
Interiorização de médicos baseada na teoria dos lugares centrais. 

 

O trabalho se propõe a explicar a presença e o número de médicos nos municípios brasileiros  
- considerando também suas especialidades - a partir das variáveis econômicas e sociais dos 
municípios e, ainda, dos recursos e equipamentos físicos ligados à saúde presentes nesses 
municípios. Para tanto, a investigação utiliza um modelo econométrico com dados em cross-section 
oriundos de duas fontes principais: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e DataSus, 
banco de dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde.  

A ideia do trabalho se baseia na teoria dos lugares centrais desenvolvida pela economia 
regional que hierarquiza os centros urbanos, considerando a infra-estrutura de serviços existente em 
cada centro urbano para identificar os centros de referência regional. Assim, o modelo construído e 
seus resultados permitirão descrever a presença de médicos e suas especialidades para cada 
município, a partir da análise das variáveis explicativas - população, renda, infra-estrutura de 
equipamentos e outras a serem definidas. O trabalho se encontra na fase de consolidação da base de 
dados e início de seu processamento. 
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