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CAMPOS, Marianna Cruz. Avaliação da eficiência dinâmica na saúde: um estudo nos 

hospitais do Sistema Único no Rio Grande do Norte.  2014. 142 fls. Dissertação de Mestrado 

(Mestrado em Engenharia de Produção) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal. 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo propor um modelo para avaliação da eficiência 

dinâmica, aplicado aos hospitais gerais do Sistema Único de Saúde do Estado do Rio Grande 

do Norte, com a finalidade de promover uma melhoria na taxa de atendimento para população 

e na gestão de recursos (humano, material e capital) nestes hospitais. Este propósito justifica-

se pela situação atual da saúde brasileira definida por um contexto de redução de leitos ao 

longo dos anos; alto número de mortes; salas inapropriadas para intervenções ambulatoriais e 

cirúrgicas; leitos indisponíveis por inexistência/falta de manutenção de equipamentos básicos, 

e uma defasagem no número de profissionais de saúde na rede hospitalar. Além disso, há uma 

forte dependência de financiamento para os altos custos operacionais, incapazes de gerar um 

padrão de qualidade aceitável. O método de pesquisa foi predominantemente exploratório, 

com aplicação da Análise Envoltória de Dados com modelagem dinâmica (Dynamic Data 

Envelopment Analysis - DDEA) para determinar a eficiência das unidades organizacionais no 

período entre os anos de 2011 a 2013, por meio de cortes transversais. Para a condução desta 

pesquisa, foram consideradas unidades hospitalares gerais (39) administradas diretamente por 

órgãos da saúde, que representam aproximadamente 80% dos hospitais públicos gerais do Rio 

Grande do Norte. Com o uso desta metodologia, os resultados apontaram os hospitais com 

melhor desempenho no período analisado, contribuindo para a tomada de decisão gerencial e 

o planejamento eficiente das ações de saúde pública no Estado. A análise dinâmica alcançou o 

seu principal objetivo ao apresentar resultados mais discriminatórios em relação ao modelo 

clássico de DEA, e também ao permitir a verificação dos impactos na produtividade dos 

hospitais no período observado. 

 

 

Palavras-chave: Dynamic Data Envelopment Analysis, Eficiência, Saúde, Unidades 

hospitalares. 
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CAMPOS, Marianna Cruz. Dynamic efficiency in health evaluation: a study in national health 

system hospitals in Rio Grande do Norte 2014. 142 fls. Dissertação de Mestrado (Mestrado 

em Engenharia de Produção) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal. 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to propose a model for the evaluation of dynamic efficiency, applied to 

general hospitals of the Unified Rio Grande do Norte State Health System, to promote an 

improvement in the service rate for population and resource management (human, materials 

and capital) in these hospitals. This purpose is justified by the current situation of the 

Brazilian health, which is defined by a high number of reduction of hospital beds over the 

years; high number of deaths; inappropriate rooms for outpatient and surgical interventions; 

hospital beds unavailable for absence / lack of maintenance of basic equipment, and an 

insufficient number of health professionals in the hospital network. In addition, there is a 

heavy dependency on funding for the high operating costs, unable to generate an acceptable 

standard of quality. The research method was predominantly exploratory, with application of 

data envelopment analysis with dynamic modeling (Dynamic Data Envelopment Analysis - 

DDEA) to determine the efficiency of organizational units in the period between the years 

2011-2013, by means of cross-sections. To conduct this research, general hospital units were 

considered (39) managed directly by health government organizations, which represent 

approximately 80% of the general public hospitals in Rio Grande do Norte. Using this 

methodology, the results indicated the hospitals with better performance over this period, 

contributing to the management decision making and the efficient planning of public health 

activities in the state. The implementation of dynamic analysis has achieved its main objective 

when presented more discriminatory results regarding the classical model of DEA, and also 

by allowing the analyses of impacts on the productivity of hospitals in the observed period. 

 

Keywords: Dynamic Data Envelopment Analysis, Efficiency, Health,  Hospital. 
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Capítulo 1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os pilares dos direitos sociais definidos pela Constituição Federal do Brasil abrangem 

o direito à saúde, educação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à 

maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Esses direitos fundamentais são os 

pressupostos básicos para a garantia de vida digna dos cidadãos em escala individual, 

coletiva, de diferentes níveis sociais e opções políticas (BRASIL, 1988). 

A garantia de tais direitos torna-se um desafio, na medida em que os recursos públicos 

para a execução de serviços de qualidade são escassos. O gerenciamento eficiente e eficaz 

destes recursos humanos, materiais e financeiros impacta no desempenho de todo o sistema 

público. Esse desempenho está associado a todas as atividades, desde a formulação de 

estratégias, execução de ações e avaliação dos resultados alcançados. A avaliação do 

desempenho é parte integrante do planejamento de gestão e do sistema de controle da 

organização em que está sendo mensurado, impactando profundamente no ambiente em que 

opera (BOURNE et al., 2003). 

A adoção de critérios de avaliação e de tomada de decisão, como indicadores de 

desempenho, são capazes de fornecer informações sobre a performance organizacional. Por 

meio destas medidas, pode-se avaliar, controlar e melhorar processos, bem como comparar o 

desempenho de diferentes organizações, departamentos e indivíduos (FOLAN; BROWNE, 

2005; NUDURUPATI et al., 2011). 

Entretanto, Thanassoulis et al. (1996) e Bates (1997) reforçam a incapacidade dos 

indicadores de desempenho em expor resultados analíticos da eficiência produtiva. Também 

são exibidos certos conflitos na caracterização dos processos, insumos e resultados 

produtivos, na grande variedade de indicadores e métricas de eficiência, o que pode ocasionar 

dificuldades na avaliação final. Mediante esse cenário, avaliar os processos macro e micro de 

um sistema produtivo são essenciais para auxiliar na tomada de decisão. (BATES, 1997; THANASSOULIS; 

BOUSSOFIANE; DYSON, 1996) 
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Os esforços desenvolvidos para a análise de eficiência nas empresas privadas e 

públicas ocorrem desde a década de 50, a partir dos trabalhos de Koopmans (1951), Debreu 

(1951) e Farrel (1957). Posteriormente, houve um importante progresso na disseminação de 

métodos quantitativos para auxiliar a tomada de decisão gerencial, em especial com o 

desenvolvimento de modelos de Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis - 

DEA) (CHARNES; COOPER; RHODES, 1978). Desde então, a literatura expõe que esta 

técnica tem evoluído consideravelmente ao longo dos anos (COOK; SEIFORD, 2009; LIU et 

al., 2013),  apontando ainda possíveis evoluções e tendência dos modelos para melhor 

representar os sistemas (AVKIRAN; PARKER, 2010). (DEBREU, 1951; FARRELL, 1957; 

KOOPMANS, 1951). 

Frente ao exposto, a literatura contempla uma técnica capaz de realizar comparativos 

de eficiência em múltiplas unidades de análise (DMU – Decision Making Units), 

considerando múltiplas entradas a serem minimizadas e/ou múltiplas saídas a serem 

maximizadas. A técnica denomina-se Data Envelopment Analysis (DEA), quando combinada 

as técnicas clássicas de otimização, sendo capaz de comparar as unidades por meio dos 

índices eficiência e ineficiência (BANKER et al., 2004), incluindo a interdependência entre os 

períodos consecutivos com o DEA dinâmico (DDEA) (SUEYOSHI; SEKITANI, 2005). 

Ressalta-se que essa técnica tem uma ampla aplicação (LIU et al., 2013) e evolução nas 

modelagens matemáticas ao longo dos anos (COOK; SEIFORD, 2009; LIU et al., 2013). 

Estudos nacionais mostram bons resultados da aplicação de DEA em unidades de 

saúde (FONSECA; FERREIRA, 2009; GONÇALVES et al., 2007; LINS et al., 2007; LOBO 

et al., 2010; MARINHO, 2001). Com uma amplitude mundial, a Análise Envoltória de Dados 

(DEA) tem sido utilizada na área da saúde para estabelecer padrões referenciais para os 

serviços de saúde (GONZÁLEZ; CÁRCABA; VENTURA, 2010; HOLLINGSWORTH; 

PARKIN, 2003; SAHIN; OZCAN, 2000), asilos (KOOREMAN, 1994; KUWAHARA et al., 

2013; ROSKO et al., 1995), planos de saúde (RODRIGUES, 2007; SIDDHARTHAN; 

AHERN; ROSENMAN, 2000), cuidados primários (CORDERO-FERRERA; CRESPO-

CEBADA; MURILLO-ZAMORANO, 2011; GIUFFRIDA; GRAVELLE, 2001; SALINAS-

JIMENEZ; SMITH, 1996), farmácias (LÖTHGREN; TAMBOUR, 1999; SIMAR; WILSON, 

1999)  e hospitais (GROSSKOPF; MARGARITIS; VALDMANIS, 2001; KAWAGUCHI; 

TONE; TSUTSUI, 2013; SHERMAN, 1984). A aplicação do DEA apresenta uma 

necessidade urgente, visto que serviços de saúde de qualidade são uma demanda e direito da 

sociedade, e também em razão da escassez dos recursos públicos.   
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Fundamentado nesse panorama, a literatura apresenta modelos tradicionais sendo 

intitulados como clássicos. Esses modelos mensuram o desempenho das DMUs de forma 

denominada estática, pois observam as unidades de modo independente no período de tempo. 

Estes e suas extensões assumem que as tecnologias de produção são estáticas e independentes 

ao longo do tempo, desconsiderando os efeitos da produção e considerando os inputs e 

outputs como fixos (CHEN; DALEN, 2010; JAFARIAN-MOGHADDAM; GHOSEIRI, 

2011). 

Com aumento da complexidade dos sistemas,  quando diversos períodos relacionados 

são avaliados, a eficiência total deve ser mensurada de modo dinâmico, a fim de observar as 

relações entre períodos subsequentes e, assim, obter resultados com maior nível de 

discriminação nos rankings, a fim de evitar medidas de eficiência distorcidas (KAO, 2013), 

sobretudo para amostras pequenas. Nesse contexto, inserem-se os modelos dinâmicos de 

DEA, nos quais se considera a interdependência sobre períodos, por meio dos elementos de 

transição de uma atividade entre uma observação e outra no tempo (EMROUZNEJAD; 

THANASSOULIS, 2005; TONE; TSUTSUI, 2010). A Análise Envoltória de Dados 

Dinâmica (DDEA) foi pela primeira vez discutida na literatura por Färe e Grosskopf (1996). 

Na área hospitalar, o primeiro e único estudo foi desenvolvido em  hospitais municipais 

japoneses com o uso do modelo dinâmico e também em redes (Dynamic Network Model) por 

Kawaguchi; Tone; Tsutsui (2013).(FÄRE; GROSSKOPF, 1996) 

Com esta abordagem, a presente dissertação tem como objetivo aplicar a modelagem 

dinâmica da Analise Envoltória de Dados para o dimensionamento dos recursos hospitalares 

na área da saúde, no âmbito regional do Estado do Rio Grande do Norte, a fim de obter 

melhoria na taxa de serviços oferecidos para a população. Além disso, contribuir para a 

tomada de decisão gerencial e o planejamento eficiente das ações de saúde na política pública 

no Estado. 

 

1.1  PROBLEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Para atender as demandas das áreas da saúde, as instituições, sejam privadas ou 

públicas, podem auxiliar-se no seu processo decisório com ferramentas específicas. Nesse 

sentido, a razão desta pesquisa visa promover um equilíbrio entre os recursos (recursos 
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humanos, infraestrutura e investimentos) necessários para auxiliar os gestores e diminuir as 

lacunas das carências da população, sobretudo no Nordeste.  

Desse modo, é intuitivo o pensamento que alguns empreendimentos utilizem seus 

insumos da melhor forma que os demais, se tornando mais eficientes quanto a um mesmo 

objetivo. O presente projeto apresenta a sua problemática ancorada na avaliação de eficiência 

no uso dos recursos humanos, materiais e financeiros nos hospitais gerais do Sistema Único 

de Saúde para um desempenho mais adequado quanto aos recursos utilizados. 

Em decorrência desse fato, observa-se área da saúde pública, em razão de orçamentos 

limitados e uma gama de serviços oferecidos, necessita alocar bem seus recursos para prover 

melhores serviços à população. O desconhecimento da sua estrutura de recursos desencadeia a 

grande necessidade de analisar quais múltiplos inputs nas unidades tomadoras de decisão 

(Decision Making Units – DMU) geram os melhores resultados em múltiplos outputs, 

maximizando a saída ou minimizando as entradas. 

Portanto, a problemática desta pesquisa envolve a construção e mensuração de um 

modelo conceitual adequado aos principais indicadores para a gestão da eficiência nas 

unidades hospitalares do Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Norte, por meio da 

técnica Dynamic Data Envelopment Analysis (DDEA). À luz desse cenário, a temática central 

desta pesquisa pretende investigar: Como a taxa de eficiência obtida por meio da Análise 

Envoltória de Dados pode auxiliar na melhoria dos serviços hospitalares do Sistema Único 

de Saúde no Estado do Rio Grande do Norte? 

Este problema a ser investigado consiste na verificação da eficiência na alocação do 

capital público, buscando também a resposta para a seguinte questão: Com a infraestrutura do 

RN na área de saúde, como pode-se promover a maior taxa de atendimento para população 

dos serviços hospitalares do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio Grande do Norte? 

Desse modo, este objetivo geral é desdobrado em objetivos específicos: 

 Sistematizar os principais conceitos acerca de gestão hospitalar, indicadores de 

desempenho e Data Envelopment Analysis (Análise Envoltória de Dados); 

 Identificar quais variáveis de input e output são de relevância para o estudo da relação 

entre eficiência e taxa de atendimento em unidades hospitalares; 

 Identificar os indicadores de desempenho adequados para o monitoramento da 

eficiência nas unidades; 
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 Caracterizar os hospitais gerais públicos do RN por tipo de gestão, esfera 

administrativa, mesorregião, região de saúde, e com as variáveis definidas para a 

análise de eficiência; e, 

 Mensurar eficiência das unidades hospitalares, por meio dos Modelos Clássico e 

Dinâmico de Análise Envoltória de Dados. 
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1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

A situação macro da saúde brasileira repete-se no escopo mais restrito da cadeia de 

hospitais: salas inapropriadas, alto número de mortes e alto índice de redução de leitos. Entre 

2010 e 2014, no Brasil houve uma redução de 14.671 leitos no Sistema Único de Saúde 

(SUS). Segundo informações do Ministério da Saúde (MS), os números são resultados de uma 

forte política de prevenção, novas tecnologias e medicamentos, e redução no tempo de 

atendimento. Argumento contraposto pelo Conselho Federal de Medicina, visto que existe a 

redução de leitos em uma realidade com superlotação de prontos socorros e filas para 

cirurgias eletivas (CFM, 2014). 

Em relatório de 2013 da Associação Nacional de Hospitais Privados, foi estimado um 

déficit quanto ao número de leitos hospitalares até o ano de 2016. Para alterar essa previsão 

serão necessários investimentos em torno de R$ 4,3 bilhões em 13,7 mil novos leitos, caso o 

número de beneficiários de planos de saúde cresça 2,1% ao ano, e R$ 7,3 bilhões em 23,2 mil 

novos leitos, caso o crescimento seja de 4,1%. Como no ano em análise, a taxa de crescimento 

do mercado em 4,6% superou a previsão de 4,1% ao ano, as expectativas estão associadas a 

um quantitativo maior de investimentos (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 

PRIVADOS, 2014). 

Ao observar o contexto de leitos por mil habitantes, apesar da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) não recomendarem uma 

proporção adequada, o Brasil possui um dos piores indicadores: 2,3 leitos (hospitais públicos 

e privados) para cada grupo de mil habitantes entre 2006 e 2012. Este resultado é equivalente 

à média do continente americano (2,3), porém é inferior à média mundial (2,7) e também 

alguns países desenvolvidos como Alemanha (8,2) e França (6,4) e aos países em 

desenvolvimento como Argentina (4,7) (WHO, 2014). 

Nesse contexto, uma minoria da população é atendida por grupos de hospitais e 

centros de excelência mundial. A grande parcela não pode custear um tratamento ou possuir 

um plano de saúde privado. Além destes fatores, há uma forte dependência de financiamento 

na rede hospitalar brasileira, os custos operacionais são elevados e, também, o padrão de 

qualidade dos serviços é classificado em patamar básico (LA FORGIA; COUTTOLENC, 

2009). 
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Em relatório elaborado pelo Tribunal de Contas da União, uma situação ainda mais 

agravante é observada: 77% dos hospitais auditados possuem leitos desativados pela ausência 

de equipamentos básicos como monitores e ventiladores pulmonares; em 45% dos leitos 

desativados existem problemas nos contratos de manutenção periódica; em 80% da amostra 

há uma estrutura deficitária de médicos e enfermeiros, o que ocasiona em 50% dos casos 

desativação total dos leitos; e 77% das unidades hospitalares não possuem equipamentos de 

qualidade para a detecção doenças e realização de tratamento (BRASIL, 2014). 

As despesas per capita em saúde do sistema brasileiro são superiores aos países do 

BRICS (Brasil | Rússia | Índia | China | África do Sul). Em 2012, o Brasil apresentou 

dispêndios da ordem de US$ 1.056,00 per capita, enquanto Rússia (US$ 886,88), África do 

Sul (US$ 644,62), China (US$ 321,36) e Índia (US$ 61,36) apresentaram valores inferiores. 

Quanto a proporção destes investimentos quanto ao Produto Interno Bruto (PIB), o Brasil 

evoluiu de uma realidade de 6,65% em 1995 para 9,30% em 2012, enquanto Rússia de 5,35% 

para 6,30%, África do Sul de 7,40% para 8,80% um patamar mais próximo ao Brasil atual, 

China de 3,54% para 5,40% e Índia não alterou sua taxa de 4%. Apesar de uma realidade mais 

favorável, estas melhorias não estão refletidas nos serviços oferecidos (WORLD BANK, 

2014). 

Com base nas informações do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde - 

CNES, o Brasil possui 265.291 estabelecimentos de saúde cadastrados, dos quais 5.204 

(1,96%) são hospitais gerais. Deste total, 83 unidades são subordinadas à administração 

federal, o que corresponde a 1,59%; 423 possuem administração estadual (8,13%); 1491 

possuem administração municipal (28,65%) e 3207 são administrados pela esfera privada 

(61,63%). Os hospitais gerais representam 75% (143.690 leitos) da disponibilidade de leitos 

no Brasil, dos quais 3.889 (2,71% são administrados pelo governo federal; 22.876 (15,92%) 

pelos governos estaduais; 14.948 (10,40%) são subordinados às prefeituras; e 101.970 

(70,97%) são subordinados às entidades privadas (CNES, 2013). Apesar da expressividade 

dos leitos em hospitais privados, apenas 50.270.398 habitantes possuem cobertura com planos 

de saúde, o que impacta na vulnerabilidade de aproximadamente 150 milhões de habitantes 

para compartilhar 143.690 leitos (IEES, 2013).  

No Estado do RN, o CNES apresenta 3.817 estabelecimentos de saúde registrados, 

sendo: 10 subordinados ao governo federal (0,26%), 87 ao governo estadual (2,28%), 1.745 às 

prefeituras (45,71%) e 1.975 subordinados à esfera privada (51,75%). No âmbito dos 

hospitais gerais, representando 1,89% (72):  3 são subordinados ao governo federal (4,16%), 



8 

 

 

21 ao governo estadual (29,17%), 26 às prefeituras (36,11%) e 22 subordinados à esfera 

privada (30,56%). Em relação à distribuição de leitos por especialidades, o Rio Grande do 

Norte (RN) possui 4389 leitos cadastrados. Existem no Estado, 1.232 leitos cirúrgicos, 1.518 

leitos clínicos, 486 leitos complementares (UTI e intermediários), 588 leitos obstétricos, 463 

leitos pediátricos, 77 de outras especialidades e 25 de hospital/dia. Deste total de leitos, 3587 

são ofertados para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), o que equivale a 81,72% da 

disponibilidade (CNES, 2013).   

No Brasil, a redução da quantidade de leitos vem sendo acompanhada pelo Conselho 

Federal de Medicina (CFM). Entre 2010 e 2013, cerca de 13 mil de leitos de internação foram 

desativados; e entre 2005 e 2013 foram desativados 26 mil leitos. Quanto aos Estados do 

Nordeste, a Paraíba obteve a maior redução percentual de leitos, cerca de 19,2%, seguido do 

Maranhão com 17,1%; Sergipe 10,8%, Piauí 8,3%, Rio Grande do Norte e Bahia com 5,8%, 

Pernambuco 5,5%, Alagoas 4,4% e Ceará 3,3%. Os estados do Norte, exceto Tocantins, 

foram os únicos que apresentaram variação positiva. Esta redução apresentada é uma 

tendência mundial (WHO, 2014), porém o Brasil precisa solucionar deficiências em outras 

áreas da saúde para iniciar uma redução de leitos equivalente à melhoria do serviço nos leitos 

existentes (CFM, 2013). 

A Figura 1 expõe a heterogeneidade na distribuição dos leitos no Rio Grande do 

Norte, o que retrata a realidade de 11 municípios com a disponibilidade de mais 50 leitos, o 

que gera grandes concentrações de atendimentos nas cidades mais populosas do Estado. 
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Figura 1 - Distribuição de leitos para internação em estabelecimentos de saúde pública 

 

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –Assistência Médica Sanitária (2009). 

Os recursos públicos destinados ao estado do RN, no período de 2006 a 2009, – em 

valores nominais – representaram para o bloco de atenção primária um incremento de 

42,00%; para o de média e alta complexidade (maior incremento proporcional), 70,32%; para 

o de vigilância em saúde, 60,78%, e para o de assistência farmacêutica, 40,92%. O limite de 

recursos financeiros federais para o custeio do atendimento ambulatorial e hospitalar de média 

e alta complexidade – mais conhecido como Teto MAC – na competência janeiro de 2007, era 

de R$ 196.185.494,54. Em outubro de 2010, tal valor correspondia a R$ 434.097.651,3, 

representando um incremento percentual de 121,27%, quando comparados os dois períodos 

(BRASIL, 2011). 

Os problemas da saúde, segundo Ortiz (1978), estão relacionados à insuficiência de 

pessoal; insuficiência de recursos econômicos; administração inadequada; e locais e 

equipamentos inadequados. Dussault (1992) confirma que o padrão assistencial da unidade 

hospitalar reflete o modelo de administração adotado. Com isso, o baixo nível de desempenho 

da saúde pode ser explicado em boa parte pela ineficiente administração. Essas 

consequências, acrescidas do baixo nível de recursos dedicados, podem potencializar os maus 

resultados. A melhoria da gestão torna-se essencial para o controle ao longo do tempo das 

eficiências. (DUSSAULT, 1992; ORTIZ, 1978) 
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Entre 1991 e 1996, a alocação de recursos do Ministério da Saúde estava associada ao 

faturamento dos serviços. Este fato gerava desigualdade na distribuição, o que concentrava os 

recursos nas regiões mais ricas. Com a reformulação em 1997, foi estabelecido a orientação 

pela despesa média per capita, para alcançar uma despesa mais homogênea. A reformulação 

melhorou a alocação de recursos em regiões mais carentes, mas ainda assim existem. Este fato 

é associado às limitações gerenciais para a melhor governabilidade dos escassos 

investimentos. A existência de uma orientação estratégica permanece penalizada nesta 

situação, desse modo apenas as localidades com infraestrutura pré-existente recebem 

investimentos (FIOCRUZ, 2012). 

Para impulsionar e alavancar o sistema da saúde, é necessário avaliar a eficiência das 

organizações de saúde. A abordagem visa auxiliar no monitoramento e controle da gestão na 

qualidade do serviço prestado. O Rio Grande do Norte é um ambiente propício para o uso do 

DEA, o que a torna possível também de ser implementada ao nível nacional, além de servir de 

base inicial pela busca de melhores resultados e melhor desempenho (VIACAVA et al., 

2004). Estas medidas não geram apenas informações para melhoria interna, visto que as 

fontes pagadoras e os órgãos acreditadores pautam suas decisões em indicadores avaliativos 

(SILVA; NORA, 2008).  

Além de analisar a eficiência por período das unidades hospitalares, se faz necessário 

compreender como esta eficiência evolui com o passar dos anos, principalmente em uma 

realidade governamental em que os planejamentos plurianuais possuem médio prazo (4-5 

anos) e seus impactos não visualizados necessariamente no período de implantação. Nesse 

contexto, para aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, o Plano Nacional de Saúde 

definiu como um dos objetivos estratégicos do período 2011 a 2015, o aprimoramento da rede 

de urgência e emergência, com a expansão e adequação das redes de atenção, inclusive dos 

hospitais.  

No Rio Grande do Norte, o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel é o único que 

pertence a Rede Saúde Toda Hora e, com isso, recebeu investimentos para qualificar a gestão, 

atendimento e infraestrutura (BRASIL, 2013b).  O Plano Estadual de Saúde do RN 2012-

2015 também insere em suas principais metas para o período a reestruturação do espaço físico 

e tecnológico em 100% das unidades hospitalares; e a readequação dos principais hospitais 

para melhor atendimento das urgências (SESAP-RN, 2013). Torna-se válido também, discutir 

e observar como estes investimentos impactaram a eficiência nestas unidades hospitalares 
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durante a pesquisa, o que possibilita o uso dos modelos dinâmicos para acompanhar a taxa de 

investimentos ao longo do tempo. 

 

1.3 MODELO CONCEITUAL DA PESQUISA 

 

A análise de eficiência desenvolvida nas unidades hospitalares do Estado do Rio 

Grande do Norte, por meio do DEA, está associada com à necessidade de impor uma forma 

funcional para determinar a eficiência. Além disso, o método é considerado apropriado em 

organizações do setor público, visto que é capaz de analisar situações com múltiplas 

variáveis; não depende de sistemas para a determinação de pesos e define a eficiência relativa 

em comparação com as outras unidades em análise (BANKER; CONRAD; STRAUSS, 1986; 

CHARNES; COOPER; RHODES, 1978; COOK; SEIFORD, 2009; GROSSKOPF; 

VALDMANIS, 1987; KUAH; WONG; BEHROUZI, 2010; NUNAMAKER, 1983).  

Os modelos estáticos apresentam críticas na literatura por não contemplarem decisões 

gerenciais ocorridas em outros períodos e consequentemente seus impactos (FALLAH-FINI; 

TRIANTIS; JOHNSON, 2013). Segundo Tone e Tsutsui (2014), um dos pontos negativos é a 

omissão da estrutura interna das DMUs. Nesse sentido, os modelos dinâmicos são 

desenvolvidos para avaliar o desempenho das DMUS numa perspectiva de longo prazo. Kao 

(2013) desenvolveu um modelo de DEA Dinâmico com o uso de variáveis intermediárias para 

caracterizar a dependência entre os períodos. Neste contexto, a primeira hipótese de pesquisa 

é estabelecida: 

Hipótese de Pesquisa (H1): O estado do Rio Grande do Norte apresenta divergências 

na eficiência hospitalar entre os anos de 2011 a 2013. 

 Proposição 1.1: O escore de eficiência dinâmica dos hospitais observados 

apresenta um resultado mais discriminatório que o ranking obtido pela 

eficiência clássica 

 Proposição 1.2: O período correspondente da análise apresenta resultados 

diferentes correspondente ao desempenho dos hospitais. 
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Aplicações da Análise Envoltória de Dados no segmento de hospitais afirmam em suas 

análises que características como: (1) esfera administrativa/tipo de gestão; (2) a localidade do 

hospital; e, (3) porte do hospital da organização; podem influenciar no escore de eficiência 

(BOWLIN et al., 1985; GROSSKOPF; VALDMANIS, 1987; HOLLINGSWORTH; 

PARKIN, 2003; LO; LU, 2006; LOBO et al., 2010; MARINHO, 2003; MOREY; FINE; 

LOREE, 1990; NAYAR; OZCAN, 2008; SILVA; MARINHO, 1998; VALDMANIS, 1990). 

Nesse contexto, considerando o aumento da participação estadual e municipal nos gastos de 

saúde (DATASUS, 2014); a ampla área geográfica para atendimento de saúde no Rio Grande 

do Norte (CNES, 2013); e a redução na quantidade de leitos em âmbito nacional (CFM, 

2014), pode ser estruturada a segunda hipótese de pesquisa: 

Hipótese de Pesquisa (H2): A eficiência dos hospitais é influenciada por variáveis 

externas ao processo de atendimento.  

 Proposição 2.1: O escore de eficiência do hospital apresenta influência pelo 

tipo de gestão. 

 Proposição 2.2: O escore de eficiência apresenta influência pela esfera 

administrativa. 

 Proposição 2.3: O escore de eficiência apresenta influência pela mesorregião 

do estado. 

 Proposição 2.4: O escore de eficiência apresenta influência pela região de 

saúde (ETAM). 

 Proposição 2.5: O escore de eficiência é influenciado pelo porte do hospital, 

em quantidade de leitos. 

O modelo conceitual contempla três (3) fases necessárias para o prosseguimento da 

pesquisa. A Tabela 1 detalha o que será desenvolvido em cada etapa. 

 

Tabela 1 - Fases para o cumprimento do mapa conceitual 

Fase Resultados esperados 

1 Análise das características gerais dos hospitais públicos 

2 
Análise da eficiência clássica dos hospitais gerais públicos no RN entre os anos 

de 2011 e 2013 

3 
Análise da eficiência dinâmica dos hospitais gerais públicos no RN entre os 

anos de 2011 a 2013 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Diante do exposto, a Figura 2 apresenta como o estado da arte está situado quanto à 

questão central e as hipóteses de pesquisa, considerando as fases estabelecidas e os resultados 

esperados. A Fase 1 contempla cinco análises em diferentes características a fim de avaliar a 

gestão hospitalar pelas vertentes de número de leitos disponíveis, tipo de gestão, esfera 

administrativa, mesorregião e região de saúde. Da mesma maneira, a Fase 2 tem como 

objetivo realizar a análise clássica referente aos períodos observados e a Fase 3 desenvolver 

uma análise dinâmica relacionando os períodos subsequentes. 

 

Figura 2 - Modelo conceitual da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O presente trabalho será estruturado em sete capítulos, compreendendo esta 

introdução, e 6 capítulos seguintes. A Figura 3 expõe os detalhes da estrutura da dissertação. 

O capítulo 1 – Introdução – apresenta o problema de pesquisa, delimita os objetivos, 

realiza o levantamento da hipótese, expõe o modelo conceitual de investigação e esclarece a 

estrutura do trabalho. 
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O capítulo 2 – Gestão em saúde – expõe as perspectivas da política nacional saúde 

para os próximos anos no Brasil, contempla as deficiências da medida de desempenho 

tradicional e a importância de buscar novas técnicas mais robustas para apoio à decisão. 

O capítulo 3 – Análise envoltória de dados (DEA) – detalha os principais conceitos 

sobre a técnica não paramétrica, o DEA Dinâmico e como as técnicas podem auxiliar na 

tomada de decisão. 

O capítulo 4 – Análise envoltória de dados aplicada à saúde – disserta sobre a 

evolução das pesquisas aplicadas aos hospitais, em nível nacional e internacional; expõe a 

sistematização das informações básicas sobre cada trabalho como amostra, variáveis, modelo, 

orientação e país de aplicação. 

O capítulo 5 – Método de Pesquisa – expõe as variáveis quantitativas e qualitativas da 

pesquisa, descreve a escolha do método de pesquisa, considerando os instrumentos de coletas 

de dados e o processo de seleção da amostra e, finalmente, apresenta a escolha dos métodos 

para análise de resultados.  

O capítulo 6 – Resultado e discussões – detalhamento e panorama dos hospitais gerais 

públicos do Rio Grande do Norte quanto às variáveis de pesquisa, resultados da eficiência 

clássica e dinâmica; além do comparativo entre os diferentes hospitais.  

O capítulo 7 – Considerações finais – são exploradas as principais contribuições da 

pesquisa, as limitações deste trabalho e as perspectivas para futuros trabalhos. 
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Figura 3 - Estrutura da dissertação 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Capítulo 2 

 

2. GESTÃO EM SAÚDE 

 

Este capítulo da presente dissertação descreve (i) as principais perspectivas da política 

de saúde no Brasil, em relação aos gastos públicos e descentralização das atividades nas 

esferas municipal, estadual e federal; (ii) as principais características do sistema de gestão 

hospitalar no país e, (iii) avaliação de desempenho em hospitais por indicadores de 

desempenho. 

 

2.1 PERSPECTIVAS DA POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL 

 

No Brasil, a estrutura da política de saúde se desenvolveu a partir do conceito de 

seguridade social, parte essencial para o desenvolvimento do país. A importância da saúde, 

nesse âmbito, tem destaque pela promoção do crescimento econômico e tecnológico, pois 

alavanca cerca 8% do PIB nacional, contribui para o aumento de empregos diretos e propicia 

a melhoria de indicadores sociais e econômicos em todas as regiões (GADELHA et al., 2009). 

A evolução das políticas brasileiras relacionadas à saúde traduz-se na composição do 

gasto em saúde no Brasil. Com a elaboração e divulgação da Conta Satélite em Saúde (IBGE 

– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), observou-se com mais critérios a 

participação do PIB e o rateio existente entre a parcela privada e a pública. Comparando a 

parcela reservada pelo Brasil (8%) para a saúde em comparação com países da OCDE - 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil se encontra em 

patamares próximos, considerando que todos os países da OECD são desenvolvidos, obtendo 

melhores classificações: Dinamarca (11,19%), Alemanha (11,28%), Suíça (11,30%), Áustria 

(11,47%), França (11,75%), Holanda (12,44%), com uma maior diferença para os Estados 

Unidos (17,91%). A Figura 4 expressa a evolução dos gastos em saúde como porcentagem do 

PIB para alguns países da OCDE (WORLD BANK, 2014).   
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Figura 4 - Evolução da porcentagem do PIB aplicada na saúde pelos países da OECD e o Brasil 

 

Fonte: WORLD BANK (2014) 

 

Ao analisar os gastos per capita a disparidade se torna bem acentuada: Brasil com US$ 

1.506,47 (dólar em paridade do poder de compra), comparados a US$ 9.055,35 na Noruega, 

US$ 8.979, 97 na Suíça, US$ 8.895,12 nos Estados Unidos, US$ 7.452,09 em Luxemburgo, 

US$ 6.30373 na Dinamarca, US$ 6.140, 04 na Austrália e US$ 5.740,70 no Canadá. Estes 

países apresentaram um aumento significativo ao longo dos anos, enquanto o Brasil obteve 

uma taxa de crescimento sem grandes variações  (OCDE, 2009). A Figura 5 expressa a 

evolução dos gastos em saúde per capita para os países da OECD com mais maiores 

investimentos e o Brasil (WORLD BANK, 2014). 
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Figura 5 - Evolução dos gastos per capita na saúde pelos países da OECD e o Brasil 

 

Fonte: BANCO MUNDIAL (2014). 

 

Na esfera brasileira, o gasto total com ações e serviços públicos de saúde por 

habitante, independente da esfera de governo, é calculado pelo Ministério da Saúde (MS). 

Este indicador expõe uma discrepância entre os gastos realizados pelas Unidades Federativas. 

Apesar da evolução temporal as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste concentraram as maiores 

médias de gasto por habitante. O ano de 2012 caracterizou-se por uma média de R$ 861,03 

per capita na região Sudeste; R$ 728,29 na região Sul; R$756,88 na região Centro-Oeste, as 

regiões Norte (R$ 695,79) e Nordeste (R$ 618,82) concentram as piores médias (DATASUS, 

2014). A Figura 6 detalha o total de despesas per capita em saúde, no Brasil e em alguns 

estados: Roraima, São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Santa Catarina, 

Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, disponibilizados pelo DATASUS.  
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Figura 6 - Despesa total de saúde por habitante ao ano nas unidades federativas do Brasil 

 

Fonte: DATASUS (2014) 

 

 Aliado aos baixos investimentos, quando comparadas com outras nações com 

excelência na saúde, têm-se a pouca governabilidade sobre os valores investidos. Há uma 

limitação gerencial em estabelecer regiões de saúde coerentes com os preceitos do SUS. Estes 

investimentos são fragmentados, o que limita uma orientação estratégica sobre os mesmos. 

Alocação de recursos segue as localidades com capacidade já instalada e, assim ocasiona  uma 

distribuição irregular pelo território nacional (FIOCRUZ, 2012). 

 Desde o projeto de reforma sanitária brasileira que fortaleceu o conceito da saúde 

como direito da cidadania na Constituição de 1988, também período da constituição do 

Sistema Único de Saúde, já existiam mudanças relacionadas ao papel do Estado na área da 

saúde em suas três esferas. Com a incorporação do INAMPS – Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social e a promulgação da lei orgânica, foi instituído uma 

nova autoridade sanitária nacional, com responsabilidade da saúde em âmbito federal. A 

descentralização político-administrativa gerou o fortalecimento dos gestores estaduais e 

municipais de saúde (FIOCRUZ, 2012).  

 A atuação federal na política de saúde tem como uma das finalidades mais importantes 

inserir a saúde em um novo modelo de desenvolvimento econômico e social, orientado pela 
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ampliação do bem-estar conjunto da população. Assim, é possível fornecer condições 

favoráveis de saúde para a população em todo território nacional, por meio de políticas 

articuladas com os outros setores essenciais à vida (de emprego, saúde, saneamento, 

educação, previdência, assistência social) (GADELHA et al., 2011). 

A redução das desigualdades em financiamento, acesso, uso, qualidade e situação de 

saúde gera resultados em todas as regiões do país e também entre grupos sociais. Uma forma 

de alcançar essas melhorias é a coordenação de forma descentralizada as políticas de saúde, o 

que gera novos desafios à articulação entre as esferas do poder nacional e internacional 

(FIOCRUZ, 2012). 

 As esferas estadual e municipal também possuem suas responsabilidades. A Secretaria 

de Estado é encarregada pelo planejamento, programação e organização de uma rede de 

serviços, em que deve acompanhar, controlar e avaliar o desempenho das unidades de saúde, 

coordenando serviços assistenciais de alta complexidade, laboratórios e hemocentros. A 

Secretaria Municipal, por sua vez, gerencia e executa as ações e serviços relacionados à sua 

alçada. O poder municipal está mais próximo da determinação dos convênios, controle, 

avaliação e fiscalização das atividades da iniciativa privada (MERCADANTE, 2002).  

