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RESUMO  

Um dos desafios em saúde pública é o financiamento das atividades de combate e controle de 

doenças graves, especialmente a AIDS. Os cuidados ambulatoriais consistem praticamente de 

consultas médicas para aconselhamento e acompanhamento do estado clínico do paciente, 

exames laboratoriais e dispensação de medicamentos antirretrovirais (ARVs) prestados pelos 

Serviços de Atendimento Especializado (SAE) espalhados por todo o País. Todas essas 

atividades consomem recursos, todavia os ARVs apresentam custos mais elevados. O 

tratamento segue um protocolo que prescreve o esquema de medicamentos para cada paciente. 

O presente trabalho objetiva discorrer sobre os fatores determinantes do custo do tratamento 

ambulatorial anual de pessoas vivendo com HIV/AIDS na cidade do Natal para o ano de 2009. 

As principais variáveis incorporadas no estudo foram: variáveis sócio-demográficas, estado 

clínico do paciente, se o paciente iniciou o tratamento com ARVs e o tempo em que é cadastrado 

no SAE. As informações relacionadas a cada variável foram extraídas dos prontuários médicos 

dos pacientes, dos relatórios do sistema de laboratório e dos sistemas de registro da dispensação 

de medicamentos da farmácia, a amostra foi de 219 observações. Para analisar os dados foi 

utilizado o modelo econométrico de regressão robusta por Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO), os resultados indicaram que quanto maior o tempo de cadastro no SAE, maiores os 

custos do tratamento ambulatorial. Considerando que os protocolos de tratamento são aplicados 

de maneira uniforme no País, acredita-se que os resultados da pesquisa são compatíveis para  

as demais regiões. 

  

Palavras-chave: Contabilidade de Custos; Custos ambulatoriais; DST/AIDS; Medicamentos 

Antirretrovirais. 

 
Área temática do evento: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

1 INTRODUÇÃO 

A Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome) é atualmente uma doença incurável,  

que se manifesta após a infecção do organismo humano pelo HIV (Human Immunodeficiency 

Virus). O vírus HIV ataca as células de defesa do organismo, chamadas de linfócitos. Indefeso, 

o organismo fica sujeito a vários tipos de infecções e alguns tipos de câncer. Desde a década de 

1980 são realizadas campanhas de educação e prevenção no Brasil, incluindo a distribuição de 

preservativos e a realização testes de HIV.A Lei nº 9.313 de 1996 garante a todos a distribuição 

gratuita de toda a medicação necessária ao tratamento da doença, inclusive os  medicamentos 

antirretrovirais, com padronização de terapias. Isto possibilita um aumento da sobrevida dos 

pacientes, sendo considerado como um dos maiores e mais bem sucedidos programas de 
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tratamento da Aids dos países em desenvolvimento, servindo como modelo para outros países 

(NUNN et al, 2009). Apesar disto, levantamento do Ministério da Saúde (2012) mostraram que 

o número de casos de HIV/Aids notificados no Brasil, no período de 1980 a dezembro de 2009, 

foi de 559 mil. Mas o programa consome consideráveis recursos ao proporcionar atendimento 

universal e gratuito aos que procuram tratamento ambulatorial.  

Diante do exposto, torna-se importante identificar as variáveis que impactam nos custos 

do tratamento ambulatorial das pessoas vivendo com HIV/Aids. O conhecimento criterioso do 

comportamento dos custos que impactam no tratamento dos pacientes vivendo com HIV/Aids, 

ao considerar como as variáveis alteram o consumo de recursos em uma unidade de tratamento, 

pode permitir fazer comparações com outros serviços, ou ainda, modificar condutas de 

tratamento.  

As abordagens sobre o comportamento das variáveis em incidência da Aids no Brasil 

são apresentadas em diversos trabalhos. Destacam-se os estudos que evidenciam a relação de 

incidência com o grau de escolaridade, em que se concluiu que a incidência é maior dentre 

aqueles com menor grau de escolaridade (FONSECA et al., 2000); a análise das inter-relações 

entre variáveis psicossociais, culturais, sociopolíticas e vulnerabilidade ao HIV/Aids 

(BASTOS; SZWARCWALD, 2000); as considerações da relevância da co-infecção vírus da 

imunodeficiência humana/tuberculose e determinação da prevalência e dos fatores associados 

à tuberculose na Região sul do Rio Grande do Sul, que encontrou altas taxas de incidência de 

tuberculose em pacientes soropositivos (SILVEIRA et al., 2006); e, por último, os fatores 

associados e medidas de adesão à terapia aintirretroviral é apresentado no trabalho de revisão 

da literatura que inclui diversas variáveis de fatores socioeconômicos, demográficos, como uso 

de álcool e drogas que afetam a vulnerabilidade ao HIV (BONOLO; GOMES; GUIMARAES, 

2007). Esse último estudo propõe a necessidade de monitoramento individual e contínuo dos 

pacientes para otimizar a adesão e o tratamento. 

