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RESUMO 
Este trabalho tem como intuito estudar a composição do valor do atendimento no Sistema Único 
de Saúde cobrado de usuários de plano de saúde suplementar como forma de contribuição no 
desenvolvimento de estudos que possam impactar na formação de preço dos planos de saúde. 
Foram utilizados dados disponibilizados pelo DataSUS selecionando as variáveis por 
significância de acordo com a literatura. Para este estudo o modelo estatístico escolhido foi o 
de Regressão Logística Binária, que demonstrou grande acurácia para algumas faixas de 
valores, mas conforme ocorre o aumento dos valores de atendimento menor torna-se sua 
eficácia, o que pode significar a necessidade de um aumento de variáveis de estudo ou uma 
maior consistência nas bases disponibilizadas. 
Palavras-chave: Ressarcimento SUS, saúde suplementar, Sistema Único de Saúde, regressão 
logística binária, econometria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ABSTRACT 
This work aims to study the composition of the value of care in the Unified Health System 
charged to users of supplementary health plans as a way of contributing to the development of 
studies that may impact on the formation of price of health plans. Data provided by DataSUS 
were used, selecting the variables by significance according to the literature. For this study, the 
statistical model chosen was the Binary Logistic Regression, which showed great accuracy for 
some ranges of values, but as the increase in service values occurs, its effectiveness becomes 
smaller, which may mean the need for an increase in study variables or greater consistency in 
the available databases. 
Keywords: SUS reimbursement, supplementary health, Unified Health System, binary logistic 
regression, econometrics. 
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1.  INTRODUÇÃO  

No Brasil, quando falamos em sistema de saúde, temos uma bipartição: o sistema 

público, comandando em diferentes níveis pelas esferas federais, estaduais e municipais 

compondo o Sistema Único de Saúde (SUS); e o mercado suplementar, composto pelas 

operadoras de planos de saúde e demais entidades autorizadas pela Agência Nacional de Saúde 

(ANS), órgão regulador do mercado de saúde suplementar, a comercializar estes serviços. 

Apesar de aparentemente apartados, o sistema privado também é parte integrante do SUS do 

ponto de vista de compartilhamento de dados médico-hospitalares, de transações financeiras e 

complementação de serviços prestados. 

O Sistema Único de Saúde foi oficialmente criado na Constituição Federal 

Brasileira de 1988, e foi considerado um grande avanço na descentralização das obrigações do 

Ministério da Saúde, estabelecendo a saúde como um direito de todos, não somente daqueles 

que tinham registro junto ao ministério do trabalho. Constituído pelos princípios basilares de 

universalidade, integralidade e equidade o SUS é um dos maiores sistemas de saúde pública do 

mundo e único em sua abordagem ao materializar uma nova concepção de saúde, ao abordar o 

conceito de medicina preventiva como responsabilidade do Estado e não somente o tratamento 

de doenças e seus agravos (PAIM, 2019). Os recursos que custeiam o sistema advêm de tributos 

recolhidos pelas três esferas e de percentuais sobre as receitas efetivas, definidos em Emendas 

Constitucionais (BRASIL, ANS 2021). 

Quanto ao mercado de saúde no Brasil sua consolidação começou em meados de 

1950, com participantes dos setores de indústria e serviço oferecendo seguro saúde para seus 

funcionários (ALBUQUERQUE et al, 2008). Quando falamos em mercados de saúde podemos 

ter diferentes tipos, sendo um deles o mercado suplementar, como é o caso do atual mercado de 

saúde no Brasil. Em estudos realizados pela Organização de Cooperação para o 

Desenvolvimento Econômico (Organization for Economic Co-Operation and Development, 

OECD) criou-se uma tipologia para definir os tipos de mercado de saúde de acordo com o 

modelo de sistema de saúde pública praticados pelo país e a função que os seguros privados 

exercem, identificando quatro possibilidades: primário ou principal, substitutivo, 

complementar e suplementar (Cordeiro et al, 2008). Para fins deste trabalho o que nos interessa 

é somente a definição de mercado suplementar, pois são aqueles em que as coberturas são 

duplicadas, ou seja, tem-se acesso às mesmas coberturas tanto no atendimento público quanto 

no privado. Mesmo com o desenvolvimento cada vez maior do mercado somente em 1998, com 
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a criação da Lei nº 9.656/98, conhecida atualmente como a Lei dos Plano de Saúde e um dos 

maiores marcos regulatórios do setor, foi criada a autarquia que regulamenta o mercado como 

um todo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, criada em 2000. 

Devido a universalidade do SUS não é vedada ou restringida a utilização dele por 

beneficiário de planos de saúde, por este motivo a Lei nº 9.656/98 regulamenta, em seu artigo 

32, o ressarcimento ao SUS homologando que as operadoras de saúde devem ressarcir o sistema 

caso seus segurados o utilizem, e os tratamentos ou procedimentos realizados não careçam de 

cobertura contratual (BRASIL, 1998). Esta cobrança ocorre quando o consumidor/beneficiário, 

contratante ou dependente, do plano de saúde utiliza o SUS e, por ser um sistema integrado 

com o privado, informações são cruzadas em processo de identificação e verificação para 

constatar se o utilizador teria cobertura para o procedimento em seu contrato ou se a utilização 

do SUS é “justificada”, após essa série de verificações de dados, é gerado um Aviso de 

Beneficiário Identificado (ABI) (ANS. 2021). 

