutas de natalidade e mortalidade — 2010–2050
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Fonte: IBGE, Projeções populacionais 1980–2050

Gráfico 09. Brasil: População Total — 2010–2050
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Fonte: IBGE, Projeções populacionais 1980–2050

Embora não seja o objeto dessa parte do trabalho, com relação a atenção
à saúde, devemos alertar para as consequências dessa nova realidade demográfica
que nos espera. Já em 2022, os jovens formarão um contingente inferior ao observado
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nos dias de hoje, que gira ao redor de 49,4 milhões de pessoas, ao passo que o
volume de população idosa quase que dobrará, quando comparada ao cerca de 19,3
milhões. Quando chegarmos em 2030, o segmento de pessoas com mais de 60 anos
de idade já será maior que o dobro do observado em 2010, enquanto teremos quase
10 milhões a menos na faixa etária de 0 a 14 anos. Isto implicará necessariamente no
redimensionamento na oferta dos serviços de saúde, que deverá levar em consideração
os agravos pertinentes a cada um desses segmentos etários, bem como os custos
associados aos respectivos tratamentos.
Outra dimensão que deve ser levada em conta diz respeito ao mercado
consumidor. No período do “Governo Lula”, aproximadamente 14 milhões de pessoas
que viviam em famílias com renda percapita inferior a ½ salário mínimo foram
incorporadas a esse mercado. Segundo dados do IBGE, somando-se essas famílias às
demais, por volta de 70% da população brasileira passou a viver em famílias cujas
rendas são iguais ou maiores a ½ salário mínimo.
Essas pessoas, consideradas de classe média baixa, chegam ao mercado
consumindo bens de necessidades básicas, para logo em seguida, beneficiadas inclusive
pelo sistema de crédito, consumir outros produtos e serviços tais como: eletrodomésticos,
eletro-eletrônicos, automóveis, viagens, lazer, imóveis, planos de saúde, etc. Se nada se
alterar no cenário econômico e nas políticas públicas voltadas para distribuição de
renda, podemos estimar para os anos de 2022 e 2030, respectivamente, 148,7 e 153,7
milhões de pessoas que, potencialmente, podem estar vinculadas a um plano de saúde
privado. Mas, caso nossa expectativa seja confirmada e o processo de transferência de
renda se acentuar, um volume ainda maior de pessoas poderá a vir fazer parte desse
mercado. Isto vai requerer da agência governamental atenção redobrada na fiscalização
da oferta desses serviços, sobretudo pela qualidade duvidosa dos planos oferecidos aos
segmentos de menor renda.
Levando-se em consideração os indicadores relativos à mortalidade, a
taxa bruta continuará crescendo fruto do processo de envelhecimento populacional.
Em compensação, aqueles indicadores diretamente associados à qualidade de vida
da população continuarão numa tendência que demonstra a melhoria do bem-estar
social. A esperança de vida ao nascer projetada para 2022 é de 76,5 anos, sendo que
as mulheres esperariam viver 80,2 anos. As tábuas de vida elaboradas projetam uma
sobremortalidade masculina próxima aos 7 anos, o que se manterá até os anos 2030.
Nesse ano, a esperança de vida seria de 78,3 anos para o total e 74,9 anos para os
homens (Gráfico 10).
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Gráfico 10. Brasil: Esperança de Vida ao Nascer — 2010–2030
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Fonte: IBGE, Projeções populacionais 1980 - 2050

Dado o perfil etário da população, espera-se que as principais causas de
mortes sejam aquelas associadas às doenças do aparelho circulatório e às neoplasias.
Caso o país logre sucesso nas campanhas de trânsito, sobretudo na efetivação da “Lei
Seca”, e consiga diminuir a violência nas cidades, reduzindo o número de homicídios,
teremos controlado os fatores que mais contribuem para as mortes por causas externas.
Isto, potencialmente, proporcionará um impacto positivo na esperança de vida, tendo
em vista que eliminaremos a perda de anos de vida entre os adultos jovens, segmento
que mais é acometido por este tipo de causa.
No que concerne à mortalidade infantil, o indicador deve seguir sua
trajetória de redução. Segundo as metas traçadas nos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio (ODM), a taxa de mortalidade infantil, para o ano de 2015, deverá ser de
15,7‰. A expectativa é a de que o Brasil atinja este objetivo antes do prazo estipulado,
impressão que foi corroborada numa avaliação realizada em 68 países prioritários, no
ano de 2008 (IPEA, 2010).
As estimativas do IBGE (2006) traçam um cenário um pouco menos
otimista. As projeções indicam que o Brasil teria uma taxa de mortalidade infantil de
18,2‰, o que corresponderá a 48,2 mil óbitos infantis. Isto se daria em função das taxas
para as Regiões Norte e Nordeste, respectivamente 19,5‰ e 26,7‰. Nas outras Regiões
o indicador estaria dentro da meta dos ODM´s. Segundo essas mesmas estimativas, o
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objetivo só seria alcançado no ano de 2020, com 38,9 mil óbitos de menores de um ano
de idade. Muito embora os dados oficiais contrariem o prognóstico acima, acreditamos
que se a meta não for alcançada no ano previsto, ocorrerá, no máximo, em um ou
dois anos após. Os números oficiais são ligeiramente estimados para cima, face sua
metodologia de cálculo, que deriva de tábuas de vida elaboradas com outras finalidades
legais e revestidas de certa inflexibilidade de revisão11. Nossa expectativa está baseada
em outras fontes confiáveis, como a Rede Interagencial de Informações para a Saúde
(RIPSA), que estima valores menores para a taxa de mortalidade infantil.
Esperamos que, em 2030, sejam observados, no país como um todo, pouco
menos de 25 mil óbitos infantis, e que os diferenciais regionais e sociais observados tanto
na esperança de vida quanto na mortalidade infantil sigam a tendência de redução. Essa
convergência será ainda mais favorecida caso os programas de distribuição de renda
tenham continuidade e no campo da educação prossiga o aumento da escolaridade,
sobretudo entre as mulheres.
No prognóstico para o comportamento reprodutivo, a taxa de fecundidade
total que, nos dias de hoje, está por volta de 1.9 filho por mulher, gerando algo próximo
a 3 milhões de nascimentos deve continuar sua trajetória de declínio, produzindo taxas
brutas de natalidade cada vez menores. Em 2022, espera-se que tenhamos 2,5 milhões
de nascidos vivos. A incorporação de novos espaços nacionais ao mercado, atraindo
um volume ainda maior de mulheres para as relações de trabalho assalariada, e a
urbanização, com todos os seus hábitos e costumes, contribuirão para que os níveis de
fecundidade continuem sendo baixos.
As projeções oficiais sugerem, para o ano de 2028, que a taxa de
fecundidade total do país será de 1,5 filhos por mulher, ou seja, um indicador bem
abaixo do nível de reposição num horizonte muito curto. Este indicador produziria
cerca de 2,4 milhões de crianças. Para 2030, essas mesmas estimativas sinalizam com
o número de nascidos vivos na ordem de 2,3 milhões.
Todavia, algumas evidências, tais como os resultados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios — PNAD 2009, já incorporados no gráfico 11,
sinalizam que a velocidade na queda do indicador seja mais suave. É pouco provável
uma redução de 0,2 filho por mulher de um ano para outro, como a verificada de 2009
para 2010, fundamentalmente por já nos encontrarmos em níveis muito reduzidos
de fecundidade. Pode-se observar que uma diminuição num patamar parecido está
prevista para acontecer num intervalo de dez anos, entre 2010 e 2020, quando então o
indicador quase que se estabiliza.