O objetivo geral da pesquisa é identificar as variáveis que impactam o custos do 

tratamento ambulatorial de pessoas vivendo com HIV/Aids. Este trabalho esta dividido em 

cinco partes. A introdução apresenta a justificativa do trabalho, bem como o objetivo. A seguir, 

uma breve revisão da literatura, sendo apresentadas ao final as hipóteses da pesquisa. A terceira 

parte apresenta o proceder metodológico, com o processo de tratamento das informações. Os 

resultados são discutidos na quarte parte. A última parte apresenta conclusão e recomendações 

finais.  

 

2 REVISÃO DA LITERATURA E HIPÓTESES DA PESQUISA 

Diversos estudos analisaram o HIV/Aids sob a ótica de custos. Zanakis e Alvarez (2007) 

constataram que fatores socioeconômicos influenciam o avanço da doença e que o nível de 

desenvolvimento da nação e as migrações podem afetar o quadro. Aracena et al (2005) 

mostraram existir uma forte relação entre as características socioeconômicas do paciente e as 

despesas do seu tratamento. Segundo esta pesquisa, a escolaridade e a situação de vida 

influenciam o consumo de serviços de saúde. Vijayarachavan et al (2007) mostraram que o 

custo do tratamento reduz no longo prazo se o paciente segue as recomendações de tratamento 

dos países desenvolvidos, mas que o mesmo não ocorre quando as orientações são aquelas da 

Organização Mundial de Saúde. Sax et al (2005) relacionaram o custo com o teste de resistência 

de pacientes infectados. Freedberg et al (2001) mostraram que é possível fazer uma combinação 

ótima de medicação, tendo em vista os recursos usados. Krentz et al (2004) indicaram que os 

custos estão também associados ao nível de contagem CD4. Roberts et al (2006) mostraram 

que os custos estão associados a severidade da doença. 

No Brasil, Granjeiro et al (2006) avaliação a evolução nos gastos com a aquisição de 

antiretrovirais, demonstrando preocupação com a sustentabilidade no longo prazo devido ao 

aumento na expectativa de vida dos pacientes e a incidência de novos casos. Marques et al 
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(2007) analisaram os custos de tratamento da criança num hospital de São Paulo. Neste caso, 

os custos foram fortemente influenciados pelo consumo de medicamentos.  

Baseados nestes estudos realizados nos quais são apresentadas evidências de que tais 

variáveis apresentadas podem impactar de forma diferenciada os custos do tratamento 

ambulatorial de pessoas vivendo com HIV/Aids. 

Neste  trabalho as hipóteses foram elaboradas a partir das variáveis sociodemográficas 

(i.e. idade, gênero, relacionamento estável, local de residência e quadro clínico no início do 

tratamento, quadro clínico no período da pesquisa, evolução do quadro clínico e tempo de 

tratamento que se julgou influenciar de diferenciada na composição dos custos do tratamento 

ambulatorial de pessoas vivendo com HIV/Aids. A partir dessas definições foram formuladas 

as seguintes hipóteses:  

H1 – A idade da pessoa vivendo com HIV/Aids influencia o custo unitário do tratamento 

ambulatorial.  

H2 - O tempo em anos de início do tratamento no Serviço de Atendimento Especializado 

(SAE) da pessoa vivendo com HIV/Aids proporciona significativas elevações dos custos 

unitários com o tratamento ambulatorial.  

 H3 - O tempo em anos de início do tratamento com medicamentos antirretrovirais da 

pessoa vivendo com HIV/Aids resulta em impacto no comportamento dos custos unitários com 

o tratamento ambulatorial.  

 H4 - Os pacientes  no início do  tratamento ambulatorial (pacientes novos) 

apresentam custos mais elevados, durante o período inicial do tratamento, que os demais 

pacientes.  

H5 - O gênero da pessoa vivendo com HIV/Aids influencia o custo do tratamento 

ambulatorial.  