O ABI contém diversas informações referentes ao atendimento, desde o tipo de 

atendimento até o código internacional de doença atribuído ao paciente durante o 

procedimento/consulta, o que nos possibilita levantar algumas questões epidemiológicas.  

Este estudo é de extrema importância devido ao caráter do nosso sistema de saúde 

complementar, em que o setor privado também utiliza dos serviços do setor público e a 

regulação referente ao ressarcimento até recentemente tinha dubio entendimento e grande parte 

dos valores que deveriam ser ressarcidos pelas operadoras de plano de saúde não foram 

repassados devido a crença de que o Ressarcimento ao SUS seria inconstitucional. Com a 

decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal de reconhecer a constitucionalidade do 

ressarcimento SUS, em sete de fevereiro de 2018, os valores que anteriormente não eram pagos 

ou estão aguardando devido a contestações por parte das operadoras correm o risco de serem 

pagos, o que afeta diretamente as provisões das operadoras de saúde e principalmente os fundos 

de recursos do SUS, que terá uma recuperação mais acentuada, gerando um aumento do 

recolhimento das receitas governamentais. 

O objetivo deste trabalho é averiguar quais fatores, dentre os fornecidos pelos ABIs, 

impactam diretamente no Valor de Atendimento do Ressarcimento ao SUS.   Ao observarmos 

como estas variáveis se relacionam com o Valor de atendimento do Ressarcimento teremos um 

amplo leque de possibilidades para futuras análises mais detalhadas, tais como para quais sexos, 
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setores industriais e tipos de doenças devemos voltar ações preventivas e quais são os maiores 

fatores agravantes no valor do atendimento. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. MARCO REGULATÓRIO: ARTIGO 32 DA LEI 9.656 DE 1998  

A Lei 9.656 de 1998 juntamente com a Medida Provisória 2.177-44 (originalmente 

MP 1.665), além da Lei 9.961 de 2000 (criação da ANS) e a Lei 10.185 de 2001, que instituiu 

a figura da seguradora especializada em saúde, segundo Montone (2004) e Pereira Filho (2004), 

formam o marco legal da regulação. Conhecida como a lei dos planos de saúde, a Lei 9.656/98 

regula especificamente a atividade privada na área da saúde, e na dimensão econômico 

financeira da regulação define as condições de ingresso, de operação e de saída do setor e exige 

constituição de reservas e garantias, pretendendo dar segurança ao consumidor garantindo o 

cumprimento dos contratos e a capacidade econômico e financeira das operadoras para cumpri-

los, além de assegurar a transparência e competitividade do setor (MONTONE, 2004). 

Em seu artigo 32 trata sobre a restituição de valores devidos à utilização do SUS 

por beneficiários de planos de saúde para procedimentos que tenham cobertura contratual pelas 

operadoras de saúde. A restituição de valores devidos ao SUS pelas operadoras de planos de 

saúde é denominada de Ressarcimento ao SUS. De acordo com o artigo 32 da Lei número 9.656 

de 1998: 

“Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo 

com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, 

prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou 

contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.” 

BRASIL, 1998 

Desta forma, o ressarcimento ao SUS passa a ser uma obrigação legal das 

operadoras de planos de saúde remeter ao SUS os gastos incorridos ao acolher uma pessoa 

detentora de um plano de saúde privado (OLIVEIRA, 2018). Apesar da lei 9.656/98 ter sido 

promulgada há mais de 20 anos, a ANS ainda encontra resistência no pagamento dos valores 

devidos, graças à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) número 1931, que foi julgada 

improcedente em fevereiro de 2018. 

Com a edição da redação do artigo 32 pela Medida Provisória 2.177-44/2001 e a 

Lei 12469/2011 o ressarcimento ao SUS foi bem delimitado, estipulando condições claras tanto 
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para a operadora quanto para o SUS de quais as informações necessárias para averiguação e 

emissão do ABI para as operadoras. 

2.2. RESSARCIMENTO AO SUS 

O início do recolhimento do ressarcimento ao SUS foi em 1999 e os registros dos 

atendimentos para o ressarcimento ao SUS se dão através do atendimento gerado por 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e a Autorização de Procedimentos Ambulatoriais 

(APAC) (BRASIL, 2019), facilitando a identificação do beneficiário do plano de saúde na base 

de dados dos beneficiários de plano de saúde. 

O processo de identificação do beneficiário é realizado periodicamente pelo 

Departamento de Informática do SUS (DATA-SUS) que encaminha a ANS as bases das AIHs 

e APACs atendidas e pagas pelo SUS. A partir disso, a ANS realiza o chamado batimento, que 

é o cruzamento dos dados com o Sistema de Informação dos Beneficiários (SIB), gerando 

posteriormente os lotes de Avisos de Beneficiário Identificado (ABIs) para notificar as 

operadoras de planos de saúde. 

Com a universalização da proteção à saúde, não somente com o SUS mas 

mundialmente, houve forte ampliação dos gastos para o conjunto das economias desenvolvidas, 

que passaram de 2% a 3% do PIB ao final dos anos 40, para entre 6% e 10% do PIB, ao final 

dos anos 70 (CARPINTÉRO, 1999). De acordo com o Boletim de Informações sobre o 

Ressarcimento SUS (ANS, 2021) desde o início das cobranças de ressarcimento foram cobrados 

R$ 6,84 bilhões, equivalente a 4.436.248 atendimentos realizados no SUS, o que nos dá uma 

amostra sobre a grande procura dos beneficiários de planos de saúde pela saúde pública, e a 

importância de promover estudos que investiguem esta procura.  