 Nesse contexto, o Relatório FIOCRUZ (2012) põe em destaque a configuração do 

cenário brasileiro esperado em 2030: 

 

No cenário otimista, o Brasil seria em 2030 um país bem situado no contexto 

mundial, com um modelo de desenvolvimento que articule as dimensões econômica 

(crescimento sustentado, mesmo que gradual), social (orientado para o bem-estar 

social, com consolidação dos direitos universais, redução da pobreza e das 

desigualdades sociais) e política (consolidação da democracia, aumento da 

participação da população por via representativa e direta). Haveria de fato um 

Estado de Bem-Estar Social brasileiro, orientado para o pleno emprego (com 

condições dignas), alicerçado em políticas universais abrangentes e inclusivas 

(Previdência, Saúde, Educação) e em políticas de infraestrutura social (Saneamento, 

Habitação), articuladas a políticas de combate à pobreza direcionadas para grupos 

específicos (FIOCRUZ, 2012, p. 119)  

 

 A descentralização dos serviços de saúde é muito positiva para a evolução do 

desempenho neste setor, além de abrir mais possibilidade de transformação da relação entre 

Estado e sociedade, dispõe uma experimentação ao nível local. Entretanto, a maioria dos 

municípios de pequeno porte não tem arrecadação suficiente para aumentar seu grau de 
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autonomia política e financeira (PRADO, et al. 2003; LIMA, 2009). As Figuras 7 e 8 expõem 

a contribuição crescente das esferas estadual e municipal nos gastos públicos (DATASUS, 

2014).  

 

Figura 7 - Gastos públicos das três esferas em ações e serviços públicos em saúde (%) 

 

Fonte: DATASUS (2014) 

 

Figura 8 - Gastos públicos das três esferas em ações e serviços públicos em saúde (milhões) 

 

Fonte: DATASUS (2014) 
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 O aumento da participação estadual e municipal gerou um incremento para a saúde de 

194% (ou R$ 80,76 bilhões), passando de R$ 14,43 bilhões em 2000 para R$ 95,20 bilhões 

em 2012. Como resultado desse aporte de recursos, juntamente com o aumento de 59,71 

bilhões de recursos da União no mesmo período, o gasto público com saúde obteve 

crescimento  de R$ 34,79 bilhões em 2000 para R$ 175,26 bilhões em 2012, em termos reais 

(DATASUS, 2014) 

Os altos investimentos, dos países desenvolvidos e em desenvolvimento no setor, estão 

focados na eficiência e efetividade dos gastos, para alcançar melhores condições de saúde 

para a população (HSIAO, 2007). Esse desempenho deve ser mensurado em indicadores 

estruturados em dimensões diferentes: qualidade; adequação ao cuidado, eficiência da 

produção de serviços e a efetividade das ações dos prestadores. O acompanhamento em 

múltiplas áreas bem definidas permite que os planos de ação sejam mais focados e, portanto, 

estes indicadores melhorem período a período. Outro fator importante é a inserção dos 

prestadores de serviços no processo de estabelecimento destes indicadores, para que a 

definição esteja de acordo com as políticas regionais e os respectivos indicadores de 

acompanhamento (FIOCRUZ, 2012).  

Independente da esfera administrativa, a autoridade sanitária deve ter a capacidade de 

gerenciar e orientar os próprios sistemas para analisar a situação de saúde e seus 

determinantes, com foco nos riscos e acesso aos serviços de saúde individuais e coletivos. 

Além disso, desenvolver tecnologias, métodos e mecanismos para contribuir com a tomada de 

decisão junto ao governo e sociedade. Os critérios e procedimentos devem focar na garantia 

da qualidade dos bancos de dados, para assim avaliar tendências e parâmetros das diversas 

variáveis e indicadores de recursos, produção e resultados esperados (MERCADANTE, 

2002). 

 

2.2 SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR NO BRASIL 

O Ministério da Saúde em decreto federal nº 8065/2013 expõe como áreas de 

competência: (1) política nacional de saúde; (2) coordenação e fiscalização do Sistema Único 

de Saúde – SUS; (3) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde 

individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e a dos índios; (4) informações de saúde; 

(5) insumos críticos para a saúde; (6) ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário 
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de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; (7) vigilância de saúde, especialmente 

quanto às drogas, medicamentos e alimentos; e (8) pesquisa científica e tecnológica na área de 

saúde (BRASIL, 2013a). 

Estas competências estão alinhadas a uma estrutura organizacional com órgãos de 

assistência direta e imediata ao Ministro de Estado da Saúde: gabinete, secretaria executiva, 

consultoria jurídica e corregedoria geral; órgãos específicos singulares: Secretaria de Atenção 

à Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, 

Secretaria de Vigilância em Saúde e Secretaria Especial de Saúde Indígena; órgãos 

colegiados: Conselho Nacional de Saúde, Conselho de Saúde Suplementar e Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC; entidades vinculadas: 

autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e Empresa Brasileira de 

Hemoderivados e Biotecnologia – HEMOBRÁS. 

A Secretaria de Atenção à Saúde – SAS é formada pelos departamentos de Atenção 

Básica; de Atenção Especializada e Temática; de Ações Programáticas e Estratégicas; de 

Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde; de Regulação, 

Avaliação e Controle de Sistemas; de Atenção Hospitalar e Urgência; e de Gestão Hospitalar 

no Estado do Rio de Janeiro.  Por meio destes departamentos, uma das principais ações da 

Secretaria é participar da formulação e implementação das políticas de atenção básica e 

especializada, observando os princípios do Sistema Único de Saúde – SUS (BRASIL, 2015). 

O Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência - DAHU é responsável pela 

elaboração, coordenação e avaliação da política de atenção hospitalar, urgência e emergência 

do SUS e da rede não SUS, assim como da política de sangue e hemoderivados. O Sistema 

Nacional de Transplante de Órgãos também depende da regulação e coordenação de suas 

atividades pelo DAHU. As ações e serviços de saúde nas unidades hospitalares são 

coordenados e acompanhados ao nível municipal e estadual (além do Distrito Federal). Sendo 

assim necessária a definição de ações para atuação da Força Nacional do SUS e da criação de 

instrumentos técnicos e legais para subsidiar o desenvolvimento, implantação e a gestão de 

redes assistenciais temáticas vinculadas ao Departamento (BRASIL, 2013a). A Figura 9 

apresenta o detalhamento organizacional do Ministério da Saúde. 
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Figura 9 - Estrutura Organizacional básica do Ministério da Saúde 

 

Fonte: Ministério da Saúde (2013a) 
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Em relação à reorganização da rede de atenção especializada em saúde, especificamente 

na área hospitalar, tem-se trabalhado considerando as diferentes realidades da rede brasileira 

na Coordenação Geral de Atenção Hospitalar, organizada em seis eixos: Assistência 

Hospitalar; Gestão Hospitalar; Contratualização; Financiamento; Formação, Desenvolvimento 

e Gestão da Força de Trabalho e; responsabilidade das Esferas de Gestão. Os eixos 

estruturantes estão definidos na Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), por meio 

da Portaria nº. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede 

de Atenção à Saúde (RAS) (BRASIL, 2015). 

A Política Nacional de Atenção Hospitalar promove a garantia da universidade de 

acesso, equidade e integridade na atenção hospitalar; a regionalização da atenção hospitalar, 

com abrangência territorial e populacional, em consonância com as pactuações regionais; 

continuidade do cuidado por meio da articulação do hospital com os demais pontos de atenção 

da RAS; modelo de atenção centrado no cuidado ao usuário, de forma multiprofissional e 

interdisciplinar;  acesso regulado de acordo com o estabelecido na Política Nacional de 

Regulação do SUS; atenção humanizada em consonância com a Política Nacional de 

Humanização; gestão de tecnologia em saúde de acordo com a Política Nacional de 

Incorporação de Tecnologias do SUS; garantia da qualidade da atenção hospitalar e segurança 

do paciente; garantia da efetividade dos serviços, com racionalização da utilização dos 

recursos, respeitando as especificidades regionais; financiamento tripartite pactuado entre as 

três esferas de gestão; garantia da atenção à saúde indígena, organizada de acordo com as 

necessidades regionais, respeitando-se as especificidades socioculturais e direitos 

estabelecidos na legislação, com correspondentes alternativas de financiamento específico de 

acordo com pactuação com subsistema de saúde indígena; transparência e eficiência na 

aplicação de recursos; participação e controle social no processo de planejamento e avaliação; 

e monitoramento e avaliação (BRASIL, 2013c). 

O hospital é conceituado na Portaria nº. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, como:  

Os hospitais são instituição complexas, com densidade tecnológica especifica, de 

caráter multiprofissional e interdisciplinar, responsável pela assistência aos usuários 

com condições agudas ou crônicas, que apresentem potencial de instabilização e de 

complicações de seu estado de saúde, exigindo-se assistência contínua em regime de 

internação e ações que abrangem a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento e a reabilitação (BRASIL, 2013c). 
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Quanto ao eixo de Gestão Hospitalar da Política Nacional de Atenção Hospitalar, este é 

focado na garantia do acesso e qualidade de assistência; no cumprimento de metas pactuadas 

na contratualização com o gestor; na eficiência e transparência dos recursos; e no 

planejamento participativo e democrático.  

O Ministério da Saúde dentro de sua política de incentivo ao desenvolvimento da 

assistência hospitalar à população e no incremento da qualidade da gestão e assistência, tem 

desenvolvido grandes esforços nessa área. Para tanto tem implementado programas como o de 

Centros Colaboradores para a Qualidade da Gestão e Assistência Hospitalar, de Humanização 

da Assistência, de Modernização Gerencial dos Grandes Estabelecimentos, de Acreditação 

Hospitalar e realizado significativos investimentos no reequipamento e reforma de inúmeros 

hospitais em todo o País (BRASIL, 2002). 

O Programa Centros Colaboradores para a Qualidade da Gestão e Assistência 

Hospitalar foi instituído em junho de 2000. Esse Programa aborda, de forma pioneira, 

questões importantes como a transferência de conhecimentos, humanização do atendimento, 

melhor aproveitamento dos recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis, ampliando, 

dessa forma, a oferta e a qualidade dos serviços prestados. Constitui-se, assim, em importante 

passo para o enfrentamento dos problemas gerenciais pelos quais passam os hospitais 

integrantes do SUS. O ponto chave desse Programa está em encontrar alternativas para 

questões como a crescente evolução da relação entre as diversas instituições e o 

desenvolvimento das condições que tornem, de fato, os serviços de saúde mais eficazes, 

consistentes e articulados, de tal maneira, que a troca de experiências traga como 

denominador comum a busca concreta para satisfazer e atender as urgentes necessidades dos 

usuários, razão maior de todos os esforços do Ministério da Saúde (BRASIL, 2002). 

Com objetivos semelhantes ao Programa de Centros Colaboradores, o Programa de 

Modernização Gerencial difere deste pela metodologia de trabalho, sendo concebido para 

oferecer consultoria e assessoria aos hospitais envolvidos por meio da contratação de 

empresas especializadas nesta atividade, selecionadas por licitação pública. O objetivo 

principal é aprimorar a qualidade dos serviços hospitalares públicos e filantrópicos, visando à 

modernização gerencial de 28 grandes hospitais (um em cada estado e dois em Mato Grosso), 

criando pilotos de gerenciamento hospitalar. O investimento realizado busca dotar os 

hospitais públicos e filantrópicos de um moderno sistema de gestão que lhes possibilite 
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quantificar, planejar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades voltadas à atenção à saúde. 

Propõem-se alterações nas áreas de planejamento estratégico, organizacional, planejamento 

orçamentário, recursos humanos e qualidade de serviços (BRASIL, 2002). 

O Ministério conduziu diversas pesquisas de opinião para avaliar os serviços de saúde e 

a experiência cotidiana do atendimento ao usuário do SUS nesses serviços. Os resultados 

obtidos demonstraram que a qualidade da atenção ao usuário, nos seus aspectos de 

relacionamento humano, é uma das questões mais críticas do sistema de saúde brasileiro. 

Assim, paralelamente às dificuldades de acesso aos serviços, que já foram relatadas, a questão 

da humanização do atendimento prestado é uma necessidade para a melhoria global do 

sistema de saúde. Foi lançado, então em maio de 2001, o Programa Nacional de Humanização 

da Assistência Hospitalar (BRASIL, 2002). 

O Programa de Acreditação Hospitalar é parte importante do esforço que vem sendo 

desenvolvido pelo Ministério da Saúde para melhoria da qualidade da gestão e da assistência 

prestada pelos hospitais brasileiros. Desde 1997, o Ministério vem investindo, 

persistentemente, em palestras de sensibilização, na criação e consensualização de padrões e 

níveis de qualidade e na sistematização de mecanismos que garantam a credibilidade de todo 

o processo, de maneira sustentável. A Acreditação é um método de consenso, racionalização e 

ordenação das instituições hospitalares e, principalmente, de educação permanente dos seus 

profissionais, e que se expressa pela realização de um procedimento de avaliação dos recursos 

institucionais, voluntário, periódico e reservado, que tende a garantir a qualidade da 

assistência por meio de padrões previamente estabelecidos (BRASIL, 2002). 

 

 

2.3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO TRADICIONAL EM HOSPITAIS 

 

A busca pela mensuração e avaliação da assistência médico hospitalar iniciou-se desde 

o século XX. O conceito seminal de quality of care foi proposto pelo cirurgião Codman, em 

1912, recomendando um sistema comparativo com os conceitos de tratamento eletivo, 

paliativo e de emergência, assim como, o de risco provável (CODMAN, 1914). 

De acordo com Zanon (2001), a assistência médico hospitalar de qualidade pode ser 

caracterizada pela existência do diagnóstico definitivo da doença ao próprio paciente ou 
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familiar responsável; a realização de tratamento atualizado e comprovadamente eficaz; a 

assistência de enfermagem capaz de cumprir as prescrições médicas; atenção hospitalar e 

tratamento humanizado; a internação isenta ou com taxa mínima de ocorrência prejudiciais à 

recuperação do paciente, como infecções; além do tratamento com o menor preço sem afetar 

os demais atributos. (ZANON, 2001) 

Em relatório, o pesquisador Rockefeller (1990), da U.S. Bipartisan Commission on 

Comprehensive Health Care, expõe a dificuldade de manter no mesmo patamar o custo, 

qualidade e acesso à assistência hospitalar. Os resultados apresentados reforçaram a   

importância e necessidade de desenvolver sistemas para monitoramento da assistência 

hospitalar, com o objetivo de identificar e analisar variações inaceitáveis no desempenho em 

hospitais.(ROCKEFELLER, 1990) 

Essa demanda ainda é destacada como um dos princípios para apoio a viabilidade 

econômica do hospital do futuro (ROMAN et al., 2008), incentivar o alinhamento da medição 

hospitalar com os sistemas de pagamento visando atender às metas de qualidade e eficiência. 

Além disso, buscar a aplicação de ferramentas para a melhoria de processos para aumentar a 

eficiência e reduzir os custos, em razão da complexidade das atividades hospitalares. Por meio 

dessa atuação, será possível garantir o acesso dos pacientes aos serviços de saúde.  

Na perspectiva dos governos, os hospitais públicos são uma caixa-preta envolta de 

regras financeiras e administrativas, em busca de cumprir os objetivos da saúde pública. O 

indicador de desempenho, nesse contexto, é importante para assegurar o controle do governo 

sobre os prestadores de serviço; é uma forma de garantir a qualidade em um sistema que 

possui a eficiência, eficácia e equidade com objetivos. Além destes fatores, assegura a 

responsabilidade individual e coletiva das partes interessadas; e proporciona um meio de 

comparação no tempo entre organizações similares (GOSPODAREVSKAYA; CHURILOV, 

2011). Com o objetivo de auxiliar nessa caixa preta, os modelos matemáticos têm auxiliado 

na formulação de política pública e auxiliar na distribuição de recursos financeiros.  

Hames (1991) complementa, que o gerenciamento das atividades em hospitais é 

considerado complexo, pois envolve características específicas dos recursos envolvidos e 

também é uma atividade submetida a externalidades.  As habilidades e formação acadêmicas 

dos profissionais, aliados a natureza peculiar e de alto contato com o paciente, potencializam 

esta complexidade. Quanto aos fatores externos, deve-se salientar a busca pela redução de 
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custos pelas instituições financiadas, a necessidade de atendimento de qualidade e a busca por 

meios alternativos de prevenção e cura. Essa combinação de fatores endógenos e exógenos 

exige das organizações hospitalares o aumento da produtividade para compensar os altos 

custos.  

Quanto à avaliação de desempenho comparativo entre hospitais públicos e privados no 

município de São Paulo/SP, Bittar (1996) observou que os hospitais privados possuem maior 

produtividade em maior número de indicadores, visto que utilizam de forma mais eficiente os 

recursos disponíveis, sejam esses: financeiros, humanos ou materiais. Os resultados 

mostraram que os hospitais mais produtivos possuem menor tempo médio de permanência; 

maior índice de renovação; menor índice de intervalo de substituição e menor número de 

funcionários por leito e /ou cama. 

Os indicadores hospitalares, segundo Abel-Smith (1983), devem ser sensíveis e devem 

permitir o monitoramento de variações inaceitáveis em termos de eficiência, custo, eficácia e 

qualidade na assistência hospitalar em vários níveis. Em que são necessárias informações 

sobre entrada dos recursos, o processo, saídas do processo e os resultados dos pacientes. (ABEL-

SMITH, 1983) 

Essa preocupação exposta por Abel-Smith (1983) quanto às entradas e saídas, 

confirma-se nas pesquisas de Desharnais e Simpson (1992), visto que a prestação de serviços 

de forma eficiente será uma demanda cada vez mais importante. Sendo assim, o uso de 

medidas de desempenho foca no objetivo principal da atenção hospitalar: a busca pela melhor 

maneira de produzir resultados mais eficazes e eficientes nos processos de saúde. 

O objetivo da assistência, segundo Gospodarevskaya e Churilov (2011), acompanha 

também os níveis hierárquicos do sistema de saúde, e consequentemente para cada grupo as 

informações e indicadores exigidos são diferentes. Os indicadores ao nível estratégico estão 

focados na política de saúde pública, e por meio disso estão ligados aos ministérios, ou seja, 

uma visão mais macro das regulações. Ao nível tático, os hospitais têm o objetivo de 

monitorar o orçamento e alcançar metas de atendimento. O nível hierárquico mais 

fragmentando está na ótica dos processos, com associação de variáveis quantitativas e 

qualitativas. 

Os indicadores, sugeridos por Hübner-Bloder e Ammenwerth (2009) com o foco em 

sistemas de informação hospitalares, eram quantificáveis e consequentemente fáceis de serem 
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medidos. O foco estava em tempo, esforço, quantidade e custos. Entretanto, ao buscar 

indicadores relacionados a qualidade do fluxo de trabalho, apesar de importantes para 

conjuntura do modelo, são difíceis de quantificar.  

Os indicadores mínimos a serem monitorados, na visão de Zanon (2001), 

compreendem a falta de informação médica no prontuário; tempo médio de permanência nas 

dependências hospitalares; a taxa de mortalidade institucional; a relação de queixas sem 

diagnóstico; as complicações infecciosas e não-infecciosas hospitalares; além do quantitativo 

do uso de antibióticos. Por meio da revisão do prontuário e dos registros pertinentes, pode ser 

exigida a inclusão de novos indicadores como complexidade do atendimento; mortalidade 

sem infecção, infecção comunitária e também hospitalar. A análise destes fatores gera 

argumentos para a tomada de decisão, em busca do aprimoramento da qualidade da 

assistência médico-hospitalar. Dando continuidade, outras pesquisas apresentam uma visão 

similiar (HÜBNER-BLODER; AMMENWERTH, 2009a; LIU, 2013; VAN DER GEER; 

VAN TUIJL; RUTTE, 2009) em busca de uma gestão mais participativa.  

Entretanto, Lazar et al. (2009) destacam a alta quantidade de indicadores estabelecidos 

como essenciais em cada unidade hospitalar. A grande problemática envolve, justamente a 

relação entre quantidade e qualidade de indicadores. Os autores sugerem a implantação de 

novas abordagens com foco em indicadores associados à qualidade nos serviços de 

emergência.  

As pesquisas realizadas por Desharnais e Simpson (1992) para o uso de indicadores de 

desempenho em unidades hospitalares de países desenvolvidos, expõem como ganhos futuros 

o uso padronizado por vários hospitais: o acompanhamento da situação de um paciente; a 

comparação das variações dos resultados em vários subgrupos de médicos, serviços ou 

hospitais; comparação de resultado entre vários estados do país, assim como entre nações; e 

verificar a eficácia da implantação de uma nova tecnologia nas atividades. 

Liu (2013) desenvolveu um modelo teórico de gerenciamento holístico de hospitais 

para o contexto japonês. O conjunto de indicadores foi formado por 35 índices, que em grande 

parte dividiram-se entre resultados de saúde, falhas operacionais e fatores de desempenho 

(relacionados às causas latentes de cada problema). A escolha e definição dos indicadores 

foram baseadas na opinião dos principais stakeholders: pacientes, funcionários, e gestores. Os 
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indicadores foram sugeridos para a detecção de problemas operacionais, que serão corrigidos 

após a análise inicial. 
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Capítulo 3 

 

3. ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS 

 

Este capítulo da presente dissertação descreve os principais conceitos relacionados à 

eficiência e as duas técnicas a serem utilizadas durante o trabalho: (i) Análise envoltória de 

dados (DEA); e, (ii) Modelagem Dinâmica de Análise Envoltória de Dados (DEA). 

 

3.1 DEA – DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 

 

Análise Envoltória de Dados (DEA) é um método não-paramétrico que pode mensurar 

a eficiência relativa. O significado de DEA é um modelo de programação matemática 

aplicado a dados observacionais que fornece uma nova maneira de obter estimativas 

empíricas de relações – tais como: as funções de produção e/ou possíveis superfícies de 

produção eficientes – que são pilares da economia moderna (CHARNES; COOPER; 

RHODES, 1978).  

O objetivo do DEA é fornecer um método para a identificação das unidades com as 

melhores práticas de um conjunto comparável de unidades tomadoras de decisões (DMU – 

Decision Making Units), formando uma fronteira de eficiência, possibilitando a aferição de 

metas de referência (metas de benchmarking) para as unidades ineficientes (COOK; 

SEIFORD, 2009), sendo possível aplicar em diversas áreas do conhecimento (LIU et al., 

2013) . 

Inicialmente, o estudo utilizando este método foi desenvolvido por Farrell (1957) que 

sugere um modelo que comparava as eficiências das organizações com a melhor eficiência até 

então observada, ao invés de compará-la com algum ideal inatingível. Esse modelo considera 

um único input e um único output. Esta medida de desempenho também difere das medidas 

tradicionais de custo unitário, rentabilidade ou produtividade de fator único, visto que 

compara a produtividade total dos fatores de estabelecimentos individuais para a melhor 
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produtividade total dos fatores da fronteira (GROSSKOPF; VALDMANIS, 1987; MOREY; 

FINE; LOREE, 1990; OZCAN; LUKE, 1993).(FARRELL, 1957) 

Entretanto, a medição de eficiência com apenas um input e um output não mostrava a 

realidade dos sistemas. A partir disso, Farrel (1957) desenvolveu análises com múltiplos 

inputs e outputs, que posteriormente foram consolidados por Charnes, Cooper e Rhodes 

(1978), em seus modelos não paramétricos denominados de Data Envelopment Analysis 

(DEA) ou Análise Envoltória de Dados (inicialmente com o modelo dos multiplicadores). O 

objetivo é utilizar vários indicadores de entrada e saída para cada DMU, associados aos 

coeficientes, o que gerou como resultado um índice de eficiência relativa entre as unidades 

amostrais. 

A Análise Envoltória de Dados (DEA) ao surgir foi considerada um modelo aplicável 

para a avaliação relativa de organizações sem fins lucrativos. Por meio da técnica de 

programação linear, superava os problemas tradicionais de medição de desempenho em 

organizações sem fins lucrativos, sendo:  (1) capaz de lidar com múltiplas entradas e saídas, 

que retratam situação de produção mais complexas; (2) não ser dependente de qualquer 

esquema de ponderação arbitrária; e, (3) fornece uma única medida resumo da eficiência 

relativa de uma empresa sem fins lucrativos, em comparação com todas as outras empresas 

que produzem esses resultados semelhantes (BANKER; CONRAD; STRAUSS, 1986; 

CHARNES; COOPER; RHODES, 1978; GROSSKOPF; VALDMANIS, 1987; 

NUNAMAKER, 1983). 

Análise Envoltória de Dados pode ser utilizada, segundo Rosko (1990), para obter um 

resultado comparativo com outras técnicas para medição da eficiência; examinar 

possibilidades de uso em diversas áreas, além de demonstrar a validade dos resultados 

obtidos. Além disso, suas otimizações são dirigidas para cada DMU, buscando o seu melhor 

resultado em relação ao grupo analisado. Apesar de DEA, em suas apreciações, não ter acesso 

à estudos de engenharia nas unidades de análise, entretanto, é possível estender seus 

diagnósticos para análise da produção e sistemas de custo (BOWLIN et al., 1985). (ROSKO, 

1990) 

DEA difere de modelos baseados apenas em valores monetários, pois as variáveis não 

precisam ser alteradas; os resultados da eficiência são baseados em dados reais; também pode 

ser vista como uma ferramenta complementar de análise; e considera que os valores extremos 
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não são outliers, mas possibilidades de benchmarking (CESCONETTO; LAPA; CALVO, 

2008; DYSON et al., 2001). 

A sistematização desenvolvida por Liu et al. (2013), observou que 41,09% das 

aplicações com DEA estavam concentradas nas áreas de bancos, saúde, agricultura, transporte 

e educação. A partir de 1999, observa-se o crescente número de aplicações da técnica em 

detrimento de publicações metodológicas. Este fato expõe a aplicabilidade do método de 

pesquisa operacional nas mais diversas áreas. Os estudos mais recentes encontram-se 

estruturados fortemente nos setores de energia, meio ambiente e finanças. 

As aplicações na realidade bancária tiveram seu estudo seminal por Sherman e Gold 

(1985), comparando a eficiência entre 14 filiais de uma empresa bancária. Esse estudo gerou 

diversas possibilidades de análise, não oferecidas por outras técnicas (LO; LU, 2006; LUO, 

2003; SEIFORD; ZHU, 1999). Por conseguinte, as aplicações em saúde iniciaram-se em 1983 

e 1984, com Nunamaker e Sherman, respectivamente, aplicando os modelos clássicos para 

analisar a eficiência de unidades hospitalares. As aplicações desde então se expandiram, 

alcançando asilos (KOOREMAN, 1994; KUWAHARA et al., 2013; ROSKO et al., 1995), 

planos de saúde (RODRIGUES, 2007; SIDDHARTHAN; AHERN; ROSENMAN, 2000), 

cuidados primários (CORDERO-FERRERA; CRESPO-CEBADA; MURILLO-

ZAMORANO, 2011; GIUFFRIDA; GRAVELLE, 2001; SALINAS-JIMENEZ; SMITH, 

1996), farmácias (LÖTHGREN; TAMBOUR, 1999; SIMAR; WILSON, 1999)  e hospitais 

(GROSSKOPF; MARGARITIS; VALDMANIS, 2001; KAWAGUCHI; TONE; TSUTSUI, 

2013; SHERMAN, 1984).(SHERMAN; GOLD, 1985) 

Na agricultura, esse tipo de análise também foi recomendado por diversos 

especialistas. Nessa área de aplicação, DEA foi considerado mais robusto do que técnicas 

paramétricas (CHEN et al., 2008; SHARMA; LEUNG; ZALESKI, 1997, 1999). Em anos 

recentes, os modelos clássicos estão sendo substituídos por variações em estágios e pela 

associação com outras técnicas (SPEELMAN et al., 2008). Os primeiros estudos no setor de 

transportes datam da década de 90, com foco na análise de empresas aéreas (SCHEFCZYK, 

1993). O sistema férreo (OUM; YU, 1994) e rodoviário (HAHN; KIM; KHO, 2011) também 

fazem parte do escopo.  

A avaliação da eficiência na educação foi o início das aplicações com DEA. A sua 

evolução também reflete o crescimento e expansão para outras áreas de pesquisa. Os estudos 
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focados na educação básica, na década de 80, foram substituídos pela educação superior no 

século XXI (BESSENT; BESSENT, 1980; CHARNES; COOPER; RHODES, 1981; 

JOHNES; YU, 2008; SENRA et al., 2007). 

 

3.2 SISTEMATIZAÇÃO DOS MODELOS CLÁSSICOS 

 

Os modelos matemáticos da Análise Envoltória de Dados têm evoluído para mensurar 

a complexidade dos sistemas. A decisão entre os modelos clássicos CCR ou BCC dependem 

do objetivo de análise. O modelo CCR pode ser apropriado quando o foco for a eficiência 

independente da escala das operações. Quando o foco é a gestão, os especialistas buscam 

avaliar qual a escala de operações que influencia na eficiência, então o BCC será o mais  

adequado (ROH; MOON; JUNG, 2013).  

 

3.2.1 Modelo com retornos constantes de escala 

O primeiro modelo foi denominado de retornos constantes a escala (CRS – Constant 

Returns to Scale). Qualquer variação nas entradas possui variação proporcional nos outputs. 

No modelo de multiplicadores (primal), além da eficiência são obtidos os pesos de cada input 

e output. O modelo permite que a DMU escolha os pesos para cada variável (input ou output) 

em busca da maximização da eficiência. Entretanto, todas as DMU’s devem ter eficiência 

igual ou inferior a 1.  Nessas condições, Eff(0) é a eficiência da DMU0 em observação; vi e uj 

são os pesos de input i (i=1,...,r) e output j (j=1,...,s); xik e yik são os inputs i e outputs i da 

DMUk (k=1,...,n); xi0 e yi0 são os inputs i e outputs j da DMU0. A eficiência é encontrada pela 

resolução da programação linear é exposta no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Modelo CCR Primal (Forma dos Multiplicadores) 

Modelo CCR 

Primal (Forma dos 

Multiplicadores) 

Orientado ao 

input 

𝑀𝑎𝑥 𝐸𝑓𝑓(0) =  ∑ 𝑢𝑗 ×  𝑦𝑗0

𝑠

𝑗=1

 

S.a. 

∑ 𝑢𝑗 × 𝑦𝑗𝑘 − ∑ 𝑣𝑖 × 𝑥𝑖𝑘 ≤ 0, ∀ 𝑘

𝑟

𝑖=1

𝑠

𝑗=1

 

Variáveis 

Eff (0) – Eficiência da DMU0 

uj = Peso do output j; 

vi = Peso do input i; 

xik = Quantidade do insumo i 
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∑ 𝑣𝑖 × 𝑥𝑖0 = 1

𝑟

𝑖=1

 

 𝑣𝑖𝑒 𝑢𝑗 ≥ 0, ∀𝑖, 𝑗 

da DMU k; 

 yjk= Quantidade do produto j 

da DMU k; 

xi0= Quantidade do insumo i 

da DMU em análise; 

yj0= Quantidade do produto j 

da DMU em análise; 

s = Número de outputs; 

r = Número de inputs 

 

Orientado ao 

output 

𝑀𝑖𝑛 𝐸𝑓𝑓(0) =  ∑ 𝑣𝑖 ×  𝑥𝑖0

𝑟

𝑖=1

 

S.a. 

∑ 𝑢𝑗 ×  𝑦𝑗𝑘 − ∑ 𝑣𝑖 × 𝑥𝑖𝑘 ≤ 0, ∀𝑘

𝑟

𝑖=1

𝑠

𝑗=1

 

∑ 𝑢𝑗 × 𝑦𝑗0 = 1

𝑗

𝑗=1

 

𝑢𝑗 𝑒 𝑣𝑖 ≥ 0, ∀ 𝑗, 𝑖 

 

O modelo é executado n (quantidade de DMUs) vezes para encontrar os escores de 

todas as unidades. Seleciona-se o conjunto de pesos de entrada e saída para maximizar a 

eficiência (pontuação máxima de 1 para a DMU mais eficaz). Levando em consideração o 

teorema da dualidade, o modelo de envelopamento (dual) obtém o mesmo resultado, porém 

permite o delineamento de metas e das unidades benchmarks. Sendo, λ𝑘 a contribuição da 

DMU k na formação do alvo da DMU 0 (as DMUs com λ𝑘 não nulo são os benchmarks da 

DMU 0). Para a DMU ineficiente encontrada no primal, um conjunto eficiente é encontrado. 

O primeiro conjunto de restrições garante que essa redução em cada um dos inputs não 

ultrapasse a fronteira de eficiência. O segundo grupo de restrições garante que redução nos 

inputs não altere o nível atual dos outputs da DMU. Enquanto no Modelo dos 

Multiplicadores, os pesos são as variáveis de decisões, no Modelo Envelopamento são  ℎ0 e λ𝑘. 

O Quadro 2 expõe a programação para o modelo de envelopamento.  

 

Quadro 2 - Modelo CCR Dual (Forma de envelopamento) 

Modelo CCR Dual 

(Forma de 

envelopamento) 

Orientado ao 

input 

𝑀𝑖𝑛 = ℎ0 

S.a. 

ℎ0𝑥𝑖0 − ∑ 𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑘=1

λ𝑘 ≥ 0, ∀ 𝑖 

Variáveis 

 

ℎ0 = Eficiência; 

η = Inverso da Eficiência 
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−𝑦𝑗0 + ∑ 𝑦𝑗𝑘

𝑛

𝑘=1

λ𝑘 ≥ 0, ∀𝑗 

λ𝑘 ≥ 0, ∀ k 

(1/ℎ0); 

λk= Participação da DMU k 

na meta da DMU em análise; 

xik = Quantidade do insumo i 

da DMU k; 

 yjk= Quantidade do produto j 

da DMU k; 

xi0= Quantidade do insumo i 

da DMU em análise; 

yj0= Quantidade do produto j 

da DMU em análise; 

s = Número de outputs; 

r = Número de inputs 

Orientado ao 

output 

𝑀𝑎𝑥 =  η 

S.a. 

−ℎ0𝑦𝑗0 − ∑ 𝑦𝑗𝑘

𝑛

𝑘=1

λ𝑘 ≥ 0, ∀ 𝑗 

𝑥𝑖0 + ∑ 𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑘=1

λ𝑘 ≥ 0, ∀𝑖 

λ𝑘 ≥ 0, ∀ k 

 

 

O modelo CCR é mais adequado no longo prazo onde todas as variáveis podem ser 

ajustadas. Como ponto frágil da modelagem a DMU ineficiente e seu benchmark 

correspondente podem não ser compatíveis com as operações reais. Em segundo lugar, 

assumir retornos constantes pode não ser adequado para determinadas aplicações (KUAH; 

WONG; BEHROUZI, 2010).  

 

3.2.2 Modelo com rendimentos de escala variáveis 

 

O modelo CCR evoluiu para modelo com retornos de escala variáveis VRS (Variable 

Returns to Scale) desenvolvido pelos autores Banker, Charnes e Cooper (1984). O modelo 

estima a eficiência técnica pura e expõe que os outputs não variam necessariamente 

proporcionais aos inputs, os ganhos: são crescentes (outputs crescem além da proporção), 

constantes (crescimento proporcional) e decrescentes (outputs proporcionalmente menos que 

as saídas) (BANKER; CONRAD; STRAUSS, 1986). A fronteira de eficiência é formada pelo 

envoltório convexo das DMUs existentes (KUAH; WONG; BEHROUZI, 2010). A eficiência 

é encontrada pela resolução da programação linear exposta no Quadro 3. 

 



38 

 

 

Quadro 3 - Modelo BCC Primal (Forma dos Multiplicadores) 

Modelo BCC 

Primal (Forma dos 

Multiplicadores) 

Orientado ao 

input 

𝑀𝑎𝑥 𝐸𝑓𝑓 (0) =  ∑ 𝑢𝑗 ×  𝑦𝑖0 + 𝑢

𝑠

𝑗=1

∗ 

S.a. 

− ∑ 𝑣𝑖 ×  𝑥𝑖𝑘 + ∑ 𝑢𝑗 × 𝑦𝑗𝑘 + 𝑢 ∗

𝑠

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

≤ 0, ∀ 𝑘 

∑ 𝑣𝑖 × 𝑥𝑖0 = 1

𝑟

𝑖=1

 

𝑢𝑗  𝑒 𝑣𝑖 ≥ 0, 𝑢 ∗∈ 𝑅 

Variáveis 

 

ui = peso calculado para o produto 

i; 

vj= peso calculado para o insumo j; 

xjk =quantidade do insumo j para 

unidade k; 

yik =quantidade do produto i para 

unidade k; 

xj0 =quantidade do insumo j para 

unidade em análise; 

yi0 =quantidade do produto i para 

unidade em análise; 

s = Número de outputs; 

r = Número de inputs 

u e v = coeficientes de retorno a 

escala 

 

Orientado ao 

output 

𝑀𝑖𝑛 𝐸𝑓𝑓(0) =  ∑ 𝑣𝑖 ×  𝑥𝑖0
𝑠
𝑗=1 + v* 

S.a. 

− ∑ 𝑣𝑖 ×  𝑥𝑖𝑘 + ∑ 𝑢𝑗 × 𝑦𝑗𝑘 − 𝑣 ∗

𝑠

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

≤ 0 ∀ 𝑘 

∑ 𝑢𝑗 × 𝑦𝑗0 = 1

𝑠

𝑗=1

 

𝑣𝑖  𝑒 𝑢𝑗 ≥ 0, 𝑣 ∗, ∈ 𝑅 

 

O modelo BCC não exige a mesma relação entre inputs e outputs, devido à eficiência 

de escala. Empresas de tamanhos diferentes podem ser analisadas utilizando o mesmo modelo  

(SOARES DE MELLO et al., 2003). Nestes modelos u* e v* são as variáveis duais 

associadas à condição ∑ λ𝑘
𝑛
𝑘=1 e são interpretados como fatores de escala. O Quadro 4 expõe a 

programação para o modelo de envelopamento. 