11 As tábuas de vida do IBGE servem de insumo para o cálculo do fator previdenciário, utilizado pelo Ministério da
Previdência Social na determinação do valor da aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada.
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Gráfico 11. Taxa de Fecundidade Total: 2009–2030
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Fonte: IBGE, Projeções Populacionais 1980-2050 e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios 2009

Nossa hipótese é a de que os níveis de fecundidade sigam diminuindo
lentamente, ficando entre 1,8 e 1,7 filhos por mulher, nos próximos vinte anos, por dois
motivos principais: i) em função de ganhos possíveis na Região Norte, a única que segue
com nível acima do de reposição; ii) além disso, é possível que em alguns segmentos
a fecundidade até aumente, sobretudo entre aquelas mulheres de escolaridade mais
alta e que estão mais bem posicionadas no mercado trabalho. Estudos apontam que a
fecundidade desejada dessas mulheres é maior do que a realizada e que elas postergam
o nascimento do primeiro filho para depois de alcançar colocação no mercado de
trabalho (GUEDES, 2009).
Caso esse cenário venha a se confirmar, o comportamento dos indicadores
demográficos irá se alterar, dado que, nas condições atuais, com mortalidade sobre
controle e taxa líquida migratória ao redor de zero, a fecundidade é a variável chave
no processo de evolução demográfica. Deste modo, todos os efeitos apontados para a
estrutura etária irão ocorrer um pouco mais defasados no tempo.
A migração foi a componente da dinâmica demográfica que mais
rapidamente se alterou frente às transformações socioeconômicas das últimas três
décadas. A modalidade migratória rural-urbana, que teve seu auge no período de
industrialização e urbanização do país, originando as metrópoles, emite fortes sinais de
esgotamento, embora esses espaços ainda sigam atraindo parcela importante dos fluxos
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migratórios internos. Não será surpresa caso os resultados da próxima enumeração
populacional aponte redução no volume de algumas capitais, particularmente
Rio de Janeiro e São Paulo, que, nos últimos anos, têm os respectivos crescimentos
demográficos garantidos apenas pela parcela vegetativa.
Com a permanência do padrão de acumulação do capital, podemos esperar
a manutenção do comportamento dos deslocamentos populacionais, com os fluxos
migratórios tendo como direção principal as cidades médias, que oferecem vantagens
locacionais para as atividades produtivas, além do maior dinamismo nos movimentos
pendulares, especialmente naqueles empreendidos fora das áreas metropolitanas.
Em relação à distribuição espacial da população, o cenário demográfico
atual, aliado às possibilidades do país constituir-se numa das maiores economias do
mundo, permite identificar, nas diferentes formas de organização da sociedade e do
Estado, arranjos espaciais dinâmicos.
Na demografia, a taxa media anual de crescimento incorpora, além do
crescimento vegetativo, a migração. Taxas de crescimento acima de 1,50% sugerem que
a parte migratória estaria contribuindo positivamente na evolução da área estudada,
ou seja, estar-se-ia na presença de fatores de atração, acentuando-se a diferenciação
entre os lugares e reforçando a concentração seletiva de potenciais de crescimento
(DIAS, 1995).
São configurações que resultam de economias complexas que articulam
atividades agrícolas e industriais diversificadas, com infraestruturas sofisticadas para
produção, armazenagem, distribuição e circulação de produtos e serviços. São lugares
de realização da produção e do consumo para a economia mundial competitiva e
ressaltam, no território brasileiro, uma divisão do trabalho que privilegia nós e interrelações em rede, sob crescente incorporação de novas tecnologias informacionais e de
comunicações. São formas que expressam a concentração metropolitana, o domínio
da população urbana sobre a rural, um quadro agrário com profundos contrastes e
os impactos de novas economias. São, de modo geral, aglomerações urbanas, eixos
de crescimento, áreas de agricultura moderna e de expansão agrícola e exploração
mineral, centros urbanos isolados, entre outras formas.
As aglomerações urbanas constituem-se no principal arranjo espacial
que aglutina e atrai população. Os eixos de crescimento apóiam-se na urbanização
e na industrialização e, eventualmente, inter-relacionam aglomerações em redes
ao longo de vias de circulação. Uma das tendências na morfologia das redes é a de
desconcentração relativa das metrópoles para um continuo de centros que estabelecem
fortes ligações com o principal núcleo da rede. Concentram pessoas e atividades
diversas que abrangem produção e terciário avançado.
No Rio Grande do Sul, ao longo da BR – 116, as aglomerações urbanas de Porto
Alegre, que nas últimas décadas incorporou Novo Hamburgo e São Leopoldo, e Caxias do
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Sul conformam um eixo de crescimento. Ao longo do litoral brasileiro, diversos segmentos
ligam municípios e aglomerações urbanas de sul ao norte do país até o Maranhão (MA). Em
Santa Catarina e Paraná, entre as aglomerações de Curitiba (PR) e Florianópolis (SC), com
destaque para a aglomeração de Joinville e o Vale do Itajaí (SC), um eixo urbano ocorre ao
longo do litoral, na BR 101. No norte do Paraná, as aglomerações de Londrina e de Maringá
compõem outro eixo com municípios com crescimento populacional como Cianorte (PR),
Sarandi (PR) e outros, apoiados na rodovia PR 323.
O conjunto urbano denominado de megaespaço de São Paulo (SP), com
a aglomeração principal e cinco outras aglomerações: Campinas, Jundiaí, Sorocaba,
Santos e São José dos Campos (SP) configuram um arranjo espacial complexo de
aglomerações em rede que ocorre num raio de 150 km ao redor do núcleo da metrópole
paulista e têm características próprias no seu conjunto. Absorvem o extravasamento
populacional de São Paulo, e de outros migrantes de diferentes origens, e estabelecem
fortes relacionamentos entre os seus componentes, criando funções complementares
de alto nível e especializações.
As aglomerações de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) formam, ao
longo da BR 116, um eixo de crescimento populacional dos mais importantes. Nele
localizam-se também as aglomerações de São José dos Campos (SP) e de Barra Mansa
– Volta Redonda (RJ), além de outros centros urbanos. Ainda em São Paulo verifica-se
um eixo de crescimento ao longo da BR 101, onde municípios formam a aglomeração
Santista, alcançam a Costa Verde no Rio de Janeiro, englobam a metrópole carioca e os
municípios da Região dos Lagos até Macaé (RJ).
Para o interior, a partir do megaespaço urbano da metrópole paulistana,
as áreas nas rodovias em direção a Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araçatuba (SP)
apresentaram dinamismo populacional na última década. Este dinamismo se estende
para o Triângulo Mineiro, em direção ao Mato Grosso do Sul (MS), em uma extensa
região central do Mato Grosso, extremo sul de Goiás e uma área que incorpora as
aglomerações de Goiânia (GO), Brasília (DF) e municípios na divisa com Minas Gerais,
dinâmica que deverá se manter no futuro.
A aglomeração de Belo Horizonte configura uma mancha de maior
crescimento em Minas Gerais e representa um dos principais focos de atração
populacional no estado. As metrópoles, de uma maneira geral, possuem grande
capacidade de polarização devido às funções públicas, econômicas e serviços em geral.
A aglomeração de Brasília (DF), com status de metrópole nacional, é o
principal centro de gestão pública do país, atraindo migrantes de todo o país. É um
modelo moderno de cidade e consolida seu papel na hierarquia do sistema urbano
brasileiro por força de sua criação e função de capital federal (IBGE, 2008). Goiânia
(GO) e Brasília (DF) reestruturaram o sistema urbano brasileiro criando um novo
arranjo espacial no centro do país. Goiânia é uma aglomeração urbana dinâmica e