Segundo Silva (2021) e ANS (2019) diante dos inúmeros procedimentos realizados 

e identificados para a cobrança de valores a serem ressarcidos, é importante reforçar que, nem 

todos os procedimentos realizados no SUS por beneficiários de planos de saúde são cobrados 

às operadoras, pois são procedimentos que não constam no rol da ANS, ou não fazem parte do 

contrato aos quais os beneficiários estão vinculados, entre outros motivos, como a cobrança 

indevida. 

A gestão de custos em qualquer tipo de organização é útil e proporciona ao 

administrador uma visão mais acurada e ampliada da realidade financeira, já que permite olhar 

por outro ângulo como são gastos os recursos disponíveis, permitindo identificar os exageros e 
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destinar os recursos na quantidade certa para serem aplicados nas atividades mais necessárias 

(ALMEIDA et al, 2009), este fato ilustra a importância de se entender variáveis que afetem 

estes gastos, promovendo uma melhor gestão e entendimento desses fatores para as devidas 

tomadas de decisões. A saúde é uma área bastante complexa, composta por vários tipos de 

procedimentos e atividades, o que torna a sua administração uma tarefa desafiadora 

(BOAVENTURA, 2019). Ainda sobre a gestão de custos, a título de exemplo que podemos 

generalizar, segundo Khlangwiset (2010) ao compreendermos melhor os custos e a eficácia de 

certos tratamentos podem ajudar os formuladores de políticas governamentais para otimizar a 

alocação de recursos, principalmente em condições de escassez. 

A gestão financeira na saúde, seja em um hospital ou outro serviço, requer um 

planejamento de acordo com as particularidades do segmento, com metas e estratégias viáveis 

para alcançá-las conforme Boaventura (2019), ainda contamos com a limitação dos recursos 

utilizados na prestação da atenção médica e a demanda crescente das necessidades de saúde, 

que justificam estudos e práticas nesta área (DALLORA & FORSTER, 2008). 

Estudos como os de Nascimento (2020) que explora os custos de produção em 

ortopedia e os custos do Ressarcimento ao SUS, os de Aguiar & Souza (2018) que aborda o 

perfil de utilização do Sistema Único de Saúde por portadores de planos e Scatena (2004) sobre 

análise do perfil de utilização do Sistema Único de Saúde segundo o período da Contratação 

dos planos ressaltam a necessidade e a busca por entender, por diferentes óticas, fatores que 

interferem no diretamente no Ressarcimento ao SUS. 

3. METODOLOGIA 

Utilizando as bases de dados “Dados do Ressarcimento ao SUS por Operadora de 

Planos de Saúde” e “Dados do Ressarcimento ao SUS por Beneficiário Identificado e ABI” 

referentes ao ano de 2019, se dará o início a etapa de modelagem, que consiste na identificação 

das variáveis mais relevantes na determinação do valor do atendimento realizado no SUS. A 

variável valor de atendimento, considerada a variável dependente deste estudo, foi segregada 

em faixas, sendo assim transformada em uma variável qualitativa. O modelo para avaliação dos 

dados é uma regressão logística multinominal, que tem por objetivo estimar não os valores 

previstos da variável dependente, mas sim a probabilidade de ocorrência do evento em estudo 

para cada observação (FÁVERO 2017). 
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3.1. BASE DE DADOS 

O presente trabalho utilizará os dados do “Dados do Ressarcimento ao SUS por 

Operadora de Planos de Saúde” e “Dados do Ressarcimento ao SUS por Beneficiário 

Identificado e ABI” disponibilizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

através do Portal Brasileiro de Dados Abertos. A ANS disponibiliza dados sobre as ocorrências 

de utilização do SUS por indivíduos beneficiários de planos de saúde privados, em âmbito 

nacional, os arquivos têm periodicidade mensal com periodicidade de atualização trimestral. 

No momento da elaboração do presente trabalho, há dados disponíveis de janeiro/2001 a 

06/2022. 

Podemos segmentar os dados em cinco grandes categorias: variáveis relacionadas 

à caracterização do indivíduo, do plano contratado, do estabelecimento, do atendimento 

realizado e da operadora de saúde.  

Individuo: UF do beneficiário, sexo do beneficiário e faixa etária. 

Plano: Contratação do plano, abrangência do plano, tipo de contratação e 

segmentação do plano. 

Estabelecimento: UF do estabelecimento, município do estabelecimento, esfera do 

estabelecimento e natureza do estabelecimento; 

Atendimento: Tipo de atendimento, especialidade, código do procedimento, 

código CID, dias de permanência internado.  

Operadora: Modalidade da Operadora e Situação da Operadora no momento do 

atendimento. 

Os grupos citados acima contêm as variáveis a serem utilizadas para estudo. A partir 

de seu agrupamento também teremos uma separação por “Variáveis da Literatura” e “Variáveis 

de Controle”. Variáveis da Literatura são aquelas em que há antecedentes literários de que são 

variáveis explicativas de peso, enquanto as Variáveis de Controle que podem influenciar de 

alguma maneira as variáveis dependentes e independentes, mas necessariamente são essenciais 

para este. 