39 

 

 

Quadro 4 - Modelo BCC Dual (Forma de envelopamento) 

Modelo BCC Dual 

(Forma de 

envelopamento) 

Orientado ao 

input 

𝑀𝑖𝑛 = ℎ0 

S.a. 

𝒉𝟎𝒙𝒊𝟎 − ∑ 𝒙𝒊𝒌λ𝒌 ≥ 𝟎, ∀𝒊

𝒏

𝒌=𝟏

 

−𝒚𝒋𝟎 + ∑ 𝒚𝒋𝒌

𝒏

𝒌=𝟏

λ𝒌 ≥ 𝟎, ∀𝒋 

∑ 𝜆𝑘

𝑛

𝑘=1

= 1 

λ𝑘 ≥ 0, ∀k 

Variáveis 

 

ℎ0 = Eficiência; 

η = Inverso da Eficiência 

(1/ℎ0); 

λk= Participação da DMU k 

na meta da DMU em análise; 

xik = Quantidade do insumo i 

da DMU k; 

 yjk= Quantidade do produto j 

da DMU k; 

xi0= Quantidade do insumo i 

da DMU em análise; 

yj0= Quantidade do produto j 

da DMU em análise; 

s = Número de outputs; 

r = Número de inputs 

u e v = coeficientes de retorno 

a escala 

Orientado ao 

output 

−𝒉𝟎𝒚𝒋𝟎 + ∑ 𝒚𝒋𝒌λ𝒌 ≥ 𝟎, ∀𝒋

𝒏

𝒌=𝟏

 

𝒙𝒊𝟎 + ∑ 𝒙𝒊𝒌

𝒏

𝒌=𝟏

λ𝒌 ≥ 𝟎, ∀𝒊 

∑ 𝜆𝑘

𝑛

𝑘=1

= 1 

λ𝑘 ≥ 0, ∀k 

 

A DMU(0) é BCC-eficiente possui solução ótima se θ=1, λ=1 e λ≠ 0 (KUAH; 

WONG; BEHROUZI, 2010). No modelo de envelopamento para verificar os benchmarks, se 

o λ for 0 (zero) a unidade não será benchmark, caso λ seja diferente de 0 (zero)  a unidade 

será benchmark (BANKER; CHARNES; COOPER, 1984).  

 

3.3 SELEÇÃO DE DMU’S (DECISION MAKING UNITS) 

 

 A primeira regra básica em relação às DMU’s refere-se à homogeneidade do grupo de 

unidades de análise. Estas devem desenvolver atividades similares, produzir outputs 

comparáveis, além de se situarem em ambientes externos/mercados com características 

próximas (DYSON et al., 2001). 
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Como a medida de DEA é a eficiência das DMUs que executam tarefas similares, a 

amostra deve ser configurada também de forma homogênea em relação à geração de output. 

Visto que unidades de escalas diferentes geram metas radicalmente diferentes, pois refletem 

diferentes estruturas organizacionais e funções custo (NUNAMAKER, 1983). 

O conjunto de DMU’s em análise deve utilizar os mesmos inputs e outputs. Para 

garantir a discriminação da análise, Dyson et al. (2001) sugerem que o número de DMU’s 

seja no mínimo o dobro do produto do número de inputs e outputs. Respeitando a Equação 

01: 

 

𝑁 = 2 × (𝑚 × 𝑠) 

Equação 1 - Número mínimo de DMU's (DYSON et al. 2001, p. 248) 

Em que: 

N = Número mínimo de DMU’s 

M = número de inputs 

S = número de outputs 

 

3.4 MÉTODOS DE SELEÇÃO DE VARIÁVEIS 

 

Uma fragilidade bastante conhecida do DEA é a baixa discriminação na ordenação das 

DMU’s, visto que com o aumento do número de variáveis mais unidades estarão na fronteira. 

O que aumenta a probabilidade de DMU’s ineficientes serem consideradas eficientes 

(NUNAMAKER, 1983; SENRA; NANCI; SOARES DE MELLO, 2004; SENRA et al., 

2007).  

O uso da correlação e regressão com objetivo de reduzir o número de variáveis foi 

estudado e analisado em aplicações com DEA. Como resultado, foi observado que a eficiência 

calculada pelo DEA pode variar abruptamente com a inserção de variáveis supérfluas ou a 

omissão daquelas relevantes (JENKINS; ANDERSON, 2003).  

Dyson et al. (2001) recomendam que a omissão de variáveis sugerida exclusivamente 

pela correlação estatística deve ser evitada. Caso, dois inputs ou outputs são perfeitos 

múltiplos um do outro, a retirada de uma das variáveis não deve alterar a eficiência do 

modelo.  

(1) 
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O stepwise (SENRA; NANCI; SOARES DE MELLO, 2004; SENRA et al., 2007; 

WAGNER; SHIMSHAK, 2007) é um procedimento que não trabalha com a perspectiva de 

diminuição de variáveis como a correlação. Em contrapartida, as variáveis são adicionadas 

passo-a-passo, enquanto o ranking de eficiência é verificado a cada alteração, em busca do 

conjunto adequado sem modificações na eficiência relativa.  

O método não melhora a ordenação do modelo, a objetivo principal é o foco em um 

número de variáveis mais restrito (SENRA; NANCI; SOARES DE MELLO, 2004; SENRA 

et al., 2007). O que permite a avaliação das variáveis sob o modelo (WAGNER; SHIMSHAK, 

2007).  A Figura 10 detalha as etapas do processo. 

 

Figura 10 - Etapas do método stepwise  

 

Fonte: Senra et al. (2007, p. 195) 

 

O planejamento da aplicação, assim como os testes, obtém mais resultados positivos 

com a participação da gestão para determinar os inputs, outputs e DMUs, visto que em 

situações reais, as ações estão relacionadas à tomada de decisão gerencial e acompanhamento 

das atividades. Além disso, o modelo de programação linear deve representar à realidade para 

mais a obtenção de mais verossimilhança dos resultados (BOWLIN et al., 1985; NUTI et al., 

2011).  

 

Calcular a eficiência média de cada par input-output possível 

Escolher a alternatia com maior eficiência média 

Calcular a eficiência média do modelo para cada variável 
acrescentada. 

Verificar se o acréscimo de eficiência é significativo 

•Em caso positivo, retornar o cálculo acrescentando novas 
variáveis. 

•Em caso negativo, método encerrado 
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3.5 RESTRIÇÕES AOS PESOS 

 

A possibilidade de manipular os pesos da função produção do DEA, é uma das 

características que promovem o destaque do método. Uma forma de exigir que todos os 

fatores sejam considerados na análise para o aumento da discriminação do modelo, sem pesos 

nulos, é a adoção de restrição aos pesos (ALLEN et al., 1997; DYSON et al., 2001).  

A maior limitação da estrutura matemática dos modelos clássicos é que, na busca da 

solução ótima, podem ser gerados pesos nulos para variáveis importantes e, portanto, modelos 

inverossímeis. A introdução de julgamento de valor e de restrição aos pesos na modelagem 

DEA ocorreu apenas a partir da década de 90 (ALLEN et al., 1997; DYSON et al., 2001).  

Segundo Dyson et al. (2001), é importante observar que as restrições aos pesos devem 

ser diferentes, até para modelos equivalentes. Consequentemente, se o modelo DEA for 

modificado, deve-se averiguar as considerações feitas para as restrições dos pesos no modelo 

anterior. A existência dos pesos também interfere na forma como os resultados serão 

analisados. Com restrições aos pesos definidas deve-se desenvolver uma análise para observar 

os impactos das restrições no sistema. 

Cook e Seiford (2009) sistematizaram as principais formas de restrição aos pesos. As 

restrições diretas estabelecem limites inferiores e superiores para o peso de cada variável. 

Entretanto, esta alteração pode gerar a não-aplicabilidade do modelo.  

 

3.6 MODELAGEM DINÂMICA DE ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS (DEA). 

 

A utilização da Análise Envoltória de Dados no modelo tradicional assume que as 

entradas são integralmente consumidas para a produção no mesmo período, sem a 

interdependência no tempo (SILVA; STEFANOU, 2007). Este fato pode comprometer os 

resultados, tornando-os tendenciosos, visto que a técnica ignora a dinâmica de mercado, 

segundo a qual as unidades organizacionais podem ser eficientes para alguns períodos no 

tempo e ineficientes para outros (CHEN; IQBAL ALI, 2004). Esta é uma das grandes 

preocupações dos pesquisadores atuais: buscar modelos que analisem a eficiência de forma 

intertemporal (KAWAGUCHI; TONE; TSUTSUI, 2013). 
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Os modelos estáticos não contemplam os impactos das decisões gerenciais em um 

período sobre os demais. Parafraseando Fallah-Fini, Triantis e Johnson (2013, p.1), “os 

modelos estáticos ignoram os efeitos de consumo dos inputs e as decisões 

gerenciais/engenharia em um único período, dado os níveis de outputs sobre diversos 

períodos consecutivos, bem como assumindo que as firmas podem, de alguma maneira, 

ajustar instantaneamente esse consumo.”. 

Na visão de Tone e Tsutsui (2014), os modelos tradicionais delimitam-se apenas às 

eficiências relativas para tomada de decisão com múltiplos inputs e múltiplos outputs, porém 

o inconveniente desses modelos é a omissão da estrutura interna das DMUs por não serem 

incluídas nas análises. Nesse sentido, os modelos dinâmicos são desenvolvidos para avaliar o 

desempenho das DMUS numa perspectiva de longo prazo usando variáveis “carry-over”, ou 

seja, variáveis de conexão intertemporal. Na Figura 11 ilustra um comparativo dos fluxos 

existente na mensuração estática de eficiência e na mensuração dinâmica de eficiência em 

DEA. 

 

Figura 11 - Comparação do fluxo de análise do DEA Estático e DEA Dinâmico 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As variáveis intermediárias nos modelos dinâmicos podem ser classificadas por 

nomenclaturas específicas na literatura por diferentes estruturas, além de (1) carry-over 

conforme Tone e Tsutsui (2014): (2) quasi-fixed inputs (FALLAH-FINI; TRIANTIS; 
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JOHNSON, 2013; NEMOTO; GOTO, 1999); e, (3) variáveis intermediárias (FÄRE; 

GROSSKOPF, 1996) . 

Estes fatores quasi-fixed inputs, definidos no modelo dinâmico desenvolvido por 

Nemoto e Goto (1999), não podem ser ajustados da mesma maneira que os fatores variáveis. 

O montante final desta variável é fixo, ao menos que a empresa aumente-os, o que pode gerar 

outputs com custos maiores caso produção seja menor. Quanto mais recursos são consumidos 

na instalação de quasi-fixed inputs, menos sobram recursos para a produção de outputs. Em 

contrapartida, quasi-fixed inputs significam maiores possibilidades de produção no período 

seguinte e consequentemente lucros. Este é um trade-off básico: maximizar a produção no 

curto prazo ou investir em quasi-fixed inputs para a melhoria de eficiência futura. Para este 

trabalho, o conceito utilizado na classificação dos modelos das variáveis intermediários utiliza 

a classificação proposta por Nemoto e Goto (1999). 

Emrouznejad e Thanassoulis (2005) desenvolveram um modelo dinâmico de DEA 

aplicando os conceitos de quasi-fixed inputs com a interdependência temporal causal pelos 

efeitos de investimento em capital e a expansão da capacidade. O método para definir o 

comprimento da janela de avaliação ainda é uma lacuna do modelo, o que limita a busca por 

uma medida de desempenho mais precisa. Ao aplicar este modelo para analisar a eficiência 

dinâmica de universidades, Emrouznejad e Thanassoulis (2005) afirmam que a análise 

estática e dinâmica são complementares e não excludentes; além disso a variável 

intermediária de capital no modelo dinâmico gera mais impacto na análise intertemporal, visto 

que é considerado um quasi-fixed input. 

Nesse contexto, Fallah-Fini, Triantis e Johnson (2013) sistematizaram na literatura 

cinco (5) características que identificam uma situação com interdependência entre os 

períodos, ou seja, que alteram a dinâmica de produção: (i) atrasos de produção; (ii) estoques 

de insumos exógenos, intermediários ou finais; (iii) capital ou fator quasi-fixed associado à 

tecnologia e capital, propriamente dito; (iv) ajuste de custos; e (v) curva de aprendizagem. 

Alguns setores listados por Tone e Tsutsui (2014) possuem essas características, o que 

possibilita a aplicação de modelos de eficiência dinâmica: (1) instituições financeiras ao 

considerar prejuízo e lucro como variáveis intermediárias; (2) instituições médicas ao analisar 

número de leitos e demais vínculos com os hospitais; e, (3) o setor de energia quanto a 

capacidade de geração, linhas de transmissão e transformadores para a distribuição. 
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Färe e Grosskopf (1996) desenvolveram o Network Data Envelopment Analysis – 

NDEA que também permite a análise intertemporal da produção, em que um único de 

processo de produção é interligado ao longo do tempo. As pesquisas se iniciaram a partir da 

modificação do índice Malmquist. Esse tipo de modelo também é conhecido como Dynamic 

NDEA por considerar cada período com tecnologia própria, onde cada nó é a mesma unidade 

de produção em diferentes períodos de tempo, com seus respectivos inputs e outputs. Essa 

abordagem foi a seminal para os trabalhos de Chen e Dalen (2010) e Tone e Tsutsui (2010).  

O uso do DEA-Malmquist fornece resultados mais precisos que os modelos clássicos, 

já que decompõe o índice de produtividade total em variação de eficiência técnica e variação 

tecnológica (CAMANHO; DYSON, 2006; GROSSKOPF, 2003; GUAN et al., 2006). É uma 

ferramenta adequada para medir a mudança de produtividade das DMUs entre dois períodos 

distintos. Entretanto, o DEA-Malmquist negligencia ao não considerar a existência de relação 

entre períodos, e não mensurar a eficiência intertemporal (EMROUZNEJAD; 

THANASSOULIS, 2005; TONE; TSUTSUI, 2010).  Caracteriza-se como uma análise em 

painel baseada nas mudanças de eficiência de escala e técnica, ao verificar como está a 

posição da empresa nas alterações da fronteira ao longo do tempo.  

O modelo de DEA em rede relacional de Kao (2009) tem o intuito de medir a 

eficiência do sistema e os dos processos ao mesmo tempo, por meio de medidas radiais de 

eficiência. Ou seja, a eficiência do sistema representa mais adequadamente o desempenho de 

todos os processos conjuntamente. Essa característica é um de seus diferenciais em relação ao 

modelo de Färe e Grosskopf (1996; 2000), visto que os ganhos de eficiência dos processos 

são calculados de forma independente. Com isso, por meio da eficiência de decomposição, o 

processo responsável pela ineficiência da operação do sistema pode ser identificado para a 

elaboração futura de planos de melhoria.  

Chen e Dalen (2010) incorporaram os atrasos de produção ao modelo não-paramétrico 

para analisar a eficiência técnica, de forma invariante no período t e em diferentes unidades de 

produção. Os resultados demonstraram que os efeitos defasados podem ocasionar diferentes 

escores de eficiência e rankings, gerando interpretações e tomadas de decisão completamente 

diferentes. 

Em busca de lidar com a ineficiência dos inputs, outputs e da variável carry-over, 

Tone e Tsutsui (2010) desenvolveram um modelo não radial:  Dynamic Slacks Based Model 
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(DSBM). Com este modelo é possível medir a eficiência global e dos períodos, estimando 

assim a fronteira de produção. A estrutura de Tone e Tsutsui (2010) replicada em 2014, tem 

como base o modelo de Fare e Grosspkof (1996), onde foi proposta uma fronteira de 

produção dinâmica utilizando um output intermediário que interliga os processos de produção 

de cada ano.   

As variáveis de conexão são classificadas em quatro tipos por Tone e Tsutsui (2010): 

links desejáveis, que são tratados como outputs e quando escassos são considerados 

ineficientes (lucro por exemplo); links indesejáveis, que são tratados como inputs, seu valor é 

limitado, não podendo ser maior que o observado e quando em excesso são considerados 

ineficientes (prejuízo ou inadimplência, por exemplo); link discricionário, este é controlável 

para a DMU, podendo ser aumentado ou diminuído, desse modo seu desvio não afeta a 

eficiência; e link fixo que não é controlado pela DMU, sendo assim tem impacto direto na 

eficiência em razão da relação intertemporal. 

O modelo Dynamic Network DEA (TONE; TSUTSUI, 2014) é uma evolução do 

DSBM proposto por Tone e Tsutsui (2010), pois propõe de maneira associada analisar sub-

processos dentro de uma mesma DMU aliados ao aspecto intertemporal. Desse modo, a 

organização antes definida por apenas um processo, está apta a analisar sua eficiência perante 

outros processos complementares e interligados.  

Kao (2013) desenvolveu um modelo de DEA Dinâmico, em que enquadram quasi-

fixed inputs ou a existência de produtos intermediários que caracterizem a interdependência 

temporal. Seu modelo é a continuidade de Kao (2009) em que os quasi-fixed inputs possuem 

o mesmo multiplicador associado, independentemente do período. Em sua pesquisa mais 

recente, os escores de eficiência foram menores em relação ao modelo estático, assim como 

quando comparados a Färe e Grosskopf (2000), que possuem mais restrições no seu modelo. 

As eficiências menores representam a característica de maior discriminação do modelo, em 

definir de fato unidades eficientes e ineficientes. A menor quantidade de restrições traz mais 

aplicabilidade para o modelo. Assim como, Tone e Tsutsui (2010) é possível calcular a 

eficiência do sistema e de cada um dos períodos. A eficiência dinâmica é calculada pela 

resolução da programação linear exposta no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Modelo relacional de Kao (2013) 

1

𝐸𝑘
𝑅 = 𝑚𝑖𝑛. ∑ 𝑣𝑖𝑋𝑖𝑘

𝑚

𝑖=1

+ ∑ 𝑤𝑓𝑍𝑓𝑘
(0)

𝑔

𝑓=1

 

s.t. 

∑ 𝑢𝑟𝑌𝑟𝑘

𝑠

𝑟=1

+ ∑ 𝑤𝑓𝑍𝑓𝑘
(𝑝)

= 1

𝑔

𝑓=1

  (1) 

(∑ 𝑣𝑖𝑋𝑖𝑗

𝑠

𝑟=1

+ ∑ 𝑤𝑓𝑍𝑓𝑗
(0)

𝑔

𝑓=1

) − (∑ 𝑢𝑟𝑌𝑟𝑗

𝑠

𝑟=1

+ ∑ 𝑤𝑓𝑍𝑓𝑗
(𝑝)

𝑔

𝑓=1

) ≥ 0, 𝑗 = 1, … , 𝑛 (2) 

(∑ 𝑣𝑖𝑋𝑖𝑗
(𝑡)

𝑚

𝑖=1

+ ∑ 𝑤𝑓𝑍𝑓𝑗
(𝑡−1)

𝑔

𝑓=1

) − (∑ 𝑢𝑟𝑌𝑟𝑗
(𝑡)

𝑠

𝑟=1

+ ∑ 𝑤𝑓𝑍𝑓𝑗
(𝑡)

𝑔

𝑓=1

) ≥ 0,   (3) 

𝑗 = 1, … , 𝑛; 𝑡 = 1, … , 𝑝 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 , 𝑤𝑓 ≥ 𝜀, 𝑟 = 1, … , 𝑠; 𝑖 = 1, … , 𝑚; 𝑓 = 1, … , 𝑔 

Variáveis: 

𝐸𝑘
𝑅 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝐷𝑀𝑈𝑘; 

𝑣𝑖 = 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑖; 

𝑋𝑖𝑘 =  ∑ 𝑋𝑖𝑘
(𝑡)

𝑝

𝑡=1

 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑖 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝐷𝑀𝑈𝑘; 

 

𝑋𝑖𝑗 =  ∑ 𝑋𝑖𝑗
(𝑡)

𝑝

𝑡=1

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑖 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝐷𝑀𝑈 𝑗; 

𝑤𝑓 = 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑠𝑖 − 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑓; 

𝑍𝑓𝑘
(0)

= 𝑞𝑢𝑎𝑠𝑖 − 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑓 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝐷𝑀𝑈𝑘; 

𝑢𝑟 = 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑟; 

𝑌𝑟𝑘 = ∑ 𝑌𝑟𝑘
(𝑡)𝑝

𝑡=1 = 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝐷𝑀𝑈𝑘; 

𝑍𝑓𝑘
(𝑝)

= 𝑞𝑢𝑎𝑠𝑖 − 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑝 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝐷𝑀𝑈𝑘 

𝑋𝑖𝑗
(𝑡)

= 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝐷𝑀𝑈 𝑗 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝑍𝑓𝑗
(𝑡−1)

= quasi − fixed input f para a DMU j no período t − 1 

𝑌𝑟𝑗
(𝑡)

= 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑟 𝑑𝑎 𝐷𝑀𝑈 𝑗 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝑍𝑓𝑗
(𝑡)

= 𝑞𝑢𝑎𝑠𝑖 − 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑓 𝑑𝑎 𝐷𝑀𝑈 𝑗 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑡 

Fonte: Kao (2013, p. 326) 

 

O modelo é orientado ao output com retornos constantes em escala, 𝑢𝑟 e 𝑣𝑖 são 

multiplicadores virtuais, e ε é um número não arquimediano muito pequeno para que 

nenhum fator seja ignorado no cálculo da eficiência. O sistema dinâmico é uma sequência de 

períodos ligados por fluxos 𝑍𝑓𝑗
(𝑡)

 (𝑞𝑢𝑎𝑠𝑖 − 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑓 )como representado na Figura 12. A 

parte utilizada para produção no próximo período é representado por 𝑍𝑓𝑗
(𝑡)

, e a porção como 
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uma saída do período corrente é representado por 𝑌𝑟𝑗
(𝑡)

. Uma característica importante do 

modelo é que o fator multiplicador é mesmo, independente de ser input ou output, para que o 

fator tenha o mesmo peso em toda a modelagem. A Figura 12 expõe a representação gráfica 

do fluxo dinâmico de Kao (2013). 

 

Figura 12 - Exposição gráfica do fluxo dinâmico do modelo de Kao (2013) 

 

Fonte: Kao (2013, p. 326) 

 

A restrição (1) é referente a DMU em análise, onde o somatório de cada input é 

multiplicado pelo referido peso a isso agrega-se o somatório dos quasi-fixed inputs e seu 

multiplicador. A segunda restrição é redundante e pode ser excluída, pois são restrições 

globais por DMU e estão incluídas no cálculo da restrição (3). A restrição (3) é relacionada a 

cada período por DMU, sendo a diferença do somatório dos inputs aos quasi-fixed inputs do 

período anterior, subtraídos pela soma do somatório dos outputs e os quasi-fixed inputs do 

período atual que configura-se como um output do sistema. Uma vez que uma solução ótima é 

encontrada para 𝑢𝑟
∗, 𝑣𝑖

∗ 𝑒 𝑤𝑓,
∗  a eficiência do sistema 𝐸𝑘

 𝑠 e do por período t, 𝐸𝑘
 (𝑡)

  podem ser 

encontradas, conforme as equações 2 e 3.  

 

 

Equação 2 - Eficiência dinâmica do sistema (KAO, 2013) 

 

(2) 

(3) 
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Equação 3 - Eficiência dinâmica por período 
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Capítulo 4 

 

4. ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS APLICADA À SAÚDE 

 

Os métodos mais utilizados, até a década de 80, para medir a eficiência na saúde são 

análise de proporção e técnicas econométricas. Porém, para os gestores da área a análise em 

taxas e proporções é incômodo, pois não permite uma análise multiproduto. Este método 

também gera uma designação de unidades eficientes muito arbitrária (ROSKO, 1990; 

SHERMAN, 1984).  

A análise por regressão expõe apenas uma relação em torno da média, o que não 

permite a identificação das unidades ineficientes.  A Análise Envoltória de Dados é uma 

metodologia que supera as deficiências dos métodos mais utilizados, visto que possibilita uma 

análise multiproduto, localiza as unidades eficientes em uma fronteira de melhores práticas e 

elimina a necessidade de critério arbitrários (OSEI et al., 2005; ROSKO, 1990; SHERMAN, 

1984). Observa-se que verificar as quantidades relacionadas à ineficiência de cada unidade é 

um fator mais importante, do que apenas localizar a eficiência ou ineficiência (BOWLIN et 

al., 1985; SHERMAN, 1984). 

O primeiro trabalho associando a técnica com os serviços de saúde foi aplicado por 

Nunamaker (1983). Com 76,4% de sua amostra classificada como ineficiente, verificou-se 

que a transição destas unidades para a fronteira de eficiência geraria uma economia anual de 

U$ 4 milhões de dólares. Ou seja, outras áreas críticas poderiam receber investimentos para a 

melhoria de seus processos. Consequentemente,  DEA é uma técnica útil para a análise 

setorial de hospitais e auxilia na identificação das possíveis implicações políticas para um 

melhor atendimento (ROH; MOON; JUNG, 2013). 

Entretanto, a técnica é passiva de críticas e falhas (DYSON et al., 2001) em aspectos 

muito relevantes para a saúde. Em primeiro lugar, como DEA mede a eficiência relativa entre 

DMUs, até mesmo a unidade mais eficiente do grupo pode ser uma unidade ineficiente, ou 

seja, a confiabilidade é baixa. Esta é uma das maiores preocupações na indústria da saúde. 

Além disso, os inputs e outputs precisam ser refinados para evitar o uso de valores arbitrários. 
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A maior dificuldade, entretanto se encontra em como utilizar outputs que reflitam a qualidade 

dos serviços realizados na saúde. Ressalta-se a importância de verificar quais fatores 

apresentam relação com a eficiência da saúde, assim grande parte das inconsistências seriam 

superadas (ROSKO, 1990). 

Para Nuti et al. (2011), DEA foi aceito pelos diretores executivos das unidades de 

saúde como um instrumento válido para medir a eficiência, mas é considerada uma 

ferramenta complexa para a gestão. Este fato justifica-se pela dificuldade dos gestores em 

traduzir os escores em planos de ação a serem tomados para melhoria do desempenho. 

Também foi considerada útil para a sugestão de benchmarkings de melhores práticas para 

outras regiões da Itália. O desempenho geral em qualidade, equidade, eficácia e indicadores é 

o principal determinante dos custos, enquanto as eficiências técnicas, de acordo com os 

resultados, não são impactadas fortemente.  

Ainda assim, em um horizonte de 1983 a 2006, a técnica expandiu seus horizontes de 

aplicação na saúde. A partir de Nunamaker (1983), em 2002 haviam cerca de 15 trabalhos e 

em 2006, 23 aplicações. Como a aplicação na saúde acompanhou o desenvolvimento da 

análise envoltória de dados, a evolução dos modelos também foi observada: no período de 

1983 a 1997, 60% dos trabalhos aplicavam DEA em técnicas puras e simples; até 2006 a 

utilização do DEA/Malmquist, regressão e fronteira estocástica se tornaram mais frequentes e 

representativas. As aplicações, neste período, estavam mais focadas em hospitais, em seguida 

por asilos, médicos, cuidados primários e municípios/distritos (HOLLINGSWORTH; 

DAWSON; MANIADAKIS, 1999; HOLLINGSWORTH, 2003, 2008; LIU et al., 2013). 

Esse comportamento foi observado por Liu et al. (2013), nas áreas de saúde, bancos, 

transportes, agricultura e educação. Inicialmente são utilizados os modelos DEA clássicos, o 

que sugere a utilização da metodologia com cautela. Depois que DEA é aceito no campo de 

estudo, os pesquisadores tendem a adotar as abordagens e modelos recentemente 

desenvolvidos, uma vez que estão disponíveis. O fenômeno é particularmente evidente em 

aplicações bancárias e de saúde. Em 2013, hospitais foram o primeiro campo de aplicação da 

combinação dinâmica e em rede de DEA em saúde, com o diferencial de avaliar a eficiência 

de processos simultaneamente aos cortes transversais no tempo (KAWAGUCHI; TONE; 

TSUTSUI, 2013). 
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Segundo, a análise contextual em dois estágios é a abordagem mais difundida. Um 

estudo típico obtém primeiro escores de eficiência através de DEA e, em seguida, 

correlaciona essas pontuações com vários fatores contextuais através de análise de regressão. 

Em terceiro lugar, o modelo de processo em duas fases, uma forma simples de o modelo DEA 

em redes (Network DEA), não deve ser confundida com a análise contextual em dois estágios. 

Esse método tem atraído muitas pesquisas da área de saúde em anos recentes (LIU et al., 

2013). 

A evolução exposta por Hollingsworth (2008) das aplicações em DEA está 

relacionada com o aumento do tamanho das amostras e o incremento das técnicas estatísticas. 

No entanto, os resultados são sensíveis a alterações nas premissas e especificações dos 

modelos, assim como as características do ambiente envolvido. Então, os resultados 

encontrados nas pesquisas são válidos apenas para as referidas unidades, mas também 

permitem verificar tendências. Bowlin et al. (1985) mostram que a associação de DEA às 

técnicas estatísticas torna possível não apenas comparar duas abordagens, mas também 

comparar o que cada um realiza, em relação a um objetivo. As técnicas estatísticas mostram 

apenas as diferenças nas médias. DEA, no entanto, faz distinção entre os hospitais 

"ineficientes" e "eficientes" e também indica o que precisa ser feito para trazer o DMU 

ineficiente sobre a fronteira de eficiência, porém requer alguns cuidados especiais para não ter 

falhas na análise (DYSON et al., 2001). 

Para Huang e McLaughlin (1989) e Giokas (2001), se a técnica DEA fosse utilizada a 

mais tempo, e seus resultados estivessem dispostos após à coleta, a gestão das unidades de 

saúde poderia focar a tomada de decisão nos pontos com anomalias ou extremos em relação 

ao custo e eficiência relativa. Com isso, os recursos próprios seriam utilizados na busca das 

razões principais para os problemas mais graves. Desse modo, afirmam que a ferramenta deve 

fazer parte das opções de análise fornecidas ao gestor de saúde: um instrumento fundamental. 

É importante ressaltar sobre a importância da confiabilidade e disponibilidade dos dados para 

o sucesso da aplicação (VALDMANIS, 1990). 

 
 
 
 
 
 
 



53 

 

 

 
 

4.1 APLICAÇÕES DE DEA CLÁSSICO EM HOSPITAIS  

 

Muitos hospitais americanos na década 80 apresentavam deficiências distintas. Desse 

modo, localizar as ineficiências e indicar a magnitude desta ineficiência seria de grande valia 

para a implementação em programas de saúde. Além disso, observar as melhores práticas e 

transportá-las às unidades mais frágeis também poderia ser uma forma de mudar esse 

panorama. As instituições reguladoras poderiam usar essa informação para subsidiar unidades 

menos eficientes, penalizá-los reduzindo as taxas de reembolso ou limitar a sua expansão, 

como forma de incentivar e pressionar a busca por melhorias (SHERMAN, 1984).  

Em 1983, Nunamaker utilizou uma amostra de 17 hospitais de Wisconsin nos Estados 

Unidos para comparar o resultado obtido pelo DEA e a análise de custo por paciente, em 

serviços de enfermagem. Seus resultados mostraram que os rankings gerados pelo DEA 

consolidaram-se como válidos, a partir dos comparativos com medidas tradicionais. Foram 

encontradas fortes correlações negativas entre os custos médios e de rotina com a escala de 

eficiência. Com isso, a técnica foi validada e incentivada a ser melhorada para aplicações 

futuras (BOWLIN et al., 1985; NUNAMAKER, 1983). 

Além de Nunamaker (1983), Sherman (1984) iniciou suas pesquisas em 1981, porém 

só publicou-as em 1984. Sua aplicação consistiu na análise de hospitais de ensino (LIU et al., 

2013). A técnica foi sugerida para aplicações futuras, visto que funciona como auxílio aos 

gestores na tomada de decisão para aumentar a eficiência dos serviços oferecidos na saúde e 

reduzir os custos operacionais. Até então, na literatura, a determinação da quantidade eficaz 

dos recursos necessários era incompreendida e necessitava de muitas informações. 

Em mais uma análise comparativa com outros métodos, Bowlin et al. (1985) expõem 

que DEA se sobressai sobre a regressão, correlaciona os inputs aos outputs, além de expor os 

benchmarkings de melhores práticas a serem utilizados pelos hospitais. Estes resultados 

possuem a mesma natureza da pesquisa de Banker et al. (1986), que realizou um comparativo 

de análise da eficiência por meio de modelagens econométricas e DEA em hospitais. Além 

disso, foi um marco para a visão de retornos em escala crescentes e decrescentes, que antes 

eram considerados apenas como constantes. Por meio das duas técnicas foi possível observar 

que os cuidados infantis exigem mais recursos, do que o atendimento em adultos e idosos. 
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Assim como para Bowlin et al. (1985) e Al-Shammari (1999), Hofmarcher et al. 

(2002) também preferem o DEA em detrimento de modelos de regressão, por possibilitar uma 

análise multi-inputs/output mais abrangente. A análise em painel realizada na 

Áustria(HOFMARCHER; PATERSON; RIEDEL, 2002) utiliza dois modelos de variáveis 

diferentes, pois um modelo, apenas, restringe a análise segundo os autores, já que um sistema 

de produção não pode ser definido por apenas um conjunto de variáveis. A junção de técnicas 

não-paramétricas e outras metodologias é recorrente com o DEA, em razão da 

complementariedade da análise e a busca pela redução da subjetividade dos resultados 

(CHANG, 1998; DALMAU-MATARRODONA; PUIG-JUNOY, 1998; LINNA, 1998; 

OZCAN; LUKE, 1993).  

As ineficiências hospitalares calculadas por meio da Stochastic frontier analysis (SFA) 

e DEA conjuntamente apresentam resultados complementares. Estimativas geradas pelas duas 

técnicas mostraram que a variável quantidade de dias de internação é fator que mais afeta os 

custos totais hospitalares. Com isso, as ineficiências hospitalares contribuem 

aproximadamente para 4,1% dos custos em saúde do PIB. A real minimização deste custo, 

deve permear os 20% para manter o mesmo nível de serviço oferecido aos pacientes. Políticas 

públicas voltadas para a maior ocupação dos leitos poderiam reduzir estes altos gastos 

(GIOKAS, 2001). 

Na Jordânia, a técnica de programação linear também foi vista como um método 

revolucionário na gestão pública. O DEA foi percebido como um mecanismo de definição de 

prioridades para ofertar informações periódicas sobre as necessidades dos hospitais. 

Concomitantemente tem a capacidade de auxiliar na distribuição de recursos, visto que é 

capaz de verificar os hospitais que tem maior potencial adicional de recursos (AL-

SHAMMARI, 1999). 

Em uma perspectiva americana apresentada pelo estudo de Grosskopf e Valdmanis 

(1987) que expõem as principais preocupações dos gestores de hospitais sejam eles públicos 

ou privados são o orçamento/custo e o nível de qualidade do serviço oferecido. Neste, 

buscaram avaliar a eficiência de dois tipos de hospitais na Califórnia em 1982: os sem fins 

lucrativos e os públicos. Observaram ao final das pesquisas que os hospitais públicos possuem 

uma eficiência técnica maior que os hospitais sem fins lucrativos (SFL); e que a distribuição 

de eficiência não é a mesma para os dois tipos de hospitais. Então, os hospitais eficientes em 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_frontier_analysis
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um grupo não podem ser equiparados aos eficientes de outro grupo de análise, por formarem 

fronteiras de eficiência diferentes.  

Morey et al. (1990), Valdmanis (1990), Ozcan et al. (1992), Valdmanis (1992) e 

Ozcan e Luke (1993) encontraram resultados similares à Grosskopf e Valdmanis (1987) em 

relação a diferença de eficiência entre hospitais públicos e privados/sem fins lucrativos, mas 

Morey et. al. (1990) sugeriram que a diferença entre as eficiências estava relacionada à 

qualidade da atenção à saúde que é mais alta, justificativa também considerada por Valdmanis 

(1992). Em razão da inclusão da despesa com juros que é diferente entre estes dois tipos de 

hospital; ou pela justificativa que os hospitais sem fins lucrativos podem desenvolver serviços 

que não se encontram nos outputs utilizados.  

Valdmanis (1990) versa sobre o controle governamental rígido sobre os recursos 

destinados aos hospitais públicos, e ressalta que os hospitais SFL oferecem serviços mais 

diversificados e sofisticados, o que gera o uso mais intenso de recursos. Ozcan e Luke (1993) 

acrescentam que o governo pode subsidiar parte dos inputs, o que potencializa a diferença no 

desempenho. Além disso, também pode-se considerar um output que é divergente entre os 

dois grupos, aqueles relacionados ao ensino, gerando uma quantidade maior de resultados, em 

relação aos privados. 

Para a amostra de Ozcan et al. (1992), o resultado entre os hospitais sem fins 

lucrativos e públicos não apresentou disparidades muito altas.  Entretanto, os hospitais 

privados tendiam ao uso de inputs relacionados ao uso de bens de capital de forma ineficiente, 

enquanto os insumos relacionados à mão de obra eram mais eficientes, que as outras duas 

categorias. 

O detalhamento da análise desenvolvida por Valdmanis (1992) foi mais robusto, na 

medida em que buscou suas variáveis na literatura e com isso estabeleceu 10 modelos a serem 

verificado pela metodologia DEA, envolvendo 10 combinações diferentes destes inputs.  

Além disso, observou-se que ao acréscimo de mais variáveis, mais DMUs tendiam à 

eficiência (NUNAMAKER, 1983).  

Chang (1998) também reforça que o foco não pode estar apenas no índice de 

eficiência, mas em quais fatores contribuem mais para esse resultado. Quando o foco são 

hospitais privados outros fatores podem ser mais relevantes: número de competidores no 

mercado para hospitais privados influenciam mais do que o market-share; quanto ao tamanho 
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do hospital, a ineficiência decrescente está associada aos hospitais maiores; a esfera de 

administração não possui relação com a eficiência (DALMAU-MATARRODONA; PUIG-

JUNOY, 1998). No momento em que o mercado de hospitais está configurado com unidades 

focadas em estratégias para a qualidade do atendimento e serviço, a maior concorrência não 

afetará o desempenho dos mesmos (CHU; CHIANG; CHANG, 2011).  