77

78

A SAÚDE NO BRASIL EM 2030

elemento importante na estruturação do espaço regional, tornando-se polo de relações
comerciais no Centro-Oeste.
No Mato Grosso, as áreas de maior crescimento são as de ocupação mais
antiga como a aglomeração de Cuiabá (MT), e as de ocupação mais recente, tendo
como principais eixos de fixação populacional as rodovias BR-158, de Barra do Garças
até o Pará, e a BR-163, Cuiabá-Santarém. Em Rondônia, a distribuição também é
linear, assentada na BR-364. O mesmo eixo sustenta os centros de maior crescimento
populacional no Acre, que nesta década foi intenso. Grande parte do crescimento
populacional nesta porção do território deve-se aos municípios em que a economia
apóia-se no agronegócio, em áreas de domínio de lavouras temporárias. Em São Paulo
são as culturas da cana-de-açúcar e da laranja, em Minas Gerais, o café; para Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, norte do Maranhão, Piauí e oeste Baiano,
o aumento populacional reflete a expansão da fronteira agrícola com a presença do
cultivo, em larga escala, de produtos como milho, soja e algodão.
A BR 101 segue incorporando municípios e aglomerações urbanas, no
Espírito Santo, no extremo sul da Bahia até o Maranhão, com destaque para municípios
das aglomerações de Vitória (ES), Salvador (BA), Aracaju (SE) Maceió (AL), Recife (PE),
João Pessoa (PB), Natal (RN), Fortaleza (CE) e São Luís (MA), como Camaçari (BA), Barra
dos Coqueiros (SE), Ilha de Itamaracá (PE), Cabedelo (PB) Parnamirim (RN), Pacatuba e
Caucaia (CE), Paço do Lumiar (MA), entre outros, que crescem a taxas acima de 1,50%.
Na Bahia confirma-se um quadro de estabilidade e de perda populacional
em quase todos os municípios do estado, exceto em parte do seu litoral, no oeste e
na divisa com Pernambuco. As principais cidades aparecem localizadas no litoral
ou próximo e concentram um número expressivo de população, para o interior
predominam os pequenos centros urbanos e população mais rarefeita. Salvador (BA)
articula centros diferenciados quanto ao dinamismo e importância populacional e
econômica, mantendo-se de certa forma estável ao longo da última década, mas a
desigualdade na localização dos centros provoca baixa conectividade em áreas como
o oeste do Estado. Em contraste, Pernambuco estende suas áreas de crescimento, que
ocupam parte significativa do estado de Recife (PE) em direção a Caruaru, Arcoverde,
nos limites da Bahia e alcança o Piauí onde aparecem manchas de dinamismo na divisa
entre os dois estados.
Outro aspecto do dinamismo no Nordeste é presença de áreas de
crescimento demográfico que reforçam a presença de centros intermediários tradicionais
como Campina Grande (PB), Arapiraca (AL), Caruaru (PE), Mossoró (RN), a aglomeração
de Petrolina-Juazeiro (PE-BA) e outros.
Na região Norte, o intenso crescimento populacional apresenta
especificidades na espacialização da população: maior estabilidade no surgimento
e crescimento de pequenos centros urbanos tais como habitats rurais, núcleos de
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garimpagem e enclaves de grandes empreendimentos; consolidação de centros urbanos
regionais de porte médio como Parintins, Itacoatiara e Tabatinga (AM), Altamira,
Itaituba, Marabá, Santarém, Redenção e Parauapebas (PA), Araguaína (TO), entre outros
e, por último, maior concentração populacional nas aglomerações de Manaus (AM),
Belém (PA) e Macapá (AP) e nas capitais estaduais, uma vez que estas são receptáculo
de parte da população migrante.
Os fluxos migratórios na região diminuíram de volume e direcionam-se
para alguns centros onde as taxas de urbanização comprovam a intensa urbanização
da população. Em 1980, 50,3% da população na região Norte era urbana e, em 2010,
alcançou 76,6%. Simultaneamente, 69,0% da população urbana que estava concentrada
em Manaus e Belém em 1980, passam para algo próximo de 32,0% em 2010, confirmando
a desconcentração da urbanização das grandes metrópoles para outros centros
regionais. Machado (2001) chama a atenção para a existência de cidades surgidas na
região na mesma época, e que devido a mudanças demográficas, como crescimento
populacional com ritmos diferenciados, apresentam sinais de amadurecimento
diversos, evidenciando processos urbanos específicos.
O planejamento na área da saúde, nessa provável configuração da
distribuição espacial da população, deveria levar em consideração a forma como
se articula a rede urbana, de modo a dimensionar a oferta dos serviços de saúde,
otimizando a disponibilização de recursos e equipamentos12.
No que concerne à migração internacional, a manutenção ou melhora
do dinamismo no desenvolvimento econômico poderá proporcionar uma atração de
população estrangeira, em especial, dos países vizinhos e dos continentes africano e
asiático. Esse cenário exigirá, no caso dos países sul-americanos, a regulamentação dos
acordos de livre circulação já em fase avançada de discussão no âmbito do Mercosul
e sua possível expansão para a Unasul. Em relação às demais nacionalidades, o país
deve estar atento, de modo a antecipar a regulação desses fluxos, evitando-se que se
repita aqui a experiência fracassada observada atualmente nos países desenvolvidos.
Até então, os cenários traçados partem dos pressupostos de permanência no
padrão de acumulação do capital, estabilização econômica e manutenção nos programas
de distribuição e transferência de rendas. Todavia, devemos considerar a hipótese de
mudanças nesses condicionantes estruturais, nos planos econômico e social.
O agravamento dos problemas econômicos, hoje observados nos
Estados Unidos, Europa e Japão, poderia ser o elemento que proporcionaria uma
crise global no sistema capitalista de tal monta que afetaria a economia brasileira.
No cenário político, uma alternância de poder nas próximas eleições presidenciais,

12 Vide exemplo de aplicação no apêndice do artigo.
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com a corrente representada pelos neoliberais retornando ao governo central, poderia
acarretar a interrupção dos programas de erradicação da pobreza. Deste modo, tanto
o macroambiente econômico ou político afetariam a dinâmica demográfica no país.
Num cenário de crise econômica ou alternância política, a velocidade de
crescimento populacional não deve se alterar de modo substancial, dado que a principal
variável na evolução demográfica é a fecundidade. Nossa experiência histórica nos
ensina que foi durante a crise econômica dos anos 1980 que a fecundidade apresentou
o ritmo mais intenso de redução. Como não temos muito ganhos a obter no declínio
das taxas de fecundidade, o impacto dessa componente no crescimento demográfico
seria ligeiramente acentuado.
No que concerne à mortalidade, podemos ter uma estagnação nos
coeficientes de mortalidade infantil ou até mesmo uma retomada do aumento nesse
indicador, dependendo da intensidade da crise econômica, como verificado entre as
décadas de 1960/1970. Caso esta hipótese se confirme, teríamos reflexos da mesma
ordem na evolução da esperança de vida ao nascer.
Esse cenário de crise causaria um impacto mais imediato no
comportamento das migrações, tendo em vista que, majoritariamente, os
deslocamentos ocorrem em função da força de trabalho buscar espaços possíveis para
sua reprodução. Como o mercado de trabalho também seria afetado diretamente,
a demanda por trabalho estaria contraída. Assim, a exemplo das experiências
anteriores, a tendência é a de diminuição no volume de migrantes internos. No
plano internacional, poderíamos assistir ao recrudescimento da emigração.

