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RESUMO 

 

 

A lei dos planos de saúde, elaborada pela ANS, regulamentou o reajuste nos preços 

dos planos de saúde individuais no Brasil, este estudo busca analisar os efeitos da 

mesma sobre o consumo de serviços médicos no país. A análise foi elaborada através 

de modelos probit e mínimos quadrados ordinários, com o método de diferenças em 

diferenças e utilizando as PNADs 1998 e 2008. A probabilidade de realização de 

consultas médicas e/ou internações hospitalares foi estimada por probit e o número de 

consultas e dias de internações no período de um ano através de MQO. O resultado 

obtido aponta para inalteração do risco moral na demanda pelos serviços médicos, no 

entanto, outro resultado interessante foi obtido ao analisar os beneficiários de plano de 

saúde individuais, sua probabilidade de realizar uma consulta médica e/ou ser internado 

em hospitais foi maior do que os planos de saúde corporativos. 

 

Palavras-chave: 1. Saúde. 2. Planos de Saúde. 3. PNAD. 4. Diferenças em Diferenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The law of health plans developed by the ANS regulates the readjustment in the price of 

individual health plans in Brazil, this study seeks to analyze the effects of it on the 

consumption of medical services in the country. The analysis was estimated through 

probit models and minimal ordinary squares, with the method of difference in differences 

and using the PNAD 1998 and 2008. The probability of medical appointment or 

hospitalizations was estimated by probit and the number of medical appointments and 

days of hospitalization, within one year, through OLS. The result indicates no changes of 

moral hazard in demand for medical services, however, another interesting result was 

obtained by analyzing the individual health plan beneficiaries, their probability to attend 

to a medical appointment or being at hospital internment was higher than the 

beneficiaries of corporate health plans. 

 

Keywords: 1. Health. 2. Health Plans. 3. PNAD. 4. Difference in difference. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O mercado de saúde suplementar é objeto de estudo e debates nas diversas 

esferas da sociedade. Alguns argumentam que ele nem deveria existir, devido a 

previsão da Constituição de 1988 que garante que a saúde deve ser provida de forma 

universal e igualitária. No entanto, na prática a garantia constitucional de direito a saúde 

não é observada, e assim, o mercado de saúde suplementar se torna essencial para o 

bom funcionamento inclusive do sistema público de saúde.  

 No Brasil, o sistema suplementar de saúde é regulado, desde 2000, pela ANS, 

Agência Nacional de Saúde Suplementar, agência reguladora vinculada ao Ministério 

da Saúde. A agência tem como dever, não somente regular o reajuste dos planos de 

saúde privados brasileiros, mas como também tem a missão de “promover a defesa do 

interesse público na assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais - 

inclusive quanto as suas relações com prestadores e consumidores - e contribuir para o 

desenvolvimento das ações de saúde no país”.  

 Procuro analisar o efeito das ações da ANS no âmbito do reajuste dos planos 

de saúde individuais. A Lei 9.656/98 estipulou que os reajustes dos planos de saúde 

individuais serão definidos pela agência através de uma metodologia própria, balizada 

pelos reajustes dos planos corporativos e pela inflação médica (elaborada pelo Instituto 

de Saúde Suplementar), a ser divulgada todo ano e seguida como um teto para o 

reajuste que as operadoras de saúde irão aplicar.  

 Verificarei se esta lei aumentou a demanda pelos serviços médicos e, portanto, 

o risco moral, dado que o principal efeito colateral dessa mudança na regulamentação 

foi diminuir o preço de um plano individual em comparação aos coletivos. O risco moral 

é um tipo de oportunismo, que ocorre principalmente quando existe assimetria de 

informação. No caso do mercado de saúde, o indivíduo que adquire um plano tem 

maior incentivo a utilizá-lo indiscriminadamente, do que aquele que se consulta no 

sistema público de saúde, conhecido como de difícil acesso e questionável qualidade, 

principalmente, em certas localidades do país. Dado que as empresas pararam de 
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ofertar a modalidade individual, quem as possui tem incentivo a continuar e utilizá-la 

indiscriminadamente, pois não sofrerão rejuste na mesma magnitude. 

 Neste estudo, primeiro serão estimados modelos em probit, que respondem à 

pergunta se o indivíduo realizou uma consulta médica no ano e se ele foi internado em 

algum hospital, seja de forma pública ou privada, e farei a seleção se o indivíduo possui 

plano de saúde individual ou corporativo, com ou sem co-participação. 

 Posteriormente serão realizadas regressões relacionadas ao número de 

consultas médicas realizadas no ano pelo indivíduo e o número de dias de internação 

hospitalar, também de forma pública ou privada e a depender do tipo de plano de 

saúde, individual ou corporativo e com ou sem co-participação.  

 De acordo com os principais resultados obtidos pelo estudo, a mudança na 

regulamentação do reajuste dos planos de saúde individuais não aumentou o risco 

moral na demanda pelos serviços médicos, tanto para consultas como internações. Os 

aumentos no consumo de serviços médicos estão, possivelmente, mais relacionados ao 

desenvolvimento do país e ao crescimento de renda da população do que com 

oportunismos gerados pela lei. Outro resultado interessante foi obtido ao analisar os 

beneficiários de plano de saúde individuais, sua probabilidade de realizar uma consulta 

médica ou ser internado em hospitais foi maior do que os planos de saúde corporativos. 