A avaliação case-mix realizada por Grosskopf e Valdmanis (1993) expôs que não 

houve diferença de performance com a incorporação do índice. A justificativa mais plausível 

também estava relacionada à homogeneidade da amostra (hospitais metropolitanos). Os 

autores não asseguram o mesmo resultado em uma amostra heterogênea (portes diferentes, 

por exemplo). O case-mix representa uma medida de complexidade da enfermidade do 

paciente, assim como o tratamento associado. Sendo assim, o case-mix é determinante para o 

resultado de um hospital e sua estrutura de custos (BJÖRKGREN; HÄKKINEN; LINNA, 

2001).  

Também buscando a homogeneidade das DMUs (NUNAMAKER, 1983), a aplicação 

de Ozcan e Luke (1993) incluiu apenas hospitais em áreas urbanas. A constatação de que 

tamanho dos hospitais estava positivamente relacionado com a eficiência está em 

conformidade com os efeitos positivos esperados pelos retornos em escala. Também não 

deve-se desprezar que os hospitais com fins lucrativos, tendem a ser menores do que os 

hospitais em outras categorias de tamanho, recebendo escores de eficiência inferiores. 

Com o crescimento e as diferentes abordagens da análise envoltória de dados, o 

Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido entre 1991-1994 utilizou seus dados associados 

ao DEA e perceberam a capacidade da metodologia em produzir uma matriz simples e com 

usabilidade, para análise de eficiência de hospitais individualmente ou em grupos. Foi 

verificada à distinção gerada pelo método entre os diferentes ganhos em escala distinguindo 

os ganhos em escala, e a importância de analisar a eficiência ao longo do tempo e não em 

apenas um período (HOLLINGSWORTH; PARKIN, 1995; PARKIN; HOLLINGSWORTH, 

1997). 

Em Taiwan, também foi realizada uma análise focada no período de análise do 

programa de saúde nacional. O foco da pesquisa foi em avaliar o impacto de quatro fatores 

sobre o resultado da eficiência em uma análise em painel de 5 anos (1990-1994). A amostra 

de 6 hospitais, com modelo BCC e regressão múltipla, permitiu encontrar correlações 
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significativas positivas entre a complexidade operacional (heterogeneidade dos serviços 

oferecidos), ocupação dos leitos e com o tempo de análise; e negativa, número de aposentados 

atendidos. (CHANG, 1998).  

Na mesma perspectiva de Parkin e Hollingsworth (1997), foi analisada uma 

comparação da performance em hospitais norte-americanos entre os anos de 1998 e 2001. Ao 

observar a situação de hospitais públicos, a alocação de recursos é realizada pelo governo e 

não às regras de mercado. Apesar de uma progressão de performance entre 1998 e 2001, ao 

final do período o excesso dos gastos operacionais encontrava-se em torno de 2 bilhões de 

dólares. Economia que se realizada poderia prover o desenvolvimento de outras áreas 

governamentais estratégicas. Como resultados diagnosticados estavam a baixa ocupação de 

leitos e baixa demanda de atendimento, o que gera funcionários ociosos e consequentemente 

folha de pagamento inflada de mão de obra não operacional (HARRISON; COPPOLA; 

WAKEFIELD, 2004).   

Os hospitais públicos também foram o foco de Kirigia et al. (2002) no Quênia. Entre 

os 54 hospitais analisados, 26% foram considerados ineficientes, o que indica a necessidade 

de reduzir os inputs ou aumentar os outputs gerados. Os pesquisadores sugerem a realocação 

de recursos humanos em outras unidades mais deficientes, em razão do número superior de 

funcionários a real necessidade da maioria das unidades; além disso, o excesso de gastos com 

medicamentos, alimentação e materiais poderia ser utilizado para aumentar a qualidade do 

serviço nos hospitais. 

A análise exclusiva da performance foi objetivo principal em pesquisas em hospitais 

(MEDIN et al., 2011; MITROPOULOS; MITROPOULOS; SISSOURAS, 2013; 

YUSEFZADEH et al., 2013). Medin et al. (2011), Mitropoulos et al. (2013) e Yusefzadeh et 

al. (2013) mensuraram em ambas pesquisas a eficiência dos custos nas unidades hospitalares, 

visto que são a parcela mais representativa das despesas de saúde de um país, segundo os 

autores. Medin et al. (2011) focaram na mensuração da eficiência em custo dos países 

nórdicos em razão das características estruturais em saúde serem compatíveis, o que permitiu 

a comparabilidade dos resultados; enquanto, Yusefzadeh et al. (2013) analisaram os custos 

operacionais de hospitais públicos no Irã. Mitropoulos et al. (2013), entretanto, analisou a 

eficiência em dois modelos separados: modelo 1 focado na eficiência produtiva com base no 
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uso dos recursos; e o modelo 2 com inserção de variáveis financeiras para análise da 

eficiência econômica. 

O binômio eficiência versus qualidade foi testado e avaliado por Nayar e Ozcan 

(2008). Os autores retratam a visão inevitável de qualidade e quantidade como um trade-off 

existente em outras análises de eficiência. Em busca de desmistificar e avaliar esse trade-off 

foram delineados dois modelos CCR com diferentes ajustes nos outputs (modelo 1 – outputs 

de eficiência técnica; modelo 2 – outputs de eficiência técnica e qualidade). O mesmo grupo 

de hospitais alcançou os melhores níveis de desempenho nas duas análises, excluindo-se este 

impacto do trade-off sobre o resultado, e abrindo espaço para pesquisas futuras. Segundo Roh 

et. al. (2013), a orientação estratégica para qualidade do serviço é a tática mais adequada para 

melhoria do desempenho nos hospitais privados e sem fins lucrativos. 

Os gastos com materiais de consumo também representam relativa influência na 

performance (BOWLIN et al., 1985; MITROPOULOS; MITROPOULOS; SISSOURAS, 

2013; SHERMAN, 1984). Os hospitais gregos não possuem um mecanismo confiável para 

quantificar e monitorar o consumo de suprimentos hospitalares. Compras não planejadas 

ocorrem pela ausência de um ERP – Enterprise Resource Planning. Como consequência, há a 

participação crescente nos gastos totais, o que gera preocupação quanto aos crescentes custos 

hospitalares (MITROPOULOS; MITROPOULOS; SISSOURAS, 2013). Nos resultados de 

Sherman (1984) foi observada a influência de uma transferência atípica nos relatórios de um 

dos hospitais, o que ocasionou a ineficiência para esta unidade quanto ao custo com materiais. 

Outro fator recente na literatura é a existência de redes hospitalares com outros 

prestadores de cuidados (ou serviços) como fator influente na eficiência hospitalar. O trabalho 

realizado por Roh et al. (2013) foi o primeiro estudo a investigar essa relação. Os resultados 

indicaram que estas redes propiciam melhor desempenho hospitalar, assim como maior porte, 

e a gestão pública das unidades gerou melhores índices de eficiência do que os hospitais 

privados e sem fins lucrativos.  

Já no setor hospitalar chinês a condição de mercado e a estrutura do hospital são 

fatores chaves para a eficiência técnica. Os subsídios governamentais fornecidos para as 

províncias, com o objetivo de incentivar e melhorar as condições de atendimento, 

apresentaram correlação negativa para as regiões costeiras (HU; QI; YANG, 2012; ROH; 

MOON; JUNG, 2013).  Há uma disparidade considerável entre os desempenhos das 
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províncias rurais, em relação as zonas urbanas. Desse modo, foi diagnosticado que o governo 

central deve analisar a dinâmica de distribuição dos subsídios para reduzir a desigualdade de 

recursos médicos entre essas zonas (HU; QI; YANG, 2012). 

A busca pela eficiência no uso dos gastos hospitalares é um desafio atual para a 

Grécia. Em termos globais, mais de 10% do PIB da Grécia é gasto em serviços de saúde. 

Entretanto, a crise enfrentada pela Grécia motiva a busca pela nova reforma no setor 

hospitalar, em busca da melhor qualidade no serviço (DIMAS; GOULA; SOULIS, 2012; 

KOUNETAS; PAPATHANASSOPOULOS, 2013). Essa realidade foi encontrada na pesquisa 

com DEA e Bootstrap: mais de 80% dos hospitais analisados tem eficiência técnica inferior a 

0,8. A ocupação de leitos é inversamente proporcional com a ineficiência técnica e de escala. 

Outro fator relacionado é o tipo de hospital: regional, municipal e universitário, que pode 

melhorar a eficiência técnica, enquanto a eficiência de escala não se altera (KOUNETAS; 

PAPATHANASSOPOULOS, 2013). 

As reformas na saúde também foram objeto de análise em Gana, visto que não foram 

avaliados os reais impactos das novas práticas de gestão. Por meio de uma base de dados do 

ano 2000, foi observado que 47% dos hospitais da amostra foram tecnicamente ineficientes e 

59% deles foram ineficientes em escala. Os hospitais ineficientes poderiam ser tecnicamente 

eficientes se aumentassem seus níveis de produção em 25% de mais consultas, 12% a mais de 

partos e 1% mais altas de seus pacientes, enquanto mantinham seus inputs constantes. Do 

outro lado, poderiam reduzir o número atual de médicos/dentistas em 44%, técnicos em 22%, 

auxiliares em 25% e leitos em 29%. Como soluções, sugeriu-se o remanejamento de equipes 

para outras unidades de saúde; aluguel/venda de leitos para outras unidades;  ou  a conversão 

hospitais em centros de saúde para reduzir a quantidade de serviços oferecidos, conforme 

Kirigia et al. (2002;2008) sugeriram para o Quênia e Angola, países também situados no 

continente africano (OSEI et al., 2005).  

Ao contrário de Luke e Ozcan (1993) que compararam o desempenho de hospitais 

privados e de ensino, Medin et al. (2011) analisaram apenas os hospitais universitários. Estes, 

além de promoverem serviços de atendimento à saúde da população, devem oferecer 

atividades de ensino e pesquisa. A partir de uma análise em DEA dois estágios nos países 

nórdicos, concluiu-se que a escala hospitalar ideal para a oferta de cuidados de saúde, pode 

não ser a mesma que a escala ótima para a educação dos internos e residentes e atividades de 
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pesquisa em medicina clínica. Fator observado em relação a eficiência dos custos 

hospitalares: o ranking alterava a classificação de eficiência com diferentes composições de 

variáveis para cada atividade (serviço de saúde, ensino e pesquisa).  

A análise transversal multi-estágio (ROH; MOON; JUNG, 2013) e um estágio SFA 

(HOLLINGSWORTH; PARKIN, 2003; LINNA, 1998) desenvolvida com os países da OCDE 

- Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (VARABYOVA; 

SCHREYÖGG, 2013) expôs que os países com bons resultados de saúde, como o Japão, 

podem ser tecnicamente ineficientes no uso dos recursos de saúde. Se as despesas são 

financiadas através de fontes privadas ou públicas não é uma característica significativa. Por 

outro lado, os países com maiores despesas de saúde per capita, tendem a estruturar o setor 

hospitalar de forma tecnicamente eficiente. Ao contrário dos resultados obtidos por Hefty 

(1969) em que nem sempre o aumento dos inputs gerará bons resultados nos outputs. 

 

4.2 MODELOS DE DEA PARA ANÁLISE INTERTEMPORAL APLICADOS EM 

HOSPITAIS 

 

Com objetivo de obter análises mais robustas e compreender a evolução da eficiência 

ao longo do tempo (KAO, 2013; TONE; TSUTSUI, 2010), Kawaguchi, Tone e Tsutsui 

(2013) desenvolveram uma pesquisa sobre o desempenho de hospitais japoneses, sendo a 

primeira aplicação empírica de DEA em redes dinâmico na saúde. O modelo dinâmico foi 

dividido em dois estágios, um relacionado à esfera administrativa e outro à equipe médica. 

Visto que agrupam atividades distintas, mas essenciais para a oferta de serviços de saúde. 

Mais de 50% da amostra não demonstrou ao longo do tempo evolução positiva nas eficiências 

das duas divisões simultaneamente. A alteração nas eficiências foi em percentual muito baixo, 

o que permite a inferência que a nova política de gestão de hospitais japoneses não gerou 

efeitos positivos. 

Lobo et al. (2009) buscaram a utilização do índice Malmquist para avaliar a eficiência 

e a possível mudança de produtividade, em hospitais de ensino brasileiros de ensino no 

período entre 2003 e 2006. A escolha desta janela de tempo deve-se a reforma financeira, que 

ocorreu em 2004, e assim aumento o orçamento dos hospitais da rede federal.  Como 

conclusões mais pertinentes tem-se que a reforma promoveu um aumento da eficiência 
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técnica em 51%. O aumento do orçamento público federal foi um incentivo para a eficiência, 

mesmo sabendo-se que uma alteração tão significativa nos investimentos do setor, não 

ocasionaria uma progressão de tecnológica tão rapidamente.  

A Turquia também foi ambiente propício para a prática do DEA, para investigar o 

impacto da implantação da política nacional da Turquia, em busca do alinhamento dos 

preceitos com os países da OCDE e da União Europeia no âmbito da saúde. Como resultado 

do DEA-Malmquist observou que nas províncias socioeconomicamente desfavorecidas, os 

ganhos de produtividade não foram alcançados. A rápida mudança de um sistema estagnado e 

ineficiente em um sistema ativo no curto prazo, gerou um esperado o aumento do volume da 

produção. É evidente que o desenvolvimento de diretrizes clínicas e indicadores de 

desempenho e do estabelecimento do sistema de diagnóstico são necessários para promover a 

contenção de custos e melhorar o atendimento de saúde de qualidade. Por fim, os indicadores 

de desempenho do hospital não melhoraram em curto prazo (SULKU, 2011). 

O índice Malmquist permitiu verificar que os outputs do processo hospitalar da 

Angola estavam em defasagem de cerca de 50%. Ou seja, as consultas, atendimentos 

ambulatoriais e internações poderiam aumentar com os mesmos inputs já utilizados. Esta é 

uma informação valiosa para os gestores de políticas públicas, visto que podem realocar leitos 

em outros hospitais, assim como redistribuir recursos, materiais e medicamentos em outras 

unidades que realizam serviços mais simples, reduzindo a demanda dos hospitais (KIRIGIA et 

al., 2008).  

Os hospitais da Bostwana entre 2006 e 2008 apresentaram altos índices de ineficiência 

entre 61,9% e 76,2%, e a média do índice Malmquist foi 0,985 comparada a outras pesquisas 

no Canadá, Universidade Federais Brasileiras, África do Sul e Taiwan. Entretanto, para 

alcançar melhores níveis de eficiências, os hospitais deveriam aumentar o número de 

consultas ambulatoriais em 117.627 (18%) e dias de internação em 49.415 (13%). 

Alternativamente, por meio da transferência de 264 profissionais de saúde e 39 leitos para 

atenção primária (TLOTLEGO et al., 2010). 

Uma abordagem na Finlândia que buscou associar a análise dos custos e a eficiência 

hospitalar, com a associação de DEA, índice Malmquist e Fronteira Estocástica com dados em 

painel, obteve uma compreensão suficientemente clara do desenvolvimento da eficiência 

hospitalar. Além disso, foi constatado um aumento anual de 3-5% na produtividade em razão 
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da melhoria da eficiência na gestão dos custos e também relacionado à mudança tecnológica 

no período de 1988 a 1994 (LINNA, 1998).  

Apesar de tantas aplicações bem-sucedidas de DEA, Hollingsworth e Parkin (2003) 

propuseram testar a técnica dita como “impopular” e “inutilizável”, além de ser considerada 

como uma “fraca base conceitual”, no Sistema Nacional de Saúde Inglês. Por meio de 

questionários com 14 autoridades em saúde e 57 prestadoras de serviço e saúde (entre elas 

hospitais), estes interessados avaliaram relatórios gerados com DEA, índice Malmquist e 

Fronteira Estocástica. DEA e SFA apresentaram uma convergente validade nos resultados, 

corroborando com Varabyova e Schreyogg (2013). Uma medida futura sugerida pelos autores 

é a inserção do método em um sistema de informação da saúde, em razão da utilidade 

percebida pelos gestores em relação às análises desenvolvidas.  

Mudanças regulatórias e de gestão nos sistemas de saúde são grandes oportunidades 

para análise do índice Malmquist (DIMAS; GOULA; SOULIS, 2012; LOBO et al., 2010; 

PHAM, 2011; SOMMERSGUTER-REICHMANN, 2000; SULKU, 2011). A reforma de 

financiamento foi o foco da análise Malmquist aplicada por Sommersguter-Reichmann (2000) 

na Aústria e Lobo et al. (2010) no Brasil. Na Aústria, os impactos da reforma de 

financiamento em 1997 ocasionaram mudança positiva na tecnologia, enquanto na eficiência 

técnica o aumento pretendido não foi alcançado (SOMMERSGUTER-REICHMANN, 2000). 

No Brasil, a análise acompanhou os impactos positivos na eficiência técnica nos hospitais 

federais, enquanto a fronteira tecnológica não se alterou positivamente.  Concluiu-se que o 

aumento gerado nos orçamentos melhorou o desempenho dos hospitais, mas as mudanças 

previstas na tecnologia serão observadas no longo prazo (LOBO et al., 2010).  

Na Turquia, o Programa de Transformação da Saúde instituído para alinhar o 

desempenho do país aos da União Européia e da OCDE apresentou bom desempenho no 

ganho produtividade, entretanto nas províncias menos favorecidas esse ganho não foi 

observado (DIMAS; GOULA; SOULIS, 2012). Já na Grécia, observou-se que no período de 

recessão econômica e mudança de gestão entre 2003-2005, a produtividade regrediu 

direcionando a atenção dos gestores para a o acompanhamento de variáveis ambientais.  

O DEA-Malmquist e a regressão Tobit foi utilizada para avaliar a eficiência dos 

hospitais gregos no período de 2003 a 2005 e determinar os fatores influenciadores no 

processo. A média eficiência dos hospitais foi 86,49%, 84,51% e 82,48 %, respectivamente 
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para os 3 anos. Os resultados sugerem que as mudanças de produtividade foram determinadas 

pela alteração técnica, enquanto a ineficiência do hospital foi atribuída a um aumento 

excessivo de seus gastos (aumento 55,4%). Como consequência, a ineficiência e regressão da 

produtividade em um hospital contribuem para o aumento significativo de suas despesas. A 

ineficiência também é impactada pelo crescimento do tempo médio de permanência do 

paciente em ambiente hospitalar (DIMAS; GOULA; SOULIS, 2012; GIOKAS, 2001). Os 

impactos das despesas sobre a eficiência grega, também foram examinados por Kounetas e 

Papathanassopoulos (2013), que encontraram resultados similares e tão significativos quanto 

Dimas et al. (2012).  

 

4.3 DEA CLÁSSICO APLICADO AOS HOSPITAIS NO BRASIL 

 

As aplicações de DEA nos hospitais brasileiros avançaram na década de 90 (SILVA; 

MARINHO, 1998). Em uma aplicação em São Paulo para geração de rankings entre 2 

hospitais privados e 4 hospitais públicos de ensino, foi observado em uma análise para 

maximização dos outputs, que o sistema em sua totalidade operava com 39% a mais de 

funcionários não-médicos do que o valor ótimo; e além deste fator, o sistema hospitalar só 

efetuou apenas 71% dos atendimentos potenciais. O efetivo de médicos estava adequado para 

a configuração. Além disso, o quantitativo de leitos ótimo é um valor 14% inferior ao 

encontrado (MARINHO, 2001). 

Os hospitais públicos de ensino foram objeto de pesquisa para a geração de ranking 

em todo o Brasil em 2001 sendo conduzida essa pesquisa por Marinho e Façanha (2001). Em 

um total de 43 unidades hospitalares, 5 hospitais eram benchmarkings para as unidades 

ineficientes, dos quais o RN ocupou 3 das 5 opções.  Do ponto de vista dos outputs, os 

resultados mostram que o sistema poderia aumentar substancialmente o número de 

internações em 50,6% e de cirurgias em 40,6%. É reforçado pelos autores a importância de 

compreender o comportamento destas unidades e não apenas buscar a solução dos problemas 

com os benchmarkings. Como causas dessas disparidades, são apontados possíveis problemas 

informacionais, além das questões relacionadas ao modelo de custeios das operações 

hospitalares (MARINHO; FAÇANHA, 2001).  
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Estes resultados associados aos outputs correspondem à escolha da orientação do 

modelo de maximização dos outputs. Marinho e Façanha (2001) assumem essa decisão, 

devido à natureza do serviço público. Os quantitativos de alguns de seus principais insumos 

não podem ser reduzidos, pelo menos no sistema tomado como um todo. Médicos e demais 

funcionários públicos são (razoavelmente) estáveis e instalações não podem ser vendidas. 

Em perspectiva municipal, e não com DMUs ao nível de unidade hospitalar, Marinho 

(2003) analisou a eficiência técnica em 74 municípios do Rio de Janeiro. Em oposição aos 

resultados do estado de São Paulo e aos resultados dos hospitais de ensino, o total de leitos e 

os custos de internação estão bem ajustados. Porém, foi diagnosticado excesso de unidade na 

rede hospitalar e, com isso, os procedimentos ambulatoriais devem ser aumentados em cerca 

de 20%. Os indicadores de mortalidade apresentaram índices expressivos (300% a mais em 

relação ao nível ótimo). Além disso, a busca pela redução dos prazos médios de permanência 

nas unidades, se reduzidos podem gerar ganhos de eficiência técnica, quando acompanhados 

de melhor administração dos recursos e produtos de saúde.  

A relação entre eficiência e o índice do PIB é analisada na literatura com o suporte da 

regressão linear: municípios com maiores valores de PIB tendem a ter escores de eficiência 

maiores que municípios mais pobres (MARINHO, 2003). A associação entre DEA e outras 

técnicas é um aspecto recomendado pela literatura com o objetivo de gerar mais 

confiabilidade na análise (CHANG, 1998; DALMAU-MATARRODONA; PUIG-JUNOY, 

1998; LINNA, 1998; OZCAN; LUKE, 1993).  

O Estado do Rio de Janeiro foi diagnosticado com grandes variações no desempenho 

do atendimento, o que em certos casos necessita de um aporte regional, além no municipal. 

Além disso, foi confirmado a correlação negativa entre as condições socioeconômicas 

relacionadas ao tamanho da população em relação à eficiência. Então, as divergências 

existentes fazem dos municípios com PIB maior um anteparo aos municípios mais pobres, 

visto que os municípios com mais estrutura atraem os casos mais graves de outros municípios 

(MARINHO, 2003). 

Proite e Sousa (2004) buscaram medir a importância do efeito escala sobre a eficiência 

técnica de 1270 hospitais que atendem totalmente ou parcialmente o SUS em todo o Brasil. 

As variáveis associadas a esse resultado são o tempo médio de permanência no hospital, o 

custo médio e capital humano. Concomitantemente, a regressão expôs que os 
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estabelecimentos mais eficientes foram aqueles com o maior número de cirurgias e 

procedimentos, em relação a um baixo tempo médio de permanência. Além disso, as 

economias crescentes em escala independem da natureza, do tipo de unidade e da esfera 

administrativa. 

Como no atendimento hospitalar a imprevisibilidade da demanda é um dos fatores 

mais importantes, é uma questão essencial buscar trabalhar com alguma capacidade ociosa, de 

modo a suprir eventos não planejados. Por esta justificativa, o modelo de retornos constantes 

em escala (CCR) é considerado mais adequado. Em contrapartida, a Proite e Sousa (2004), 

estas características associadas aos tipos de variáveis como médias e taxas per capita 

eliminam a necessidade do uso de BCC (MARINHO, 2003). 

Com foco no serviço das clínicas médicas de hospitais públicos, foi desenvolvida uma 

pesquisa com dados do DATASUS das capitais brasileiras e do Distrito Federal. O modelo foi 

orientado aos inputs, visto que suas variáveis são a taxa de mortalidade e o tempo médio de 

permanência no hospital. Assim, o resultado apontou que 16 capitais operavam com menos de 

75% de eficiência relativa. A taxa de mortalidade foi de 10,3% das internações (máximo de 

17,6% em Natal, mínimo 4,1% em Macapá). O projetado para Natal era de 7,20%. O tempo 

médio de permanência foi de 8,8 dias (máximo 12,6 dias no Rio de Janeiro e em 

Florianópolis, mínimo 4,7 dias em Palmas), onde Natal obteve 11,50 dias. Os indicadores de 

Natal não acompanharam os resultados positivos de Marinho e Façanha (2001), visto que há 

outra estrutura de modelo e também outras variáveis analisadas (GONÇALVES et al., 2007) 

A relação entre o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH e a eficiência municipal 

também foi investigada, entretanto foi utilizada a análise canônica. Diferentemente dos 

resultados obtidos por Marinho (2003), não existe correlação entre a eficiência dos municípios 

e o IDH. A dependência maior foi encontrada entre o tempo médio de permanência e os 

procedimentos de neoplasia, visto que devido às condições cirúrgicas causam mais impacto na 

permanência do paciente (GONÇALVES et al., 2007).  

Os hospitais de ensino brasileiros vem passando por reformas e certificações que 

buscam analisar os cumprimentos relacionados à assistência, ensino, pesquisa e integração ao 

SUS. A abordagem de Lins et al. (2007) busca integrar a eficiência dos hospitais de ensino 

individualmente em três pilares (ensino, pesquisa e assistência), para que por meio de 

restrições aos pesos seja possível encontrar uma eficiência global. Como a maior limitação 
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dos modelos de DEA clássico, é que na busca pela solução ótima, os pesos das variáveis 

podem se tornar nulos para variáveis importantes, assim o modelo perde a criticidade. O 

resultado do índice de correlação de Spearman foi de: 0,34 para assistência e ensino; 0,30 para 

assistência e pesquisa; 0,49 para ensino e pesquisa. Refletindo que a eficiência do hospital só 

pode ser analisado pelo conjunto de resultados (LINS et al., 2006). 

Em Santa Catarina (CESCONETTO; LAPA; CALVO, 2008), a maioria dos hospitais 

eficientes em (2003) eram filantrópicos e de pequeno porte, porém não há relação nesta 

amostra entre a eficiência e o porte ou natureza administrativa. Com a quantidade de altas que 

os hospitais possuem, os inputs utilizados deveriam ser menores: 25% nos custos de recursos 

humanos, 17% dos leitos e 13% dos custos de internação. Esses resultados estão relacionados 

ao grupo de 112 hospitais, dos quais 23 foram eficientes (20,5%). 

A difusão do DEA no Brasil na área de gestão em saúde tem como grande propulsor o 

estado do Rio de Janeiro, em que situam-se os principais pesquisadores da área no Brasil 

(FARIA et al., 2008; LINS et al., 2006, 2007; LOBO et al., 2010; MARINHO; CARDOSO, 

2007; MARINHO; FAÇANHA, 2001; MARINHO, 1996, 2001, 2003). 

 

4.4 SISTEMATIZAÇÃO DAS PESQUISAS EM DEA CLÁSSICO E INTERTEMPORAL 

EM HOSPITAIS 

 

Nesse contexto, as principais aplicações de DEA disponíveis para consulta na 

realidade hospitalar, totalizaram 41 pesquisas empíricas ilustradas na Tabela 1. As amostras 

analisadas nestas pesquisas variavam quanto ao tipo de unidade: hospitais de ensino (29,3%), 

hospitais públicos (63,4%), hospitais sem fins lucrativos (19,5%), privados (19,5%) ou 

análises do sistema nacional de saúde (7,3%).  

O somatório das porcentagens resulta em valores maiores que 100%, visto que 

algumas pesquisas desenvolveram análises comparativas quanto a performance de grupos de 

hospitais diferentes como realizado Grosskopf e Valdmanis (1987), Morey et al. (1990) e 

Valdmanis (1992) no comparativo entre hospitais sem fins lucrativos e públicos (7,3% da 

amostra), onde os hospitais públicos nas três pesquisas apresentaram eficiência técnica 

superior aos hospitais sem fins lucrativos. Quanto ao modelo utilizado, 31,7% da amostra, ou 

seja, 13 trabalhos utilizaram o BCC; 39,0% utilizaram o CCR (16 pesquisas); e 29,3% 
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utilizaram simultaneamente o CCR/BCC. As aplicações do CCR estão distribuídas entre os 

anos de 1984 e 2010, o que se justifica por ser o primeiro modelo da Análise Envoltória de 

Dados.  

Além disso, muitas análises assumem a homogeneidade da amostra, por limitar 

inferiormente a amostra a um número específico de leitos, o que caracteriza retornos 

constantes em escala (CHU; CHIANG; CHANG, 2011; GONÇALVES et al., 2007; LOBO et 

al., 2010; NAYAR; OZCAN, 2008). Outras pesquisas não realizam a distinção da capacidade 

de atendimento pelo número de leitos, assim optando pelo modelo BCC (HU; QI; YANG, 

2012; ROH; MOON; JUNG, 2013; SULKU, 2011; YUSEFZADEH et al., 2013). 

Ao verificar a especificidade dos modelos aplicados observa-se que 97,5% (40) dos 

trabalhos utilizaram os modelos clássicos para analisar a eficiência hospitalar, e que 46,35% 

(19) utilizaram exclusivamente modelos clássicos. Conjuntamente aos modelos clássicos, 

7,3% (3) utilizaram fronteira estocástica – SFA (estimativa de eficiência por método 

econométrico) e 19,5% (8) utilizaram algum tipo de regressão para mensurar o impacto de 

características dos hospitais em suas eficiências, como: complexidade operacional (CHANG, 

1998), tamanho do hospital (CHANG, 1998; DALMAU-MATARRODONA; PUIG-JUNOY, 

1998; KOUNETAS; PAPATHANASSOPOULOS, 2013), número de competidores no 

mercado (CHU; CHIANG; CHANG, 2011; DALMAU-MATARRODONA; PUIG-JUNOY, 

1998), esfera administrativa (CHU; CHIANG; CHANG, 2011; DALMAU-

MATARRODONA; PUIG-JUNOY, 1998).  

Com foco em análises intertemporais, 21,9% (9) dos trabalhos utilizaram o 

DEA/Malmquist, diagnosticando por exemplo que o tempo médio de permanência tem 

impacto negativo no progresso da produtividade (DIMAS; GOULA; SOULIS, 2012), 

mudanças regulatórias pouco influenciaram a melhoria da tecnologia (LINNA, 1998; PHAM, 

2011), e que o aumento excessivo dos gastos contribui para a ineficiência ao longo do tempo 

(DIMAS; GOULA; SOULIS, 2012), estes resultados serviram de orientação para os 

tomadores de decisão em cada situação analisada. Apenas 2,4% (1) utilizou o modelo de DEA 

Redes/Dinâmico (KAWAGUCHI; TONE; TSUTSUI, 2013) em busca de resultados mais 

discriminatórios e análise de eficiência de forma intertemporal e processual. Observa-se uma 

lacuna empírica quanto aos modelos mais robustos para análise da eficiência em hospitais 

com DEA. 
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A orientação do modelo não é unanimidade, visto que depende das variáveis 

escolhidas para compor a situação. Marinho e Façanha (2001) utilizam a maximização dos 

outputs, já que muitos insumos na realidade hospitalar pública não podem ser reduzidos como 

médicos, funcionários e instalações, o que representa a escolha de 34,1% dos trabalhos (14). 

Entretanto, se o modelo utiliza outputs que não são controlados pelos hospitais, como o 

número de pacientes atendidos, a minimização dos inputs torna-se a orientação mais adequada 

(YUSEFZADEH et al., 2013), que reflete a escolha de 61% das pesquisas empíricas (25). As 

demais pesquisas, analisaram com base nas duas orientações (4,9% ou 2 trabalhos). 

Como a quantidade analisada de hospitais é muito variável, o que pode gerar um 

modelo com 4 DMU’s (menor amostra encontrada nos trabalhos) ou até 3000 DMU’s (maior 

amostra encontrada nos trabalhos), a forma de obtenção dos dados também acompanha essa 

complexidade. Por isso, que em 80,5% das aplicações (33) foram utilizadas bases de dados 

secundárias, geralmente originada de anuários estatísticos nacionais (12,2% utilizaram 

exclusivamente questionários próprios, 7,3% utilizaram bases primárias e secundárias e 7,3% 

não informaram nas pesquisas). Este fato pode gerar análises defasadas no tempo, já que 

muitos relatórios são emitidos com informações geralmente de 1 a 5 anos anteriores à 

publicação.  
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Tabela 2 - Detalhamento das pesquisas em saúde aplicando DEA e suas variantes (continua) 

Autor País Amostra / Local Modelo 
Especificação  

do modelo 
Orientação DMU Dados 

Nunamaker (1983) EUA 
17 hospitais do estado de 

Wisconsin 
CCR Clássico Input 

Serviço de 

enfermage

m 

Secundários 

Sherman (1984) EUA 
7 hospitais de 

Massachusetts 
CCR Clássico Input 

Setor 

médico-

cirúrgico 

(hospital) 

Secundários 

Bowlin et al. (1985) EUA 

15 hospitais de 

Massachusetts 

(SHERMAN, 1984) 

CCR Clássico/Regressão Múltipla Input Hospital Secundários 

Banker; Conrad; Strauss 

(1986) 
EUA 

114 hospitais (North 

Carolina Blue Cross-Blue 

Shield Association) 

BCC Clássico/Função translog Input Hospital Secundários 

Grosskopf; Valdmanis (1987) EUA 

Hospitais urbanos da 

Califórnia/EUA com uma 

população maior do que 

500 mil habitantes e 

hospitais com mais de 200 

leitos (22 hospitais públicos 

e 60 hospitais SFL) 

BCC Clássico Input Hospital Secundários 

Morey; Fine; Loree (1990) EUA 

60 hospitais urbanos da 

Califórnia/EUA em regiões 

com uma população maior 

do que 500 mil habitantes e 

hospitais com mais de 200 

leitos (18 hospitais públicos 

e 42 hospitais SFL) 

CCR Clássico Input Hospital Secundários 

Valdmanis (1992) EUA 

Hospitais urbanos em 

Michigan/EUA com uma 

população maior do que 

500 mil habitantes e 

hospitais com mais de 200 

leitos (8 hospitais públicos 

e 33 hospitais SFL) 

CCR Clássico Input Hospital Secundários 

Ozcan; Luke (1993) EUA 3000 hospitais urbanos  CCR Clássico Input Hospital Secundários 
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Tabela 2 - Detalhamento das pesquisas em saúde aplicando DEA e suas variantes (continuação) 

Autor País Amostra / Local Modelo 
Especificação  

do modelo 
Orientação DMU Dados 

Chang (1998) Taiwan 
4 hospitais sem fins 

lucrativos (29 observações) 
BCC 

Clássico/Dois 

estágios/Regressão múltipla 
Output Hospital Secundários 

Dalmau-Matarrodona; Puig-

Junoy (1998) 
Espanha 

94 hospitais distribuídos em 

23 áreas  
BCC Clássico/Regressão múltipla Input Hospital Secundários 

Linna (1998) Finlândia 

43 hospitais gerais (38 

hospitais públicos e 5 

hospitais de ensino) 

CCR/BCC Clássico/Malmquist Input Hospital 
Primários/Secundário

s 

Al-Shammari (1999) Jordânia  15 hospitais CCR Clássico Input Hospital Secundários 

Giokas (2001) Grécia 
91 hospitais (72 gerais, 19 

de ensino) 
CCR 

Clássico/Regressão 

Múltipla/SFA 
Input Hospital - 

Marinho (2001) Brasil 

6 hospitais - São Paulo (2 

hospitais privados e 4 

hospitais públicos de 

ensino) 

CCR Clássico Output Hospital Primários 

Marinho; Façanha (2001) Brasil 
43 hospitais universitários 

federais 
CCR/BCC Clássico Output Hospital Secundários 

Hofmarcher; Paterson; Riedel 

(2002) 
Áustria 31 enfermarias  BCC Clássico Input 

Enfermarias 

do hospital 
- 

Kirigia; Emrouznejad; Sambo 

(2002) 
Quênia 54 hospitais públicos CCR/BCC Clássico Input Hospital Secundários 

Hollingsworth; Parkin (2003) 
Reino 

Unido 

57 prestadoras de serviços 

de saúde e 14 autoridades 

em saúde 

CCR Clássico/Malmquist/SFA Input Hospital 
Primários/Secundário

s 

Marinho (2003) Brasil 
74 Municípios do Estado do 

Rio de Janeiro 
CCR Clássico Output Município Secundários 

Harrison; Coppola; Wakefield 

(2004) 
EUA 

280 federais (1998) e 245 

(2001) 
BCC Clássico/Análise de janela Input Hospital Secundários 

Proite; Sousa (2004) Brasil 

1270 hospitais que atendem 

totalmente ou parcialmente 

pelo SUS 

BCC Clássico/Jackstrap Output Hospital Secundários 

Osei et al. (2005) Gana 

34 unidades de saúde (17 

hospitais e 17 centros de 

saúde) 

CCR/BCC Clássico 
Input/Outpu

t 

Hospital e 

Centro de 

Saúde 

Primários 

Gonçalves et al. (2007) Brasil 
(27 municípios) Capitais 

brasileiras + Distrito federal 
CCR Clássico Input Município Secundários 
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Tabela 2 - Detalhamento das pesquisas em saúde aplicando DEA e suas variantes (continuação) 

Autor País Amostra / Local Modelo 
Especificação  

do modelo 
Orientação DMU Dados 

Lins et al. (2007) Brasil 

31 hospitais universitários 

federais (excluindo de 

especialidades e 

maternidades) 

CCR Clássico Output Hospital Secundários 

Cesconetto; Lapa; Calvo 

(2008) 
Brasil 

112 hospitais do SUS de 

Santa Catarina 
BCC Clássico Input Hospital Secundários 

Kirigia et al. (2008) Angola 28 hospitais municipais CCR/BCC Clássico/Malmquist Output Hospital Primários 

Nayar; Ozcan (2008) EUA 53 hospitais não federais CCR Clássico Input Hospital Secundários 

Lobo et al. (2010) Brasil 30 hospitais de ensino CCR Clássico/Malmquist Input Hospital Secundários 

Tlotlego et al. (2010) Botswana 21 hospitais (não-ensino)  CCR/BCC Clássico/Malmquist Output Hospital Primários 

Chu; Chiang; Chang (2011) Taiwan 

23 zonas hospitalares (102 

hospitais de ensino e 

privados) 

CCR 
Clássico/Malmquist/Regressã

o Logística 
Output Hospital Secundários 

Medin et al. (2011) 

Países 

nórdicos 

(Dinamarca, 

Suécia, 

Finlândia e 

Noruega) 

30 hospitais de ensino CCR/BCC Clássico/Dois estágios Output Hospital Secundários 

Pham (2011) Vietnam 101 hospitais gerais CCR/BCC Clássico/Malmquist Input Hospital Secundários 

Sulku (2011) Turquia 81 províncias BCC Clássico/Malmquist Output Hospital Secundários 

Dimas; Goula; Soulis (2012) Grécia 22 hospitais públicos CCR/BCC 
Clássico/Malmquist/Regressã

o múltipla 
Input Hospital - 

Hu; Qi; Yang (2012) China 
30 províncias chinesas (210 

observações) 
BCC Clássico Output Província Secundários 

Kounetas; Papathanassopoulos 

(2013) 
Grécia 114 hospitais públicos CCR/BCC 

Clássico/Boostrap/Regressão 

Múltipla 
Input Hospital 

Primários/Secundário

s 

Kawaguchi; Tone; Tsutsui 

(2013) 
Japão 112 hospitais CCR/BCC Clássico/Rede/Dinâmico Input Hospital Secundários 

Mitropoulos; Mitropoulos; 

Sissouras (2013) 
Grécia 96 hospitais gerais públicos CCR/BCC 

Clássico/Boostrap/Regressão 

Múltipla 
Input Hospital Secundários 

Roh; Moon; Jung (2013) EUA 
114 hospitais públicos, sem 

fins lucrativos e privados 
BCC Multiestágio Output Hospital Secundários 
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Tabela 2 - Detalhamento das pesquisas em saúde aplicando DEA e suas variantes (conclusão) 

Autor País Amostra / Local Modelo 
Especificação  

do modelo 
Orientação DMU Dados 

Varabyova; Schreyögg (2013) OCDE 

Austrália, Áustria, Bélgica, 

Canadá, República Tcheca, 

Dinamarca, Estônia, 

Finlândia, França, 

Alemanha, Grécia, Hungria, 

Islândia, Irlanda, Israel, 

Itália, Japão, Coréia, 

Luxemburgo, Holanda, 

Noruega, Polônia, Portugal, 

República Eslovaca, 

Eslovênia, Espanha, Suiça, 

Turquia, Reino Unido e 

EUA 

BCC Clássico/SFA 
Input-

Output 
País Secundários 

Yusefzadeh et al. (2013) Irã 

23 hospitais afiliados à 

Universidade Urmia de 

Ciências Médicas 

BCC Clássico Input Hospital Primários 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Com o panorama mundial construiu-se um mapa embasado pelo número de 

publicações desenvolvido por países. Com esta construção foi possível identificar o início da 

literatura de DEA na área de saúde no segmento hospitalar, sendo demarcada pelo trabalho de 

Nunamaker (1983) com uso do modelo CCR, sendo realizado no âmbito americano. Ao longo 

dos anos, os Estados Unidos, no período de 1983 a 1996, direcionava as principais pesquisas 

no segmento de hospitais, e assim contribuiu consideravelmente para difusão do DEA e a 

expansão da sua credibilidade para aplicações nas mais vastas áreas.  