H6 - O resultado da contagem de linfócitos T CD4 influencia o custo do tratamento 

ambulatorial para pessoas vivendo com HIV/Aids.  

 H7 - Os custos dos pacientes que iniciaram o tratamento com medicamentos 

antirretrovirais interferem de forma impactante na formação do custo total unitário do referido 

tratamento ambulatorial.  

 

3 PROCEDER METODOLÓGICO 

O universo pesquisado foram os pacientes do Hospital Giselda Trigueiro, localizado na 

cidade do Natal, que possuía 2.238 pacientes cadastrados. Isto corresponde a quase totalidade 

dos pacientes atendidos no estado do Rio Grande do Norte. Os dados foram coletados para todo 

o ano de 2009, permitindo determinar o custo anual por paciente. Por causa da dimensão desse 

universo, utilizaram-se procedimentos de amostragem aleatória para a escolha dos indivíduos.  

A literatura  indica que a  gravidade da  doença pode influenciar nos custos do 

tratamento de  pessoas vivendo com HIV/Aids, e um dos indicadores da gravidade é a contagem 

de linfócitos T CD4/mm. A contagem de CD4 apresenta alta correlação com o agravamento e 

complicações dos pacientes (ROBERTS et al., 2006): quanto menor for a contagem de CD4, 

maior será a gravidade do paciente e maior será o consumo de recursos. Dessa forma, a amostra 

foi aleatória  e estratificada em 5 níveis de contagem de CD4, seguindo a classificação de 

grupos sugeridos por Roberts et al. (2006): grupo 1, de 0-50; grupo 2, de 51-200; grupo 3, de 

201-350; grupo 4, de 351-500; e grupo 5, mais de 500. Foram considerados, em cada grupo, 

pacientes novos, aqueles com até seis meses de inscrição no programa em janeiro de 2009 e 

demais pacientes com mais de seis meses no programa.  

As fontes de coletas foram os prontuários médicos de atendimento ambulatorial, os 

relatórios de resultado de exames de CD4 e Carga Viral e as informações de medicamentos. O 

processo de coleta de dados por meio dos prontuários médicos dos pacientes foi dificultoso e 

demorado, em razão da necessidade de transcrever informações para um formulário 
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previamente criado para este fim. Foi necessário, em muitos casos, consultar profissionais como 

médicos, enfermeiros, farmacêuticos e faturistas de contas hospitalares para desvendar 

determinados procedimentos. Cada uma destas informações foram obtidas em base de dados 

distintas. Os custos dos procedimentos foram obtidos a partir do estudo de Carvalho (2010).  

Da amostra inicial de 250 pessoas utilizou-se 219. Foram descartadas 31 amostras por 

não conterem informações mínimas necessárias em seus prontuários para responder aos 

questionamentos da pesquisa. A amostra foi composta majoritariamente por homens (61,6%), 

residentes em Natal (59,8%), cor parda (75,6%) e sem relacionamento estável (72,9%). Ainda, 

76,3% eram pacientes antigos no sistema e 88,8% já tinham iniciado o tratamento com ARV. 

O número de gestantes foi reduzido, de 4,2% da amostra.  

Para cumprir o objetivo da pesquisa, o modelo foi representado utilizando o Método dos 

Mínimos Quadrados Ordinários – MQO robusto –, dado seguinte regressão genérica: 

 𝐶 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝜀 
onde C = representa o custo do tratamento ambulatorial do paciente; α = intercepto da regressão; 

β = representam os estimadores variáveis; X = representam as variáveis que impactam os custos 

do tratamento ambulatorial pessoas vivendo com HIV/Aids; e ε refere-se ao resíduo ou erro da 

regressão.  

Ao processar a regressão verificou-se que os resíduos apresentaram uma distribuição 

não-normal, segundo o teste Jarque-Bera (resultado de 4123,44). Conforme Field (2009), para 

corrigir problemas nos dados, dentro de várias alternativas, a melhor opção seria transformar 

os dados, pois em vez de mudar um único valor, uma alteração é feita em todos eles. A ideia é 

mudar todos os dados para corrigir problemas relacionados ao modelo ou valores atípicos. 

Assim, a transformação dos dados não irá alterar o relacionamento entre as variáveis. As 

principais transformações sugeridas por Field (2009) seriam a transformação por radiciação, a 

transformação logarítmica e a transformação recíproca. Depois de diversos testes, dentre todos 

os tipos de transformações relacionadas, a função cúbica foi a única que proporcionou 

distribuição normal dos resíduos do modelo econométrico. Nesse sentido, o procedimento 

adotado na pesquisa foi transformar os dados por radiciação, utilizando a raiz cúbica de todas 

as variáveis contínuas da regressão.  