Com relação à quantidade de consultas médicas os indivíduos que possuíam 

plano de saúde em 1998 realizaram, em média, 1,3 consultas a mais do que os que não 

possuíam, e em 2008 os indivíduos que possuíam planos de saúde realizaram 1,8 a 

mais em consultas. Não possuir plano de saúde é um fator limitador ao acesso dos 

serviços, portanto era esperado que mais consultas fossem realizadas. A mesma 

tendência foi observada para planos de saúde individuais e corporativos, sendo que 

para os planos de saúde individuais a magnitude do coeficiente foi maior, evidenciando 

a teoria de que essa modalidade de plano tem mais demanda pelos serviços de saúde 

que as demais.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 O risco moral motivou diversos estudos ao redor do mundo, segundo Pauly 

(1968) “risco moral é definido como as propensões intangíveis produtoras de perda do 

indivíduo que possui seguro, ou como aquele que compreende todos os riscos não 

físicos do risco”, ou seja, dado que uma pessoa possui seguro ela tem o incentivo de 

utilizá-lo dado que o custo marginal de consumir é zero. Assim, há uma grande 

literatura sobre ele, segundo Arrow (1963), especificamente o mercado de seguros de 

saúde, possui dois importantes fatores para o surgimento do risco moral, são eles: 

assimetria informacional e imprevisibilidade de custos, que gera a necessidade da 

criação de contratos de seguros para compartilhar os riscos. 

 Por um lado a assimetria informacional é crucial, pois o indivíduo não revela à 

seguradora seu real estado de saúde, tornando difícil uma precificação acurada e 

precisa dos contratos. Por outro lado, a imprevisão dos custos pode gerar incentivos 

que levem os provedores a super ofertar seus serviços surgindo assim o chamado risco 

moral.  

 Busco nesta seção explorar os estudos realizados sobre esta questão e divido-

a em duas partes. A primeira irá explorar fatores relacionados ao risco moral no Brasil e 

a segunda no resto do mundo. 

 

2.1. Brasil 

 

 No Brasil o sistema de saúde é provido tanto de forma pública quanto de forma 

privada, no entanto 25% da população possui plano de saúde, uma parcela 

significativa, evidenciando a falha do estado em prover acesso a um sistema de saúde 

nos moldes que a Constituição de 1988 prevê: de forma universal e igualitária. No 

gráfico abaixo é possível verificar o gasto privado em saúde como percentual do gasto 

total (privado e público). 
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Gráfico 1. Gasto Privado em Saúde como % Gasto Total 

 

                                             Fonte: Organização Mundial da Saúde 

 

 Segundo Maia (2004), uma estimativa para o risco moral é de 1,05 consultas a 

mais por ano para quem possui um plano de saúde, já para dias internados em 

hospitais a magnitude é de 0,42 dias a mais de internação para os chefes de família 

que possuem plano de saúde. Controlar a estimativa do risco moral pelo fato de possuir 

ou não plano de saúde pode não ser tão preciso, pois não leva em consideração a 

dificuldade de acesso ao sistema público, conhecido por ter grandes filas, superlotação, 

ausência de médicos e etc.  

 No estudo de Stancioli (2002) o risco moral é calculado considerando somente 

pessoas que possuem plano de saúde e avalia o efeito do mesmo ter ou não co-

pagamento, este fator moderador é constituído por um percentual simbólico do 

procedimento a ser consumido. Com relação às consultas realizadas pelo chefe de 

família, o fato de possuir co-pagamento no plano gerou o resultado esperado de reduzir 

0,35 consultas por ano em planos de saúde fechados (planos vinculados ao 

empregador) e 0,21 em planos abertos (adesão voluntária). Já no caso das internações, 

o co-pagamento teve efeito positivo, evidenciando que os mecanismos de regulação 

são importantes para inibir o risco ambulatorial, mas não para inibir os riscos do qual o 

paciente não tem controle como gastos em hospitais.  

 Nos estudos mencionados acima, Maia (2004) e Stancioli (2002) utilizaram 

dados da PNAD 1998 para a análise, já Nishijima, Postali e Fava (2004) e Godoy, Neto 
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e Barros (2009) utilizaram os dados da PNAD 1998 e 2003 para avaliar se o risco moral 

alterou com a mudança na regulação do sistema de saúde suplementar brasileiro.  

 Em 1998 a Lei 9.656/98 conhecida como a “lei dos planos de saúde” 

estabeleceu importantes mudanças no sistema de saúde suplementar, sendo que a 

principal delas foi que uma agência reguladora que iria sancionar o limite máximo de 

reajuste dos planos. Em 2000 foi criada a ANS, Agência Nacional de Saúde, que 

estabeleceu as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma 

delas. Ao longo do tempo as seguradoras começaram a ter prejuízo com os planos de 

saúde individuais, dado que seu custo crescia e o reajuste definido pela ANS não 

crescia proporcionalmente. A incorporação de novas tecnologias no setor e aumento da 

frequência do uso dos serviços eram os principais fatores desse aumento de custos, 

assim muitas empresas conhecidas do setor como Bradesco Seguros, SulAmérica, 

Amil, Omit, entre outras reduziram ou até extinguiram a modalidade “individual” 

passando a ofertar somente os chamados planos “coletivos”.  

 Quanto ao risco moral, Nishijima, Postali e Fava (2004) investigam se essa 

mudança na lei alterou o quadro atual, através da criação de uma dummy 2003*plano 

privado, os resultados encontrados foram que a variável não é significativa, ou seja, a 

nova lei não alterou o quadro do risco moral existente. Adicionalmente, Godoy, Neto, 

Barros (2009) também realizaram um estudo comparando antes e depois da lei, o 

resultado encontrado também foi em linha do supracitado nos três métodos 

econométricos utilizados para dados de contagem: Regressão de Poisson, Regressão 

Binomial Negativa e Regressão Quantílica. Nos dois estudos, o coeficiente foi negativo, 

evidenciando que a demanda por consultas médicas reduziu de 1998 para 2003.  