As variáveis utilizadas para estudo estão listadas abaixo: 
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Tabela 1: Variáveis utilizadas 

Variável Descrição Embasamento Literário 

MODALIDADE_OPERADORA  Tipo de operadora   

SITUACAO_OPERADORA 

Informa se a operadora até o 

momento do presente estudo 

estava com o cadastro ativo ou 

inativo na ANS   

TIPO ATENDIMENTO Descreve o tipo de atendimento 

realizado no SUS 

Ribeiro et al (2006) 

Scatena (2004) 

CONTRATACAO_PLANO 

 Informa a época de contratação 

do plano, se posterior ou 

anterior à Lei 9.656/98 Scatena (2004) 

ABRANGENCIA_PLANO 
Abrangência geográfica do 

plano do beneficiário  Novais et al (2010) 

TIPO_CONTRATACAO 
Tipo de contratação do plano de 

saúde Novais et al (2010) 

SEGMENTACAO_PLANO 

Informa qual segmento 

hospitalar foi contratado e quais 

coberturas contém desta 

contratação Novais et al (2010) 

SEXO 
Identifica o sexo do beneficiário 

Silva et al (2011). 

Ribeiro et al (2006) 

FAIXA_ETARIA 

Agrupamento dos beneficiários 

segundo faixa etária 

determinada pela ANS 

Silva et al (2011). 

Ribeiro et al (2006) 

ESPECIALIDADE 

Especialidade médica 

informada no momento do 

procedimento Scatena (2004) 

CLASS_CID 

Agrupamento criado segundo 

capítulos do Código 

Internacional de Doenças 

homologado e utilizado por 

países pertencentes a OMS 

Ribeiro et al (2006) 

Scatena (2004) 

Novais et al (2010) 

VL_ATENDIMENTO 

Valor do 

procedimento/atendimento 

realizado no estabelecimento de 

atendimento   

Fonte: elaborado pela autora 
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3.1.1 TRATAMENTO DE DADOS  

 

Para realização deste estudo foram criadas categorizações para as variáveis. A base 

original continha um total de 535.070 observações. Foram excluídas 100.398 observações que 

não continham dados para as variáveis de estudo, permanecendo 434.672 observações finais. A 

variável ESPECIALIDADE recebeu tratamento diferenciado, pois seus “valores perdidos” não 

eram descritos desta maneira no dicionário de dados, e como tínhamos 270.040 observações 

vazias, 59,45% da base tratada, o que podemos considerar um valor desmedido para exclusão, 

sendo assim essas observações vazias foram agrupadas como “Outras Especialidades". 

Foi criada uma variável para cada capítulo dos Códigos Internacionais de Doenças 

conforme os capítulos do CID-10, exibidos na tabela abaixo, transformando os intervalos dos 

códigos em variáveis. 

Tabela 2: classificação e padronização dos Códigos Internacionais de Doenças 

Capítulo Códigos Título Grupo 

I A00-B99 Algumas doenças infecciosas e parasitárias. 
Categoria de 

Referência 

II C00-D48 Neoplasmas (tumores). D_NEOPLASIA 

III D50-D89 
Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns 

transtornos imunitários. D_SANGUE 

IV E00-E90 Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. D_METAB 

V F00-F99 Transtornos mentais e comportamentais. D_TMENTAIS 

VI G00-G99 Doenças do sistema nervoso. D_SNERVOSO 

VII H00-H59 Doenças do olho e anexos. D_OLHOS 

VIII H60-H95 Doenças do ouvido e da apófise mastoide. D_OUVIDOS 

IX I00-I99 Doenças do aparelho circulatório. D_SCIRC 

X J00-J99 Doenças do aparelho respiratório. D_SRESP 

XI K00-K93 Doenças do aparelho digestivo. D_SDIGEST 

XII L00-L99 Doenças da pele e do tecido subcutâneo. D_PELE 

XIII M00-M99 Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo. D_SOSTEOM 

XIV N00-N99 Doenças do aparelho geniturinário. D_APGEN 

XV O00-O99 Gravidez, parto e puerpério. D_GRAVID 

XVI P00-P96 Algumas afecções originadas no período perinatal. D_AFPERINAT 
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XVII Q00-Q99 
Malformações congênitas, deformidades e anomalias 

cromossômicas. D_MAFORMCONG 

XVIII R00-R99 
Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e 

de laboratório, não classificados em outra parte D_ACHLAB 

XIX S00-T98 
Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências 

de causas externas. D_CAUSASEXT 

XX V01-Y98 Causas externas de morbidade e de mortalidade. D_MOTVATEND 

XXI Z00-Z99 
Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com 

os serviços de saúde.  

XXII U00-U99 Códigos para propósitos especiais.  

Fonte: Elaborada pela autora 

Quanto a variável dependente, valor de atendimento, para melhor compreensão e 

devido ao comportamento dos dados, foi dividida em 5 faixas, o que acarretou a criação da nova 

variável dependente faixa valor de atendimento, conforme abaixo: 

Tabela 3: faixas de valor de atendimento SUS 

Valor de atendimento  

(valor de atendimento em R$) 

0( ) ≤ Faixa_00 < 202.50( ) 

202.50( ) ≤ Faixa_01 < 452.25( ) 

452.25( ) ≤ Faixa_02 < 1121.97( ) 

1121.97( ) ≤ Faixa_03 < 2593.50( ) 

2593.50( ) ≥ Faixa_04   

 

Fonte: elaborada pela autora 

Quanto a padronização da variável explicativa faixa etária havia dados em sua 

descrição que não correspondiam aos disponibilizados no dicionário de dados das bases da 

ANS, sendo assim foram consideradas como missing values e não fizeram parte do estudo. 