Referências Bibliográficas

2 | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANDRADE, T. A e SERRA, R.V. O recente desempenho das cidades médias no crescimento
populacional urbano brasileiro. Brasília: IPEA. (Texto para discussão 554). 1998.
BASSANEZI, Maria S. Imigrações internacionais no Brasil: um panorama histórico. In: PATARRA,
NEIDE L (coord,.). Emigração e imigração internacionais no Brasil contemporâneo. São Paulo:
FNUAP, 1995. pp. 1-38.
BENKO, Georges. Economia, espaço e globalização na aurora do século XXI. São Paulo: Editora
Hucitec, capítulo 1, pp 19-49, 1996.
CANALES, Alejandro I. Discurso demográfico y posmodernidad. Una revisión crítica del
pensamiento malthusiano. Estudios Sociológicos XIX, México, DF: Colégio de México, no 56,
2001, pp.381-417.
CARVALHO J. A. M. e BRITO. F. A demografia brasileira e o declínio da fecundidade no Brasil.
Revista Brasileira de Estudos de População, São Paulo, vol. 22 – n. 2, pp. 351-369, jul/dez, 2005.
DIAS, L. C. Redes, Emergência e Organização. Geografia: Conceitos e Temas, Rio de Janeiro, Ed.
Brasil, p.147, 1995.
FARIA, V. Políticas de governo e regulação da fecundidade: conseqüências não antecipadas e
efeitos perversos. In: ANPOCS (Org.), Ciências sociais hoje. São Paulo: Vértice e Anpocs, 1989, p.
62-103.
GUEDES, M. C. Na medida do (im)possível: família e trabalho entre as mulheres de nível
universitário. IFCH/UNICAMP. 2009. (Tese, Doutorado).
HARVEY, DAVID. Condição pós-moderna. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela
Gonçalves. São Paulo: Edições Loyola, 1992.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico de 2010.
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm. Acessado em
21/01/2011, às 14:26.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Síntese de Indicadores
Sociais
2010.
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/
indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/default.shtm. Acessado em 21/01/2011, às 18:40.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Projeção de população do Brasil
por sexo e idade: 1980-2050, revisão 2008. http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/
projecao_da_populacao/2008/default.shtm. Acessado em 21/01/2011, às 18:53.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD) 2009. Síntese de Indicadores. Rio de Janeiro. 2010.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Regiões de Influência das
Cidades (REGIC) 2007. Rio de Janeiro. 2008.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Tendências Demográficas: Uma
análise dos resultados da Sinopse Preliminar do Censo Demográfico 2000. Série Estudos e
Pesquisas Informação Demográfica e Socioeconômica, n. 6, Rio de Janeiro. 2001.

81

82

A SAÚDE NO BRASIL EM 2030

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Indicadores sociodemográficos:
prospectivos para o Brasil 1991-2030 (Oliveira, J. C. coord.). São Paulo: Arbeit Factory Editora e
Comunicação, 2006.
LESSA, CARLOS. O Rio de todos os Brasis (uma reflexão em busca de auto-estima). 2ª edição.
Rio de Janeiro: Record, capítulos 5, 8 e 11, 2001.
MACHADO, L. O. Os sistemas e redes urbanas como sistemas complexos evolutivos.
Departamento de Geografia, UFRJ. VIIº Simpósio Nacional de Geografia Urbana Iº Simpósio
Internacional Universidade de São Paulo, São Paulo. 2001
OLIVEIRA, ANTÔNIO TADEU R. A mobilidade espacial da população e as transformações no
processo produtivo no Brasil no pós-1980: o caso do Estado do Rio de Janeiro: IFCH/UNICAMP.
2009. (Tese, Doutorado).
OLIVEIRA, ANTÔNIO TADEU R. Fluxos migratórios na Região Metropolitana do Rio de Janeiro
In: Cruzando Fronteiras Disciplinares: Um panorama dos estudos migratórios. Rio de Janeiro:
Revan, 2005, v.1, pp. 349-363.
OLIVEIRA, E. X. G. de; CARVALHO, M. S. e TRAVASSOS, C. Territórios do Sistema Único de Saúde:
mapeamento das redes de atenção hospitalar. Cad. Saúde Pública, vol. 20, n. 2, Rio de Janeiro,
Mar./Apr. 2004.
OLIVEIRA, FLORIANO JOSÉ G. Reestruturação produtiva e regionalização da economia no
território fluminense. São Paulo: USP/FFLCH, 2003. (Tese, Doutorado em Geografia Humana).
PACHECO, CARLOS AMÉRICO. Fragmentação da Nação. Campinas: UNICAMP. IE, 1998. Cap 5 pp
207-266.
PATARRA, N. L. Movimentos migratórios no Brasil: tempos e espaços. Rio de Janeiro: ENCE
2003 (Textos para discussão).
PEREIRA, M. G. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan., 2000.
4ª reimpressão.
PIQUET, R. Mudança econômica e novo recorte regional no Norte Fluminense. In: ENCONTRO
NACIONAL DA ANPUR, 10, Belo Horizonte, MG. Anais. Minas Gerais: ANPUR, 2003.
SIMÕES, Celso C. S. A Transição da fecundidade no Brasil: análise de seus determinantes e as
novas questões demográficas. Brasília: Fundo de População das Nações Unidas-UNFPA, 2006.
SIMÕES, C. C. S. e OLIVEIRA, L. A. P. O processo demográfico brasileiro. In: Atlas Nacional do
Brasil Milton Santos. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

Cenário Sociodemográfico em 2022/2030 e Distribuição Territorial da População. Uso e Ocupação do Solo