 Ao considerarmos que a lei foi criada em 1998 e a agência reguladora somente 

em 2000, os dados da PNAD 2003 podem ser muito recentes para pegar o completo 

efeito da mudança na lei. O intuito desse estudo é verificar se este resultado ainda 

persiste ao utilizar as PNADs 1998 e 2008 e adicionar a quebra: se o plano de saúde é 

“individual” ou “coletivo”, ou seja, como pontuado por Stancioli (2002) se ele é “aberto” 

ou “fechado”.  
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 Por fim, outro estudo realizado no Brasil por Andrade e Lisboa (2000), compara 

os diferentes incentivos que existem entre os agentes do mercado de saúde no 

provimento eficiente dos serviços para Canadá, Inglaterra e Estados Unidos. Segundo 

dados descritos no estudo da OMS (Organização Mundial da Saúde) os Estados 

Unidos são o país desenvolvido com maior gasto em saúde como percentual do PIB: 

14%, em 1998. Já o Canadá gasta 66% desse valor (9.24% do PIB) e o Reino Unido 

53% (7,42%). No gráfico 2 exposto abaixo, os dados de 2000 estão explicitados, gasto 

de 17.1% do PIB para EUA e 10.9% para Canadá e 9.1% para o Reino Unido. 

 

Gráfico 2. Gasto Total em Saúde % PIB em 2000 

 

                              Fonte: Organização Mundial da Saúde 

 

2.2. Outros Países 

 

 Segundo o estudo realizado por Andrade e Lisboa (2000) o Canadá possui um 

sistema de saúde criado pela parceria entre o governo federal e províncias com 

seguros médicos e hospitalares e deve garantir acesso a todos. Na maioria das 

províncias é proibido criar serviços privado, com exceção para serviços suplementares 

como odontológico, oftalmológico e etc. No Reino Unido, em 1948 foi implementado o 

“National Health Service” que promoveu a universalização e nacionalização do sistema 

de saúde através dos impostos. Este sistema vigorou até 1989, por conta da crescente 

demanda e envelhecimento da população ouve uma reforma, o atual modelo se tornou 
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insustentável, pois não possuía nenhum mecanismo para evitar a super-utilização. A 

primeira medida implementada foi separar a oferta da demanda dos serviços de saúde 

com a intenção de racionalizar o uso dos serviços médicos. A separação 

comprador/provedor não foi suficiente para estimular a concorrência, assim uma 

estrutura de contratos em blocos de procedimentos foi estipulada para remunerar os 

provedores de serviços de saúde.  Já nos Estados Unidos o provimento de saúde 

é feito majoritariamente de forma privada. O Estado somente interfere no provimento 

para idosos e indivíduos de baixa renda. Cerca de 70% tem planos de saúde privados, 

onde desses 85% são através do emprego. As segurados utilizam vários mecanismos 

moderadores do consumo como co-pagamentos, co-seguros e franquias.  

 O estudo de Andrade e Lisboa (2000) também analisa os problemas de risco 

moral existentes nesses três modelos. Ao não realizar de divisão de custos no sistema 

de saúde públicos, o Canadá gera uma demanda excessiva de serviços de saúde. O 

sistema de reembolso gera para os médicos incentivos para determinarem um maior 

nível de consumo, pois assim elevam sua renda. Nos EUA, foi criado o “Managed Care” 

incentivando a participação dos provedores de saúde na divisão dos riscos da atividade 

médica com a intenção de reduzir esses custos e elevar a qualidade dos serviços. No 

entanto, neste país, a existência do seguro de saúde privado endogeniza a geração de 

novas tecnologias em saúde à medida que os procedimentos são pagos pelas 

seguradoras garantindo o retorno do investimento para os provedores, ao contrário do 

que se observa no sistema Canadense e Inglês (que são públicos). A evidência é que 

estes sistemas são mais lentos na incorporação de novas tecnologias. Por fim, o estudo 

pontua que sistemas de saúde com financiamento público têm mais dificuldade de 

alinhar os incentivos entre os agentes do que no privado, gerando, portanto, maior risco 

moral e perda de eficiência. 

 O presente estudo será concentrado no sistema privado de saúde no Brasil, 

portanto a vasta literatura existente nos Estados Unidos coincide de formal natural ao 

caso. Ellis e McGuire (1993) analisam os incentivos que regem o lado da demanda por 

serviços de saúde e o lado da oferta. Chega à conclusão que os beneficiários de planos 

de saúde têm incentivos para consumir mais que o necessário, dado que o custo 
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marginal é zero, então seguradoras instauram co-pagamentos e franquias. Já no lado 

da oferta, médicos são incentivados a induzir demanda o que faz com que os pacientes 

consumam mais do que o eficientemente desejado no modelo fee-for-service (modelo 

de pagamento onde os serviços são pagos como discriminados na fatura dos hospitais 

que vigora no Brasil integralmente, mas no Estados Unidos esta sendo abolido através 

dos empacotamentos por procedimentos como por exemplo “cirurgia bariátrica”, 

“cirurgia de miopia” e etc.).  

 De acordo com Manning (1987), em geral, observa-se que quanto maior a 

cobertura do plano ou seguro de saúde, maior é o incentivo para os indivíduos 

escolherem mais cuidado/gasto, resultando, dessa forma, em um problema de risco 

moral.  

 A introdução de mecanismos que minimizem as distorções no uso dos serviços 

resulta em ganhos de bem-estar para os beneficiários, daí a importância de se 

conhecer a magnitude desses efeitos. Os resultados indicam que a demanda por 

serviços de saúde responde negativamente a variações no preço, ou seja, diferentes 

mecanismos de incentivos financeiros resultam em decisões diferentes entre os 

consumidores. O estudo estima a elasticidade preço da utilização do serviço médico a 

partir de uma mudança na taxa de co-pagamento. Os autores encontram valores entre 

–0,1 e –0,2, dependendo do tipo de cuidado considerado e da variação na taxa de co-

pagamento. 