Após 1998, o DEA focado na gestão hospitalar rompeu fronteiras continentais em todo 

o mundo (não foram encontrados trabalhos nessa área na Oceania). O Reino Unido configura 

o segundo lugar em número de publicações na área e a Grécia vem aumentando suas 

contribuições desde 1999. 

Nessa perspectiva, outros países iniciaram estudos na área de saúde para melhorar o 

atendimento da sua população, tomando como benchmarking as pesquisas dos EUA. Assim, 

países como o Reino Unido, Suécia sofisticaram e aprofundaram com amplitude maior essa 

temática nos respectivos países. No âmbito brasileiro, os estudos se tornaram estreados no 

período de 1998 com a pesquisa de Marinho e Silva, em seguida, com a pesquisa de Marinho 

(2001) e Marinho e Façanha (2001), com foco respectivamente em geração de ranking entre 

hospitais públicos e privados, e análise de eficiência técnica em hospitais de ensino. 

Frente ao exposto, observa-se que as medidas de diagnóstico nas unidades hospitalares 

são uma necessidade mundial, independente se o país é ou não desenvolvido ou 

subdesenvolvido, porém surge um maior interesse de pesquisa em países mais estáveis 

economicamente. Com isso, delimita-se apenas uma pesquisa japonesa em 2013 com uso dos 

modelos dinâmicos. Observa-se A Figura 13 sistematiza a evolução das pesquisas 

desenvolvidas em DEA na área de hospitais, de acordo com os países da amostra. 
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Figura 13 - Sistematização das aplicações de DEA em hospitais, numa abordagem por país de amostragem 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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4.5 SISTEMATIZAÇÃO DE VARIÁVEIS DE INPUTS E OUTPUTS RELACIONADAS 

COM A AVALIAÇÃO DE EFICIÊNCIA EM HOSPITAIS 

 

As variáveis para a análise de performance, segundo Ozcan (2008), estão 

categorizadas em inputs e outputs. Os inputs são classificados em investimentos de capital, 

que estão associados ao tamanho da unidade e a especificidade dos serviços oferecidos; 

variáveis relacionadas à mão de obra, que sempre devem estar associadas à equivalência das 

horas trabalhadas e não ao número absoluto de funcionários alocados à determinada atividade; 

e os custos operacionais, estes excluindo-se os custos de mão de obra e investimentos de 

capital, ou seja, são os custos relacionados à aquisição de materiais que permitem a 

operacionalização do hospital. Quanto aos outputs, estes são divididos em procedimentos de 

internação e procedimentos ambulatoriais. Ressalta-se que não há uma classificação 

específica para indicadores de qualidade na saúde hospitalar na classificação de Ozcan (2008). 

Nesse contexto, a sistematização bibliográfica dos 41 trabalhos gerou um número 

inicial de 354 variáveis, deste total 179 indicadores foram utilizados como inputs e 173 como 

outputs. No Scopus, as palavras chaves utilizadas foram: DEA + Hospital; Data Envelopment 

Analysis + Hospital gerando trabalhos de 1983 até o ano de 2013. O crivo inicial foram os 

artigos disponíveis pela base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), desse modo coletaram-se os mais citados com relação ao trabalho 

proposto (AL-SHAMMARI, 1999; BIØRN et al., 2003; GIOKAS, 2001; HOFMARCHER; 

PATERSON; RIEDEL, 2002; HOLLINGSWORTH, 2003, 2008; NAYAR; OZCAN, 2008; 

VALDMANIS, 1992); em seguida trabalhos recentes (DIMAS; GOULA; SOULIS, 2012; 

HU; QI; YANG, 2012; KOUNETAS; PAPATHANASSOPOULOS, 2013; LIU et al., 2013; 

MITROPOULOS; MITROPOULOS; SISSOURAS, 2013; ROH; MOON; JUNG, 2013; 

SULKU, 2011; YUSEFZADEH et al., 2013); e também a análise de referências foi utilizada. 

A Tabela 3 expõe o cruzamento entre as variáveis encontradas na literatura e a classificação 

de Ozcan (2008). 
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Tabela 3 - Sistematização das variáveis de inputs e outputs quanto à classificação de Ozcan (2008) (Continua) 

Classificação OZCAN Investimentos Custos operacionais 

Variáveis 

Á
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Nunamaker (1983)                                   

Sherman (1984)     I                   I         

Bowlin et al. (1985)     I                   I         

Banker; Conrad; Strauss (1986)                               I   

Grosskopf; Valdmanis (1987)                     I             

Morey; Fine; Loree (1990)     I   I       I   I         I   

Valdmanis (1992)     I               I             

Ozcan; Luke (1993)     I                       I     

Chang (1998)                                   

Dalmau-Matarrodona; Puig-Junoy 

(1998)     I   O                         

Linna (1998)     O         I                   

Al-Shammari (1999)     I                             

Giokas (2001)                               I   

Marinho (2001)     I                             

Marinho; Façanha (2001) I   I     I I I                   

Hofmarcher; Paterson; Riedel (2002)     I                             

Kirigia; Emrouznejad; Sambo (2002)                       I I I       

Hollingsworth; Parkin (2003)     O         I         I   I   O 

Marinho (2003)     I             I               

Harrison; Coppola; Wakefield (2004)     I   I                   I     

Proite; Sousa (2004)               I                   

Osei et al. (2005)     I                             

Gonçalves et al. (2007)                                   

Lins et al. (2007)         O     I             I     

Cesconetto; Lapa; Calvo (2008)     I                             

Kirigia et al. (2008)     I                   I         

Nayar; Ozcan (2008)     I               I   I         

Lobo et al. (2010)     I   I                   I     

Tlotlego et al. (2010)     I                             

Chu; Chiang; Chang (2011)     I                             

Medin et al. (2011)                             I     

Pham (2011)     I                             

Sulku (2011)     I                             

Dimas; Goula; Soulis (2012)     I                         I   

Hu; Qi; Yang (2012)                                   

Kounetas; Papathanassopoulos (2013)     I                             

Kawaguchi; Tone; Tsutsui (2013) 
  I 

C

O         

C

O             I     

Mitropoulos; Mitropoulos; Sissouras 

(2013)                         I   I     

Roh; Moon; Jung (2013)     I O             I             

Varabyova; Schreyögg (2013)     I                             

Yusefzadeh et al. (2013)     I/O                             

Inputs 1 1 26 0 3 1 1 5 1 1 5 1 6 1 9 4 0 

Outputs 0 0 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Inputs por categoria (OZCAN, 2008) 45 21 

Outputs por categoria (OZCAN, 

2008) 
8 1 
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Tabela 3 - Sistematização das variáveis de inputs e outputs quanto à classificação de Ozcan (2008) 

(Continuação) 

 Classificação OZCAN Recursos humanos 

Variáveis 
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Nunamaker (1983) 
            

Sherman (1984) 
      

I 
     

Bowlin et al. (1985) 
      

I 
    

O 

Banker; Conrad; Strauss (1986) 
            

Grosskopf; Valdmanis (1987) 
            

Morey; Fine; Loree (1990) 
            

Valdmanis (1992) 
  

I I 
  

I 
     

Ozcan; Luke (1993) 
      

I 
 

O 
   

Chang (1998) 
 

I I I 
        

Dalmau-Matarrodona; Puig-Junoy (1998) 
  

I 
  

I 
   

I 
  

Linna (1998) 
       

O 
  

I 
 

Al-Shammari (1999) 
            

Giokas (2001) 
            

Marinho (2001) 
            

Marinho; Façanha (2001) 
           

I 

Hofmarcher; Paterson; Riedel (2002) 
            

Kirigia; Emrouznejad; Sambo (2002) 
            

Hollingsworth; Parkin (2003) 
          

I 
 

Marinho (2003) 
            

Harrison; Coppola; Wakefield (2004) 
            

Proite; Sousa (2004) 
            

Osei et al. (2005) 
            

Gonçalves et al. (2007) 
            

Lins et al. (2007) 
           

I 

Cesconetto; Lapa; Calvo (2008) 
            

Kirigia et al. (2008) 
            

Nayar; Ozcan (2008) I 
      

O 
    

Lobo et al. (2010) 
    

I 
       

Tlotlego et al. (2010) 
            

Chu; Chiang; Chang (2011) 
            

Medin et al. (2011) 
            

Pham (2011) 
            

Sulku (2011) 
            

Dimas; Goula; Soulis (2012) 
          

I 
 

Hu; Qi; Yang (2012) 
            

Kounetas; Papathanassopoulos (2013) 
            

Kawaguchi; Tone; Tsutsui (2013) 
            

Mitropoulos; Mitropoulos; Sissouras 

(2013)           
I 

 

Roh; Moon; Jung (2013) I 
           

Varabyova; Schreyögg (2013) 
    

I 
       

Yusefzadeh et al. (2013) 
            

Inputs 2 1 3 2 2 1 4 0 0 1 4 2 

Outputs 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 

Inputs por categoria (OZCAN, 2008) 22 

Outputs por categoria (OZCAN, 2008) 4 
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Tabela 3 - Sistematização das variáveis de inputs e outputs quanto à classificação de Ozcan (2008) 

(Continuação) 
Classificação OZCAN Recursos humanos 
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Nunamaker (1983)                                     

Sherman (1984) O   O                               

Bowlin et al. (1985)                                     

Banker; Conrad; Strauss (1986)                                     

Grosskopf; Valdmanis (1987)             I             I         

Morey; Fine; Loree (1990)                               O     

Valdmanis (1992)                                     

Ozcan; Luke (1993)                                     

Chang (1998)                                     

Dalmau-Matarrodona; Puig-Junoy (1998)                   O                 

Linna (1998)                                 O   

Al-Shammari (1999)       I     I                       

Giokas (2001)                                     

Marinho (2001)         I   I                       

Marinho; Façanha (2001)       I     I     I                 

Hofmarcher; Paterson; Riedel (2002)         I I I                       

Kirigia; Emrouznejad; Sambo (2002) I       I   I I                   I 

Hollingsworth; Parkin (2003) I       I I   I         I           

Marinho (2003)                                     

Harrison; Coppola; Wakefield (2004)       I                             

Proite; Sousa (2004)                     I     I I       

Osei et al. (2005) I       I     I                     

Gonçalves et al. (2007)                                     

Lins et al. (2007)         I   I     O   O         O   

Cesconetto; Lapa; Calvo (2008)                 I                   

Kirigia et al. (2008)                 I                   

Nayar; Ozcan (2008)                                     

Lobo et al. (2010)                                     

Tlotlego et al. (2010)                 I                   

Chu; Chiang; Chang (2011) I           I                       

Medin et al. (2011)     O             O                 

Pham (2011)       I                             

Sulku (2011)   I                                 

Dimas; Goula; Soulis (2012)                                     

Hu; Qi; Yang (2012)         I                         I 

Kounetas; Papathanassopoulos (2013) I           I                       

Kawaguchi; Tone; Tsutsui (2013) I       I   I                     I 

Mitropoulos; Mitropoulos; Sissouras (2013) I       I   I                       

Roh; Moon; Jung (2013)                                     

Varabyova; Schreyögg (2013) I           I                       

Yusefzadeh et al. (2013)         I   I                       

Inputs 8 1 0 4 10 2 13 3 3 1 1 0 1 2 1 0 0 3 

Outputs 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 2 0 

Inputs por categoria (OZCAN, 2008) 53 

Outputs por categoria  (OZCAN, 2008) 10 
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Tabela 3 - Sistematização das variáveis de inputs e outputs quanto à classificação de Ozcan (2008) (Conclusão) 

Classificação OZCAN Internações Procedimentos ambulatoriais 

Variáveis 

A
IH

 

A
lt

a 
m

éd
ic

a 
h

o
sp

it
al

ar
 

C
ir

u
rg

ia
s 

C
u

st
o

s 
d

e 
in

te
rn

aç
ão

 

D
ia

s 
d

e 
in

te
rn

aç
ão

 

In
te

rn
aç

õ
es

 

P
ar

to
s 

T
ax

a 
d

e 
m

o
rt

al
id

ad
e 

C
ap

ac
id

ad
e 

d
e 

at
en

d
im

en
to

 

C
o

n
su

lt
as

 

C
u

st
o

s 
d

e 
p

ro
ce

d
im

en
to

s 

am
b

u
la

to
ri

ai
s 

D
ia

s 
d

e 
p

ro
ce

d
im

en
to

s 
am

b
u

la
to

ri
ai

s 

E
x

am
es

 

N
ú

m
er

o
 d

e 
p

ac
ie

n
te

s 
p

o
r 

co
m

p
le

x
id

ad
e 

(b
ai

x
a 

o
u
 a

lt
a)

 
P

ac
ie

n
te

s 
co

m
 

an
ti

b
ió

ti
co

s/
o

x
ig

en
aç

ão
/v

ac
in

ad
o
s 

P
ro

ce
d

im
en

to
s 

am
b
u

la
to

ri
ai

s 

Nunamaker (1983)       I             O           

Sherman (1984)         O             O         

Bowlin et al. (1985)           O               O     

Banker; Conrad; Strauss (1986)     I   O                     I 

Grosskopf; Valdmanis (1987)     O   O I       O             

Morey; Fine; Loree (1990)     O   O         O             

Valdmanis (1992)   O O   O I       O           I/O 

Ozcan; Luke (1993)           O       I/O             

Chang (1998)         O         O             

Dalmau-Matarrodona; Puig-Junoy (1998)     O   O         O           O 

Linna (1998)           O       O           O 

Al-Shammari (1999)     O             O             

Giokas (2001)         O         O           O 

Marinho (2001)           O       O           O 

Marinho; Façanha (2001)     O     O     I O             

Hofmarcher; Paterson; Riedel (2002)   O     O                       

Kirigia; Emrouznejad; Sambo (2002)           O       O             

Hollingsworth; Parkin (2003)           O                   O 

Marinho (2003) I         O   O     I         O 

Harrison; Coppola; Wakefield (2004)           O       O             

Proite; Sousa (2004)     O   I     O       I       O 

Osei et al. (2005)   O         O     O             

Gonçalves et al. (2007) O       I O   I                 

Lins et al. (2007)     O     O       O             

Cesconetto; Lapa; Calvo (2008) I O                             

Kirigia et al. (2008)   O       O       O             

Nayar; Ozcan (2008)   O               O         O   

Lobo et al. (2010)     O     O       O             

Tlotlego et al. (2010)         O         O             

Chu; Chiang; Chang (2011)     O   O O                     

Medin et al. (2011)     O             O             

Pham (2011)     O   O         O             

Sulku (2011)   O O             O           I 

Dimas; Goula; Soulis (2012)     O   O         O             

Hu; Qi; Yang (2012)         O     O   O             

Kounetas; Papathanassopoulos (2013)     O   O             O O       

Kawaguchi; Tone; Tsutsui (2013)           O                   O 

Mitropoulos; Mitropoulos; Sissouras (2013)     O             O     O     O 

Roh; Moon; Jung (2013)           O                   O 

Varabyova; Schreyögg (2013)   O           O                 

Yusefzadeh et al. (2013)                               O 

Inputs 2 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 

Outputs 1 8 16 0 15 16 1 4 0 25 1 2 2 1 1 12 

Inputs por categoria (OZCAN, 2008) 9 7 

Outputs por categoria (OZCAN, 2008) 61 44 
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A Figura 14 apresenta o detalhamento gráfico destas variáveis quanto à classificação 

de Ozcan (2008). Alguns indicadores para avaliação de eficiência em hospitais de ensino 

foram classificados em uma categoria a parte de indicadores acadêmicos: quantidade de 

citações, custos de ensino e pesquisa, quantidade de programas de pós-graduação em 

medicina envolvidos e quantidade de publicações. 

 

Figura 14 - Variáveis de input e output mais utilizadas na pesquisa bibliográfica 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quanto às variáveis de Investimentos, as mais utilizadas são a Quantidade de Leitos 

Disponíveis, o que inclui as variáveis leitos-dia, taxa de ocupação de leitos, número de leitos 

de emergência, leitos de terapia intensiva, leitos ocupados com dislexia e leitos ocupados por 

problemas mentais; Subsídios Governamentais fornecidos para o hospital, o que inclui o 

capital disponível e receita proveniente do governo; e o valor total em ativos. Em relação às 

variáveis de Custos operacionais, as com maior frequência de aplicação são Custo de compra 

de materiais, o que inclui gastos com materiais farmacêuticos, gastos com materiais não 

farmacêuticos e gastos com compras; e Custos Operacionais. 

Na categoria Recursos humanos, as variáveis mais recorrentes foram a quantidade de 

enfermeiros; a quantidade de funcionários exceto área médica; e a quantidade de médicos. Em 

relação às variáveis de internação, as mais utilizadas foram: Quantidade de cirurgias 

realizadas, o que inclui cirurgias por sala, cirurgias por tipo de especialidade e cirurgias totais; 

total de dias de internação, o que inclui dias de internação por complexidade, dias de 

internação por faixa etária e dias de internação total; e quantidade de internações, o que inclui 
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internações por leitos, AIH – Autorizações de internação hospitalar, internações por tipo de 

especialidade e número de pacientes internados.  

Quanto aos Procedimentos Ambulatoriais, os mais usados foram: quantidade de 

consultas, o que inclui quantidade de consultas total e quantidade de consultas por tipo de 

especialidade; e procedimentos ambulatoriais, o que inclui procedimentos não cirúrgicos, 

número de pacientes ambulatoriais e cuidados de atenção básica.  

Conforme designado por Ozcan (2008), as variáveis agrupadas nas categorias de 

Recursos Humanos, Investimentos e Custos Operacionais concentraram o maior número de 

variáveis classificadas como inputs (158). Enquanto isso, as Internações e Procedimentos 

Ambulatoriais agregaram o maior número de variáveis classificadas como outputs (133). A 

Tabela 4 ilustra a divisão nas categorias para os trabalhos pesquisados. 

 

Tabela 4 - Quantitativo das variáveis hospitalares classificadas segundo Ozcan (2008) 

 
Categorias de 

inputs 

Categorias de 

outputs 

  

Classificação de OZCAN (2008) para as variáveis hospitalares 
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Quantidade de Inputs por categoria (OZCAN, 2008) 45 21 75 9 7 158 

Quantidade de Outputs por categoria (OZCAN, 2008) 8 1 14 61 44 133 

*Após racionalização das variáveis  

Fonte: Elaborado pela autora 
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Capítulo 5 

 

5. MÉTODO DE PESQUISA 

 

Este capítulo descreve as etapas do procedimento metodológico adotado pela pesquisa, 

complementando a análise do referencial teórico apresentado nos capítulos 2, 3 e 4. As 

seguintes etapas correspondem ao método: (1) revisão bibliográfica; e, (2) descrição do 

método, envolvendo (a) escolha da abordagem metodológica; (b) seleção da amostra; (c) 

definição das variáveis de pesquisa; (d) instrumento de coleta de dados e, (e) métodos para a 

análise de resultados. A Figura 15 resume as etapas que serão especificadas. 

 

Figura 15 - Resumo da abordagem metodológica 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

5.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Em relação à abordagem metodológica, a pesquisa possui natureza aplicada, pelo fato 

de utilizar e desenvolver análises com os resultados em busca da variação do nível de 
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eficiência no corte longitudinal observado entre os anos de 2011 a 2013; tem objetivo 

descritivo e explicativo, na medida em que busca descrever e documentar a análise de 

performance, além de explicar os fatores que determinam ou possuem maior relação com a 

eficiência/ineficiência dos hospitais; além de utilizar método qualitativo quanto a multi-

estudos de caso e quantitativo para a modelagem e simulação, com o suporte da modelagem 

dinâmica da Análise Envoltória de Dados. 

 

5.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Inicialmente foi desenvolvida a revisão bibliográfica, para sistematização da 

bibliografia publicada relacionada ao objetivo do trabalho, por meio majoritariamente de 

artigos indexados em bases de dados. Essa pesquisa inicial sobre gestão em saúde (BITTAR, 

1996; DESHARNAIS; SIMPSON, 1992; HAMES, 1991; HÜBNER-BLODER; 

AMMENWERTH, 2009b; LAZAR; CAGLIUSO; GEBBIE, 2009) expõe a fragilidade das 

formas utilizadas para a mensuração de desempenho na saúde, e abre novas oportunidades 

para aplicações associadas à pesquisa operacional. Originou-se, então, o problema de pesquisa 

e as hipóteses do estudo. 

Nesse contexto, a Análise Envoltória de Dados (DEA) é um modelo aplicável a 

avaliação da eficiência relativa, com algumas características que destacavam dos modelos 

tradicionais de avaliação de desempenho: (1) capaz de lidar com múltiplas entradas e saídas, 

que retratam situação de produção mais complexas; (2) não ser dependente de qualquer 

esquema de ponderação arbitrária; e, (3) fornece uma única medida resumo da eficiência 

relativa, em comparação com todas as outras empresas que produzem esses resultados 

semelhantes. Estas características também colocaram a técnica em destaque para aplicações 

na saúde (BANKER; CONRAD; STRAUSS, 1986; CHARNES; COOPER; RHODES, 1978; 

GROSSKOPF; VALDMANIS, 1987; NUNAMAKER, 1983). 

A saúde, como elemento básico dos direitos sociais, foi impactada positivamente com 

as diversas aplicações na literatura. Estas possibilitaram a elaboração de planos de gestão em 

busca de melhores desempenhos em hospitais, clínicas e sistemas nacionais de saúde, 

privados, públicos ou sem fins lucrativos (AUDIBERT et al., 2013; GIOKAS, 2001; LOBO et 

al., 2010; MITROPOULOS; MITROPOULOS; SISSOURAS, 2013; NAYAR; OZCAN, 

2008; VALDMANIS, 1990).  
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Desse modo, afirmam que a ferramenta deve fazer parte das opções de análise 

fornecidas ao gestor de saúde: um instrumento fundamental. É importante ressaltar sobre a 

importância da confiabilidade e disponibilidade dos dados para o sucesso da aplicação 

(VALDMANIS, 1990). 

Em suma, a pesquisa bibliográfica é utilizada neste trabalho para: (a) encontrar 

referencial teórico sobre gestão em saúde; (b) aplicações da análise envoltória de dados na 

área de pesquisa; e, (c) obter informações quantitativas sobre o desempenho em hospitais no 

RN, para aplicação futura de técnicas matemáticas e estatísticas. 

 

5.3 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

Como o problema de pesquisa está relacionado aos hospitais com atendimento 

exclusivo do SUS (Sistema Único de Saúde), as unidades hospitalares analisadas 

correspondem ao tipo de hospital classificado pelo SUS como hospital geral, estes são 

destinados à prestação de atendimento nas especialidades básicas por especialistas com a 

presença de Serviço de Apoio, Diagnóstico e Terapêutica (SADT) de média complexidade. 

Estas unidades podem dispor de urgência/emergência. Além disso, o atendimento exclusivo 

do SUS limita os hospitais quanto a natureza da organização, onde exclui-se os hospitais 

privados e sem fins lucrativos, inserindo na amostra apenas os hospitais com administração 

direta da saúde (ministério da saúde, secretarias estaduais ou municipais de saúde) ou de 

outros órgãos sob comando do exército, marinha ou aeronáutica.  

No Rio Grande do Norte, essa categoria de hospitais gerais de natureza pública 

corresponde a um total de 49 unidades. Entretanto, a amostra da pesquisa está reduzida em 39 

unidades hospitalares, pois alguns dados do DATASUS referente às 10 unidades excluídas 

estão com baixa confiabilidade. Como os próprios gestores são responsáveis pelo 

encaminhamento das informações de cada unidade para os órgãos governamentais, foram 

observadas falhas no abastecimento da base de dados do SUS, destes 10 hospitais. A Tabela 5 

detalha as unidades excluídas da amostra. 

 

Tabela 5 - Lista de hospitais não inseridos na amostra 

CNES Nome fantasia Cidade 

2410338 Hospital Maternidade Sara Kubitscheck Areia Branca 

2475618 Hospital Maternidade Rita Leonor De Medeiros São Tomé 

2560070 Hospital São Lucas Vila Flor 
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2657007 Hospital de Guarnição de Natal Natal 

3126889 Hospital E Maternidade Dr Juca Arês 

3324060 Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto Viçosa 

4012445 Hospital Maternidade Severina A de Oliveira Bom Jesus 

5295785 Hospital Naval Natal 

5314267 Hospital Estadual Dr. Ruy Pereira dos Santos Natal 

6778550 Unidade Hospitalar Regional do Seridó Caicó 

Fonte: CNES (2014) 

 

A Tabela 6 apresenta o detalhamento de todas as características de todas as unidades 

amostrais. A primeira coluna representa como o hospital será nomeado nas análises. 
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Tabela 6 - Detalhamento da unidade amostral 

Código Nome fantasia Cidade Microrregião de saúde Mesorregião Natureza da Organização 
Tipo de 

Gestão 

Esfera 

Administrativa 

HMDRAMOR HOSP MAT. DR SADI MENDES MATERNIDADE DO DIVINO AMOR Parnamirim Grande Natal Leste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Municipal 

HMWALFRED HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL Natal Grande Natal Leste Potiguar Adm. Direta da Saúde Dupla Estadual 

HCCELGER HOSPITAL CENTRAL CORONEL PEDRO GERMANO Natal Grande Natal Leste Potiguar Adm. Direta outros órgãos Dupla Estadual 

HDROLIV HOSPITAL DR PERCILIO ALVES DE OLIVEIRA Ceará Mirim Grande Natal Leste Potiguar Adm. Direta da Saúde Dupla Municipal 

HRDEOCLE HOSPITAL REGIONAL DEOCLECIO MARQUES DE LUCENA Parnamirim Grande Natal Leste Potiguar Adm. Direta da Saúde Dupla Estadual 

HUOL HUOL HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES Natal Grande Natal Leste Potiguar Adm. Direta outros órgãos Dupla Federal 

HPBEZER HOSPITAL DR JOSE PEDRO BEZERRA Natal Grande Natal Leste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Estadual 

HRAMESQ HOSPITAL REGIONAL ALFREDO MESQUITA Macaíba Grande Natal Leste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Estadual 

HGISELDA HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO Natal Grande Natal Leste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Estadual 

HPESCADO HOSPITAL DOS PESCADORES Natal Grande Natal Leste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Municipal 

HMPMOURA HOSPITAL MUNICIPAL MONS PEDRO MOURA Nova Cruz I ETAM Agreste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Municipal 

HRGVIDAL HOSPITAL REGIONAL LINDOLFO GOMES VIDAL Santo Antônio I ETAM Agreste Potiguar Adm. Direta da Saúde Dupla Estadual 

HMNSRA HOSPITAL MAT. MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA Passa e Fica I ETAM Agreste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Municipal 

HMMNEVES HOSPITAL MAT. MARIA DAS NEVES Brejinho I ETAM Agreste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Municipal 

HMGOIAN HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANINHA Goianinha I ETAM Leste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Municipal 

HRMBARROS HOSPITAL REGIONAL MONSENHOR ANTONIO BARROS São José de Mipibú I ETAM Leste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Estadual 

HRDRSALES HOSPITAL REGIONAL PROF DR GETULIO O SALES Canguaretama I ETAM Leste Potiguar Adm. Direta da Saúde Dupla Estadual 

HRANGICOS HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS Angicos II ETAM Central Potiguar Adm. Direta da Saúde Dupla Estadual 

HRDRPER HOSPITAL REGIONAL DR AGUINALDO PEREIRA Caraúbas II ETAM Oeste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Estadual 

HRPM HOSPITAL REGIONAL DA POLICIA MILITAR Mossoró II ETAM Oeste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Estadual 

HMASOB HOSPITAL MAT. DR ANTONIO FERREIRA SOBRINHO São Rafael II ETAM Oeste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Municipal 

HMMMAIA HOSPITAL MAT. MARIA CRISTINA MAIA Janduís II ETAM Oeste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Municipal 

HMFJACINT HOSPITAL MUNICIPAL FLAVIANA JACINTA Grossos II ETAM Oeste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Municipal 

HRHMARIN HOSPITAL REGIONAL HELIO MORAIS MARINHO Apodi II ETAM Oeste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Estadual 

HRNSANT HOSPITAL REGIONAL NELSON INACIO DOS SANTOS Açú II ETAM Oeste Potiguar Adm. Direta da Saúde Dupla Estadual 

HRDRMAIA HOSPITAL REGIONAL DR TARCISIO DE VASCONCELOS MAIA Mossoró II ETAM Oeste Potiguar Adm. Direta da Saúde Dupla Estadual 

HRJOAOCAM HOSPITAL REGIONAL JOSEFA ALVES GODEIRO JOAO CAMARA RN João Câmara III ETAM Agreste Potiguar Adm. Direta da Saúde Dupla Estadual 

HMLMIRAN HOSPITAL MANOEL LUCAS DE MIRANDA Guamaré III ETAM Central Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Municipal 

HMGARIBAL HOSPITAL MATERNIDADE GARIBALDI ALVES FILHO Lagoa Nova IV ETAM Central Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Municipal 

HRDRSILVA HOSPITAL REGIONAL DR ODILON GUEDES DA SILVA Acari IV ETAM Central Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Estadual 

HMTSANTOS HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS Jucurutu IV ETAM Oeste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Municipal 

UMSPP UNID. MAT INFANTIL INTEGRADA DE SAO PAULO DO POTENGI São P. do Potengi V ETAM Agreste Potiguar Adm. Direta da Saúde Dupla Estadual 

HMSOUZA HOSPITAL MAT. MARIA VICENCIA DE SOUZA 
São José do 

Campestre 
V ETAM Agreste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Municipal 

HMSTATERE HOSPITAL MATERNIDADE SANTA TEREZINHA Tangará V ETAM Agreste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Municipal 

HRALUIZIO HOSPITAL REGIONAL ALUIZIO BEZERRA Santa Cruz V ETAM Agreste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Municipal 

HMBAMORIM HOSP MAT ABEL BELARMINO AMORIM Almino Afonso VI ETAM Oeste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Municipal 

HMSMELO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO Severiano Melo VI ETAM Oeste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Municipal 

HRDRCLEOD HOSPITAL REGIONAL DR CLEODON CARLOS DE ANDRADE Pau dos Ferros VI ETAM Oeste Potiguar Adm. Direta da Saúde Dupla Estadual 

HMMSERIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE MARIA SERIDO Rafael Godeiro VI ETAM Oeste Potiguar Adm. Direta da Saúde Municipal Municipal 

Fonte: CNES (2014)
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5.4 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS DA PESQUISA 

 

Considerando o objetivo geral do trabalho, as possíveis variáveis de pesquisa estão 

classificadas segundo as perspectivas de Ozcan (2008) quanto aos inputs: Investimentos de 

Capital, Trabalho/Mão de obra, Despesas/Custos Operacionais; e outputs: Internação e 

Procedimentos Ambulatoriais. O Quadro 6 descreve as variáveis quantitativas da pesquisa, 

com os respectivos referenciais teóricos. 
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Quadro 6 - Sistematização das variáveis para análise de performance em hospitais (continua) 

INVESTIMENTOS 

Leitos 

  (AL-SHAMMARI, 1999);  (BOWLIN et al., 1985); (CESCONETTO; LAPA; CALVO, 2008);  (CHU; CHIANG; CHANG, 2011); (DALMAU-

MATARRODONA; PUIG-JUNOY, 1998); (DIMAS; GOULA; SOULIS, 2012); (HARRISON; COPPOLA; WAKEFIELD, 2004); 

(HOFMARCHER; PATERSON; RIEDEL, 2002); (HOLLINGSWORTH; PARKIN, 2003);(PHAM, 2011);  (KAWAGUCHI; TONE; TSUTSUI, 

2013); (LINNA, 1998);(KOUNETAS; PAPATHANASSOPOULOS, 2013); (LOBO et al., 2010);    (MOREY; FINE; LOREE, 1990);  

(MARINHO; FAÇANHA, 2001); (MARINHO, 2001); (MARINHO, 2003);(KIRIGIA et al., 2008);(NAYAR; OZCAN, 2008);  (OZCAN; LUKE, 

1993);  (OSEI et al., 2005); (ROH; MOON; JUNG, 2013);  (SHERMAN, 1984); (SULKU, 2011); (TLOTLEGO et al., 2010); (VALDMANIS, 

1992);   (YUSEFZADEH et al., 2013); (VARABYOVA; SCHREYÖGG, 2013);  

Área construída (MARINHO; FAÇANHA, 2001) 

Mix de serviços 

(DALMAU-MATARRODONA; PUIG-JUNOY, 1998); 

(HARRISON; COPPOLA; WAKEFIELD, 2004); 

(LINS et al., 2007); (LOBO et al., 2010); (MOREY; 

FINE; LOREE, 1990); 

Custo dos juros ao ano (KAWAGUCHI; TONE; TSUTSUI, 2013) 

Lucro (ROH; MOON; JUNG, 2013) 

Número de 

ambulatórios 
(MARINHO; FAÇANHA, 2001) 

Subsídios governamentais 

(HOLLINGSWORTH; PARKIN, 2003); (LINNA, 

1998); (LINS et al., 2007); (KAWAGUCHI; TONE; 

TSUTSUI, 2013); (MARINHO; FAÇANHA, 2001); 

(PROITE; SOUSA, 2004) 
Número de salas de 

cirurgia 
(MARINHO; FAÇANHA, 2001) 

Tipo de gestão (MOREY; FINE; LOREE, 1990) 

Valor dos ativos 

(GROSSKOPF; VALDMANIS, 1987); (MOREY; 

FINE; LOREE, 1990);  (NAYAR; OZCAN, 2008); 

(ROH; MOON; JUNG, 2013); (VALDMANIS, 1992); 
Total de hospitais 

credenciados 
(MARINHO, 2003) 

CUSTOS OPERACIONAIS 

Custos da alimentação (KIRIGIA; EMROUZNEJAD; SAMBO, 2002) 

Custos totais 

(BANKER; CONRAD; STRAUSS, 1986); (DIMAS; 

GOULA; SOULIS, 2012); (GIOKAS, 2001); (MOREY; 

FINE; LOREE, 1990); 
Custos de manutenção (KIRIGIA; EMROUZNEJAD; SAMBO, 2002) 

Custos de compra de 

materiais 

(BOWLIN et al., 1985); (HOLLINGSWORTH; 

PARKIN, 2003); (KIRIGIA; EMROUZNEJAD; 

SAMBO, 2002); (KIRIGIA et al., 2008); 

(MITROPOULOS; MITROPOULOS; SISSOURAS, 

2013); (SHERMAN, 1984) 
Custos operacionais 

(NAYAR; OZCAN, 2008);(OZCAN; LUKE, 

1993);(LINNA, 1998);(HARRISON; COPPOLA; 

WAKEFIELD, 2004);(LOBO et al., 2010);(MEDIN et 

al., 2011);(KAWAGUCHI; TONE; TSUTSUI, 

2013);(MITROPOULOS; MITROPOULOS; 

SISSOURAS, 2013);(HOLLINGSWORTH; PARKIN, 

2003) 
Viagens de 

ambulância 
(HOLLINGSWORTH; PARKIN, 2003) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 9 - Sistematização das variáveis para análise de performance em hospitais (continuação) 