3.1.2 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

Para melhor compreensão dos dados utilizados, a seguir apresenta-se suas 

estatísticas descritivas das principais variáveis. Apresenta-se estatísticas descritivas para 

variáveis quantitativas como valor do atendimento e dias de permanência internado, e a tabela 

de frequência percentual para as demais variáveis qualitativas. 
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Variáveis relacionadas à categorização do indivíduo:  

Figura 1: Gráfico Sexo do Beneficiário 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Figura 2: Gráfico Faixa Etária 

 

Fonte: elaborado pela autora 

Variáveis relacionadas à operadora de saúde:  
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Figura 3: Gráfico Modalidade da Operadora

 

Fonte: elaborado pela autora 

Figura 4: Gráfico Situação da Operadora 

 

Fonte: elaborado pela autora 

Variáveis relacionadas à categorização do plano:  

Figura 5: Gráfico Modalidade de Contratação do Plano 
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 Fonte: elaborado pela autora 

 

Figura 6: Gráfico Tipo de Contratação do Plano 

 

Fonte: elaborado pela autora 

Figura 7: Gráfico Tipo de Plano 
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Fonte: elaborado pela autora/ 

Figura 8: Gráfico Época de Contratação do Plano 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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Variáveis relacionadas à categorização do atendimento: 

Figura 9: Gráfico Tipo de Atendimento 

 

Fonte: elaborado pela autora 

Tabela 4: estatísticas descritivas especialidade 

ESPECIALIDADE   

Cirurgia 15.3% 
Clínica Médica 11.8% 
Obstetrícia 6.6% 
Outras Especialidades 59.7% 
Pacientes Sob Cuidados Prolongados 0.1% 
Pediatria 4.0% 
Psiquiatria 0.9% 
Psiquiatria Em Hospital Dia 1.2% 
Reabilitação 0.4% 

Tisiologia 0.0% 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Tabela 5: estatísticas descritivas classificação códigos internacionais de doenças 

CLASSIFICAÇÃO CÓDIGOS INTERNACIONAIS DE DOENÇAS   

Doenças infecciosas e parasitarias 2.3% 

Neoplasias 42.2% 

Doenças do sangue 0.4% 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 0.9% 

Transtornos mentais e comportamentais 1.4% 

Doenças que acometem o sistema nervoso central e periférico 1.3% 

Doenças dos olhos e órgãos anexos 3.0% 

Doenças dos ouvidos e da apófise mastóide 6.0% 
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Doenças do sistema circulatório 3.5% 

Doenças do sistema respiratório 3.1% 

Doenças do sistma digestivo 3.3% 

Doenças de pele 1.0% 

Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo 0.9% 

Doenças do aparelho geniturinário 3.5% 

Gravidez, parto e puerpério 7.7% 

Afecções originadas no período perinatal 0.0% 

Malformações congênitas e anomalias cromossomáticas 0.8% 

Sintomas, sinais e exames (achados laboratoriais) 0.8% 
Causas externas: Divisão de interesses para áreas como Medicina Legal, Urgência e Emergência, 
Toxicologia, Traumatologia e outras 5.3% 

Causas externas de mortalidade e morbidade 0.0% 

Motivos do atendimento 12.3% 

Códigos especiais 0.0% 
Fonte: elaborado pela autora 

Tabela 6: estatísticas descritivas valor de atendimento 

ESTATISTICAS FAIXAS 
VALORES DE ATENDIMENTO Mínimo p25 Média Mediana p75 Máximo 

Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
Variação 

VALOR ATENDIMENTO 100,00 202,50 1.246,89 452,25 1.126,50 174.703,19 3.595,46 2,88 

VALOR ATENDIMENTO FX_00 100,00 119,63 125,75 119,63 119,63 202,48 17,67 0,14 

VALOR ATENDIMENTO FX_01 202,50 208,38 270,03 247,88 303,66 452,23 65,39 0,24 

VALOR ATENDIMENTO FX_02 452,25 485,33 711,68 693,93 897,63 1.121,94 215,18 0,30 

VALOR ATENDIMENTO FX_03 1.122,00 1.200,00 1.651,66 1.593,98 2.014,62 2.592,76 453,43 0,27 

VALOR ATENDIMENTO FX_04 2.593,50 3.285,00 7.078,29 3.856,50 7.456,81 174.703,19 9.385,75 1,33 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

3.2. MODELAGEM 

Para verificação e validação a base de dados foi repartida em duas, 70% das 

observações serão utilizadas para a criação do modelo e 30% para controle e confirmação do 

modelo criado. O STATA ® Statistical Software foi utilizado como recurso computacional para 

o devido tratamento dos dados e modelagem estatística/econométrica. Ao transformar a varável 

dependente em categórica iremos utilizar o modelo de regressão logística binária para estudar 

o comportamento da variável dependente valor de atendimento em relação às demais 

explicativas adotadas. Para melhores efeitos de cálculo a regressão foi feita utilizando-se o 

processo de stepwise, que eliminou todas as variáveis não significativas no estudo tendo em 

vista um p-valor de 5% de significância. 
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Segundo Figueira (2006) e Brocco (2006), endossados por Fávero (2017) o 

principal objetivo da regressão logística binária é estudar a probabilidade de ocorrência de um 

evento definido por Y que se apresenta de forma qualitativa dicotômica, sendo Y=1 a ocorrência 

do evento e Y=0 a não ocorrência do evento. Segundo Fávero (2017) a regressão logística 

binária tem como objetivo principal estudar a probabilidade de ocorrência de determinado 

evento que se apresenta de forma qualitativa dicotômica, com base no comportamento das 

variáveis explicativas.  Abaixo a expressão da regressão: 