 Diversos estudos para os Estados Unidos buscam analisar, quantificar e 

estimar um modelo para o risco moral. Manning e Marquis (1996) sugerem que o 

percentual ótimo de compartilhamento de custos com os pacientes é de 50% do total 

gasto com saúde. A estimativa é mais alta que os 30% de co-pagamento praticados na 

ocasião do estudo, já a diferença ele pontua como sendo a perda por risco que foi 

considerada modesta.  

 Einav, Finkelstein, Ryan, Schrimpf, e Cullen (2011) realizaram um estudo com 

funcionários americanos da empresa Alcoa, onde constataram que pessoas que tem 

gasto maior com saúde, tendem a escolher um plano com maior cobertura. Ao calcular 

o gasto total com saúde por funcionário em um ano chegaram ao valor de $1330 



19 

 

 
 

 

 

dólares para o risco moral em média por ano por funcionário, cerca de 30% do gasto 

total médio com saúde por funcionário no ano.  

 Baicker, Mullainathan e Schwartzstein (2012) propõem ideias para um modelo 

ótimo não linear de co-pagamento onde, o valor não seria tão alto que inibisse o uso, 

nem tão baixo que estimulasse a super utilização. No caso de doenças crônicas, 

exemplifica que o co-pagamento pode ser uma forma de eficiência oposta, pois a maior 

parte dos custos poderia ser diminuída se os pacientes aderissem aos tratamentos 

diários, ao invés de chegar ao extremo dos tratamentos onde os custos se tornam muito 

maiores.  

 Adicionalmente, Bajari, Hong e Khwaja (2006) também propõe um acesso 

alternativo para endereçar a importância do risco moral e seleção adversa no mercado 

de seguros de saúde, baseado num modelo de estimação estrutural de demanda de 

consumo e utilização médica. Reconhece que seguradoras devem reconhecer a 

existência de informação assimétrica e formular seus contratos de forma apropriada, 

pois a adesão aos planos de saúde é mais importante para consumidores quando eles 

estão doentes e o gasto com saúde tende a ser alto. Além disso, muito da variação da 

elasticidade-demanda por saúde ocorre dentro na maioria das vezes dentro do próprio 

plano, mais do que entre planos de saúde. 

 

2.3. Teoria de Agência 

 

 O mercado de saúde suplementar possui inúmeros participantes que exercem 

ao mesmo tempo papéis de agentes e principais.  De acordo com Jensen e Meckling 

(1976), a teoria de agência aborda o relacionamento entre um participante (o principal) 

que tem poder sobre outro (o agente), e vice-versa, decorrendo em conflitos de 

interesses entre ambos.  

 No mercado de saúde suplementar, de acordo com Sato (2007), é justamente 

neste contexto que surgem os conflitos, “agentes e principais podem fazer uso de 

informações exclusivas e de poder de coerção para influenciar contratos, que estejam 
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demasiadamente favoráveis a uma determinada parte”. A ANS foi criada com o intuito 

de balancear esta relação, principalmente na modalidade de plano de saúde individual, 

dado que o indivíduo isoladamente possui baixo poder de barganha frente às 

operadoras de saúde.  

 No entanto, uma nova relação agente-principal é criada, na qual a ANS (e 

consequentemente os beneficiários de planos de saúde) se tornam principais e as 

operadoras de saúde os agentes. O problema que existe nesse mercado é que o ótimo 

de Pareto é muito difícil de ser atingido, sem regulação as operadoras ficam com um 

poder enorme frente aos beneficiários e com regulação os beneficiários têm incentivos 

de sobre utilizar os serviços e ocultar informações relevante. 

 O estudo objetiva analisar o efeito das ações da ANS no âmbito da 

regulamentação do reajuste dos planos de saúde individuais e busca contribuir para 

literatura já existente com a introdução de uma base de dados atualizada da PNAD 

2008 e através da segmentação entre as modalidades de planos de saúde: individuais 

e corporativas. Será feito uma analise para verificar se esta lei aumentou a demanda 

pelos serviços médicos, como consultas médicas e dias de internação hospitalar e, 

portanto, o risco moral.  
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3. METODOLOGIA 

 

Nesse capítulo, apresentaremos a metodologia utilizada na coleta de dados e na 

estimação do modelo, que irá buscar relações entre a demanda por serviços de saúde 

e o comportamento do risco moral pré e pós a “lei dos planos de saúde”. 

 

3.1 Análise Descritiva 

 

 Nas tabelas 1 e 2 abaixo, podemos observar que apesar da amostra de usuários 

que possuem planos de saúde ter aumentado de 1998 para 2008, os percentuais não 

se alteraram muito. Aproximadamente um quarto da população possui planos de saúde 

sendo que 5% são individuais e 8-9% são corporativos, este dois tipos de planos de 

saúde são os mais recorrentes no Brasil, no entanto, o baixo percentual relativo ao total 

de planos pode ter relação com o fato do indivíduo não informar quem pagava o plano 

de saúde à pesquisa.  