APÊNDICE

A Rede Urbana e Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade
Na hierarquia urbana, considerando a diversidade dos condicionantes
físicos, econômicos e humanos, e, cada vez mais, a capacidade de desenvolver e
adotar tecnologias, as mudanças no território conformam três extratos urbanos:
as aglomerações urbanas metropolitanas e não metropolitanas, as cidades médias
e as cidades pequenas. Este quadro produz alcance e intensidade diferenciada nas
interações espaciais ao longo das redes e expressam a inserção e o papel de cada centro
na estrutura produtiva urbano-regional.
Neste sentido, a análise a seguir trata da distribuição dos deslocamentos
para internação, com a finalidade de identificar redes de atendimento hospitalar.
Do ponto de vista do planejamento governamental, para que os serviços de saúde
tenham maior eficiência no atendimento público é preciso conhecer a sua distribuição
considerando as condições de desigualdade dos municípios brasileiros (OLIVEIRA,
CARVALHO e TRAVASSOS, 2004).
Os Mapas 7 e 8 representam os deslocamentos das pessoas que buscam
atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nos mapas, os fluxos referem-se às
internações para procedimentos de média complexidade mais frequentes (Mapa 7) e as
internações para os procedimentos de alta complexidade de cardiologia intervencionista
(Mapa 8). As variáveis utilizadas para configurar as redes foram o par município de
residência - município de internação, definindo a localização do usuário e a localização
da oferta de serviço. “(...) os deslocamentos em busca de serviços especializados serão,
normalmente, mais longos do que aqueles que demandam níveis de atenção mais
simples”(OLIVEIRA, CARVALHO E TRAVASSOS, 2004, p. 2).
Para definir o nível de centralidade de cada centro, no REGIC, foram
elaborados dois indicadores, um de classe de complexidade de atendimento a saúde
e o outro de classe de volume de internação. Para o de classe de complexidade foi
considerada a frequência dos tipos de equipamentos e as especialidades informadas
pelos estabelecimentos de saúde e a combinação destas informações resultou em
uma hierarquia em seis níveis. Para o indicador de tamanho, foi utilizado o número de
internações hospitalares financiadas pelo SUS - 2005 e o resultado discriminado em seis
níveis. Os dois indicadores identificaram 1.318 cidades com complexidade e tamanho
que, combinados, estabeleceram o índice de centralidade com seis níveis de hierarquia.
Os patamares de centralidade de saúde, representados nos dois mapas,
classificam no primeiro nível as metrópoles de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) como
as de maior tamanho e complexidade no atendimento de saúde (Tabela 8). Em segundo
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lugar figuram 10 cabeças-de-rede e 1 capital regional: Brasília (DF), Manaus (AM), Belém
(PA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto
Alegre (RS) e Goiânia (GO), além de Campinas (SP). São aglomerações urbanas capazes
de fornecer um atendimento de saúde de alta complexidade.
No terceiro nível estão 10 capitais regionais com função de capital
estadual: São Luís (MA), Teresina (PI), Natal (RN), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Aracaju
(SE), Vitória (ES), Florianópolis (SC), Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS); 15 capitais
regionais como as aglomerações de Campina Grande (PB), Ilhéus – Itabuna (BA), Juiz
de Fora, Uberlândia (MG), Volta Redonda - Barra Mansa (RJ), Ribeirão Preto, Santos,
São José dos Campos, São José do Rio Preto (SP), Londrina (PR), Novo Hamburgo - São
Leopoldo (RS); os centros urbanos de Varginha (MG), Piracicaba (SP) e Santa Maria (RS),
e o centro de zona formado pela aglomeração de Jundiaí.
Tabela 08. Níveis de Centralidade de Serviços de Saúde, 2005
Hierarquia
Urbana

N° de
Municípios

Metrópole

12

Capital Regional

70

Centro Sub-Regional

164

Centro de Zona

451

Centro Local

Níveis de centralidade de saúde
1

3776

2
2

5

6

Sem
Centralidade

3

4

25

37

7

20

110

34

68

379

3

13

611

3152

10
1

1

Fonte: IBGE, Regiões de Influência das Cidades, 2007

No mapa 7 observa-se que as internações para os procedimentos de
média complexidade possuem uma configuração desigual e desenham redes de