𝑍 = 𝛼 + 𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑋 + ⋯ + 𝛽 𝑋  

Neste modelo Z é um logito, ou seja, não representa a variável dependente e o 

objetivo é definir a expressão da probabilidade 𝑝  de ocorrência do evento de interesse em 

função dos parâmetros estimados para cada variável explicativa. Utilizando-se o conceito de 

“chances” podemos escrever a probabilidade de ocorrência do evento da seguinte forma: 

𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑜𝑑𝑑𝑠) =  
𝑝

1 − 𝑝
  

 

A regressão logística binária define Z como o logaritmo natural da chance, de modo 

que: 

𝑙𝑛
𝑝

1 − 𝑝
=  𝑍  

 

Ao realizarmos algumas operações matemáticas podemos deduzir a expressão geral 

da probabilidade estimada de ocorrência de um evento que se apresenta na forma dicotômica 

para uma observação i da seguinte forma: 

𝑝 =  
1

1 + 𝑒 ( . . ⋯ . )
 

Ao observarmos a expressão acima podemos que o que a regressão logística estima 

é a probabilidade de ocorrência do evento em estudo para cada observação. 

Para fins de melhor adequação do modelo foram retiradas todas as variáveis com 

parâmetros estatisticamente não significativos, por meio de procedimento computacional.  
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4.  RESULTADOS 

Foi realizada uma regressão logística binária para cada faixa de valor de 

atendimento, para termos uma melhor visão da relação de cada faixa com as variáveis 

explicativas selecionadas para estudo. Foram criadas dummies para as variáveis abaixo e sua 

categoria base (valores = 1) encontra-se ao lado. 

 

Tabela 7: categorias bases dummies 

Variável Categoria Base Dummy, 

MODALIDADE_OPERADORA Medicina em Grupo 

SITUACAO_OPERADORA Ativa 

TIPO ATENDIMENTO APAC 

CONTRATACAO_PLANO Pós Lei 9.656 

ABRANGENCIA_PLANO GP_Municipios 

TIPO_CONTRATACAO Coletivo_Empresarial 

SEGMENTACAO_PLANO Hos_e_Amb 

SEXO Feminino 

FAIXA_ETARIA 60_64anos 

ESPECIALIDADE Outras_Espec 

CLASS_CID Doenças Infect Parasit 

Fonte: elaborado pela autora 

Para a variável dependente Faixa_00, que abrange valores de atendimento variando 

entre R$0 e R$ 202,49 reais, a chance de que um atendimento/procedimento esteja nesta faixa 

de valores será definido de acordo com os valores de cada coeficiente. Os coeficientes de maior 

impacto nas chances de aumento desta faixa de valor de atendimento são doenças de achados 

laboratoriais (1.58 ou 158%), afecções originadas no período perinatal (1.81 ou 181%), doenças 

do sistema osteomuscular (1.77 ou 177%), doenças da gravidez (2.85 ou 285%), neoplasias 

(1.63 ou 163%), doenças de sangue (1.48 ou 148%), doenças do sistema nervoso (1.49 ou 

149%) e doenças do ouvido (1.34 ou 134%). Já ao observarmos os coeficientes de maior 

impacto na diminuição das chances desta faixa de atendimento seria o uma pessoa ser do sexo 

masculino (-2.09 ou -209%), necessite da especialidade de cirurgia (-2.87 ou -287%) ou 

obstetrícia (-3.11 ou -311%). 
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Ao realizar a análise de sensibilidade do modelo podemos verificar que para a 

Faixa_00 o modelo proposto está bem ajustado como pode ser visto a seguir, com uma 

sensitividade de mais de 80%, o que podemos considerar como uma alta taxa de previsão do 

evento em si, e com uma correta classificação global de 84,22%.  

Outro fator importante que indica o bom ajuste do modelo seria a curva ROC 

(Receiver Operating Characteristic), em que a AUC (area under the ROC curve), que varia 

entre 0 e 1, é de 0,8847 nos dá uma visão de que o modelo está bem ajustado. 

Tabela 8: análise de sensibilidade FX_00 (cutoff 0,40) 

Logistic model for FX_00    
    
Classified D ~D Total 
+             86.015            53.300             139.315  
-             15.273          280.084             295.357  
Total           101.288          333.384             434.672  

 

Sensitivity Pr( +| D) 84,92% 

Specificity Pr( -|~D) 84,01% 

Positive predictive value Pr( D| +) 61,74% 

Negative predictive value Pr( D| +) 94,83% 

False + rate for true ~D Pr( +|~D) 15,99% 

False - rate for true D Pr( -| D) 15,08% 

False + rate for classified + Pr(~D| +) 38,26% 

False - rate for classified - Pr( D| -) 5,17% 

Correctly classified   84,22% 
Fonte: elaborado pela autora 

Ao analisarmos a variável dependente Faixa_01, cujos valores de atendimento 

variam de R$ 202,50 a R$ 452,24 notamos que os coeficientes que influenciam no aumento da 

chance de o atendimento estar nesta faixa de valor são: doenças do ouvido (2.63 ou 263%), 

doenças motivo de atendimento (1.52 ou 152%) e doenças da gravidez (2.55 ou 255%). Já o 

coeficiente de maior impacto redutor da chance de o atendimento estar nesta faixa de valores é 

a especialidade obstetrícia (-1.85 ou -185%). 