  

Tabela 1 – Distribuição Planos de Saúde PNAD 1998 

  Todos Individual Corporativo 

Nº Indivíduos 84.419 13.547 21.179 

Percentual 24.48% 4.94% 7.52% 

Fonte: PNAD 1998 e 2008 

 

Tabela 2 – Distribuição Planos de Saúde PNAD 2008 

  Todos Individual Corporativo 

Nº Indivíduos 97.568 15.944 29.714 

Percentual 24.90% 5.14% 9.17% 

Fonte: PNAD 1998 e 2008 

 

 O valor médio das variáveis de controle que serão utilizadas nas regressões está 

listado na tabela 3 abaixo. Com relação à área de residência do indivíduo, os que 

possuem plano de saúde ficam entre 95-96% em regiões urbanas, enquanto os que 
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não possuem plano somavam 77,2% em 1998 e 80,3% em 2008. A renda família per 

capita também é maior entre os beneficiários que possuem plano de saúde, para esses 

indivíduos, em 1998, sua renda familiar per capita era, em média, aproximadamente R$ 

415 maior do que os que não possuíam plano, já em 2008 a diferença entre os que 

possuíam e não possuíam planos de saúde era de R$ 844.  

 Ao observar as características do indivíduo, verificamos que na variável dummy 

para gênero, as mulheres são maioria para ambos os casos, mas dentre os que 

possuem planos de saúde são ainda mais representativas, 54% em 1998 e 53.3% em 

2008. Com relação à idade da pessoa, podemos inferir que em média ela é maior 

dentre os que possuem planos de saúde, 30,7 para 1998 e 34 anos para 2008, ao 

analisarmos a raça, a cor branca é maioria dentre os que possuem planos de saúde, 

67,6% em 1998 e 61,2% em 2008 e por último, com relação aos anos de estudo do 

beneficiário de plano de saúde é representativamente maior, 8,25 anos em 1998 (contra 

4,4 anos para sem plano) em 1998 e 9,56 anos de estudo para 2008 (contra 6,20 anos 

para sem plano de saúde). 

 Adicionalmente, foram incluídas variáveis que auto avaliam o estado de saúde do 

indivíduo, os que possuem plano de saúde, curiosamente, se consideram mais 

saudáveis do que os que não possuem. Por outro lado, a presença de doenças 

crônicas é maior dentre os que possuem plano de saúde. 

 

Tabela 3 – Valor médio, Variáveis de Controle 

Fonte: PNAD 1998 e 2008 

  Com Plano de Saúde   Sem Plano de Saúde 

  1998 2008   1998 2008 

Urbana 95,50% 96,20% 
 

77,20% 80,30% 

Renda familiar mensal per capita R$ 567,3 R$ 1.216,5 
 

R$ 152,4 R$ 372,5 

Mulher 54,00% 53,30% 
 

50,30% 50,70% 

Idade 30,7 34,0 
 

26,3 30,3 

Branca 67,60% 61,20% 
 

45,50% 39,40% 

Anos de estudo 8,25 9,56 
 

4,4 6,20 

Saúde auto-avaliada 83,36% 83,17% 
 

77,23% 75,05% 

Presença de doença crônica 33,95% 34,72% 
 

31,27% 29,30% 
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 As variáveis dependentes estão descritas na tabela 4 abaixo. A variável N-

consultas traz a informação de quantas vezes o indivíduo se consultou no ano, dado 

este que será utilizado nas regressões, a variável consultas será incluída apenas 

quando utilizarmos o modelo probit. Para internações o exercício é análogo ao 

supracitado, a variável N-internações traz a quantidade de dias de internações, e assim 

será incluída na regressão. 

 

Tabela 4 – Número médio, Variáveis Dependentes 

 
Com Plano de Saúde 

 
Sem Plano de Saúde 

 
1998 2008 

 
1998 2008 

N-Consultas 3.2 3.7 
 

1.8 2.5 

N-Internações 0.1 0.1 
 

0.9 0.1 

Fonte: PNAD 1998 e 2008 

 

3.2  Abordagem Estatística 

 

A metodologia será utilizada para verificar se a chamada “lei dos planos de 

saúde” (Lei 9656/98) aumentou o risco moral dos beneficiários de planos de saúde. O 

método econométrico a ser utilizado será o de diferenças em diferenças, pois ele reflete 

o efeito de um evento exógeno sobre um experimento natural. Estipularemos um grupo 

de controle e um grupo de tratamento (descritos da tabela 5 abaixo), os indivíduos que 

não foram afetados com a mudança da lei, que no caso do estudo serão os indivíduos 

que não possuem plano de saúde, irão compor o grupo de controle. Já os indivíduos 

que possuem planos de saúde irão compor o grupo de tratamento, dado estes que 

serão o foco do estudo e, portanto passíveis de alteração de demanda com a mudança 

de lei que regulamenta os planos de saúde individuais.  
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Tabela 5 – Definições dos Grupos de Controle e Tratamento 

  PNAD 1998 PNAD 2008 Diferenças 

Controle 
Indivíduos que não possuíam 

plano de saúde 
Indivíduos que não 

possuem plano de saúde 
   

Tratamento 
Indivíduos que possuíam 

plano de saúde 
Indivíduos que possuem 

plano de saúde 
       

Diferenças              

                                                                                              Fonte: Centro de Políticas Sociais, EPGE –FG 

 

 

3.4. Forma Funcional 

 

Y será a variável dependente a ser estimada, composta pela demanda por 

serviços médicos: consultas e internação no período t, t=0 para 1998 período que 

antecede a criação da lei e t=1 para 2008 período após a implementação e entrada em 

vigor da lei. A forma funcional do estimador de diferenças em diferenças será composta 

da seguinte maneira: 

                      

 

Ao adicionar controles obteremos a seguinte equação: 

 

                        

 

3.3 Descrição das Variáveis 

 

A base utilizada neste estudo será a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) dos anos de 1998 e 2008, a pesquisa foi elaborada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e ambos possuem o suplemento de saúde, 

com informações relevantes para análise de características do setor no Brasil.  