As variáveis independentes utilizadas neste trabalho, que compuseram o modelo 

econométrico, estão descritas no Quadro 1, bem como o sinal esperado. As variáveis no modelo 

estudado não apresentaram indícios de multicolinearidade com os demais regressores.  
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Quadro 1 – Descrição das variáveis dependentes e Hipóteses da Pesquisa 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A tabela 1 apresenta as principais estatísticas descritivas das variáveis usadas no modelo 

de regressão. A idade média variou entre 17 e 72 anos, com média de 37 anos. O tempo no SAE 

variou de alguns dias a 18 anos, com média de 5 anos. Esta amplitude foi praticamente a mesma 

do tempo de tratamento com ARV, sendo que a amostra apresentava média de 3,7 anos. E o 

custo total anual médio foi de R$2.373.  

 

Tabela 1 – Estatística Descritivas 

Foi realizada uma análise para identificar informações outliers. Estas informações foram 

eliminadas em virtude de sua influência na obtenção da normalidade da raiz cúbica do custo 

total com cada paciente. Os resultados revelaram que as observações 125 e 26, em seu conjunto, 
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são influentes no que diz respeito à normalidade da variável dependente, pois suas eliminações 

possibilitaram a obtenção de uma distribuição normal para a raiz cúbica do custo total anual 

com cada paciente (Probabilidade do Jarque-Bera maior que 0,05). Por este motivo, estas 

observações foram eliminadas das análises, tanto para o modelo econométrico explicativo como 

para os testes de hipóteses paramétricos e não paramétricos. 

Depois de eliminado os problemas com os resíduos, através da transformação dos 

valores das variáveis em raiz cúbica, calculou-se a regressão múltipla cujos resultados constam 

da Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Resultado da regressão com CD4 como variável contínua 

O modelo utilizou 182 observações e o valor encontrado do r2 foi de 0,45. Os resultados 

indicam que a variável dependente, custos, é influenciada de forma significativa pelo tempo, 

mensurado em anos, em que a pessoa está inserida no Serviço de Atendimento Especializado e 

se a pessoa iniciou o tratamento com os medicamentos antirretrovirais. O resultado pode ser 

explicado da seguinte forma: ao constatar que está na situação de “soropositivo”, a pessoa 

procura o Serviço de Atendimento Especializado para aconselhamento e acompanhamento, 

passando a realizar os exames de contagem de CD4 e carga viral. Dependendo do resultado dos 

referidos exames e do seu quadro clínico, a pessoa pode iniciar ou não o tratamento com 

medicamentos ARV. O período de tempo para prescrição do tratamento ARV depende de cada 

caso, mas, assim que o paciente é inserido no SAE, toda uma equipe de profissionais e de 

serviços é colocada à sua disposição, consumindo custos. No momento que inicia o tratamento 
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medicamentos ARV e outros custos são consumidos pelo paciente. A aderência ao esquema 

prescrito de ARV é avaliada ao longo do tratamento, e, dependendo do quadro clínico e dos 

exames laboratoriais de controle, pode ocorrer mudança no esquema de ARV, com substituição 

de drogas por outras que podem resultar em majoração dos custos.  

 As variáveis RAIZ3ID, RAIS3AARV, PNOVO, GENERO, RAIZ3CD4, com base no 

modelo de regressão  utilizado, não influenciaram de forma significativa a variável 

dependente. Entende-se, assim, que a idade do paciente, o tempo em anos que o paciente está 

utilizando medicamento ARV, os pacientes no início do tratamento, o gênero e o resultado da 

contagem do linfócito T CD4 não interferem de forma impactante no comportamento do custo 

do tratamento ambulatorial das pessoas vivendo com HIV/Aids. 

Objetivando melhorar a explicação do modelo procederam aos cálculos da regressão 

considerando como variável dummy a contagem de CD4, com os 5 níveis de CD4 tratados no 

estudo. O modelo da regressão apresenta na Tabela 3. Nesse modelo, também, foi possível 

incluir 182 observações no modelo econométrico. O valor do R2 encontrado foi de 0,45, o que 

não diferiu muito do resultado anterior. Os resultados mostraram que os custos são 

influenciados pelas variáveis independentes RAIZ3TSAE e TARVSIM. 