atendimento com alcance e intensidade diversos. Os deslocamentos para internação
ocorrem dos centros menores para os maiores e os de maior hierarquia urbana e maior
centralidade são os que, via de regra, tem o maior número de ramificações, indicando
que mesmo para procedimentos mais freqüentes de média complexidade, ainda são
eles que realizam a maioria dos atendimentos hospitalares (Mapa 7).
As redes de saúde formadas pelos deslocamentos nas internações para
os procedimentos de média complexidade reforçam o papel de centros de distribuição
de serviços exercidos pelas metrópoles. Belo Horizonte (MG) registra o maior número
de ramificações, 527, oriundas dos municípios de Minas, mas também de diversos
Estados, vindo a seguir São Paulo (SP) com 508 ligações, Teresina (PI) com 485, Goiânia
(GO) com 379, Salvador com 376, Porto Alegre (RS) com 330, Campinas (SP) 294, Curitiba
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(PR) 293 e Recife (PE) 271. Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ) aparecem com 175 e 125
ligações. Alguns centros como Barreto (SP), com 455 ligações, destacam-se com uma
área de atendimento de tamanho considerável com ramificações no próprio Estado, no
sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás.
Na região Norte, as ligações são mais rarefeitas e em alguns Estados
convergem para um único centro, ocasionando longos deslocamentos para a
população, a exemplo de Boa Vista (RR) e Macapá (AP). Em todos os estados da Região
aparecem vazios que demonstram desarticulação entre o tipo de atendimento de saúde
mapeado e os municípios. No Nordeste, os nós da rede de acesso ao atendimento de
média complexidade são principalmente as capitais estaduais e os centros regionais
tradicionais da Região, mas alguns centros sub-regionais e de zona se sobressaem e
conformam pequenas redes de atendimento subordinadas a redes maiores.
A região Centro-Oeste concentra as ramificações em poucos centros
e consolida redes de atendimento importantes como a de Goiânia e Brasília, que
apresentam alcances que se estendem em direção aos estados limítrofes. Goiânia
atende a Goiás, Tocantins, Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso de Sul; a rede de Brasília
aparece mais limitada, mas atende também a Minas Gerais e Bahia. A rede de Campo
Grande (MS) e Cuiabá (MT) têm poucas ramificações nos centros de menor hierarquia,
apresentando configurações mais truncadas.
As principais redes do Sudeste, com São Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte apresentam estrutura mais hierarquizada, com centros de diversas
hierarquias atendendo os municípios menores e, portanto, com uma distribuição
melhor, ainda que algumas apresentem poucas interações como no noroeste de
Minas, no Vale da Ribeira em São Paulo e no norte do Rio de Janeiro, onde Campos dos
Goytacazes e Itaperuna (RJ) são os principais destinos das ramificações dos municípios
na região.
Na região Sul, o comportamento de cada estado é diferenciado e
Florianópolis (SC) comanda uma rede própria de atendimento. No Paraná formamse dois conjuntos de redes, o primeiro tem ligações diretas com Curitiba (PR), possui
alcance estadual e poucos centros subordinados, o segundo possui centros de diversas
hierarquias com pequenas redes fazendo o atendimento a norte e oeste do estado,
estando conectadas a Londrina, Maringá e Cascavel (PR). Santa Catarina apresenta
fluxos intensos em direção a Florianópolis e os centros de hierarquia imediatamente
inferior, como Blumenau e Joinville (SC), aparecem com baixa expressão no atendimento
hospitalar. A oeste e no litoral norte, Chapecó (SC) e Criciúma (SC) comandam pequenas
redes localizadas (Mapa 7). A rede de Porto Alegre limita-se ao Rio Grande do Sul, é mais
densa na região serrana e rarefeita na Campanha. Destacam-se, no segundo nível, as
redes comandadas por Caxias do Sul, Passo Fundo e Pelotas, entre outras.
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A análise das ligações entre as unidades observadas, ainda que limitadas
à presença do serviço oferecido, sem dimensionar o tamanho dos fluxos, demonstra
uma desigualdade na assistência, mesmo nas áreas de maior densidade, devido a
problemas como acesso e pressão sobre determinados centros.
Mapa 07. Internações hospitalares para procedimentos de média complexidade 2009