Dado que a análise busca identificar se houve alteração no risco moral na 

comparação entre os anos de 1998 e 2008 (pré e pós a lei dos planos de saúde) 
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utilizaremos adicionalmente a variável que determina quem paga o plano de saúde e 

assim definiremos se o objeto em estudo é um plano corporativo ou individual. Os 

planos corporativos são adquiridos através da apólice de seguro da empresa, tanto faz 

se é o empregador ou o empregado que paga. Já os planos individuais são adquiridos 

espontaneamente pelo indivíduo.  

 

As regressões serão compostas pelas seguintes variáveis: 

Variáveis dependentes: 

Número médio de consultas médicas nos últimos doze meses 

Número médio de dias de internação hospitalar nos últimos doze meses 

 

Variáveis independentes: 

Tabela 6. Hipóteses sobre o sinal esperado dos coeficientes estimados 

 
Coeficiente 

 
Consultas Internações 

Possui plano de saúde > 0 > ou < 0 

Quem paga o plano de saúde < 0 < 0 

Co-participação < 0 > ou < 0 

Fonte: PNAD 1998 e 2008 

 

Possui plano de saúde. O fato de possuir planos de saúde deve exercer um efeito 

positivo sobre as variáveis dependentes, dado que o fato de possuir plano da maior 

acesso aos serviços de saúde. 

 

Quem paga o plano de saúde. Aqui teremos uma variável dummy, 1 para plano 

corporativo e 0 para plano individual. Assim a variável deve exercer efeito negativo 

sobre as dependentes, dado que planos de saúde corporativos o uso é “diluído” entre 

os segurados. Além disso, quem procura um plano de saúde por conta própria espera 

utilizá-lo mais, por isso dá mais valor ao adquiri-lo do próprio bolso.  
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Co-participação. Variável dummy, 1 para possui co-participação no plano de saúde e 0 

para não possui. Assim o efeito esperado é negativo, pois a co-participação é um fator 

moderador no consumo dos serviços de saúde. 

 

Variáveis de controle: 

Tabela 7. Hipóteses sobre o sinal esperado dos coeficientes estimados 

 
Coeficiente 

 
Consultas Internações 

Área de Residência > 0 > 0 

Renda familiar per capita > ou < 0 > ou < 0 

Gênero > 0 > 0 

Idade > ou < 0 > ou < 0 

Idade ao quadrado > ou < 0 > ou < 0 

Raça > ou < 0 > ou < 0 

Anos de estudo > 0 < 0 

Saúde auto-avaliada > 0 > 0 

Presença de doença crônica > 0 > 0 

Fonte: PNAD 1998 e 2008 

Área de residência. Quanto menor a densidade populacional menos serviços de saúde 

consumidos, devido à dificuldade de acesso e escassez de recursos de locais mais 

remotos. 1 para regiões urbanas e 0 para rurais. 

 

Renda familiar per capita. A variável pode refletir tanto positivamente quanto 

negativamente sobre as dependentes. Positivamente se levarmos em consideração que 

quanto maior a renda, maior a chance de ter plano de saúde, e assim, dado que 

consumir os serviços tem custo marginal zero, tem incentivos para consumir mais. Por 

outro lado, pode ser negativamente influenciado, pois quanto maior a renda maior o 

custo de oportunidade (custo do tempo) de consumir os serviços. 

 

Gênero. A literatura sugere que mulheres utilizam mais serviços de saúde que os 

homens, devido a características próprias fisiológicas como partos, exames 

ginecológicos periódicos, etc. Assumimos mulher 1 e homem 0.  
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Idade e Idade ao quadrado. De acordo com Stancioli (2002) a variável idade não 

influencia as variáveis dependentes linearmente, espera-se que ela tenha o 

comportamento de uma parábola. No início da vida normalmente o indivíduo demanda 

mais serviços de saúde e vai caindo ao longo dos anos, depois, ao atingir a 3ª idade a 

demanda volta a subir até o final da vida. Assim, para analisá-la devemos incluir duas 

variáveis, uma linear e outra quadrática. 

Raça. Indeterminado. 1 para branco e 0 para não branco. 

 

Anos de estudo. Da mesma forma que a variável idade, de acordo com Stancioli (2002) 

anos de estudo também não exerce efeito linear sobre a demanda por serviços de 

saúde. Adicionalmente, a escolaridade exerce efeitos diferentes sobre as variáveis 

dependentes, sobre a demanda por consultas: cresce proporcionalmente em relação ao 

nível de escolaridade, já para a demanda por internações: diminui com o nível de 

escolaridade. 

 

Saúde auto-avaliada. Esta variável foi transformada em uma dummy, 0 para quem 

considera a saúde auto-avaliada ótima ou boa e 1 para quem a considera regular, ruim 

ou péssima. Sendo assim, é esperado que a saúde auto-avaliada interfira de forma 

positiva sobre as variáveis dependentes, dado que quanto pior o indivíduo considera 

seu estado de saúde, mais ele demandará dos serviços como consultas e internação. 

 

Presença de doença crônica. Esta variável também foi transformada em uma dummy, 

caso o indivíduo tenha alguma das doenças listadas como: cirrose, doença de coluna, 

artrite, câncer, diabetes, bronquite, hipertensão, doença do coração, insuficiência renal 

crônica, depressão, tuberculose e tendinite, será 1, caso contrário 0. Assim, do mesmo 

modo que acima, é esperado que a presença de doença crônica irá interferir de forma 

positiva sobre as variáveis dependentes. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1  Regressões  

 

Primeiramente faremos as regressões para verificar a probabilidade de os 

indivíduos realizarem consultas e/ou internações com e sem controles por probit. 