 

Tabela 3 – Resultado da Regressão com CD4 como dummy 

A partir dos resultados obtidos podemos responder as hipóteses da pesquisa, 

relacionadas a seguir: 
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H1 - A idade da pessoa vivendo com HIV/Aids influencia de forma significativa o custo do 

tratamento ambulatorial. Hipótese rejeitada. Conforme verificado na regressão linear a variável 

idade do paciente não influencia os custos do tratamento ambulatorial.  

H2 - O tempo em anos início do tratamento no Serviço de Atendimento Especializado – SAE – 

de pessoa vivendo com HIV/Aids proporciona significativas elevações dos custos unitários com 

o tratamento ambulatorial. Hipótese aceita. O coeficiente da regressão indica que cada ano de 

tratamento há uma elevação significativa nos custos do tratamento ambulatorial.  

H3 - O tempo em anos início do tratamento com medicamentos antirretrovirais da pessoa 

vivendo com HIV/Aids resulta em impacto no comportamento dos custos unitários com o 

tratamento ambulatorial. Hipótese rejeitada. Os resultados da regressão linear indicam que a 

variável anos de início do tratamento com medicamentos antirretrovirais não influencia os 

custos do tratamento ambulatorial.  

H4 - Os pacientes no início do tratamento ambulatorial (pacientes novos) resultam em custos 

mais elevados, durante o período inicial do tratamento (no ano estudado), que os demais 

pacientes. Hipótese rejeitada. Os dados indicam que a variável paciente no início do tratamento 

ambulatorial (paciente novo) não é um fator determinante na elevação dos custos do tratamento 

ambulatorial.  

H5 - O gênero da pessoa vivendo com HIV/Aids influencia de forma significativa o custo do 

tratamento ambulatorial. Hipótese rejeitada. Conforme verificado na regressão linear, a variável 

gênero do paciente não influencia os custos do tratamento ambulatorial.  

H6 - O resultado da contagem de linfócitos TCD4 influencia o custo do tratamento ambulatorial 

para pessoas vivendo com HIV/Aids. Hipótese rejeitada. Conforme verificado na regressão 

linear, o resultado da contagem de linfócitos T CD4 nos diversos níveis classificados na 

pesquisa, CD4N1, CD4N2, CD4N4, não influencia os custos do tratamento ambulatorial.  

H7 - Os custos dos pacientes que iniciaram o tratamento com medicamentos antirretrovirais 

interferem na formação do custo total unitário do referido tratamento ambulatorial. Hipótese 

aceita. Os resultados da regressão indicam que, se o paciente iniciou o tratamento com 

medicamentos antirretrovirais, há uma elevação significativa nos custos do tratamento 

ambulatorial.  

 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O modelo econométrico utilizado não constatou fatores diferencias na formação do 

custo do tratamento para  as variáveis idade, tempo em anos no tratamento com 

medicamentos antirretrovirais, pacientes novos, gênero e a contagem do linfócito T CD4. Como 

novos pacientes são integrados ao programa com idades distintas, eles se submetem 

inicialmente aos procedimentos padrões, de acordo com o protocolo para ambos os gêneros. 

Caso seja necessário incluir no tratamento medicamentos antirretrovirais, estes são prescritos 

seguindo esse protocolo. Se forem constatadas intercorrências não esperadas, é adotado um 

novo esquema de ARV, possivelmente com medicamentos que apresentam preços mais 

elevados.  

 O resultado da contagem do linfócito T CD4 poderia ser um fator que contribuísse para 

diferenciar o custo com o tratamento. Roberts et al. (2006) associam a gravidade da doença ao 

nível de contagem do linfócito T CD4; assim, quanto menor for sua contagem maior será a 

gravidade do paciente e, consequentemente, maior o consumo de recursos no  seu tratamento. 

Porém, tal relação não foi verificada na presente pesquisa. A justificativa se deve ao fato de que 

o protocolo do programa orienta um esquema definido para pacientes ingressantes no 

tratamento. Esse esquema inicial é formado por drogas padronizadas e com menor custo. A 

partir daí, acompanha-se a evolução do quadro clínico do paciente.  
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O trabalho também constatou os custos totais unitários não foram impactantes em 

relação a pacientes com resultado de contagem de linfócitos T CD4 em níveis baixos e com 

carga viral elevada, respondendo ao tratamento proposto pelo protocolo com o esquema de 

medicamentos antirretrovirais a custos menos elevados. Esses fatos reforçam os resultados 

encontrados na pesquisa 
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