Na análise da sensibilidade do modelo podemos notar que a sensitividade é menor 

do que a do modelo da Faixa_00, mas ainda tem um bom grau de assertividade, com uma 

sensitividade acima dos 70%. Ao observarmos a AUC da curva ROC para a Faixa_01 temos 

uma área de 0,7951 e uma classificação global correta de 72,28%. 
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Tabela 9: análise de sensibilidade FX_01 (cutoff 0,18) 

Logistic model for FX_01    
    
Classified D ~D Total 
+             58.915            98.549             157.464  
-             21.936          255.272             277.208  
Total             80.851          353.821             434.672  

 

Sensitivity Pr( +| D) 72,87% 
Specificity Pr( -|~D) 72,15% 
Positive predictive value Pr( D| +) 37,41% 
Negative predictive value Pr( D| +) 92,09% 
False + rate for true ~D Pr( +|~D) 27,85% 
False - rate for true D Pr( -| D) 27,13% 
False + rate for classified + Pr(~D| +) 62,59% 
False - rate for classified - Pr( D| -) 7,91% 
Correctly classified   72,28% 

Fonte: elaborado pela autora 

Com a variável dependente Faixa_02, em que os valores de atendimento variam 

entre R$ 452,25 e R$ 1.121,96 claramente os coeficientes que influenciam no aumento das 

chances de o atendimentos estar nesta categoria são os diagnósticos de doenças do sistema 

respiratório (0.94 ou de 94%), doenças do sistema digestivo (0.74 ou 74%), o usuário ser do 

sexo masculino (0.74 ou 74%), o usuário estar na faixa etária de 80 anos ou mais (0,78 ou 78%), 

a especialidade obstetrícia (2.02 ou 202%) e a especialidade de atendimento em hospital dia 

(1.19 ou 119%). Os coeficientes que reduzem as chances de o valor de atendimento pertencer 

a Faixa_02 são os atendimentos com diagnósticos de doenças dos olhos (-1.31 pi -131%) e 

doença dos ouvidos (-2.65 ou -265%). 

Ao realizarmos a análise de sensibilidade do modelo nota-se que a sensitividade e 

a especificidade do modelo para a Faixa_02 são bem próximas, ambas acima de 70% com uma 

taxa global de acertos de classificação de 71,17% e uma AUC da curva ROC de 0,7717. 

Tabela 10: análise de sensibilidade FX_02 (cutoff 0,26) 

Logistic model for FX_02    
    
Classified D ~D Total 
+             85.068            93.368             178.436  
-             31.950          224.286             256.236  
Total           117.018          317.654             434.672  

 

Sensitivity Pr( +| D) 72,70% 
Specificity Pr( -|~D) 70,61% 
Positive predictive value Pr( D| +) 47,67% 
Negative predictive value Pr( D| +) 87,53% 
False + rate for true ~D Pr( +|~D) 29,39% 
False - rate for true D Pr( -| D) 27,30% 
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False + rate for classified + Pr(~D| +) 52,33% 
False - rate for classified - Pr( D| -) 12,47% 
Correctly classified   71,17% 

Fonte: elaborado pela autora 

Para a variável dependente Faixa_03, em que os valores de atendimento variam 

entre R$ 1.121,97 e R$ 2.593,49 os coeficientes que se destacam como os de maior influência 

no aumento das chances de os valores de atendimento serem da Faixa_03 são os diagnósticos 

de doença dos olhos (2.14 ou 214%) e a especialidade obstetrícia (1.34 ou 134%). Os 

coeficientes que reduzem a chance de os valores de atendimento serem da Faixa_03 são os 

diagnósticos de afecções originadas no período perinatal (-1.38 ou -138%), doenças da gravidez 

(-1.68 ou -168%), doenças de pele (-1.21 ou -121%), doença de motivos de atendimento (-3.40 

ou -340%) e doenças do ouvido (-2.42 ou -242%). 

A análise de sensibilidade do modelo mostra que tanto a sensitividade quanto a 

especificidade do modelo estão abaixo de 70%, com uma taxa de assertividade global de 

64,69%, o que não se pode considerar objetivamente como um modelo bem ajustado. Ao 

observarmos a AUC da curva ROC de 0,7311. 

Tabela 11: análise de sensibilidade FX_03 (cutoff 0,16) 

Logistic model for FX_03    
    
Classified D ~D Total 
+             44.651          132.565             177.216  
-             20.901          236.555             257.456  
Total             65.552          369.120             434.672  

 

Sensitivity Pr( +| D) 68,12% 
Specificity Pr( -|~D) 64,09% 
Positive predictive value Pr( D| +) 25,20% 
Negative predictive value Pr( D| +) 91,88% 
False + rate for true ~D Pr( +|~D) 35,91% 
False - rate for true D Pr( -| D) 31,88% 
False + rate for classified + Pr(~D| +) 74,80% 
False - rate for classified - Pr( D| -) 8,12% 
Correctly classified   64,69% 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Ao observar a variável dependente Faixa_04, com valores de atendimento iguais ou 

superiores a R$ 2.593,50 os coeficientes de maior influência do aumento da chance de pertencer 

a esta faixa de valor de atendimento são o tipo de atendimento AIH (0.70 ou 70%), as 

especialidades de cirurgia (1.35 ou 135%), cuidados prolongados (1.09 ou 109%), tisiologia 

(0.94 ou 94%) e psiquiatria (1.75 ou 175%). Os coeficientes que influenciam na redução das 
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chances de o valor de atendimento não estar na Faixa_04 são os diagnósticos de doenças do 

ouvido (-2.84 ou -284%), doenças da gravidez (-3.67 ou -367%), doenças de pele (-2.91 ou -

291%), doenças de motivo de atendimento (-3.06 ou -306%), e doenças de transtornos mentais 

(-2.03 ou -203%). 