Posteriormente, faremos as regressões para quantidade de consultas e dias de 

internação com e sem controles com o método dos mínimos quadrados ordinários 

(MQO).  

 

4.1.1. Consulta Médica Realizada 

 

Os modelos probit terão interpretação similar às regressões estimadas por MQO, 

no entanto, elas indicam a probabilidade de tal evento ocorrer. No exemplo do estudo, 

significará a probabilidade de ocorrerem consultas médicas e internações hospitalares. 

Como os coeficientes do modelo probit são de difícil interpretação, as análises sobre os 

impactos das variáveis independentes serão realizadas considerando os efeitos 

marginais médios de cada variável explicativa, descritas nas tabelas subsequentes.  

Na tabela 8 podemos observar os resultados gerados pelo modelo probit e em 

seguida na tabela 9 o efeito marginal médio que cada variável exerce sobre a variável 

dependente. Ao analisar o efeito marginal médio da interação tT sobre Y, constatamos 

que ela será de, aproximadamente, -2,5% para o modelo sem controles e de, 

aproximadamente, -2,8% para o modelo com controles, independente do tipo de plano 

de saúde. Ou seja, após a implementação da lei a probabilidade de realização de uma 

consulta médica diminuiu. 

 Ao analisarmos a variável que representa o tempo (t), podemos inferir que ao 

longo dos anos a probabilidade de realizar uma consulta aumenta, aproximadamente, 

12.5% para a regressão sem controles e 13.4% para a que incluir os controles. 
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No entanto, o resultado mais interessante apresentado pelo modelo é o grande 

efeito marginal que a variável plano exerce sobre a realização de consultas. 

O fato de o indivíduo possuir plano de saúde representa uma probabilidade de, 

aproximadamente, 21% de realizar uma consulta. Outro fato interessante a ser 

observado é que, caso este plano seja individual, a probabilidade é ainda maior, 

aproximadamente, 26%. Portanto, se o plano de saúde for individual a chance de o 

indivíduo realizar uma consulta é maior do que se este plano for corporativo, que será 

em torno de 21%.  

 

Tabela 8 – Consulta médica realizada 

 
Com Plano 

 
Com Plano Individual 

 
Com Plano Corporativo 

 
(1) (2) 

 
(3) (4) 

 
(5) (6) 

T 0,3283*** 0,3579*** 
 

0,3283*** 0,3636*** 
 

0,3283*** 0,3605*** 

 
(0,0034) (0,0036) 

 
(0,0034) (0,0036) 

 
(0,0034) (0,0036) 

Plano 0,5963*** 0,5863*** 
 

0,7958*** 0,7582*** 
 

0,5597*** 0,6643*** 

 
(0,0052) (0,0056) 

 
(0,1238) (0,0132) 

 
(0,0095) (0,0102) 

tT -0,6389*** -0,0727*** 
 

-0,0620*** -0,1112*** 
 

-0,0555*** -0,0740*** 

 
(0,0073) (0,0076) 

 
(0,0176) (0,0185) 

 
(0,0128) (0,0132) 

Constante 0,0080*** 0,1379*** 
 

0,0080*** 0,1598 
 

0,0080*** 0,1509*** 

 
(0,0025) (0,0071) 

 
(0,0025) (0,0076) 

 
(0,0025) (0,0075) 

Controles Não Sim 
 

Não Sim 
 

Não Sim 

Fonte: PNAD 1998 e 2008 

 

Tabela 9 – Efeito marginal de cada variável sobre a realização de consulta médica 

 
Com Plano 

 
Com Plano Individual 

 
Com Plano Corporativo 

 
(1) (2) 

 
(3) (4) 

 
(5) (6) 

T 12,43% 13,38%  12,75% 14,01%  12,74% 13,88% 

Plano 21,04% 20,35%  26,39% 24,97%  19,87% 22,66% 

tT -2,44% -2,74%  -2,43% -4,35%  -2,17% -2.88% 

Controles Não Sim 
 

Não Sim 
 

Não Sim 

Fonte: PNAD 1998 e 2008 

 

Na tabela 10 podemos observar os resultados gerados pelo modelo probit para 

planos de saúde com co-participação e em seguida na tabela 11 o efeito marginal 

médio que cada variável exerce sobre a variável dependente. Neste caso observamos 
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que a co-participação exerce fator determinante para moderar o consumo dos serviços 

de saúde, em todos os casos a probabilidade de realização de consulta médica foi 

menor.  

A interação tT, que expressa a probabilidade de realização de uma consulta 

médica através da diferença entre os anos, foi muito próxima de zero e estatisticamente 

insignificante, portanto, a implementação da lei dos planos de saúde não resultou em 

alteração no risco moral neste caso.   

Ao analisarmos a variável que representa o tempo (t), podemos inferir que com o 

passar dos períodos a probabilidade de realizar uma consulta também aumenta, mas 

aumenta menos do que no exemplo sem co-participação. O efeito marginal médio sobre 

Y será de, aproximadamente, 7%. 

Adicionalmente, ao analisar a variável plano, constatamos que ela não foi 

estatisticamente significante e, portanto, o fato de possuir plano de saúde não 

aumentou a probabilidade de realizar uma consulta médica. Este resultado evidencia o 

fato de que a co-participação é um fator moderador do uso. No entanto, a probabilidade 

marginal de realizar uma consulta foi maior (e estatisticamente significante) nos planos 

de saúde corporativos (~3.5% - na regressão sem controles).  