RECURSOS HUMANOS 

Enfermeiros 

(CHU; CHIANG; CHANG, 2011); (HOLLINGSWORTH; PARKIN, 2003); (KAWAGUCHI; TONE; TSUTSUI, 2013); (KIRIGIA; 

EMROUZNEJAD; SAMBO, 2002); (KOUNETAS; PAPATHANASSOPOULOS, 2013); (MITROPOULOS; MITROPOULOS; SISSOURAS, 

2013); (OSEI et al., 2005); (SHERMAN, 1984); (VARABYOVA; SCHREYÖGG, 2013) 

Funcionários exceto 

área médica 

(HOFMARCHER; PATERSON; RIEDEL, 2002); (HOLLINGSWORTH; PARKIN, 2003); (KIRIGIA; EMROUZNEJAD; SAMBO, 2002); (HU; 

QI; YANG, 2012); (KAWAGUCHI; TONE; TSUTSUI, 2013); (MARINHO, 2001); (MITROPOULOS; MITROPOULOS; SISSOURAS, 2013);  

(OSEI et al., 2005);  (YUSEFZADEH et al., 2013); (LINS et al., 200 

Médicos 

(AL-SHAMMARI, 1999); (CHU; CHIANG; CHANG, 2011); (GROSSKOPF; VALDMANIS, 1987); (HOFMARCHER; PATERSON; RIEDEL, 

2002); (HU; QI; YANG, 2012); (MARINHO; FAÇANHA, 2001); (MARINHO, 2001); (KAWAGUCHI; TONE; TSUTSUI, 2013); (KIRIGIA; 

EMROUZNEJAD; SAMBO, 2002); (KOUNETAS; PAPATHANASSOPOULOS, 2013); (LINS et al., 2007); (MITROPOULOS; 

MITROPOULOS; SISSOURAS, 2013); (YUSEFZADEH et al., 2013); (VARABYOVA; SCHREYÖGG, 2013) 

Carga horária total da 

administração 
(CHANG, 1998) 

Carga horária total de 

treinamento 
(LINNA, 1998); (NAYAR; OZCAN, 2008) 

Carga horária total de 

profissionais exceto 

equipe médica 

 (BOWLIN et al., 1985);  (OZCAN; LUKE, 1993); 

(SHERMAN, 1984);(VALDMANIS, 1992) 
Funcionários 

(AL-SHAMMARI, 1999); (HARRISON; COPPOLA; 

WAKEFIELD, 2004);(HOLLINGSWORTH; PARKIN, 

2003); (MARINHO; FAÇANHA, 2001); (PHAM, 

2011) 

Carga horária total de 

enfermeiros 

(DALMAU-MATARRODONA; PUIG-JUNOY, 

1998); (VALDMANIS, 1992); (CHANG, 1998) 
Funcionários em ambulâncias 

(HOLLINGSWORTH; PARKIN, 2003); 

(HOFMARCHER; PATERSON; RIEDEL, 2002) 

Carga horária total de 

médicos 
(CHANG, 1998); (VALDMANIS, 1992) Médicos e dentistas 

 (HOLLINGSWORTH; PARKIN, 2003); (KIRIGIA; 

EMROUZNEJAD; SAMBO, 2002); (OSEI et al., 2005) 

Carga horária total de 

médicos e enfermeiros 

(LOBO et al., 2010); (VARABYOVA; 

SCHREYÖGG, 2013) 
Médicos e enfermeiros 

(TLOTLEGO et al., 2010); (KIRIGIA et al., 2008); 

(CESCONETTO; LAPA; CALVO, 2008) 

Carga horária total de 

médicos residentes 

(DALMAU-MATARRODONA; PUIG-JUNOY, 

1998) 
Médicos residentes 

(DALMAU-MATARRODONA; PUIG-JUNOY, 1998); 

(LINS et al., 2007); (MARINHO; FAÇANHA, 2001); 

(MEDIN et al., 2011) 

Profissionais de nível 

médio e superior 
(PROITE; SOUSA, 2004) Médicos, enfermeiros e dentistas (PROITE; SOUSA, 2004) 

Estagiários e 

residentes 
(MEDIN et al., 2011); (SHERMAN, 1984) Mestrandos/doutorandos (LINS et al., 2007) 

Carga horária total 

dos estagiários 
(OZCAN; LUKE, 1993) Número de profissões (HOLLINGSWORTH; PARKIN, 2003) 

Carga horária total 

exceto limpeza 

(DALMAU-MATARRODONA; PUIG-JUNOY, 

1998) 
Carga horária total  

(NAYAR; OZCAN, 2008); (ROH; MOON; JUNG, 

2013);  

Especialistas (SULKU, 2011) Residentes (LINNA, 1998); (LINS et al., 2007) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 9 - Sistematização das variáveis para análise de performance em hospitais (continuação) 

RECURSOS HUMANOS 

Custos com 

funcionários 

(DIMAS; GOULA; SOULIS, 2012); 

(HOLLINGSWORTH; PARKIN, 2003); (LINNA, 

1998); (MITROPOULOS; MITROPOULOS; 

SISSOURAS, 2013) 

Profissionais exceto médicos 
(GROSSKOPF; VALDMANIS, 1987); (PROITE; 

SOUSA, 2004) 

Proporção de residentes por 

médico 
(MOREY; FINE; LOREE, 1990) 

Docentes 
(BOWLIN et al., 1985); (MARINHO; FAÇANHA, 

2001); (LINS et al., 2007) 
Técnicos 

(HU; QI; YANG, 2012); (KAWAGUCHI; TONE; 

TSUTSUI, 2013); (KIRIGIA; EMROUZNEJAD; 

SAMBO, 2002) 

INTERNAÇÕES 

Cirurgias 

(AL-SHAMMARI, 1999); (BANKER; CONRAD; STRAUSS, 1986); (CHU; CHIANG; CHANG, 2011); (DALMAU-MATARRODONA; PUIG-

JUNOY, 1998); (DIMAS; GOULA; SOULIS, 2012); (GROSSKOPF; VALDMANIS, 1987); (KOUNETAS; PAPATHANASSOPOULOS, 2013); 

(LINS et al., 2007); (LOBO et al., 2010); (MARINHO; FAÇANHA, 2001); (MEDIN et al., 2011); (MITROPOULOS; MITROPOULOS; 

SISSOURAS, 2013); (MOREY; FINE; LOREE, 1990); (PHAM, 2011); (PROITE; SOUSA, 2004); (SULKU, 2011); (VALDMANIS, 1992); 

Dias de internação 

(BANKER; CONRAD; STRAUSS, 1986); (CHANG, 1998); (CHU; CHIANG; CHANG, 2011); (DALMAU-MATARRODONA; PUIG-JUNOY, 

1998); (DIMAS; GOULA; SOULIS, 2012); (GIOKAS, 2001); (GONÇALVES et al., 2007); (GROSSKOPF; VALDMANIS, 1987); 

(HOFMARCHER; PATERSON; RIEDEL, 2002); (HU; QI; YANG, 2012); (KOUNETAS; PAPATHANASSOPOULOS, 2013); (MOREY; FINE; 

LOREE, 1990); (PHAM, 2011); (PROITE; SOUSA, 2004); (SHERMAN, 1984); ;(TLOTLEGO et al., 2010); (VALDMANIS, 1992) 

Internações 

(BOWLIN et al., 1985); (CHU; CHIANG; CHANG, 2011); (GONÇALVES et al., 2007); (GROSSKOPF; VALDMANIS, 1987); (HARRISON; 

COPPOLA; WAKEFIELD, 2004); (HOLLINGSWORTH; PARKIN, 2003); (KAWAGUCHI; TONE; TSUTSUI, 2013); (KIRIGIA; 

EMROUZNEJAD; SAMBO, 2002); (KIRIGIA et al., 2008); (LINNA, 1998); (LINS et al., 2007);  (MARINHO; FAÇANHA, 2001); (MARINHO, 

2001);  (MARINHO, 2003); (OZCAN; LUKE, 1993);(LOBO et al., 2010); (ROH; MOON; JUNG, 2013);  (VALDMANIS, 1992); 

AIH 
(CESCONETTO; LAPA; CALVO, 2008); 

(GONÇALVES et al., 2007); (MARINHO, 2003);  
Partos (OSEI et al., 2005) 

Taxa de mortalidade 

 (GONÇALVES et al., 2007); (HU; QI; YANG, 

2012); (MARINHO, 2003); (PROITE; SOUSA, 

2004); (VARABYOVA; SCHREYÖGG, 2013) Alta médica hospitalar 

(CESCONETTO; LAPA; CALVO, 2008); 

(HOFMARCHER; PATERSON; RIEDEL, 2002); 

(OSEI et al., 2005); (KIRIGIA et al., 2008); (NAYAR; 

OZCAN, 2008); (SULKU, 2011); (VALDMANIS, 

1992); (VARABYOVA; SCHREYÖGG, 2013) 
Custos de internação (NUNAMAKER, 1983) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 9 - Sistematização das variáveis para análise de performance em hospitais (conclusão) 

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 

Consultas 

(AL-SHAMMARI, 1999); (CHANG, 1998); (DALMAU-MATARRODONA; PUIG-JUNOY, 1998);  (GIOKAS, 2001); (DIMAS; GOULA; 

SOULIS, 2012); (GROSSKOPF; VALDMANIS, 1987); ; (HARRISON; COPPOLA; WAKEFIELD, 2004); (HU; QI; YANG, 2012); 

(VALDMANIS, 1992)(KIRIGIA; EMROUZNEJAD; SAMBO, 2002);(TLOTLEGO et al., 2010); (LINNA, 1998);  (LINS et al., 2007);  (LOBO et 

al., 2010);   (MARINHO; FAÇANHA, 2001); (MARINHO, 2001);  (MITROPOULOS; MITROPOULOS; SISSOURAS, 2013); (MOREY; FINE; 

LOREE, 1990); (NAYAR; OZCAN, 2008); (OSEI et al., 2005);  (OZCAN; LUKE, 1993);(MEDIN et al., 2011); (PHAM, 2011); (SULKU, 2011) 

Procedimentos 

ambulatoriais 

(BANKER; CONRAD; STRAUSS, 1986); (DALMAU-MATARRODONA; PUIG-JUNOY, 1998); (GIOKAS, 2001) (HOLLINGSWORTH; 

PARKIN, 2003);  (KAWAGUCHI; TONE; TSUTSUI, 2013); (LINNA, 1998); (MARINHO, 2001);  (MARINHO, 2003); (MITROPOULOS; 

MITROPOULOS; SISSOURAS, 2013);  (PROITE; SOUSA, 2004);   (ROH; MOON; JUNG, 2013); (SULKU, 2011);  (YUSEFZADEH et al., 

2013); (VALDMANIS, 1992); 

Capacidade de 

atendimento 
(MARINHO, 2003) Exames 

(KOUNETAS; PAPATHANASSOPOULOS, 2013); 

(MITROPOULOS; MITROPOULOS; SISSOURAS, 

2013) 

Custos de 

procedimentos 

ambulatoriais 

(MARINHO, 2003); (NUNAMAKER, 1983) 
Número de pacientes por 

complexidade (baixa ou alta) 
(BOWLIN et al., 1985) 

Dias de procedimentos 

ambulatoriais 

(KOUNETAS; PAPATHANASSOPOULOS, 2013); 

(PROITE; SOUSA, 2004) (SHERMAN, 1984)  

Pacientes com 

antibióticos/oxigenação/vacinados 
(NAYAR; OZCAN, 2008) 

INDICADORES ACADÊMICOS 

Citações (MEDIN et al., 2011) Custos de ensino e pesquisa (MEDIN et al., 2011) 

Publicações (LINNA, 1998); (MEDIN et al., 2011) Programas de pós graduação em 

medicina 
(LINS et al., 2007) 

FIDEPS (MARINHO; FAÇANHA, 2001) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Com base nas variáveis situadas em um aporte teórico situadas no Quadro 6, a 

disponibilidade de informações pelo sistema DATASUS e reuniões com especialistas as 

variáveis definidas para o referido estudo foram: XA – Horas ambulatoriais trabalhadas e XH – 

Horas hospitalares trabalhadas como inputs; YAIH – Quantidade de internações realizadas; e 

Y$ – Valor ($) referente as AIH solicitadas; e a variável quasi-fixed input Z – Quantidade total 

de leitos disponíveis, que exerce a função de variável estoque, ou seja, o elo entre os períodos. 

Desse modo, Z é input do período inicial e torna-se um output no período seguinte.  

A escolha destas variáveis respeitou as orientações fornecidas por Ozcan (2008), na 

medida em que todas as categorias de variáveis recomendadas para a análise de eficiência de 

hospitais estão contempladas no modelo. Além disso, acompanha a tendência do estado da 

arte discutido no Capítulo 4, visto que as variáveis mais utilizadas na literatura estão 

representadas eximiamente ou com alguma proximidade conceitual. Corroborando com todo 

este processo.  A Tabela 7 expõe em detalhes a validação das variáveis quanto aos critérios de 

pesquisa.  

 

Tabela 7 - Validação das variáveis de pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Inputs 

Variável XA XH 

Conceito do indicador 

(DATASUS, 2014) 

Quantidade de Horas Ambulatoriais 

trabalhadas por semana por todos os 

profissionais do hospital 

Quantidade de Horas Hospitalares 

trabalhadas por semana por todos os 

profissionais do hospital 

Classificação (OZCAN, 

2008) 

Procedimentos Ambulatoriais/Recursos 

Humanos 
Internações/Recursos Humanos 

Estado da arte (Citações) 
Procedimentos ambulatoriais (15) / 

Médicos (13) /Enfermeiros (8) 

Internações (18) / Médicos (13) / 

Enfermeiros (9) 

Outputs 

Variável YAIH Y$ 

Conceito do indicador 

(DATASUS, 2014) 

Quantidade de internações realizadas 

pelo hospital 

Valor monetário referente às AIH 

aprovadas no período. 

Classificação (OZCAN, 

2008) 
Internações Internações/Custos operacionais 

Estado da arte (Citações) Internações (8) /AIH (3) AIH (3)/ Custos operacionais (9) 

Quasi-fixed input 

Variável Z 

Conceito do indicador 

(DATASUS, 2014) 

Leitos disponíveis nas categorias de leitos cirúrgicos, clínicos, obstétricos, 

pediátricos, hospital dia e outras especialidades. Não se considera como leito 

hospitalar os leitos de observação. 

Classificação (OZCAN, 

2008) 
Investimentos de capital 

Estado da arte (Citações) Leitos (10) 
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5.5 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi majoritariamente desenvolvida por meio do DATASUS – Banco 

de Dados do Sistema Único de Saúde, por meio do software TabWin, tabulador desenvolvido 

pelo DATASUS/MS para ser utilizado nas bases de dados do SUS, em que todas as unidades 

de saúde brasileiras são exigidas a submeterem informações atualizadas sobre suas unidades 

mensalmente.  Os trabalhos realizados no âmbito brasileiro também utilizaram a base de 

dados do DATASUS (GONÇALVES et al., 2007; LINS et al., 2006, 2007; LOBO et al., 

2010; MARINHO; FAÇANHA, 2001; MARINHO, 2001, 2003; SOARES DE MELLO et al., 

2003). 

A coleta de dados permeou em dois focos de análise: (1) cortes transversais para as 

observações individuais a cada ano, para o uso do DEA Clássico e (2) um corte longitudinal 

para a análise do DEA Dinâmico, para acompanhar a evolução da eficiência dos hospitais 

públicos de 2011 a 2013. Desse modo, as variáveis anuais de XA – Horas ambulatoriais 

trabalhadas em cada hospital por ano; XH – Horas hospitalares em cada hospital por ano como 

inputs; YAIH – Quantidade de internações realizadas em cada hospital por ano e Y$ – Valor ($) 

referente as AIH solicitadas em cada hospital por ano, foram obtidas pelo somatório das 

informações mensais; e variável quasi-fixed input Z – Quantidade total de leitos disponíveis 

no hospital, que foi considerada como a quantidade efetiva em Dezembro de cada ano, já que 

foram diagnosticadas pequenas variações entre os meses do ano e não seria adequada a média 

dos leitos. 

Nos APÊNDICES A e B estão a base de dados utilizada com as características dos 

hospitais presentes na amostra. 

 

5.6 DESCRIÇÃO DO MÉTODO PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O passo seguinte, após a escolha das DMUs a serem analisadas e as variáveis que 

representaram cada unidade, foi a escolha do modelo matemático. Estudos relacionados com a 

análise de eficiência em hospitais, quanto à abordagem dinâmica, ainda não são muito 

desenvolvidos, sendo o modelo dinâmico e em rede realizado por Tone e Tsutsui (2014), 

apresentado na literatura como o único aplicado para análise de performance em hospitais 

japoneses (KAWAGUCHI; TONE; TSUTSUI, 2013). 
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A proposta modelo de Kawaguchi, Tone e Tsustsui (2013) teve como objetivo 

mensurar com mais profundidade a complexidade de um sistema hospitalar em duas 

subdivisões: (1) divisão médica e (2) divisão administrativa. Esse modelo visa retratar os 

sistemas devido a sua heterogeneidade organizacional. A estrutura do modelo possibilita 

estimar as eficiências separando na organização e as mudanças dinâmicas de eficiência, o que 

tornou esse estudo uma aplicação empírica no campo da saúde para o período de 2007 a 2009.  

Em uma estrutura hospitalar, o modelo de Tone e Tsutsui (2014) apresenta um 

diferencial por essa integração às duas áreas, sendo interligado por links que assumem o 

comportamento discriminatório, de maneira a compreender os subprocessos organizacionais 

associados a modelagem dinâmica e ao modelo de redes DEA.  

No presente trabalho, o modelo proposto apresenta uma limitação de complexidade na 

estrutura, devido a carência de dados obtida no banco de dados DATASUS. Assim, 

respaldou-se o uso da modelagem no desenvolvimento dinâmico por Kao (2013). Essa 

proposta tem como objetivo mensurar a eficiência global do sistema e a eficiência por período 

observado com o uso das variáveis intermediárias classificadas como: quasi-fixed inputs ou 

produtos intermediários, tendo como fonte a dependência intertemporal entre períodos 

consecutivos. O relacionamento matemático é derivado pelo complemento da eficiência 

sistêmica de uma combinação linear entre os períodos (KAO, 2013).  

Dando continuidade a esse modelo, o presente modelo proposto neste trabalho visa 

calcular a eficiência dinâmica obtida pelos custos operacionais do sistema hospitalar, e como 

saídas a receita e o volume de atendimento, dada a taxa de capacidade do período 

relacionando com o input intermediário classificado como leitos disponíveis para atender as 

flutuações da taxa de demanda dos serviços. 

Em relação à orientação do modelo, assumiu-se a orientação do modelo de Kao (2013) 

para maximização dos outputs, visto que a natureza do serviço público já denota esta decisão. 

Os principais insumos geralmente não podem ser reduzidos, quando analisa-se este sistema 

como um todo. Visto que, variáveis de investimentos de capital e recursos humanos compõem 

a estrutura básica dos inputs, sendo razoavelmente estáveis ao longo do tempo (HU; QI; 

YANG, 2012; MARINHO; FAÇANHA, 2001; ROH; MOON; JUNG, 2013; SULKU, 2011; 

TLOTLEGO et al., 2010).  

A análise dinâmica tem sua grande contribuição quando comparada com as análises 

clássicas, consideradas estáticas (CHEN; DALEN, 2010; EMROUZNEJAD; 

THANASSOULIS, 2005; KAO, 2013; TONE; TSUTSUI, 2014). O DEA-CCR também foi 

calculado para cada ano individualmente, orientado também para maximização dos outputs, 
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mas com uma pequena adaptação quanto às variáveis. Com as inspirações de Charnes, Cooper 

e Rhodes (1978), o modelo CCR foi utilizado como base na formulação matemática do 

modelo apresentado por Kao (2013). Mediante essa relação os modelos clássicos CCR 

avaliam as unidades com ganhos constantes, sendo utilizado como modelo comparativo aos 

resultados obtidos com a modelagem dinâmica utilizadas posteriormente na análise. Para 

atender a modelagem dinâmica, a variável quasi-fixed input Zij representada por: Quantidade 

total de leitos disponíveis no hospital i no ano j, foi utilizada como input do modelo sendo 

todos os inputs associados ao mesmo j, ou seja, mesmo ano.  

Por fim, testes de hipóteses foram realizados sob duas perspectivas: (1) validar a 

hipótese de pesquisa proposta no modelo conceitual de investigação e, (2) validar a influência 

de fatores externos ao modelo proposto. Tais fatores distribuem-se nas variáveis: (1) 

mesorregião; (2) tipo de gestão; (3) esfera administrativa; e, (4) região de saúde. Em relação 

aos testes estatísticos, como as variáveis rejeitaram a hipótese Ho de normalidade 

(Kolmogorov-Smirnov), conforme a Tabela 8 (p-valor inferior 0,2 rejeita-se Ho), os testes 

recomendados são o Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, visto que são testes não-paramétricos 

(BANKER; CONRAD; STRAUSS, 1986; GROSSKOPF; VALDMANIS, 1987). O teste de 

Kruskal-Wallis (KW) é uma extensão do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney. É um teste não 

paramétrico utilizado para comparar três ou mais populações, enquanto Mann-Whitney 

compara apenas duas populações (LANTZ, 2013).  A Tabela 8 expõe os resultados do p-valor 

para cada variável. Observa-se  

 

Tabela 8 - Teste de Kolmogorov-Smirnov das variáveis 

 2010 2011 2012 2013 

 Z XA XH YAIH Y$ Z XA XH YAIH Y$ Z XA XH YAIH Y$ Z 

p-valor ,00 ,00 ,00 ,02 ,00 ,01 ,00 ,00 ,02 ,00 ,01 ,01 ,00 ,03 ,00 ,00 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em cada etapa dos resultados, um software específico foi utilizado: (1) IBM SPSS 

Statistics version 18.0, para a descrição estatística das variáveis e eficiências; e na execução 

dos testes estatísticos; (2) Microsoft Office Excel 2013 com suplemento Frontiline Excel 

Solvers V2014-R2, para executar o modelo DEA-Dinâmico; e (3) Banxia Software Frontier 

Analyst Profissional version 3.2, para determinar a eficiência clássica das unidades avaliadas. 

O modelo proposto deste trabalho é fundamentado com a estrutura metodológica 

proposta pelo modelo de Kao (2013). Essa estrutura usa o modelo dinâmico, pois requer 

variações dos recursos ao longo dos anos. Tais investimentos são adquiridos como ativos 

fixos (leitos) a fim de atender a capacidade de atendimento hospitalar. 
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Com a evolução da produtividade de atendimento, a característica do modelo dinâmico 

exige o relacionamento intertemporal das variações entre as variáveis de entrada e saída, para 

cada período t, alinhado com os efeitos de defasagem referente a variável intertemporal leito. 

Dada as variações da demanda, os recursos exigidos flutuam para atender as necessidades, 

caso a taxa de atendimento aumente ou diminua de cada período, o que exige esse 

relacionamento. Assim, temos um modelo em que os elos das variáveis são relacionados para 

atender a demanda dos serviços da população, como ilustra na Figura 16.
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Figura 16 - Métodos para a análise de resultados 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Capítulo 6 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar e discutir os resultados obtidos 

mediante as pesquisas quantitativas para a obtenção dos escores de eficiência nos hospitais 

gerais públicos do RN. Os resultados serão expostos em três fases, definidas no modelo 

conceitual da pesquisa, conforme ilustra a Figura 17. 

 

Figura 17 - Esquema ilustrativo das fases para análise dos resultados e discussões 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

6.1 FASE 1 - CARACTERIZAÇÃO DOS HOSPITAIS PÚBLICOS GERAIS DO RN 

 

6.1.1 Área geográfica dos hospitais públicos gerais do RN 

 

O estado do RN está dividido em quatro (4) mesorregiões que congregam municípios 

com similaridades econômicas e sociais: Agreste Potiguar, Central Potiguar, Leste Potiguar e 

Oeste Potiguar. Os 39 hospitais estão distribuídos nas 4 mesorregiões, entretanto, as 

mesorregiões com maior densidade populacional concentram as maiores quantidades de 
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hospitais e leitos disponíveis.  A Figura 18 e a Tabela 9 contém a distribuição geográfica dos 

hospitais pelo Estado do RN. 

 

Figura 18 - Distribuição da amostra de hospitais nas mesorregiões do RN 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 9 - Distribuição da amostra nas mesorregiões do RN 

Mesorregião 
População 

residente 

Quantidade de hospitais 

gerais públicos 
% 

Quantidade de leitos 

disponíveis 
% 

Oeste Potiguar 826.707 13 33,3% 552 23,1% 

Central Potiguar 381.846 4 10,3% 118 4,9% 

Agreste Potiguar 426.757 9 23,1% 277 11,6% 

Leste Potiguar 1.532.717 13 33,3% 1445 60,4% 

Total 3.168.027 39 100,0% 2392 100,0% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Desse modo, observa-se que as Mesorregiões Leste Potiguar e Oeste Potiguar 

concentram, em quantidade iguais, o maior número de hospitais públicos gerais (13 – 33,3%). 

Em segundo lugar, a Mesorregião Agreste Potiguar com 9 hospitais (23,1%); e a Mesorregião 

Central Potiguar, sendo a mais deficitária com 4 hospitais (10,3%). Entretanto, em quantidade 

de leitos não há proporcionalidade, onde a região Leste concentra mais que o dobro do total 

de leitos da região Oeste. 
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6.1.2 Regiões de saúde dos hospitais públicos gerais do RN 

 

Em 1995, com a reforma na estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, em razão 

da implementação do processo de descentralização e municipalização da saúde ao nível 

nacional, as Diretorias Regionais de Saúde foram substituídas pelos Escritórios Técnicos de 

Apoio aos Municípios (ETAMs), com a proposta de articular os diversos programas da 

Secretaria Estadual de Saúde, oferecendo o suporte técnico necessário ao processo de 

municipalização. Atualmente, o RN está dividido em 7 regiões de saúde, após a Resolução 

Normativa nº 256 de 2011 em: I ETAM, II ETAM, III ETAM, IV ETAM, V ETAM, VI 

ETAM, VII ETAM e Grande Natal. A Figura 19 e a Tabela 10 ilustram como estes hospitais 

estão distribuídos nas regiões de saúde do RN. 

 

Figura 19 - Distribuição dos hospitais gerais públicos por ETAM 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 10 - Distribuição dos hospitais gerais públicos por ETAM 

Microrregião de 

saúde 

Quantidade de 

hospitais gerais 

públicos 

% 
Quantidade 

de leitos 
% 

Grande Natal 10 25,6% 1320 55,2% 

I ETAM 7 17,9% 249 10,4% 

II ETAM 9 23,1% 384 16,1% 

III ETAM 2 5,1% 67 2,8% 

IV ETAM 3 7,7% 112 4,7% 



101 

 

 

V ETAM 4 10,3% 113 4,7% 

VI ETAM 4 10,3% 147 6,1% 

Total 39 100,0% 2392 100,0% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Diante do exposto, a zona da Grande Natal concentra a maior quantidade hospitais 

analisados (10 – 25,6%); em seguida, tem-se a II ETAM que abrange municípios próximos a 

Mossoró (9 - 23,1%). A classificação destas duas zonas correspondeu a análise feita por 

mesorregiões no Estado, justamente pois estas concentram, cada uma, os maiores municípios 

do Estado: Natal e Mossoró. A I ETAM concentra 7 unidades hospitalares (17,9%), enquanto 

a III, IV, V e VI ETAM’s juntas correspondem a 13 hospitais (33,3%). Apesar de uma 

distribuição territorial homogênea, a distribuição dos leitos é concentrada em mais de 50% na 

Grande Natal. 

6.1.3 Tipo de gestão dos hospitais públicos do RN 

 

Na base de dados do SUS, os estabelecimentos também são classificados quanto ao 

tipo de gestão, ou seja, a qual gestor, Municipal, Estadual ou Dupla (Municipal e Estadual), o 

hospital está conveniado ou possui contrato. Este é responsável pelo cadastro, programação, 

autorização e pagamento dos serviços prestados pelo SUS. As responsabilidades listadas 

referem-se aos recursos federais repassados aos estados ou municípios, conforme aquele que 

detém a gestão. No caso da gestão dupla, prevalece a gestão estadual, então os municípios 

firmam contratos com o hospital estadual para inclusão do atendimento da sua população 

residente. Quanto aos hospitais municipais, estes realizam os procedimentos de atenção básica 

(DATASUS, 2014).  A Tabela 11 detalha a quantidade de hospitais por tipo de gestão. 

 

Tabela 11 - Quantidade hospitais por tipo de gestão 

Tipo de Gestão Quantidade de hospitais gerais públicos % 

Municipal 26 66,7% 

Dupla 13 33,3% 

Total 39 100,0% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nestes hospitais analisados, percebe-se que os hospitais públicos com gestão dos 

municípios têm uma maior parcela da amostra (26 – 66,7%). Enquanto o tipo de gestão 

Dupla, ou seja, Estadual corresponde a 13 hospitais (33,3%). 
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6.1.4 Esfera administrativa dos hospitais públicos do RN 

 

Em relação à subordinação direta do estabelecimento, ou seja, a classificação quanto à 

esfera administrativa, esta pode ser Municipal, Estadual, Federal ou Privada. Os hospitais 

públicos gerais contidos na amostra subdividem-se em praticamente esfera administrativa 

municipal (19 - 48,7%) e estadual (19 - 48,7%), com apenas 1 subordinado ao Governo 

Federal, justamente a unidade de hospital escola.  A Tabela 12 detalha a quantidade de 

hospitais por esfera administrativa. 

 

Tabela 12 - Quantidade hospitais por esfera administrativa 

Esfera Administrativa Quantidade de hospitais gerais públicos % 

Municipal 
 

19 48,7% 

Estadual 
 

19 48,7% 

Federal 
 

1 2,6% 

Total 
 

39 100,0% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

6.1.5 Leitos disponíveis nos hospitais públicos do RN 

 

A quantidade leitos disponíveis, segundo a situação global do Estado vem em queda 

desde 2010 (CFM, 2013). Entretanto, na amostra de pesquisa, observou-se crescimento na 

oferta de leitos pelos hospitais gerais públicos. Destaca-se o aumento entre os anos de 2012 e 

2013, o que representou um aumento de 172 leitos (7,7%). Esse comportamento também é 

acompanhado pela média de leitos em cada estabelecimento, que variou positivamente de 

56,7 leitos em 2010 para 61,33 leitos em 2013. Entre os anos de 2011 e 2012, observou-se o 

único decrescimento registrado no número de leitos: redução de 19 leitos (considerando como 

valores de cada ano, o número de leitos registrado em Dezembro de cada período). A Tabela 

13 detalha esta evolução em total, média e variação percentual dos leitos disponíveis. 

 

Tabela 13 - Disponibilidade de leitos nos hospitais públicos da amostra 

Período 2010 2011 2012 2013 

Total de leitos 2212 2239 2220 2392 

Média de leitos 56,71 57,41 56,92 61,33 

Período 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2013 

Variação 1,2% -0,8% 7,7% 8,1% 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Essa realidade contrapõe-se a tendência da análise do Conselho Federal Medicina, 

justamente pela exclusão dos 10 hospitais públicos sem dados confiáveis; a desconsideração 

na amostra das entidades beneficentes e hospitais privados, que devido à crise no 

financiamento externo, a capacidade de atendimento fica comprometida; e a não inclusão de 

outros tipos de estabelecimentos.  

Ao analisar a oferta de leitos na perspectiva das regiões de saúde do RN, observa-se 

que Grande Natal, II ETAM e VI ETAM obtiveram uma variação de leitos significativa ao 

longo dos anos, assim como a média de leitos disponíveis por hospital. Na Grande Natal, a 

média evoluiu de 121,5 leitos por hospital público para 132 leitos por unidade hospitalar, com 

uma variação entre 2010 e 2013 de 8,6%; na II ETAM de 351 leitos em 2010 evoluíram para 

384 leitos disponíveis em 2013; e na VI ETAM a disponibilidade aumentou de 109 para 147 

leitos em 2013, ou seja, uma variação positiva de 39,4%. Na Tabela 14 pode-se observar 

também que entre os anos 2011 e 2012, três (3) regiões de saúde apresentaram decréscimos 

entre 1,5% a 1,8% dos leitos disponíveis para a população. 

 

Tabela 14 - Disponibilidade de leitos nos hospitais públicos entre 2010 e 2013 para as regiões de saúde do RN 

 
Período 2010 2011 2012 2013 

Grande Natal 
Soma 1215 1217 1196 1320 

Média 121,5 121,7 119,6 132 

I ETAM 
Soma 249 251 251 249 

Média 35,57 35,86 35,86 35,57 

II ETAM 
Soma 351 362 365 384 

Média 39 40,22 40,55 42,67 

III ETAM 
Soma 67 68 67 67 

Média 33,5 34 33,5 33,5 

IV ETAM 
Soma 112 114 112 112 

Média 37,33 38 37,33 37,33 

V ETAM 
Soma 109 109 111 113 

Média 27,25 27,25 27,75 28,25 

VI ETAM 
Soma 109 118 118 147 

Média 27,25 29,5 29,5 36,75 

Variação por Período 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2013 

Grande Natal 0,2% -1,7% 10,4% 8,6% 

I ETAM 0,8% 0,0% -0,8% 0,0% 

II ETAM 3,1% 0,8% 5,2% 9,4% 

III ETAM 1,5% -1,5% 0,0% 0,0% 

IV ETAM 1,8% -1,8% 0,0% 0,0% 

V ETAM 0,0% 1,8% 1,8% 3,7% 

VI ETAM 8,3% 0,0% 24,6% 34,9% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao focar na distribuição de leitos da amostra pelas mesorregiões do RN, as grandes 

variações positivas ocorreram no Oeste Potiguar com um aumento de 14,8% nos leitos 

oferecidos entre 2010 e 2013, progredindo de 481 leitos totais para 552 leitos disponíveis. A 



104 

 

 

mesorregião Central Potiguar não apresentou variações positivas ou negativas. A mesorregião 

Leste Potiguar apresentou uma redução entre 2011 e 2012, que foi suprida nos anos 

posteriores, apresentando um aumento nos leitos disponíveis entre 2010 e 2013. A Tabela 15 

expõe o detalhamento da disponibilidade de leitos entre os anos 2010 e 2013. 

 

Tabela 15 - Disponibilidade de leitos por mesorregião do RN 

 
Período 2010 2011 2012 2013 

Oeste Potiguar 
Soma 481 504 504 552 

Média 37 38,69 38,77 42,46 

Central Potiguar 
Soma 118 118 118 118 

Média 29,5 29,5 29,5 29,5 

Agreste Potiguar 
Soma 268 271 272 277 

Média 29,78 30,11 30,22 30,78 

Leste Potiguar 
Soma 1345 1347 1326 1445 

Média 103,46 103,62 102 111,15 

Variação por Período 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2013 

Oeste Potiguar 4,8% 0,0% 9,5% 14,8% 

Central Potiguar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Agreste Potiguar 1,1% 0,4% 1,8% 3,4% 

Leste Potiguar 0,1% -1,6% 9,0% 7,4% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

6.1.6 Relação da quantidade de horas trabalhadas em internações e procedimentos 

ambulatoriais com a quantidade AIH aprovadas 

 

O Ministério da Saúde expõe a redução da necessidade de internação como um ponto 

positivo, ocasionado principalmente pelas políticas de prevenção e as novas tecnologias de 

equipamentos e medicamentos (CFM, 2014). Essa redução foi observada na amostra no que 

condiz às AIHs, que reduziram seu número em 8% entre 2011 e 2012, e 3,1% entre 2012 e 

2013. Entretanto, ressalva-se que as horas hospitalares trabalhadas no mesmo período 

apresentaram um aumento sem expressividade ao longo dos anos. Em relação as horas 

ambulatoriais, houve um recesso de aproximadamente 10% a cada ano. A Tabela 16 detalha a 

quantidade de horas trabalhadas e as AIHs. 

 

Tabela 16 - Relação entre as horas trabalhadas e as Autorizações de Internação Hospitalar 

Total 2011 2012 2013 

Horas ambulatoriais 852470 760157 692944 

Horas hospitalares 1745940 1772350 1828912 

AIH 66347 61059 59196 

Média 2011 2012 2013 

Horas ambulatoriais 21858,21 19491,21 17767,79 

Horas hospitalares 44767,69 45444,87 46895,18 

AIH 1701,21 1565,62 1517,85 
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Variação 2011-2012 2012-2013 

Horas ambulatoriais -10,8% -8,8% 

Horas hospitalares 1,5% 3,2% 

AIH -8,0% -3,1% 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

6.1.7 Relação da quantidade de AIH aprovadas e os recursos liberados 

 

A Autorização de Internação Hospitalar – AIH é o registro padrão quando a 

consulta/atendimento tornar-se-á uma internação. O profissional, cirurgião-dentista ou 

enfermeiro obstetra que realizou o atendimento deve preencher um laudo para a solicitação de 

AIH. Existem dois tipos de AIH: Tipo 1 para internamento inicial e Tipo 5 para continuidade 

da internação. Desse modo, de acordo com os procedimentos realizados, o hospital receberá o 

valor equivalente (DATASUS, 2014). Desse modo, percebe-se na Tabela 17, que a 

quantidade absoluta das AIHs decresceu, entretanto, o valor aumentou em torno de 3,8% entre 

2011 e 2012. Este resultado pode apresentar relação com fraudes diagnosticadas pelo TCU, 

em que AIH foram realizadas para procedimentos em gêneros incompatíveis (cirurgias 

mamárias em homens, por exemplo) e em pessoas acometidas de óbito, ocasionando desvio 

de recursos (GLOBO, 2013). 