Nível de centralidade de saúde
Maior

Menor

1
2
3
4
5
6

Fluxo de 5 pessoas e mais internadas
para procedimentos de média
complexidade mais frequentes

Hierarquia dos centros urbanos
— Grande metrópole nacional
— Metrópole nacional
— Metrópole
— Capital regional A
— Capital regional B
— Capital regional C
— Centro sub-regional A
— Centro sub-regional B
— Centro de zona

Fonte: IBGE, Regiões de Influência das Cidades 2008 e MS - Sistema Único de Saúde DATASUS 2009
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O Mapa 8 complementa a análise de distribuição dos serviços de
saúde, nele configuram-se as conexões que se estabelecem nas internações para
procedimentos de alta complexidade, nesses casos, a disposição das pessoas para
fazerem um deslocamento de longa distância é maior.
Ainda que os fluxos não estejam dimensionados pelo tamanho, observase um adensamento muito forte na direção dos centros de maior hierarquia urbana,
as internações são feitas a longa distância e diretamente para as metrópoles. Segundo
Oliveira, Carvalho e Travassos (2004) a tendência é de diminuição no número de pessoas
dispostas a se deslocarem para receber o atendimento:

(...) apenas 3,0% dos pacientes internados para cirurgia cardíaca residiam em
municípios situados a mais de 60 km do centro em que se internaram, e nestes
municípios concentram-se cerca de 40,0% da população brasileira (OLIVEIRA,
CARVALHO e TRAVASSOS, 2004, p. 14).

As redes de atendimento de serviços de alta complexidade diferenciam o
país de norte a sul e, em vários estados, apresentam alcance limitado; muitos municípios
encontram-se desassistidos, sem conexões com os centros prestadores de serviço.
Observa-se que os centros regionais importantes não formam redes de atendimento
em alguns estados e, nas hierarquias mais baixas, os centros sub-regionais e os centros
de zona, que atendem outros municípios são centros de saúde especializados. Neste
aspecto, o nível de atendimento em cardiologia pode, eventualmente, configurar redes
independentes, como em Itaperuna (RJ) e Aracaju (SE), ou redes onde estes centros
sub-regionais e de zona estão ligados ao nível metropolitano e prestando serviços a
eles, como ocorre na ligação do Rio de Janeiro para Itaperuna.
Na região Norte, alguns dos centros de maior hierarquia nos seus estados
não formam rede de atendimento nos procedimentos de alta complexidade em
cardiologia, os fluxos dirigem-se, por exemplo, para Goiânia (GO) e São Paulo (SP). É o
caso de Rio Branco (AC), Manaus (AM) e Boa Vista (RR). Belém (PA), Porto Velho (RO) e
Macapá (AP) são os únicos centros de atendimento nos seus estados, com ramificações
que deixam áreas desassistidas. Macapá (AP), subordinado a Belém, configura uma
rede de alcance médio.
No Nordeste dois padrões de atendimento estão definidos, no primeiro
o centro de maior hierarquia do estado é também o único a fornecer os serviços de
cardiologia aos municípios, como ocorre no Maranhão, Piauí, Alagoas e Sergipe. No
segundo, que ocorre nos estados restantes, a primazia no atendimento é dividida com
um número pequeno de centros com hierarquia semelhante ou imediatamente inferior
ao das capitais estaduais, mas o número de redes é reduzido e sem ramificações com os
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centros de hierarquia inferior no sistema urbano. É o caso de Fortaleza (CE), Natal (RN),
João Pessoa (PB), Recife (PE) e Salvador (BA) que dividem o atendimento com Sobral,
Crato-Juazeiro do Norte (CE), Mossoró (RN), Campina Grande (PE), Caruaru e PetrolinaJuazeiro (PE-BA).
No Sudeste, os centros com condições de atendimento são em maior
número e, eventualmente, de menor hierarquia, mas as redes com mais ramificações
são comandadas pelos centros de alta hierarquia, Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), Rio
de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Os estados apresentam uma melhor proporção entre
a distribuição do atendimento hospitalar e os níveis de complexidade dos centros.
O atendimento aparece mais concentrado em São Paulo e Minas Gerais, mas todos
os estados conformam redes menores com atendimento aos municípios próximos,
como Montes Claros, Coronel Fabriciano-Ipatinga, Juiz de Fora, Governador Valadares,
Uberlândia (MG), Cachoeiro do Itapemirim (ES), Campos dos Goytacazes, Itaperuna,
Nova Friburgo, Barra Mansa/Volta Redonda (RJ), Campinas, Sorocaba, São José do Rio
Preto, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Santos, Presidente Prudente (SP) e outros.
Na região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul possuem as
maiores redes comandadas pelas metrópoles de Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS), e por
Florianópolis (SC) capital regional. As redes comandadas por centros intermediários e
com papel regional consolidado como Maringá, Londrina, Cascavel, Campina Grande
do Sul, Pato Branco (PR), Joinville, Xanxerê (SC), Caxias do Sul, Lajeado, Passo Fundo,
Novo Hamburgo/São Leopoldo (RS) e outros trazem maior equidade ao atendimento
de alta complexidade, mas percebe-se ainda desassistência em algumas áreas dos
estados (Mapa 8).
Ainda com relação ao Mapa 8, em Goiânia (GO) a proximidade com
Brasília (DF) poderia estar limitando a atuação da metrópole, contudo, o que se verifica
é uma convergência bem intensa dos fluxos para internações e Brasília com uma
rede de amplitude modesta. Num outro patamar ocorrem ramificações em centros
intermediários como Anápolis e Rio Verde (GO), este último, classificado como centro de
zona, apresenta apenas duas ligações com os municípios de Cachoeira Alta e Jataí (GO).
No Mato Grosso, o padrão de atendimento feito por um único centro
repete-se e Cuiabá presta o atendimento estadual, enquanto no Mato Grosso do Sul,
Campo Grande e Dourados, dividem a assistência no Estado.
Quando se analisa a rede de atendimento de alta complexidade em
cardiologia constata-se que são muito poucos os centros de zona com internações
hospitalares, exceto a aglomeração de Jundiaí (SP) com nível de centralidade 3 em
atendimento de saúde, além de Votuporanga (SP) e Arapongas (PR). Outros 624 centros
locais, com níveis de centralidade em saúde 5 e 6 também não foram representados
no mapa de procedimentos de alta complexidade de cardiologia intervencionista em
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virtude de efetuarem atendimentos básicos e não registrarem fluxos de internações
(IBGE, 2008).
Verifica-se, no Sudeste e Sul, que o número de centros de atendimento
e a população assistida são desiguais em relação às outras regiões. Se a orientação é
a de estabelecer atendimento de acordo com as necessidades de saúde populacional,
a atuação das políticas deve refletir a necessidade de saúde da população e não a
distância do serviço. Assim, no sentido de distribuir mais eqüitativamente o atendimento
hospitalar, os resultados indicam que é preciso estabelecer diferenças nas redes de
atendimento, “de forma a intervir na estrutura de oferta dos centros e incentivar a
presença de determinados atendimentos que desonerariam as metrópoles em relação
às internações”. (OLIVEIRA, CARVALHO e TRAVASSOS, 2004, p. 14).
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Mapa 08. Internações hospitalares para procedimentos de alta complexidade 2009