Apesar de a sensitividade estar acima dos 70% na análise de sensibilidade do 

modelo podemos ver que a especificidade está abaixo disso e a taxa de assertividade global do 

modelo é somente de 65,49%, apesar de a AUC da curva ROC ser de 0,7748, o que mostra que 

o modelo utilizado não se ajusta bem para valores de atendimento elevados. 

Tabela 12: análise de sensibilidade FX_04 (cutoff 0,10) 

Logistic model for FX_04 
   

    
Classified D ~D Total 

+             31.740          138.132             169.872  

-             11.880          252.920             264.800  

Total             43.620          391.052             434.672  

 

Sensitivity Pr( +| D) 72,76% 

Specificity Pr( -|~D) 64,68% 

Positive predictive value Pr( D| +) 18,68% 

Negative predictive value Pr( D| +) 95,51% 

False + rate for true ~D Pr( +|~D) 35,32% 

False - rate for true D Pr( -| D) 27,24% 

False + rate for classified + Pr(~D| +) 81,32% 

False - rate for classified - Pr( D| -) 4,49% 

Correctly classified   65,49% 

Fonte: elaborado pela autora 

Ao aplicarmos a regressão binária em cada faixa de valores predeterminadas 

podemos claramente identificar que os coeficientes de maior impacto na determinação da 

chance de pertencer a determinada faixa são as especialidades e diagnósticos (CIDs) dos 

atendimentos, ou seja, o tipo de doença e a especialidade médica tem muita influência no valor 

de atendimento, o que condiz com a literatura.  

5.  CONCLUSÃO 

A questão do ressarcimento ao SUS é importante, dada a natureza de nosso sistema 

de saúde, e terá cada vez mais importância com o crescimento demonstrado pelo mercado de 
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saúde suplementar. A necessidade de controle e qualidade do volume de informações trocados 

é essencial para uma boa manutenção do sistema, desta forma é necessário desenvolver mais 

estudos e técnicas para a análise destas informações. De acordo com Arredondo (2014) no setor 

de saúde o conhecimento dos custos dos procedimentos e dos principais produtos utilizados é 

fundamental para subsidiar decisões que promovam a estabilidade financeira de sistemas 

nacionais de saúde e de hospitais. 

A proposta para este trabalho foi de averiguar quais fatores, dentre os fornecidos 

pelos ABIs, impactavam diretamente no valor de atendimento do Ressarcimento ao SUS, 

mesmo não sendo suficientes para explicação completa de sua formação. As variáveis indicadas 

pela literatura, como sexo, especialidade e diagnóstico (CID) se mostraram relevantes no estudo 

da composição do valor de atendimento. Devido a um grande número de observações 

incompletas foi necessária a exclusão de dados e algumas variáveis de interesse como local de 

atendimento não puderam ser apurados, pois o local de atendimento e o de residência também 

poderiam dar indícios de migração de atendimento. 

O modelo de regressão binária pode ser considerado adequado para prever as 

chances de um atendimento pertencer as faixas de menores valores, Faixa_00, Faixa_01 e 

Faixa_02, que representam 74,9% dos atendimentos, mas este método já não se mostrou 

adequado para previsão de valores elevados. 

Com relação às variáveis de estudos podemos citar estudos semelhantes tais como 

os de Queiroz (2015) que utiliza as variáveis de segmentação de plano (ambulatorial, hospitalar, 

etc) e Godoy (2008) que utilizou variáveis como o período de contratação do plano (pré ou pós 

lei dos planos de saúde) e idade e status de saúde. Este estudo apesar de conter estas variáveis 

mostrou que na maioria das vezes as variáveis mais importantes estão relacionadas com o 

Código Internacional de Doença (CID-10), o que não exclui que estas doenças sejam de idades 

específicas ou que necessitem de tratamento específico que pode ou não estar coberto 

dependendo do tipo de contratação ou época de contratação do plano. 

O desenvolvimento do trabalho apresentou algumas limitações como uma 

quantidade mínima de variáveis de estudo relevantes disponibilizadas, a necessidade da redução 

da base de dados para podermos averiguar com maior segurança as variáveis apoiadas pela 

literatura. Possivelmente um estudo segmentado por UF, com bases extraídas diretamente do 
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Data-SUS, podem trazer uma base mais consistente com uma variedade maior de dados. 

Futuramente um estudo abrangendo mais variáveis significantes ou até mesmo um modelo de 

previsão diferente, juntamente com uma base mais consistente e técnicas mais avançadas de 

predição podem demonstrar mais eficácia na identificação e predição dos valores de 

atendimento do SUS dos usuários da saúde suplementar. 
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