 

Tabela 17 - Evolução das AIHs e seus respectivos valores monetários 

Total 2011 2012 2013 

AIH 66347 61059 59196 

AIH ($) R$   59.088.070,44 R$   61.307.696,05 R$   61.257.845,61 

Média 2011 2012 2013 

AIH 1701,21 1565,62 1517,85 

AIH ($) R$     1.515.078,73 R$     1.571.992,21 R$     1.570.713,99 

Variação 2011-2012 2012-2013 

AIH -8,0% -3,1% 

AIH ($) 3,8% -0,1% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao analisar as AIHs por tipo de gestão e esfera administrativa, conforme Tabela 18, 

percebe-se que quanto mais ampla a escala de governabilidade, maior é a quantidade de 

internações realizadas e o valor pago pelos procedimentos. Ou seja, os hospitais com tipo de 

gestão dupla, no caso com responsabilidade Estadual e aqueles de esfera administrativa 

Estadual e Federal concentram os maiores valores. Ressalta-se que a média da esfera 
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administrativa Federal corresponde aos valores de um único hospital, reforçando o seu 

impacto nos procedimentos de alta complexidade. 

 

Tabela 18 - Evolução das AIH e seus respectivos valores monetários relacionando com o tipo de gestão e esfera 

administrativa 

 

 Tipo de gestão Esfera administrativa 

 
Média anual Municipal Dupla Municipal Estadual Federal 

AIH 

2011 1072,19 2959,23 679,21 2566,16 4685 

2012 971,92 2753 563,05 2373,42 5266 

2013 971,04 2611,46 608,84 2176,32 6278 

AIH 

(R$) 

2011 720.865,48 3.103.505,22 355.170,59 2.160.566,68 11.289.062,41 

2012 726.843,40 3.262.289,81 331.530,03 2.209.821,95 13.022.008,30 

2013 755.514,34 3.201.113,28 377.996,49 2.144.980,56 13.321.281,68 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

6.2 FASE 2 - ANÁLISE DEA CLÁSSICO PARA OS HOSPITAIS PÚBLICOS DO RN 

 

Nesta fase do projeto, a finalidade foi avaliar de forma quantitativa o escore de 

eficiência clássico dos hospitais gerais públicos do RN.  A amostra compreendeu a uma 

análise de 39 hospitais (79,59% da população de 49 hospitais gerais públicos do RN), visto 

que os demais (10 hospitais) não obtinham dados confiáveis para a análise. Com base no 

modelo definido na Figura 16 (Ver Tópico 5.6), o modelo clássico relaciona como inputs: 

horas ambulatoriais trabalhadas no hospital (XA); horas hospitalares trabalhadas no hospital 

(XH) e a quantidade de leitos disponíveis (Z); como outputs, a quantidade de internações 

realizadas pelo hospital (YAIH ) e o valor monetário referente as AIHs solicitadas pelo hospital 

(Y$). O modelo empregado foi o de retornos constantes em escala (CCR), maximizando os 

outputs. 

Considerando o modelo de retornos constantes em escala (CCR), a eficiência média 

dos hospitais não se alterou ao longo do tempo, assim como a quantidade de unidades 

eficientes. Em 2011, 10,26% da amostra foi 100% eficiente (4 unidades); em 2012 e 2013, 

12,82% da amostra (5 unidades). Em torno de 70% dos hospitais em cada ano obtiveram 

eficiência abaixo dos 50%, o que denota uma performance de mediana a ruim por parte das 

unidades. A orientação para maximização dos outputs expõe por meio das médias e medianas 

encontradas que as unidades hospitalares com os seus mesmos inputs obtiveram produtos 

muito baixos em relação ao que poderiam ter produzido, com base nos resultados dos demais 

hospitais. 

Al-Shammari (1999) também analisou hospitais públicos na Jordânia com modelo 

CCR durante três anos consecutivos, entretanto os resultados por ano mostraram entre 47% a 
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73% da amostra como eficiente, o que difere dos resultados encontrados. Kounetas e 

Papathanassopoulos (2013), ao analisar o desempenho do sistema de 114 hospitais públicos 

gregos, em dois modelos diferentes, diagnosticou 11,7% e 13,5% da amostra em cada modelo 

obtive escore de eficiência superior a 90%, o que é compatível com os resultados encontrados 

apesar da infraestrutura em saúde hospitalar oferecida pela Grécia ser superior a do Brasil: a 

média de leitos por mil habitantes é 4,9 leitos, enquanto no Brasil tem-se 2,3 leitos (WHO, 

2014). A Tabela 19 apresenta uma análise da estatística descritiva básica para a eficiência dos 

hospitais da amostra. 

 

Tabela 19 - Estatística descritiva básica do modelo clássico 

Estatística 

descritiva 
Eficiência (2011) Eficiência (2012) Eficiência (2013) 

Média 43,93% 42,05% 41,92% 

Mediana 38,81% 36,16% 36,88% 

Desvio padrão 30,07% 31,98% 31,54% 

Máximo 100,00% 100,00% 100,00% 

Mínimo 4,48% 0,36% 0,44% 

Frequência da 

Taxa de 

Eficiência 

Quantidade 

absoluta 

(2011) 

Frequência 

(2011) 

Quantidade 

absoluta 

(2012) 

Frequência 

 (2012) 

Quantidade 

absoluta 

(2013) 

Frequência 

 (2013) 

1 4 10,26% 5 12,82% 5 12,82% 

0.900 – 0.999 2 5,13% 1 2,56% 0 0,00% 

0.800 – 0.899 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

0.700 – 0.799 2 5,13% 3 7,69% 4 10,26% 

0.600 – 0.699 1 2,56% 1 2,56% 2 5,13% 

0.500 – 0.599 5 12,82% 2 5,13% 1 2,56% 

0.400 – 0.499 3 7,69% 5 12,82% 5 12,82% 

0.300 – 0.399 7 17,95% 6 15,38% 4 10,26% 

Abaixo de 

0.299 
15 38,46% 16 41,03% 18 46,15% 

Total de 

hospitais 

analisados 

39 100,0% 39 100% 39 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A partir dos resultados em DEA clássico, buscou-se analisar e discutir as principais 

características dos hospitais públicos gerais que poderiam ter alguma influência no escore de 

eficiência, tomando como base o ano de 2013 (CHANG, 1998; DALMAU-

MATARRODONA; PUIG-JUNOY, 1998; DIMAS; GOULA; SOULIS, 2012; KOUNETAS; 

PAPATHANASSOPOULOS, 2013; OZCAN; LUKE, 1993). 

 

 Porte do hospital 

O porte do hospital é medido por meio dos leitos operacionais que a unidade tem 

disponível para atendimento da população. Para o grupo de hospitais eficientes em 2013, a 
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mediana foi 40 leitos. Com o intuito de analisar as diferenças entre os grupos de hospitais 

eficientes e ineficientes, o teste de Mann-Whitney foi utilizado, visto que o comparativo é 

para dois grupos. Desse modo, a Tabela 20 expõe o teste de hipóteses para a variável 

quantidade de leitos disponíveis (Z). 

 

Tabela 20 - Desmembramento dos testes de hipóteses – Quantidade de leitos disponíveis (Z) 

HIPÓTESE 
A variável quantidade de leitos disponíveis diferencia o nível de 

eficiência dos hospitais gerais públicos do RN 
RESULTADO 

 H0 
A mediana da variável quantidade de leitos disponíveis é igual 

entre o grupo de hospitais eficientes e ineficientes. 
Confirmada 

 H1 
A mediana da variável quantidade de leitos disponíveis é 

diferente entre o grupo de hospitais eficientes e ineficientes. 
Refutada 

  Mediana U valor-p* 

Teste de Mann-Whitney 

Grupo Eficiente 

n = 5 

Grupo Ineficiente 

n = 34 
52 0,165 

50 36,5   

* nível de significância α=0,05. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A análise expõe que não houve significativa diferença estatística entre as medianas dos 

grupos eficiente e ineficiente quanto ao número de leitos, ou seja, a hipótese nula (H0), deve 

ser aceita, para um nível de significância de 5%. Desse modo, unidades com maiores/menores 

quantidades de leitos disponíveis não possuem desempenho diferenciado.  A Tabela 21 expõe 

ilustrativamente a distribuição da quantidade de leitos por DMU eficiente. Observa-se que as 

DMUs eficientes tinham porte inferior a 50 leitos (cor vermelha), entretanto DMUs 

extremamente ineficientes como HMSMELO, HMPMOURA, HMFJACINT e HMMNEVES 

também estavam com o mesmo nível de leitos (Vermelho 1 a 50 leitos; Amarelo 51 a 100 

leitos; Verde: 101 a 150 leitos; e, Azul: Superior a 151 leitos). 

 

Tabela 21 - Ranking de eficiência em comparação com o número de leitos 

Hospital Leitos 2013 Eficiência 2013 

HRDRPER 30 100,0% 

HMBAMORIM 50 100,0% 

HRGVIDAL 41 100,0% 

HMDRAMOR 68 100,0% 

HUOL 278 100,0% 

HPBEZER 201 79,8% 

HRDRMAIA 113 79,1% 

HMWALFRED 329 74,7% 

HRDEOCLE 102 72,5% 

HRMBARROS 35 67,4% 
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HRHMARIN 61 61,6% 

HRNSANT 78 56,4% 

HDROLIV 54 46,7% 

HRDRCLEOD 61 46,6% 

HRANGICOS 28 46,4% 

HRALUIZIO 40 44,0% 

HMTSANTOS 49 41,7% 

HCCELGER 89 39,7% 

UMSPP 40 39,5% 

HGISELDA 133 36,9% 

HMMSERIDO 15 32,8% 

HRDRSILVA 32 29,2% 

HRJOAOCAM 40 28,1% 

HMGARIBAL 31 26,8% 

HMNSRA 30 26,8% 

HPESCADO 26 24,9% 

HRDRSALES 60 22,1% 

HMGOIAN 30 17,6% 

HRAMESQ 40 17,2% 

HMLMIRAN 27 17,2% 

HRPM 20 12,5% 

HMSOUZA 16 10,5% 

HMMMAIA 21 10,3% 

HMSTATERE 17 7,6% 

HMASOB 20 7,1% 

HMSMELO 21 6,3% 

HMPMOURA 38 2,8% 

HMFJACINT 13 1,7% 

HMMNEVES 15 0,4% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nos resultados das pesquisas de Ozcan e Luke (1993) e Dalmau-Matarrodona e Puig-

Junoy (1998) foram observadas influência positiva da quantidade de leitos disponíveis sobre a 

eficiência dos hospitais norte-americanos, e negativa para o desempenho espanhol. Enquanto, 

Mitropoulos, Mitropoulos e Sissouras (2013) e Dimas, Goulas e Soulis (2012) não 

observaram influência desta variável na performance dos hospitais públicos gregos, o que 

corrobora com os resultados encontrados. Enquanto para a eficiência, quando o ranking de 

eficiência aumenta, as unidades tendem a possuir uma capacidade de atendimento em leitos 

menor.  

 

 Tipo de gestão 
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Como o tipo de gestão dos hospitais amostrados está dividido em municipal ou dupla, 

buscou-se compreender se há diferenças entre os grupos de hospitais com gestão municipal e 

gestão dupla. A mediana da eficiência para o ano de 2013 foi 36,88%. A Tabela 22 expõe o 

teste de hipóteses para avaliar se existia algum fator que o tipo de gestão influenciasse na 

amostra. 

 

Tabela 22 - Desmembramento dos testes de hipóteses – Tipo de gestão 

HIPÓTESE 
O nível de eficiência do hospital é diferenciado em relação ao tipo de 

gestão realizada 
RESULTADO 

 H0 
A mediana da eficiência é igual entre o grupo de hospitais 

com gestão municipal e dupla. 
Refutada 

 H1 
A mediana da eficiência é diferente entre o grupo de hospitais 

com gestão municipal e dupla. 
Confirmada 

  Mediana U valor-p* 

Teste de Mann-Whitney 

Gestão municipal 

n = 26 

Gestão dupla 

n = 13 
80 0,008 

38,165 22,1   

* nível de significância α=0,05. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A análise do teste não paramétrico expõe que há diferença significativa estatisticamente 

entre as medianas do nível de eficiência entre os hospitais com gestão municipal e dupla. Ou 

seja, a hipótese nula (H0) deve ser rejeitada para um nível de significância de 5%. Desse 

modo, a eficiência dentro dos grupos se comporta de forma diferente por meio do desvio 

padrão. A Tabela 22 corrobora com tal análise, no momento em que se observa um desvio 

padrão alto em relação à média das eficiências dos hospitais com gestão dupla, acentuando as 

diferenças existentes entre os grupos. 

 

Tabela 23 - Estatística básica para o tipo de gestão 

 
Gestão municipal Gestão dupla 

Média 41,61% 42,52% 

Desvio padrão 25,73% 42,07% 

Quantidade de hospitais eficientes 2 3 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Esfera Administrativa 

Como a esfera administrativa dos hospitais pesquisados está dividida em municipal, 

estadual ou federal, buscou-se compreender se existem diferenças entre os grupos de hospitais 

determinados. A Tabela 24 expõe o teste de hipóteses de Kruskal-Wallis visto que existem 

três grupos para comparação.  
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Tabela 24 - Desmembramento dos testes de hipóteses – Esfera administrativa 

HIPÓTESE 
O nível de eficiência do hospital é diferenciado em relação à esfera 

administrativa 
RESULTADO 

 H0 
A mediana da eficiência é igual entre os hospitais com esfera 

administrativa municipal, estadual e federal 
Refutada 

 H1 
A mediana da eficiência é diferente entre os hospitais com 

esfera administrativa municipal, estadual e federal 
Confirmada 

  Mediana Chi-square valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Esfera 

municipal 

n = 19 

Esfera 

estadual 

n = 19 

Esfera 

federal 

n=1 10,645 0,005 

17,62 46,59 100 

* nível de significância α=0,05. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

A análise resultante do teste de Kruskal-Wallis expõe que há diferença estatística entre 

as medianas do nível de eficiência entre os hospitais com esfera administrativa municipal, 

estadual e federal. Ou seja, rejeita-se H0 para um nível de significância de 5%. Desse modo, a 

eficiência dentro dos grupos se comporta de forma diferente. A Tabela 25 complementa a 

análise, visto as medidas de tendência central apresentam características diferentes.  

 

Tabela 25 - Estatística básica para a esfera administrativa 

 Municipal Estadual Federal 

Média 27,64% 53,13% 100% 

Desvio padrão 29,30% 26,58% - 

Quantidade de hospitais eficientes 2 2 1 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Reforça-se na literatura a necessidade de observar a influência da forma de 

organização e o porte da unidade possuem para a eficiência (HUANG; MCLAUGHLIN, 

1989). Essa relação foi analisada por Grosskopf e Valdmanis (1987) e Ozcan e Luke (1993), 

quando buscaram examinar os efeitos de características específicas, como propriedade e 

origem dos recursos, nas variações de eficiência técnica, enquanto utiliza múltiplos inputs e 

outputs nos hospitais norte-americanos. Como resultados, obtiveram que a esfera 

administrativa e a origem dos recursos influenciam nas variações de eficiência. Entretanto, 

Dalmau-Matarrodona; Puig-Junoy (1998) não encontraram relação entre a propriedade 

pública ou privada na eficiência hospitalar.  

Estas características não puderam ser compatibilizadas com a pesquisa, pois apesar de 

nomenclaturas parecidas, a semântica das variáveis é diferente. A esfera administrativa e a 
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propriedade não podem ser interpretadas no Brasil da mesma forma nos países de origem das 

pesquisas. Visto que as pesquisas analisam a esfera administrativa/propriedade comparando o 

desempenho entre hospitais públicos, privados e sem fins lucrativos. 

A Tabela 26 expõe em comprovação gráfica o ranking de eficiência entre os anos de 

2011 e 2013, de acordo com o tipo de gestão e a esfera administrativa. Dessa forma, é 

possível observar as conclusões obtidas nos testes de hipóteses. Nestas duas características, as 

medianas entre os grupos foram estatisticamente comprovadas como diferentes. Os hospitais 

com tipo de gestão e esfera administrativa municipal na amostra se localizaram nas regiões de 

eficiência ou com os mais baixos níveis de eficiência. Enquanto, a gestão dupla e a esfera 

administrativa estadual estão com níveis de eficiência intermediários. Esse comportamento 

para ambos varia a distribuição das medianas. 
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Tabela 26 - Ranking de eficiência por tipo de gestão e esfera administrativa 
Hospital Ranking 2011 Tipo de gestão  Esfera Administrativa Hospital Ranking 2012 Tipo de gestão  Esfera Administrativa Hospital Ranking 2013 Tipo de gestão  Esfera Administrativa 

HMBAMORIM 100 Municipal Municipal HMBAMORIM 100 Municipal Municipal HRDRPER 100 Municipal Estadual 

HMDRAMOR 100 Municipal Municipal HMDRAMOR 100 Municipal Municipal HMBAMORIM 100 Municipal Municipal 

HPBEZER 100 Municipal Estadual HRDRPER 100 Municipal Estadual HRGVIDAL 100 Dupla Estadual 

HUOL 100 Dupla Federal HPBEZER 100 Municipal Estadual HMDRAMOR 100 Municipal Municipal 

HRDRMAIA 92,47 Dupla Estadual HUOL 100 Dupla Federal HUOL 100 Dupla Federal 

HMSMELO 90,5 Municipal Municipal HRDRMAIA 99,68 Dupla Estadual HPBEZER 79,77 Municipal Estadual 

HRDRPER 79,55 Municipal Estadual HRDEOCLE 75,09 Dupla Estadual HRDRMAIA 79,11 Dupla Estadual 

HMWALFRED 79,47 Dupla Estadual HMWALFRED 74,92 Dupla Estadual HMWALFRED 74,67 Dupla Estadual 

HRJOAOCAM 61,49 Dupla Estadual HRGVIDAL 70,46 Dupla Estadual HRDEOCLE 72,45 Dupla Estadual 

HCCELGER 59,7 Dupla Estadual HMSMELO 63,03 Municipal Municipal HRMBARROS 67,38 Municipal Estadual 

HRGVIDAL 59,21 Dupla Estadual HRHMARIN 58,07 Municipal Estadual HRHMARIN 61,64 Municipal Estadual 

HRHMARIN 57,57 Municipal Estadual HRNSANT 56,77 Dupla Estadual HRNSANT 56,41 Dupla Estadual 

HRNSANT 55,75 Dupla Estadual HRDRCLEOD 47,62 Dupla Estadual HDROLIV 46,73 Dupla Municipal 

HRDEOCLE 54,74 Dupla Estadual UMSPP 46,33 Dupla Estadual HRDRCLEOD 46,59 Dupla Estadual 

HMNSRA 48,25 Municipal Municipal HCCELGER 43,13 Dupla Estadual HRANGICOS 46,38 Dupla Estadual 

HRDRCLEOD 45,36 Dupla Estadual HGISELDA 42,22 Municipal Estadual HRALUIZIO 44 Municipal Municipal 

HGISELDA 40,22 Municipal Estadual HRMBARROS 40,33 Municipal Estadual HMTSANTOS 41,71 Municipal Municipal 

HMGOIAN 39,79 Municipal Municipal HDROLIV 39,04 Dupla Municipal HCCELGER 39,74 Dupla Estadual 

UMSPP 39,65 Dupla Estadual HRANGICOS 37,89 Dupla Estadual UMSPP 39,45 Dupla Estadual 

HDROLIV 38,81 Dupla Municipal HRJOAOCAM 36,16 Dupla Estadual HGISELDA 36,88 Municipal Estadual 

HRMBARROS 37,11 Municipal Estadual HMNSRA 34,94 Municipal Municipal HMMSERIDO 32,77 Municipal Municipal 

HRAMESQ 36,75 Municipal Estadual HRDRSALES 32,19 Dupla Estadual HRDRSILVA 29,24 Municipal Estadual 

HMTSANTOS 31,73 Municipal Municipal HRALUIZIO 31,54 Municipal Municipal HRJOAOCAM 28,06 Dupla Estadual 

HMMSERIDO 30,65 Municipal Municipal HMGOIAN 29,37 Municipal Municipal HMGARIBAL 26,8 Municipal Municipal 

HMGARIBAL 27,92 Municipal Municipal HRAMESQ 25,21 Municipal Estadual HMNSRA 26,78 Municipal Municipal 

HRANGICOS 26,46 Dupla Estadual HMTSANTOS 21,35 Municipal Municipal HPESCADO 24,94 Municipal Municipal 

HRALUIZIO 26,14 Municipal Municipal HMGARIBAL 18,53 Municipal Municipal HRDRSALES 22,1 Dupla Estadual 

HRDRSALES 22,26 Dupla Estadual HMMSERIDO 18,46 Municipal Municipal HMGOIAN 17,62 Municipal Municipal 

HRDRSILVA 20,51 Municipal Estadual HPESCADO 18,27 Municipal Municipal HRAMESQ 17,21 Municipal Estadual 

HPESCADO 20,02 Municipal Municipal HRDRSILVA 18,09 Municipal Estadual HMLMIRAN 17,16 Municipal Municipal 

HRPM 19,01 Municipal Estadual HRPM 14,74 Municipal Estadual HRPM 12,54 Municipal Estadual 

HMMMAIA 14,94 Municipal Municipal HMSTATERE 11,12 Municipal Municipal HMSOUZA 10,45 Municipal Municipal 

HMPMOURA 13,78 Municipal Municipal HMLMIRAN 9,48 Municipal Municipal HMMMAIA 10,31 Municipal Municipal 

HMSTATERE 13 Municipal Municipal HMSOUZA 8,55 Municipal Municipal HMSTATERE 7,63 Municipal Municipal 

HMSOUZA 8,26 Municipal Municipal HMMMAIA 6,33 Municipal Municipal HMASOB 7,13 Municipal Municipal 

HMLMIRAN 6,66 Municipal Municipal HMFJACINT 5,03 Municipal Municipal HMSMELO 6,28 Municipal Municipal 

HMFJACINT 5,94 Municipal Municipal HMASOB 4,92 Municipal Municipal HMPMOURA 2,84 Municipal Municipal 

HMMNEVES 4,98 Municipal Municipal HMMNEVES 0,74 Municipal Municipal HMFJACINT 1,67 Municipal Municipal 

HMASOB 4,48 Municipal Municipal HMPMOURA 0,36 Municipal Municipal HMMNEVES 0,44 Municipal Municipal 

Fonte: Elaborado pela autora
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 Mesorregiões  

Cada unidade hospitalar está localizada em quatro (4) possíveis mesorregiões no estado 

do RN. Buscou-se então compreender se existem diferenças entre os grupos de hospitais 

determinados. A Tabela 27 expõe o teste de hipóteses de Kruskal-Wallis visto que existem 

quatro grupos para comparação.  

 

Tabela 27 - Desmembramento dos testes de hipóteses – Mesorregião 

HIPÓTESE O nível de eficiência do hospital é diferenciado em relação à 

mesorregião em que ele está localizado 

RESULTADO 

 H0 A mediana da eficiência é igual entre os hospitais localizados 

nas quatro mesorregiões do estado. 
Confirmada 

 H1 A mediana da eficiência é diferente entre os hospitais 

localizados nas quatro mesorregiões do estado. 
Refutada 

 Mediana Chi-square valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Agreste 

Potiguar 

n = 9 

Central 

Potiguar 

n=4 

Leste 

Potiguar 

n=13 

Oeste 

Potiguar 

n=13 

4,34 0,227 

26,78 28,02 46,73 41,71   

* nível de significância α=0,05. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A análise resultante do teste de Kruskal-Wallis confirma H0 para um nível de 

significância de 5%. Ou seja, não diferença há estatisticamente comprovada entre as medianas 

do nível de eficiência entre os hospitais localizados em diferentes mesorregiões do estado. A 

Tabela 28 complementa a análise, visto exceto a Mesorregião Central Potiguar que não obteve 

nenhuma unidade eficiente, as demais obtiveram, o que refletiu na média e nos desvios padrão 

com variações não significativas.  

 

Tabela 28 - Estatística básica para Mesorregião 

 

Agreste 

Potiguar 

Central 

Potiguar 

Leste 

Potiguar 

Oeste 

Potiguar 

Média 28,85% 29,90% 53,81% 42,78% 

Desvio padrão 30,99% 12,16% 30,18% 35,10% 

Quantidade de hospitais eficientes 1 0 2 2 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Regiões de saúde 

O Governo Estadual definiu sete (7) regiões de saúde com o intuito de melhor 

acompanhar as práticas institucionais e assim direcionar de forma mais adequada os recursos 

geridos. Desse modo, é válido buscar compreender a existência ou não de diferenças entre a 
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distribuição das eficiências nestas regiões de saúde. A Tabela 29 expõe o teste de hipóteses de 

Kruskal-Wallis visto que existem sete grupos para comparação.  

 

Tabela 29 - Desmembramento dos testes de hipóteses – Região de Saúde 

HIPÓTESE 
O nível de eficiência do hospital é diferenciado região de saúde 

em que ele está localizado 
RESULTADO 

 H0 
A mediana da eficiência é igual entre os hospitais localizados 

nas sete regiões de saúde do estado 
Confirmada 

 H1 
A mediana da eficiência é diferente entre os hospitais 

localizados nas sete regiões de saúde do estado 
Refutada 

 Mediana 
Chi-

square 
valor-p* 

Teste de 

Kruskal-Wallis 

GN 

n=10 

I 

n=7 

II 

n=9 

III 

n=2 

IV 

n=3 

V 

n=4 

VI 

n=4 5,798 0,446 
59,59 22,1 17,62 22,61 29,24 24,95 39,68 

* nível de significância α=0,05. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A análise do teste paramétrico de Kruskal-Wallis confirma a hipótese nula (H0) para um 

nível de significância de 5%.  Ou seja, não diferença há estatisticamente comprovada entre as 

medianas do nível de eficiência entre os hospitais localizados em diferentes regiões de saúde 

do estado. Observa-se na Tabela 30 que as III, IV e V ETAMs não obtiveram resultados 

eficientes, por este fato os desvio-padrão foram reduzidos, mas não foram geradas diferenças 

significativas entre os grupos.  

 

Tabela 30 - Estatística básica para Região de Saúde 

 

Grande 

Natal 

I 

ETAM 

II 

ETAM 

III 

ETAM 

IV 

ETAM 

V 

ETAM 

VI 

ETAM 

Média 59,24% 
33,88

% 
41,69% 22,61% 32,58% 25,38% 46,41% 

Desvio padrão 30,07% 
36,58

% 
32,99% 7,71% 7,99% 18,99% 39,44% 

Quantidade de hospitais 

eficientes 
2 1 1 0 0 0 1 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nessa perspectiva de analisar a influência da localização de hospitais na sua eficiência, 

Pham (2011) e Roh, Moon e Jung (2013) discutiram sobre os impactos na eficiência entre 

hospitais localizados em regiões rurais e urbanas, como fatores influentes. Os hospitais 

classificados como rurais obtiveram escores de eficiência superiores. A Tabela 31 reforça a 

argumentação exposta pelas hipóteses: a inexistência de influência entre a característica da 

mesorregião e região de saúde sobre a eficiência. 
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Tabela 31 - Comparativo do Ranking de eficiências de 2013 com a mesorregião e Regiões de saúde 

Hospital Ranking 2013 Mesorregião Região de Saúde 

HRDRPER 100,0% Oeste Potiguar II ETAM 

HMBAMORIM 100,0% Oeste Potiguar VI ETAM 

HRGVIDAL 100,0% Agreste Potiguar I ETAM 

HMDRAMOR 100,0% Leste Potiguar Grande Natal 

HUOL 100,0% Leste Potiguar Grande Natal 

HPBEZER 79,8% Leste Potiguar Grande Natal 

HRDRMAIA 79,1% Oeste Potiguar II ETAM 

HMWALFRED 74,7% Leste Potiguar Grande Natal 

HRDEOCLE 72,5% Leste Potiguar Grande Natal 

HRMBARROS 67,4% Leste Potiguar I ETAM 

HRHMARIN 61,6% Oeste Potiguar II ETAM 

HRNSANT 56,4% Oeste Potiguar II ETAM 

HDROLIV 46,7% Leste Potiguar Grande Natal 

HRDRCLEOD 46,6% Oeste Potiguar VI ETAM 

HRANGICOS 46,4% Central Potiguar II ETAM 

HRALUIZIO 44,0% Agreste Potiguar V ETAM 

HMTSANTOS 41,7% Oeste Potiguar IV ETAM 

HCCELGER 39,7% Leste Potiguar Grande Natal 

UMSPP 39,5% Agreste Potiguar V ETAM 

HGISELDA 36,9% Leste Potiguar Grande Natal 

HMMSERIDO 32,8% Oeste Potiguar VI ETAM 

HRDRSILVA 29,2% Central Potiguar IV ETAM 

HRJOAOCAM 28,1% Agreste Potiguar III ETAM 

HMGARIBAL 26,8% Central Potiguar IV ETAM 

HMNSRA 26,8% Agreste Potiguar I ETAM 

HPESCADO 24,9% Leste Potiguar Grande Natal 

HRDRSALES 22,1% Leste Potiguar I ETAM 

HMGOIAN 17,6% Leste Potiguar I ETAM 

HRAMESQ 17,2% Leste Potiguar Grande Natal 

HMLMIRAN 17,2% Central Potiguar III ETAM 

HRPM 12,5% Oeste Potiguar II ETAM 

HMSOUZA 10,5% Agreste Potiguar V ETAM 

HMMMAIA 10,3% Oeste Potiguar II ETAM 

HMSTATERE 7,6% Agreste Potiguar V ETAM 

HMASOB 7,1% Oeste Potiguar II ETAM 

HMSMELO 6,3% Oeste Potiguar VI ETAM 

HMPMOURA 2,8% Agreste Potiguar I ETAM 

HMFJACINT 1,7% Oeste Potiguar II ETAM 

HMMNEVES 0,4% Agreste Potiguar I ETAM 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O modelo DEA clássico permite a análise das melhores práticas, ou seja, observar e 

compreender por quais razões certas unidades foram referências para o grupo analisado. A 

Tabela 32 detalha os benchmarks desta amostra. A coluna B1 é representada pelo número de 

hospitais ineficientes que utilizam o hospital correspondente como benchmark de primeira 

opção. A coluna B2 significa o número de benchmarks como segunda opção das DMUs 

ineficientes. Já com B3, com baixa expressão, ilustra o número absoluto de DMUs que utiliza 

os hospitais correspondentes como benchmark. 
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Tabela 32 - Análise dos benchmarks 

Hospital Total B1 B2 B3 Região de saúde 

HOSP MATERNIDADE DO DIVINO AMOR 25 5 20 0 Grande Natal 

HOSP MAT ABEL BELARMINO AMORIM 27 27 0 0 VI ETAM 

HOSPITAL REGIONAL LINDOLFO GOMES VIDAL 2 1 0 1 I ETAM 

HUOL HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3 0 1 2 Grande Natal 

HOSPITAL REGIONAL DR AGUINALDO PEREIRA 23 0 7 16 II ETAM 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao analisar os resultados observa-se que o HOSP MAT ABEL BELARMINO 

AMORIM é referência para 27 hospitais que foram ineficientes, ou seja 69,23% da amostra. 

Os HOSP MATERNIDADE DO DIVINO AMOR e HOSPITAL REGIONAL DR 

AGUINALDO PEREIRA também são destaque nas melhores práticas para os demais 

hospitais. Entretanto, HOSPITAL REGIONAL LINDOLFO GOMES VIDAL e HUOL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES foram indicados apenas nos 2º e 3º peers, 

indicando que apesar de 100% eficiência para estes hospitais, há uma diferenciação entre eles. 

As unidades benchmarks balizam a definição das projeções para que as unidades 

ineficientes, possam tornar-se eficientes. Ou seja, se os processos internos das unidades com 

menor desempenho alcançarem os níveis das unidades benchmarks, estas poderão ser 

eficientes. Com base nisso, a Tabela 33 apresenta recomendações percentuais de novas 

práticas para o alcance da fronteira de eficiência com base no valor atual das variáveis 

utilizadas no modelo.  

 

Tabela 33 - Análise dos alvos das variáveis  

DMU  Ranking de Eficiência Z XA XH YAIH Y$ 

HRDRPER 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

HMBAMORIM 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

HRGVIDAL 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

HMDRAMOR 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

HUOL 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

HPBEZER 79,77% -12,4% 0,0% -46,7% 47,9% 25,4% 

HRDRMAIA 79,11% 0,0% -30,6% 0,0% 49,6% 26,4% 

HMWALFRED 74,67% 0,0% -49,8% -35,2% 176,0% 33,9% 

HRDEOCLE 72,45% 0,0% -43,9% 0,0% 38,0% 38,0% 

HRMBARROS 67,385 0,0% 0,0% 0,0% 48,4% 89,8% 

HRHMARIN 61,64% -3,1% -84,9% 0,0% 62,2% 84,6% 

HRNSANT 56,41% 0,0% 0,0% 0,0% 77,3% 118,7% 

HDROLIV 46,73% 0,0% 0,0% 0,0% 114,0% 275,3% 

HRDRCLEOD 46,59% 0,0% -32,9% -23,1% 114,6% 149,3% 

HRANGICOS 46,38% 0,0% 0,0% 0,0% 115,6% 309,7% 

HRALUIZIO 44% 0,0% -8,3% 0,0% 127,3% 127,3% 

HMTSANTOS 41,71% 0,0% 0,0% 0,0% 139,7% 214,7% 

HCCELGER 39,74% 0,0% -11,2% 0,0% 151,7% 151,7% 

UMSPP 39,45% 0,0% 0,0% 0,0% 153,5% 272,5% 

HGISELDA 36,88% 0,0% -35,0% -10,9% 290,6% 171,2% 

HMMSERIDO 32,77% 0,0% 0,0% 0,0% 205,2% 311,9% 

HRDRSILVA 29,24% 0,0% 0,0% 0,0% 242,0% 435,4% 
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HRJOAOCAM 28,06% -17,9% 0,0% 0,0% 256,4% 663,4% 

HMGARIBAL 26,8% 0,0% 0,0% 0,0% 273,1% 481,6% 

HMNSRA 26,78% 0,0% -42,6% 0,0% 273,4% 273,4% 

HPESCADO 24,94% 0,0% -71,3% 0,0% 300,9% 300,9% 

HRDRSALES 22,1% -26,6% 0,0% 0,0% 352,5% 699,1% 

HMGOIAN 17,62% 0,0% -33,4% 0,0% 467,5% 506,1% 

HRAMESQ 17,21% -51,5% 0,0% -37,9% 481,2% 738,9% 

HMLMIRAN 17,16% 0,0% 0,0% 0,0% 482,8% 669,1% 

HRPM 12,54% 0,0% 0,0% 0,0% 697,4% 1301,4% 

HMSOUZA 10,45% 0,0% 0,0% 0,0% 857,1% 1429,9% 

HMMMAIA 10,31% 0,0% -46,1% 0,0% 870,2% 1317,1% 

HMSTATERE 7,63% 0,0% -17,6% 0,0% 1211,2% 1264,0% 

HMASOB 7,13% 0,0% 0,0% 0,0% 1303,4% 1816,1% 

HMSMELO 6,28% 0,0% -36,5% 0,0% 1492,3% 2367,1% 

HMPMOURA 2,84% 0,0% -45,7% 0,0% 3419,8% 3605,2% 

HMFJACINT 1,67% 0,0% 0,0% 0,0% 5898,4% 10242,2% 

HMMNEVES 0,44% 0,0% -47,8% 0,0% 22461,7% 25031,6% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observa-se, no grupo de empresas ineficientes, a predominância de oportunidades de 

melhorias nas variáveis relacionadas a quantidade de AIHs aprovadas, o que impacta na 

variável relacionada o valor pago pelas AIHs. Percebe-se que dado as horas ambulatoriais e 

hospitalares atuais, o resultado deveria ser superior entre 47,9% e 22461% para YAIH ; e 

25,4% e 25031%, questiona-se então, se a redução observada nas horas de trabalho pela 

pesquisa de acordo com a Tabela 34, e os argumentos discutidos pelo relatório do Tribunal de 

Contas (BRASIL, 2014) causaram esse grande impacto nas unidades ineficientes. Nesse 

contexto, o input XA também concentrou novas quantidades meta, entretanto para redução. As 

horas ambulatoriais que apresentaram na Tabela 15, redução de 8,8% entre 2012-2013, em 

alguns casos de até 49,8%, como no caso do HMWALFRED. 

Nesta análise em questão, a definição de Pareto-Koopmans foi utilizada para calcular 

eficiência. Em outras palavras, foi estimada a folga em forma de excesso ou escassez de 

variáveis de inputs e outputs foram calculados. Os resultados são resumidos na Tabela 11. 

 

Tabela 34 - Análise de folgas globais 

 Z XA XH YAIH Y$ 

Atual geral 2392 692944 1828912 59196 61257845,61 

Meta geral 2321,45 523206 1466832,05 118068,17 97915633,33 

Folga -70,55 -169738 -362079,95 58872,17 R$   36.657.787,72 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

De modo geral, para o sistema de saúde pública do RN deve reduzir 70 leitos, 

corroborando com a tendência mundial exposta pela Organização Mundial de Saúde; reduzir 

aproximadamente 170 mil horas ambulatoriais e além disso, cerca de 362 mil horas 
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hospitalares. Como o objetivo é atender a um maior número da população e com isso executar 

mais atendimentos, sugere-se pela simulação o aumento de aproximadamente 60 mil AIHs o 

que representa em torno dos R$ 36 milhões a serem recebidos pelas unidades pelos serviços 

executados, que estão deixando de fazer parte dos investimentos para os próximos períodos. 

 

6.3 FASE 3 - ANÁLISE DEA DINÂMICO PARA OS HOSPITAIS PÚBLICOS DO RN 

 

A presente etapa da dissertação tem como principal objetivo avaliar de forma dinâmica 

a eficiência dos hospitais gerais públicos do RN. Ou seja, analisar o comportamento da 

eficiência entre os anos de 2011 a 2013. A amostra analisada foram 39 hospitais com os dados 

confiáveis disponíveis. Com base no modelo definido no Capítulo 5 do Método de Pesquisa 

(Ver página 93, Figura 16), o modelo matemático utilizado será a proposta apresentada por 

Kao (2013) com abordagem relacional devido o conjunto das variáveis exigir um 

relacionamento intertemporal entre as variáveis de input e output, associada com a interação e 

mudança de capacidade obtida pela variável intermediária. A sua estrutura de variáveis 

compreende a divisão em inputs, outputs e quasi-fixed input.  Os inputs são: XA – Horas 

ambulatoriais trabalhadas no hospital e XH – Horas hospitalares trabalhadas no hospital; e os 

outputs serão YAIH – Quantidade de internações realizadas pelo hospital; e Y$ – Valor ($) 

referente as AIH solicitadas; a variável quasi-fixed input é Z – Quantidade total de leitos 

disponíveis no hospital, que exerce a função de variável estoque, ou seja, o elo entre os 

períodos. A Tabela 35 detalha a análise global da eficiência dinâmica, subdividindo os escores 

de cada período. 