Nível de centralidade de saúde
Maior

Menor

1
2
3
4
5
6

Fluxo de pessoas internadas para
procedimentos de alta complexidade

Hierarquia dos centros urbanos
— Grande metrópole nacional
— Metrópole nacional
— Metrópole
— Capital regional A
— Capital regional B
— Capital regional C
— Centro sub-regional A
— Centro sub-regional B
— Centro de zona

Fonte: IBGE, Regiões de Influência das Cidades 2008 MS — Sistema Único de Saúde DATASUS 2009
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ANEXOS
Quadro 01. Procedimentos de alta complexidade de cardiologia intervencionista
CÓDIGO

NOME

0406030014

AngioplasƟa coronariana

0406030022

AngioplasƟa coronariana c/ implante de dupla prótese intraluminal arterial

0406030030

AngioplasƟa coronariana c/ implante de prótese intraluminal

0406030049

AngioplasƟa coronariana primaria (inclui cateterismo)

0406030057

AngioplasƟa de aorta / artéria pulmonar e ramos / veias (c/ cateter)

0406030065

AngioplasƟa em enxerto coronariano

0406030073

AngioplasƟa em enxerto coronariano (c/ implante de prótese)

0406030081

Atrioseptostomia c/ cateter balão

0406030090

Fechamento percutâneo do canal arterial / İstulas arteriovenosas c/ liberação de coils

0406030103

ReƟrada de corpo estranho de sistema cardiovascular por técnicas hemodinâmicas

0406030111

ValvuloplasƟa aórƟca percutânea

0406030120

ValvuloplasƟa mitral percutânea

0406030138

ValvuloplasƟa pulmonar percutânea

0406030146

ValvuloplasƟa tricuspide percutânea
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Quadro 02. Procedimentos de média complexidade mais frequentes

CÓDIGO

NOME

0310010039

Parto normal

0303140151

%

%
Acumulada

11,44

11,44

Tratamento de pneumonias ou influenza (gripe)

7,89

19,33

0411010034

Parto cesariano

5,49

24,82

0303170093

Tratamento em psiquiatria (por dia)

4,38

29,20

0303010061

Tratamento de doenças infecciosas e intesƟnais

4,14

33,34

0303140046

Tratamento das doenças crônicas das vias aéreas inferiores

3,17

36,51

0303060212

Tratamento de insuficiência cardíaca

2,55

39,09

0411020013

Curetagem pós-abortamento / puerperal

1,85

40,90

0301060088

DiagnósƟco e/ou atendimento de urgência em clinica
medica

1,60

42,05

0303040149

Tratamento de acidente vascular cerebral AVC (isquêmico ou
hemorrágico agudo)

1,54

44,05

0303100044

Tratamento de intercorrências clínicas na gravidez

1,44

45,49

0305020013

Tratamento da pielonefrite

1,38

46,87

0304100013

Tratamento de intercorrências clínicas de paciente
oncológico

1,31

48,18

0407030026

Colecistectomia

1,18

49,36

0407040102

HernioplasƟa inguinal / crural (unilateral)

1,16

50,52

0303030038

Tratamento de diabetes mellitus

1,15

51,67

0303060107

Tratamento de crise hipertensiva

1,13

52,81

Nota: Procedimentos responsáveis por mais de 1 % das internações no ano (52,8%) do total de internações
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Quadro 03. Variáveis
codmun_res

Código (6 dígitos) do município de residência

mun_res

Município de residência

codmun_hosp

Código (6 dígitos) do município de internação

mun_hosp

Município de internação

FLUXO

N° de autorizações de internação hospitalar
AIH pagas (pode ser maior do que o número de internações)

DISTANCIA_KM

Distância entre os municípios

TOT1

Total de AIH do município de origem

TOT2

Total de AIH do município de desƟno
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