 

Tabela 35 - Estatística descritiva da eficiência dinâmica 

Estatística 

descritiva 
Eficiência (2011-2013) Eficiência (2011) Eficiência (2012) Eficiência (2013) 

Média 50,44% 51,07% 51,58% 50,97% 

Mediana 47,54% 43,87% 47,63% 48,92% 

Desvio 

padrão 
22,80% 24,87% 23,73% 23,82% 

Máximo 100% 100% 100% 100% 

Mínimo 9,91% 10,47% 9,57% 9,70% 

Frequênci

a da Taxa 

de 

Eficiência 

Quantidad

e absoluta 

(2011-

2013) 

Eficiênci

a (2011-

2013) 

Quantidad

e absoluta 

(2011) 

Eficiênci

a (2011) 

Quantidad

e absoluta 

(2012) 

Eficiênci

a (2012) 

Quantidad

e absoluta 

(2013) 

Eficiênci

a (2013) 

1 1 2,56% 2 5,13% 2 5,13% 3 7,69% 

0.900 – 

0.999 
2 5,13% 1 2,56% 2 5,13% 1 2,56% 

0.800 – 

0.899 
2 5,13% 5 12,82% 2 5,13% 1 2,56% 

0.700 – 

0.799 
3 7,69% 1 2,56% 2 5,13% 3 7,69% 
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0.600 – 

0.699 
6 15,38% 5 12,82% 5 12,82% 3 7,69% 

0.500 – 

0.599 
3 7,69% 4 10,26% 6 15,38% 7 17,95% 

0.400 – 

0.499 
5 12,82% 4 10,26% 7 17,95% 7 17,95% 

0.300 – 

0.399 
10 25,64% 8 20,51% 6 15,38% 4 10,26% 

Abaixo de 

0.299 
7 17,95% 9 23,08% 7 17,95% 10 25,64% 

Total de 

hospitais 

analisados 

39 100% 39 100% 39 100% 39 1 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Considerando a especificidade do modelo relacional de Kao (2013), a eficiência média 

dos hospitais não se alterou ao longo do tempo. Quanto a eficiência do sistema, uma unidade 

obteve eficiência dinâmica: HOSP MATERNIDADE DO DIVINO AMOR (HMDRAMOR), 

também eficiente nos três anos, nos modelos clássico e relacional. Em 2011 e 2012, um 

hospital além de HMDRAMOR foi eficiente: em 2011, HOSPITAL MATERNIDADE 

MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO (HMSMELO); em 2012, HOSPITAL DR JOSE 

PEDRO BEZERRA (HPBEZER); e em 2013 HOSP MAT ABEL BELARMINO AMORIM 

(HMBAMORIM) e HOSPITAL REGIONAL ALFREDO MESQUITA (HRAMESQ).  

No ano de 2012, HPBEZER também foi eficiente no modelo clássico. Em 2013, 

HMBAMORIM também foi eficiente no modelo clássico. Em relação ao modelo de Kao 

(2013), observam-se algumas exceções: HMSMELO e HRAMESQ não foram eficientes nos 

referidos anos no modelo clássico. Observa-se que ao comparar resultados oriundos de 

modelos com estruturas e restrições diferentes fatos como este podem ocorrer, principalmente 

quando se observa antagonismos nas eficiências. 

Conforme a Tabela 36, período a período, a eficiência de Kao (2013) apresentou a 

média global superior à média clássica do modelo CCR, assim como os mínimos de cada 

período também foram superiores em comparação com o modelo clássico. Na aplicação nos 

hospitais japoneses o modelo de Tone e Tsutsui (2010) gerou eficiências menores no modelo 

dinâmico, em relação ao modelo clássico, resultado inverso ao encontrado na pesquisa 

(KAWAGUCHI; TONE; TSUTSUI, 2013).   

 

Tabela 36 - Tabela comparativa da eficiência clássica e dinâmica 

Eficiência dinâmica Kao (2013) 

Estatística descritiva Eficiência (2011-2013) Eficiência (2011) Eficiência (2012) Eficiência (2013) 

Média 50,4% 51,1% 51,6% 51,0% 

Mediana 47,5% 43,9% 47,6% 48,9% 

Desvio padrão 22,8% 24,9% 23,7% 23,8% 

Máximo 100% 100% 100% 100% 
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Mínimo 9,9% 10,5% 9,6% 9,7% 

 Eficiência clássica – CCR 

Estatística descritiva Eficiência (2011) Eficiência (2012) Eficiência (2013) 

Média 43,9% 42,1% 41,9% 

Mediana 38,8% 36,2% 36,9% 

Desvio padrão 30,1% 32,0% 31,5% 

Máximo 100,0% 100,0% 100,0% 

Mínimo 4,5% 0,4% 0,4% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao analisar o teste de hipóteses comparativo para a distribuição de medianas entre as 

eficiências estáticas de Kao (2013) e as eficiências clássicas, a Hipótese nula (H0) foi 

confirmada em todas as hipóteses para uma significância de 5%. Ou seja, a distribuição das 

medianas da eficiência é igual entre o grupo de hospitais modelados com Kao (2013) e CCR 

Clássico, conforme Tabela 37. Desse modo, conclui-se que o ranking gerado pelo modelo de 

Kao (2013) para as eficiências estáticas é compatível com o ranking obtido por meio da 

simulação em CCR. 

 

Tabela 37 - Desmembramento dos testes de hipóteses – Comparativos de modelos 

HIPÓTESE 
O nível de eficiência do hospital é diferenciado em relação ao tipo de 

modelo DEA em 2011 
RESULTADO 

 H0 
A mediana da eficiência é igual entre o grupo de hospitais 

modelados com Kao (2013) e CCR Clássico 
Confirmada 

 H1 
A mediana da eficiência é diferente entre o grupo de hospitais 

modelados com Kao (2013) e CCR Clássico 
Refutada 

  Mediana U valor-p* 

Teste de Mann-Whitney 

Kao (2013) 

n = 39 

CCR Clássico 

n = 39 
622 0,166 

43,87 38,81   

HIPÓTESE 
O nível de eficiência do hospital é diferenciado em relação ao tipo de 

modelo DEA em 2012 
RESULTADO 

 H0 
A mediana da eficiência é igual entre o grupo de hospitais 

modelados com Kao (2013) e CCR Clássico 
Confirmada 

 H1 
A mediana da eficiência é diferente entre o grupo de hospitais 

modelados com Kao (2013) e CCR Clássico 
Refutada 

  Mediana U valor-p* 

Teste de Mann-Whitney 

Kao (2013) 

n = 39 

CCR Clássico 

n = 39 
575 0,064 

47,63 36,16   

HIPÓTESE 
O nível de eficiência do hospital é diferenciado em relação ao tipo de 

modelo DEA em 2013 
RESULTADO 

 H0 
A mediana da eficiência é igual entre o grupo de hospitais 

modelados com Kao (2013) e CCR Clássico 
Confirmada 

 H1 
A mediana da eficiência é diferente entre o grupo de hospitais 

modelados com Kao (2013) e CCR Clássico 
Refutada 

  Mediana U valor-p* 

Teste de Mann-Whitney 
Kao (2013) 

n = 39 

CCR Clássico 

n = 39 
576 0,065 
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48,92 36,88   

* nível de significância α=0,05. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A análise do teste de hipótese com foco na influência do tipo de gestão, esfera 

administrativa, mesorregião e regiões de saúde sobre a eficiência dinâmica mostraram que 

essas características não implicam em desempenho diferenciado. Desse modo, observa-se 

uma conclusão importante para uma análise intertemporal: independente de características 

exógenas o desempenho do hospital tem como ser modificado para uma melhoria a longo 

prazo. A Tabela 38 detalha os testes de hipótese. 

 

Tabela 38 - Desmembramento dos testes de hipóteses – Eficiência dinâmica e os aspectos qualitativos 

HIPÓTESE 
O nível de eficiência dinâmica do hospital é diferenciado em relação ao 

tipo de gestão realizada 
RESULTADO 

 H0 
A mediana da eficiência é igual entre o grupo de hospitais com 

gestão municipal e dupla. 
Confirmada 

 H1 
A mediana da eficiência é diferente entre o grupo de hospitais 

com gestão municipal e dupla. 
Refutada 

  Mediana U valor-p* 

Teste de Mann-Whitney 

Gestão municipal 

n = 26 

Gestão dupla 

n = 13 
161 0,812 

48,33 45,30   

HIPÓTESE 
O nível de eficiência dinâmica do hospital é diferenciado em relação à 

esfera administrativa 
RESULTADO 

 H0 
A mediana da eficiência é igual entre os hospitais com esfera 

administrativa municipal, estadual e federal 
Confirmada 

 H1 
A mediana da eficiência é diferente entre os hospitais com 

esfera administrativa municipal, estadual e federal 
Refutada 

  Mediana Chi-square valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Esfera 

municipal 

n = 19 

Esfera 

estadual 

n = 19 

Esfera 

federal 

n=1 
0,073 0,964 

47,54 41,96 50 

HIPÓTESE 
O nível de eficiência dinâmico do hospital é diferenciado em relação à 

mesorregião em que ele está localizado 
RESULTADO 

 H0 
A mediana da eficiência é igual entre os hospitais localizados 

nas quatro mesorregiões do estado. 
Confirmada 

 H1 
A mediana da eficiência é diferente entre os hospitais 

localizados nas quatro mesorregiões do estado. 
Refutada 

 Mediana Chi-square valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Agreste 

Potiguar 

n = 9 

Central 

Potiguar 

n=4 

Leste 

Potiguar 

n=13 

Oeste 

Potiguar 

n=13 

5,372 0,146 

32,21 36,27 50,03 61,04   

HIPÓTESE 
O nível de eficiência do hospital é diferenciado região de saúde em 

que ele está localizado 
RESULTADO 

 H0 
A mediana da eficiência é igual entre os hospitais localizados nas 

sete regiões de saúde do estado 
Confirmada 

 H1 
A mediana da eficiência é diferente entre os hospitais localizados nas 

sete regiões de saúde do estado 
Refutada 

 Mediana Chi- valor-p* 
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square 

Teste de 

Kruskal-Wallis 

GN 

n=10 

I 

n=7 

II 

n=9 

III 

n=2 

IV 

n=3 

V 

n=4 

VI 

n=4 7,951 0,242 
 49,61 47,54 48,32 51,22 45,57 25,38 58,17 

* nível de significância α=0,05. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao verificar o comportamento dos multiplicadores na Tabela 39, observou-se na 

amostra que o peso da variável leitos foi o que obteve a maior quantidade nula, em 37 dos 39 

hospitais da amostra, em segundo lugar para a variável de output AIH, 31 anulações; e para 

AIH($) 29 multiplicadores zerados. Esses multiplicadores correspondem justamente às 

variáveis com maiores sugestões de alteração na análise de benchmarking no modelo clássico. 

 

Tabela 39 - Análise dos multiplicadores 

 Leitos (w) AIH (u1) Leitos (u2) AIH $ (u3) 

Quantidade de DMUs com multiplicador igual a zero 37 31 6 29 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No APÊNDICE C estão os resultados finais dinâmicos associados com as 

características dos hospitais gerais públicos do RN.  
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Capítulo 7 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A garantia dos direitos básicos à vida é uma das atribuições de toda e qualquer esfera 

governamental. Garantir esses direitos com qualidade é algo necessário, baseando-se em um 

gerenciamento adequado a uma realidade de recursos públicos escassos, já que os serviços de 

saúde são essenciais para a população. Nesse contexto, a presente dissertação propôs-se a 

analisar a eficiência dos hospitais públicos gerais do Rio Grande do Norte com uso do modelo 

dinâmico em Análise Envoltória de Dados. 

De maneira preliminar, o presente trabalho delineou o modelo conceitual sobre o tema 

de pesquisa composto por duas hipóteses a serem investigadas e sete proposições. As 

hipóteses foram estabelecidas com o objetivo de criar uma estrutura para nortear o 

procedimento de avaliação a eficiência dos hospitais públicos gerais do Rio Grande do Norte. 

Com arcabouço teórico, sistematizou-se os principais elementos necessários para a 

compreensão do objeto de pesquisa, em especial a medição de desempenho em hospitais, por 

meio da Análise Envoltória de Dados. Observa-se durante esse processo, vastas aplicações em 

busca de melhorar o desempenho deste tipo de organização de saúde, o que torna o 

desenvolvimento desse trabalho uma contribuição na literatura brasileira. 

Nesta tendência, a presente dissertação surge na literatura como um trabalho pioneiro 

no Brasil quanto à aplicação do modelo dinâmico de Kao (2013), sobretudo na saúde com 

foco em hospitais. Nessa perspectiva, torna-se também uma contribuição e aprimoramento do 

modelo em destaque, porém limitado em relação ao modelo dinâmico na área de saúde 

desenvolvido por Kawaguchi; Tone; Tsutsui (2013). 

Atendendo aos objetivos específicos, foi elaborada a caracterização dos hospitais 

gerais públicos do RN por tipo de gestão, esfera administrativa, mesorregião, região de saúde, 

e com as variáveis definidas para a análise de eficiência. Primeiramente, desenvolveu-se uma 

análise das características qualitativas dos hospitais públicos do RN verificando que: 

(1)   66,66% dos hospitais públicos do Estado concentram-se em duas 

mesorregiões, orientados para atender regiões com maior densidade populacional; 
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(2)   48,7% dos hospitais públicos do Estado estão localizados em duas regiões de 

saúde, consequentemente as mesmas áreas geográficas inseridas nas mesorregiões 

do Estado; 

(3)   66,7% dos hospitais públicos do Estado são gerenciados pelos próprios 

municípios; 

(4)   48,7% dos hospitais públicos do Estado são subordinados às prefeituras e 

48,7% são subordinados ao Estado; 

(5) Os leitos disponíveis, nesse tipo de hospital, elevaram-se a uma taxa de 8,1 % 

entre 2010 a 2013. Uma taxa de crescimento inversa à política nacional de redução 

de leitos; 

(6)   Entre 2011-2012 e 2012-2013, as horas ambulatoriais trabalhadas 

apresentaram redução de 10,8% e 8,8% em cada período, respectivamente; 

(7)   Entre 2011-2012 e 2012-2013 as Autorizações de Internação Hospitalar 

reduziram 8% e 3,1% respectivamente, enquanto as horas hospitalares trabalhadas 

aumentaram; 

Para atender o terceiro objetivo específico, após esta caracterização, utilizou-se DEA 

para determinação do ranking de eficiência dos 39 hospitais analisados, como o modelo de 

retornos constantes em escala, orientado ao output. Em 2011, 2012, 2013, apenas 10,26%, 

12,82% e 12,82% dos hospitais foram eficientes, com folgas iguais a zero. Enquanto às 

demais, ineficientes, apresentaram quantidades alvo variando superiormente entre 47,9% e 

22461% para a variável quantidade de AIHs; e, 25,4% e 25031,6% para a variável referente 

as receitas das AIHs. Observa-se também que aproximadamente 90% da amostra não está 

transformando os recursos utilizados em taxa de atendimento para a população. Nesse 

contexto, as hipóteses de pesquisa foram respondidas. 

A validação da Hipótese 1 - O estado do Rio Grande do Norte apresenta divergências 

na eficiência dinâmica entre os hospitais gerais públicos entre os anos de 2011 a 2013 -  teve 

sua análise orientada com o uso da proposição 1.1, onde foi apresentado o escore de eficiência 

dinâmica dos hospitais como sendo mais discriminatório que a eficiência clássica. Este fato 

justifica-se pela estrutura da modelagem clássica apresentar algumas limitações devido ao 

tamanho da amostra e ao número de DMUs associado. Enquanto isso, os modelos dinâmicos 

conseguem discriminar os resultados pela quantidade de variáveis e a dependência 

intertemporal. Logo, os resultados do CCR são limitados devido a configuração da 

modelagem, em que ao relaxar as restrições o baixo nível de eficiência de algumas DMUs 
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pode ser representado como eficiente na modelagem dinâmica. Mediante esse resultado, a 

hipótese de pesquisa foi confirmada com os pressupostos. 

Em relação ao impacto do período de análise na eficiência da unidade, observa-se que 

mudanças governamentais por meio do Plano Nacional de Saúde 2011-2015 e, 

principalmente, o Plano Estadual de Saúde do RN 2012-2015 não alcançaram os resultados 

esperados. Por este fato, a eficiência dinâmica permeou os 50,44%. O aumento dos leitos 

(quasi-fixed input) e a redução das AIHs e das receitas das AIHs foram o ponto chave para a 

insuficiência dinâmica do sistema, sendo um fator muito importante a ser considerado na 

análise. 

A Hipótese 2 - A eficiência dos hospitais é influenciada por variáveis externas ao 

processo de atendimento - algumas características qualitativas da rede hospitalar do Rio 

Grande do Norte comportaram-se como influentes ao analisar o comportamento estático, 

como a esfera administrativa que corresponde à esfera do poder a qual o hospital está 

subordinado; e o tipo de gestão ao observar a responsabilidade de pagamento, gerenciamento 

e controle da unidade hospitalar. O número de leitos não foi estatisticamente comprovado 

como um fator preponderante, assim como a mesorregião de localização da unidade e a região 

de saúde definida pelo Governo do Estado. Ao analisar essas características quanto à 

modelagem dinâmica nenhum fator apresentou distinção em termos estatísticos expondo 

diferenças na distribuição das medianas entre as características. Apesar da distribuição 

geográfica não ser homogênea entre as regiões, este não foi um fator preponderante. Este 

resultado pode ter relação com a amostra ter um N = 39 hospitais. Ainda assim, pode inferir-

se a importância da mensuração dinâmica, visto que certos fatores podem influenciar a 

eficiência de um período específico, mas essa associação pontual pode ser revertida de forma 

positiva ou negativa na eficiência intertemporal do hospital. Práticas malsucedidas, em 

determinado período de tempo por influência de variáveis qualitativas ambientais, não 

necessariamente comprometerão a eficiência evolutiva do hospital.  

Os resultados apresentados e discutidos contribuirão para órgãos e instituições de 

saúde privados ou públicos, de esferas municipal, estadual ou federal a uma melhor 

compreensão dos impactos das práticas de gestão atuais nos períodos futuros. A mensuração 

de desempenho por um viés analítico e comparativo entre os hospitais é uma necessidade na 

busca pela eficiência dos processos e melhor qualidade do serviço oferecido. O Estado do Rio 

Grande do Norte constrói há alguns anos indicadores deficitários que impõem ao sistema de 

gestão uma reformulação de práticas em busca das melhores decisões estratégicas para o 

atendimento da população. Além disso, o sistema de indicadores brasileiros é deficitário para 
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coleta de dados. Assim, para explicações de fatores endógenos nas DMUs eficientes e 

ineficientes, exige-se um plano de diagnóstico com dados primários de investigação in loco. 

 

7.1 LIMITAÇOES DA PESQUISA E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

            Umas das principais dificuldades enfrentadas na presente dissertação são oriundas da 

natureza e disponibilidade dos dados utilizados. Como a coleta de dados foi 

predominantemente por meio de dados secundários da base de dados DATASUS, algumas 

pesquisas e os próprios órgãos governamentais argumentam que os dados não possuem uma 

alta confiabilidade. Este fato foi diagnosticado na pesquisa, já que as próprias unidades 

hospitalares são responsáveis pelo abastecimento dos dados no sistema. Desse modo, o 

conjunto de variáveis utilizadas pode não abranger todos os aspectos necessários para a 

determinação do ranking de eficiência, visto que foi necessário aliar confiabilidade e dados 

disponíveis da proposta da pesquisa. 

            Esta limitação informacional gerou outra implicação metodológica, que pode ser 

interpretada como uma perspectiva futura de pesquisa. O modelo dinâmico com aplicações 

bem-sucedidas em outras áreas é proposto por Tone e Tsutsui (2014). Este é a base do método 

da única aplicação de DEA em Rede e Dinâmico na saúde e também em hospitais 

(KAWAGUCHI; TONE; TSUTSUI, 2013). Entretanto, a base de dados limitou a definição de 

atividades para a caracterização dos processos internos, além da atividade médica interna a 

um hospital. 

Observou-se uma lacuna de pesquisa quanto ao uso de dados primários para a 

mensuração da eficiência clássica e dinâmica. Este fato pode gerar pesquisas mais 

aprofundadas com implicações e resultados mais adequados às realidades analisadas. Desse 

modo, surge uma oportunidade para uma futura mensuração, por meio de dados coletados in 

loco. Além disso, uma possibilidade de análise futura é uma comparação dos resultados da 

aplicação dinâmica pelo modelo relacional de Kao (2013) com o DEA Malmquist (CHEN; 

IQBAL ALI, 2004; LOBO et al., 2010; MALMQUIST, 1953; PRIOR, 2006), com objetivo de 

observar a raiz da evolução de eficiência.  
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APÊNDICE A 
Código Nome fantasia Leitos 

2010 

Leitos 

2011 

Leitos 

2012 

Leitos 

2013 

Horas 

Ambulatoriais 2011 

Horas 

Ambulatoriais 2012 

Horas 

Ambulatoriais 2013 

HCCELG

ER 

HOSPITAL CENTRAL CORONEL PEDRO GERMANO 74 74 74 89 29443 27855 26570 

HDROLIV HOSPITAL DR PERCILIO ALVES DE OLIVEIRA 54 54 54 54 9457 9234 9519 

HGISELD

A 

HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO 130 133 129 133 22155 21780 27914 

HMASOB HOSPITAL MATERNIDADE DR ANTONIO FERREIRA 

SOBRINHO 

19 20 20 20 2226 2440 2616 

HMBAM

ORIM 

HOSP MAT ABEL BELARMINO AMORIM 21 21 21 50 4813 4821 4890 

HMDRA

MOR 

HOSP MATERNIDADE DR SADI MENDES 

MATERNIDADE DO DIVINO AMOR 

76 72 84 68 10260 10730 9275 

HMFJACI

NT 

HOSPITAL MUNICIPAL FLAVIANA JACINTA 13 13 13 13 3440 2820 2500 

HMGARI

BAL 

HOSPITAL MATERNIDADE GARIBALDI ALVES 

FILHO 

31 31 31 31 4278 4350 4372 

HMGOIA

N 

HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANINHA 30 30 30 30 10285 9469 9516 

HMLMIR

AN 

HOSPITAL MANOEL LUCAS DE MIRANDA 27 27 27 27 8804 8052 8840 

HMMMAI

A 

HOSPITAL MATERNIDADE MARIA CRISTINA MAIA 21 21 21 21 8224 7005 6404 

HMMNE

VES 

HOSPITAL MATERNIDADE MARIA DAS NEVES 15 15 15 15 12881 12288 11211 

HMMSER

IDO 

HOSPITAL E MATERNIDADE MAE MARIA SERIDO 15 15 15 15 5326 4458 3792 

HMNSRA HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA 

SENHORA APARECIDA 

17 17 17 30 7896 8080 7384 

HMPMOU

RA 

HOSPITAL MUNICIPAL MONS PEDRO MOURA 36 38 38 38 11666 11348 8027 

HMSMEL

O 

HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DE 

SEVERIANO MELO 

21 21 21 21 5554 6428 5642 

HMSOUZ

A 

HOSPITAL MATERNIDADE MARIA VICENCIA DE 

SOUZA 

21 21 21 16 5617 6085 5647 

HMSTAT

ERE 

HOSPITAL MATERNIDADE SANTA TEREZINHA 8 8 10 17 6593 5939 7132 

HMTSAN

TOS 

HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE 

QUEIROZ SANTOS 

49 51 49 49 7323 7667 7781 
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Código Nome fantasia Leitos 

2010 

Leitos 

2011 

Leitos 

2012 

Leitos 

2013 

Horas 

Ambulatoriais 

2011 

Horas 

Ambulatoriais 

2012 

Horas 

Ambulatoriais 

2013 
HMWALF

RED 

HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL 333 319 329 329 254074 181319 89460 

HPBEZER HOSPITAL DR JOSE PEDRO BEZERRA 187 195 195 201 20780 18755 24020 

HPESCA

DO 

HOSPITAL DOS PESCADORES 28 28 26 26 37630 37520 37440 

HRALUIZ

IO 

HOSPITAL REGIONAL ALUIZIO BEZERRA 40 40 40 40 20158 20756 21058 

HRAMES

Q 

HOSPITAL REGIONAL ALFREDO MESQUITA 39 39 40 40 3312 3120 2648 

HRANGI

COS 

HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS 28 28 28 28 6360 6117 5944 

HRDEOC

LE 

HOSPITAL REGIONAL DEOCLECIO MARQUES DE 

LUCENA 

105 114 76 102 26915 27574 33609 

HRDRCL

EOD 

HOSPITAL REGIONAL DR CLEODON CARLOS DE 

ANDRADE 

52 61 61 61 13249 13829 23258 

HRDRMA

IA 

HOSPITAL REGIONAL DR TARCISIO DE 

VASCONCELOS MAIA 

106 106 108 113 28300 21250 24705 

HRDRPE

R 

HOSPITAL REGIONAL DR AGUINALDO PEREIRA 30 30 30 30 23422 23232 22632 

HRDRSA

LES 

HOSPITAL REGIONAL PROF DR GETULIO O SALES 60 60 60 60 7836 5354 5164 

HRDRSIL

VA 

HOSPITAL REGIONAL DR ODILON GUEDES DA 

SILVA 

32 32 32 32 10398 9975 9651 

HRGVID

AL 

HOSPITAL REGIONAL LINDOLFO GOMES VIDAL 51 51 51 41 10527 9906 10486 

HRHMAR

IN 

HOSPITAL REGIONAL HELIO MORAIS MARINHO 60 60 61 61 39844 38834 38149 

HRJOAO

CAM 

HOSPITAL REGIONAL JOSEFA ALVES GODEIRO 

JOAO CAMARA RN 

40 41 40 40 4207 5045 4355 

HRMBAR

ROS 

HOSPITAL REGIONAL MONSENHOR ANTONIO 

BARROS 

40 40 40 35 5453 6020 14672 

HRNSAN

T 

HOSPITAL REGIONAL NELSON INACIO DOS 

SANTOS 

54 64 64 78 12975 13069 14454 

HRPM HOSPITAL REGIONAL DA POLICIA MILITAR 20 20 20 20 7095 7140 7180 

HUOL HUOL HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 189 189 189 278 128286 124655 121360 

UMSPP UNIDADE MAT INFANTIL INTEGRADA DE SAO 

PAULO DO POTENGI 

40 40 40 40 15408 15838 13667 
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APÊNDICE B 
Código Nome fantasia Horas 

Hospitalares  

2011 

Horas 

Hospitalares  

2012 

Horas 

Hospitalares  

2013 

AIH20

11 

AIH20

12 

AIH20

13 

HCCELGER HOSPITAL CENTRAL CORONEL PEDRO GERMANO 53040 51765 47650 2177 1272 1366 

HDROLIV HOSPITAL DR PERCILIO ALVES DE OLIVEIRA 32166 31530 33157 1494 1259 1377 

HGISELDA HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO 140580 140290 141734 2576 2281 2192 

HMASOB HOSPITAL MATERNIDADE DR ANTONIO FERREIRA 

SOBRINHO 

3960 4056 3988 37 40 59 

HMBAMORIM HOSP MAT ABEL BELARMINO AMORIM 4848 4120 4258 1635 1509 1877 

HMDRAMOR HOSP MATERNIDADE DR SADI MENDES 

MATERNIDADE DO DIVINO AMOR 

43494 44814 64580 4847 4264 4377 

HMFJACINT HOSPITAL MUNICIPAL FLAVIANA JACINTA 2544 2868 4316 51 45 10 

HMGARIBAL HOSPITAL MATERNIDADE GARIBALDI ALVES FILHO 7824 7270 7900 446 269 359 

HMGOIAN HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANINHA 1416 2129 4188 190 229 214 

HMLMIRAN HOSPITAL MANOEL LUCAS DE MIRANDA 9972 10014 9758 140 184 225 

HMMMAIA HOSPITAL MATERNIDADE MARIA CRISTINA MAIA 1290 1855 2460 65 43 85 

HMMNEVES HOSPITAL MATERNIDADE MARIA DAS NEVES 3036 3036 3382 51 8 3 

HMMSERIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE MARIA SERIDO 3585 3348 2964 358 199 210 

HMNSRA HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA 

SENHORA APARECIDA 

4224 4160 4328 624 412 320 

HMPMOURA HOSPITAL MUNICIPAL MONS PEDRO MOURA 7680 7404 3543 352 9 41 

HMSMELO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DE SEVERIANO 

MELO 

960 966 2522 293 223 52 

HMSOUZA HOSPITAL MATERNIDADE MARIA VICENCIA DE 

SOUZA 

6816 7028 6827 135 129 85 

HMSTATERE HOSPITAL MATERNIDADE SANTA TEREZINHA 3252 3215 3468 81 80 57 

HMTSANTOS HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE 

QUEIROZ SANTOS 

15942 16248 15528 901 565 926 

HMWALFRED HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL 412335 452370 482526 10159 9873 7672 

HPBEZER HOSPITAL DR JOSE PEDRO BEZERRA 284850 305315 313840 8755 8516 7665 

HPESCADO HOSPITAL DOS PESCADORES 20055 20550 20180 391 324 399 

HRALUIZIO HOSPITAL REGIONAL ALUIZIO BEZERRA 14772 14940 14940 814 907 892 

HRAMESQ HOSPITAL REGIONAL ALFREDO MESQUITA 30420 30308 29680 575 333 215 

HRANGICOS HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS 12843 14067 14160 575 738 671 

HRDEOCLE HOSPITAL REGIONAL DEOCLECIO MARQUES DE 

LUCENA 

84930 57695 44920 4432 3193 3128 
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Código Nome fantasia Horas 

Hospitalares  

2011 

Horas 

Hospitalares  

2012 

Horas 

Hospitalares  

2013 

AIH20

11 

AIH20

12 

AIH20

13 

HRDRCLEOD HOSPITAL REGIONAL DR CLEODON CARLOS DE 

ANDRADE 

55056 57709 81102 2114 2070 1884 

HRDRMAIA HOSPITAL REGIONAL DR TARCISIO DE VASCONCELOS 

MAIA 

109563 101177 104744 4740 4629 4699 

HRDRPER HOSPITAL REGIONAL DR AGUINALDO PEREIRA 12234 12216 12006 1858 2160 1637 

HRDRSALES HOSPITAL REGIONAL PROF DR GETULIO O SALES 24240 25026 22956 742 689 497 

HRDRSILVA HOSPITAL REGIONAL DR ODILON GUEDES DA SILVA 13440 13875 13509 511 416 469 

HRGVIDAL HOSPITAL REGIONAL LINDOLFO GOMES VIDAL 40962 41701 41910 2251 2319 2718 

HRHMARIN HOSPITAL REGIONAL HELIO MORAIS MARINHO 4836 4786 5031 939 1018 1367 

HRJOAOCAM HOSPITAL REGIONAL JOSEFA ALVES GODEIRO JOAO 

CAMARA RN 

28587 28492 28422 1222 729 569 

HRMBARROS HOSPITAL REGIONAL MONSENHOR ANTONIO BARROS 30774 28210 23212 956 895 1387 

HRNSANT HOSPITAL REGIONAL NELSON INACIO DOS SANTOS 32736 33354 34209 2660 2420 2170 

HRPM HOSPITAL REGIONAL DA POLICIA MILITAR 7776 7732 7569 296 212 124 

HUOL HUOL HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 146496 143895 140440 4685 5266 6278 

UMSPP UNIDADE MAT INFANTIL INTEGRADA DE SAO PAULO 

DO POTENGI 

32406 32816 27005 1219 1332 920 
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APÊNDICE C 

CNES DMU F.O. 1/F.O. 2011 2012 2013 v1 v2 w1 u1 u2 u3 

2679469 HCCELGER 3,436153 0,291023 0,318783 0,273095 0,279165 3,27E-05 4,54E-06 0 0 0,001058 1,36E-07 

2800950 HDROLIV 1,99121 0,502207 0,500018 0,511813 0,495084 6,06E-05 2,91E-06 0 0 0,006173 0 

4013484 HGISELDA 2,03284 0,491923 0,524501 0,523129 0,440464 2,52E-05 5,29E-07 0 0 0,001963 2,93E-08 

2407930 HMASOB 1,285531 0,777889 0,843339 0,773373 0,725798 0,000164 7,87E-06 0 0 0,016667 0 

2381303 HMBAMORIM 1,113361 0,898181 0,876807 0,816353 1 7,19E-05 5,24E-06 0 0,000199 0 0 

2473380 HMDRAMOR 0,999667 1 1,000265 1 1,001617 1,78E-05 3E-06 2,08E-05 1,23E-05 7,8E-05 7,78E-08 

2410206 HMFJACINT 2,322106 0,430644 0,371846 0,447827 0,489231 0,000252 1,21E-05 0 0 0,025641 0 

2476398 HMGARIBAL 1,48856 0,67179 0,67867 0,672122 0,664723 0,000106 5,08E-06 0 0 0,010753 0 

2374757 HMGOIAN 1,503983 0,664901 0,843926 0,743526 0,504523 2,43E-05 0,000103 0 0 0,011111 0 

2474506 HMLMIRAN 3,28666 0,30426 0,296348 0,322392 0,29553 0,000121 5,83E-06 0 0 0,012346 0 

2410362 HMMMAIA 1,571787 0,636219 0,702783 0,647463 0,572097 3,47E-05 0,000147 0 0 0,015873 0 

2375206 HMMNEVES 3,702847 0,270062 0,268873 0,275142 0,270756 4,8E-05 0,000207 0,000255 0 0,022137 0 

2407647 HMMSERIDO 2,689905 0,37176 0,335279 0,368969 0,420721 4,86E-05 0,000205 0 0 0,022222 0 

3005860 HMNSRA 2,631504 0,380011 0,302198 0,303216 0,534797 3,41E-05 0,000144 0 0 0,015625 0 

2374749 HMPMOURA 2,103634 0,475368 0,394182 0,407905 0,756173 1,92E-05 8,1E-05 0 0 0,008772 0 

2380633 HMSMELO 1,263169 0,79166 1 0,914427 0,589648 3,47E-05 0,000147 0 0 0,015873 0 

4014359 HMSOUZA 3,103788 0,322187 0,359944 0,333146 0,272842 0,000169 8,14E-06 0 0 0,017241 0 

4014715 HMSTATERE 3,84856 0,259837 0,180048 0,234401 0,357106 6,24E-05 0,000264 0 0 0,028571 0 

2475847 HMTSANTOS 1,651008 0,605691 0,64237 0,590974 0,585475 6,59E-05 3,17E-06 0 0 0,006711 0 

2653923 HMWALFRED 3,179037 0,314561 0,246408 0,318433 0,424999 3,69E-06 9,22E-07 0 0 0 2,36E-08 

2408570 HPBEZER 1,10198 0,907457 0,922239 1 0,817222 1,21E-05 3,65E-07 0 0 0,000837 2,06E-08 

3708926 HPESCADO 10,09075 0,099101 0,104713 0,095684 0,096966 2,73E-05 0,000115 0 0 0,0125 0 

4014138 HRALUIZIO 4,564125 0,2191 0,221681 0,218224 0,217441 1,82E-05 7,69E-05 0 0 0,008333 0 

2473577 HRAMESQ 1,089886 0,917527 0,880289 0,886488 1 0,000115 5,46E-07 0 0,000101 0,007446 0 

2408023 HRANGICOS 2,382991 0,419641 0,408881 0,419962 0,430644 0,000117 5,62E-06 0 0 0,011905 0 

3515168 HRDEOCLE 2,651837 0,377097 0,345639 0,402431 0,387147 1,96E-05 4,91E-06 0 0 0 1,26E-07 

2409275 HRDRCLEOD 2,9695 0,336757 0,431851 0,410943 0,238165 5,79E-05 2,76E-07 0 5,13E-05 0,003764 0 

2503689 HRDRMAIA 1,625314 0,615266 0,53762 0,688732 0,633907 1,18E-05 2,37E-06 0 0 0 6,81E-08 

2410141 HRDRPER 2,84181 0,351888 0,344523 0,401112 0,309308 0 7,8E-05 0 0,000177 0 0 

4012526 HRDRSALES 1,19012 0,840251 0,67915 0,932272 0,975341 5,45E-05 2,62E-06 0 0 0,005556 0 

2474964 HRDRSILVA 3,270052 0,305806 0,295231 0,306385 0,316545 0,000102 4,92E-06 0 0 0,010417 0 

2375265 HRGVIDAL 1,85182 0,540009 0,513675 0,555437 0,551827 5,8E-05 4,57E-07 0 9,51E-05 0,002146 0 

2410443 HRHMARIN 1,49631 0,668311 0,633015 0,63986 0,729303 0 0,000102 0 0 0,003323 2,89E-07 

2474751 HRJOAOCAM 1,38854 0,720181 0,862446 0,626235 0,690969 9,91E-05 4,72E-07 0 8,77E-05 0,006438 0 

2560089 HRMBARROS 2,559534 0,390696 0,601136 0,553306 0,2351 9,18E-05 1,93E-06 0 0 0,00716 1,07E-07 
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CNES DMU F.O. 1/F.O. 2011 2012 2013 v1 v2 w1 u1 u2 u3 

2410486 HRNSANT 2,069203 0,483278 0,49601 0,476314 0,478141 5,05E-05 2,4E-07 0 4,47E-05 0,003281 0 

2503549 HRPM 3,684312 0,271421 0,27285 0,271292 0,270135 0,000164 7,87E-06 0 0 0,016667 0 

2653982 HUOL 1,998747 0,500313 0,438679 0,519506 0,54557 4,15E-06 1,04E-06 0 0 0 2,66E-08 

2475227 UMSPP 4,035936 0,247774 0,240224 0,234021 0,272339 8,18E-05 3,93E-06 0 0 0,008333 0 
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