 

Tabela 10 – Consulta médica realizada, planos de saúde com co-participação 

 

Com Plano   Com Plano Individual   Com Plano Corporativo 

  (7) (8)   (9) (10)   (11) (12) 

T 0,2501*** 0,2529*** 
 

0,2778*** 0,2475*** 
 

0,2694*** 0,2503*** 

 
(0,0012) (0,1220) 

 
(0,0199) (0,0212) 

 
(0,0145) (0,0153) 

Plano 0,0122 -0,0020 
 

-0,1224 -0,1024*** 
 

0,1191*** 0,0557** 

 
(0,0171) (0,0179) 

 
(0,0325) (0,0344) 

 
(0,0208) (0,0215) 

tT 0,0295 0,0173 
 

0,0149 0,0028 
 

-0,0022 0,0184 

 
(0,0027) (0,0237) 

 
(0,0420) (0,4439) 

 
(0,0276) (0,0286) 

Constante 0,6523*** 0,7558 
 

0,8242*** 1,1094*** 
 

0,5358*** -0,0116 

 
(0,0082) (0,0440) 

 
(0,0133) (0,0657) 

 
(0,0106) (0,0634) 

Controles Não Sim 
 

Não Sim 
 

Não Sim 

Fonte: PNAD 1998 e 2008 
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Tabela 11 – Efeito marginal de cada variável sobre a realização de consulta médica, planos com co-

participação 

 

Com Plano   Com Plano Individual   Com Plano Corporativo 

  (7) (8)   (9) (10)   (11) (12) 

T 7,32% 6,93%  7,14% 5,69%  8,37% 7,42% 

Plano 0,35% -0,05%  -3,21% -2,40%  3,58% 1,61% 

tT 0,85% 0,46%  0,37% 0,06%  -0,06% 0,53% 

Controles Não Sim 
 

Não Sim 
 

Não Sim 

Fonte: PNAD 1998 e 2008 

 

4.1.2. Internação Hospitalar Realizada 

 

Na tabela 12 podemos observar os coeficientes do modelo probit e na tabela 13 

efeitos marginais que as variáveis independentes exercem sobre a internação 

hospitalar.  

De acordo com os modelos estimados, aqui também não foi verificada alteração 

no comportamento moral após a implementação da lei dos planos de saúde, pois os 

resultados foram não significantes.  

Ao analisarmos a variável que representa o tempo (t), ela também exerce efeito 

positivo sobre a internação hospitalar do indivíduo, mas ela é menor que 1% em todos 

os casos e também foi estatisticamente insignificante em todos os casos se 

considerarmos 5% de confiança.  

Já para as variáveis que analisam o fato de obter um plano de saúde, foi 

significante em todos os casos. Para os modelos sem controles, possuir qualquer plano 

de saúde aumenta a probabilidade de ser internado em, aproximadamente, 1,4%, no 

entanto, no caso de planos individuais essa probabilidade aumenta para 4,2%, 

comparado à, aproximadamente, 1% nos planos corporativos. Este resultado evidencia 

novamente o efeito encontrado de que: um beneficiário de plano de saúde individual 

pode demandar mais serviços médicos que os beneficiários de planos corporativos. 
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 Tabela 12 – Internação hospitalar realizada 

 

Com Plano   Com Plano Individual   Com Plano Corporativo 

  (13) (14)   (15) (16)   (17) (18) 

T 0,0067 0,0054 
 

0,0067 0,0094* 
 

0,0067 0,0097* 

 
(0,0052) (0,0055) 

 
(0,0052) (0,0055) 

 
(0,0052) (0,0055) 

Plano 0,1040*** 0,1335*** 
 

0,2683*** 0,2494*** 
 

0,0677*** 0,1579*** 

 
(0,0073) (0,0080) 

 
(0,0149) (0,0158) 

 
(0,0134) (0,0144) 

tT 0,0048 0,0043 
 

-0,0491** -0,0692*** 
 

-0,0047 -0,0059 

 
(0,1000) (0,0103) 

 
(0,0204) (0,0210) 

 
(0,0175) (0,0180) 

Constante -1,5080*** -1,2763*** 
 

-1,5079 -1,2597*** 
 

-1,5079*** -1,2691*** 

 
(0,0038) (0,0100) 

 
(0,0038) (0,0109) 

 
(0,0038) (0,0108) 

Controles Não Sim 
 

Não Sim 
 

Não Sim 

Fonte: PNAD 1998 e 2008 

 
Tabela 13 – Efeito marginal de cada variável sobre a realização de internação hospitalar 

 

Com Plano   Com Plano Individual   Com Plano Corporativo 

  (13) (14)   (15) (16)   (17) (18) 

T 0,90% 0,06%  0,08% 0,10%  0,09% 0,11% 

Plano 1,44% 1,69%  4,19% 3,47%  0,91% 2,03% 

tT 0,06% 0,05%  0,62% -0,77%  -0,06% -0,07% 

Controles Não Sim 
 

Não Sim 
 

Não Sim 

Fonte: PNAD 1998 e 2008 

 

Na tabela 14 podemos observar os coeficientes do modelo probit e na tabela 15 

efeitos marginais que as variáveis independentes exercem sobre a internação 

hospitalar.  

Ao analisarmos a variável que representa a interação verificamos que somente 

para os planos individuais com co-participação os valores foram estatisticamente 

significantes, e contribuíram positivamente para a probabilidade de internação 

hospitalar, ou seja, este foi o único dos casos estudados que a implementação da lei 

dos planos de saúde elevou o risco moral no consumo dessa categoria de serviços 

médicos.  

Ao analisarmos a variável que representa o tempo (t), não podemos inferir que 

com o passar do tempo a probabilidade de realizar uma consulta aumenta. No caso dos 
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planos corporativos elas foram não significantes e para os outros segmentos 

contribuíram com diminuição na probabilidade de internação, sendo que para planos 

individuais o impacto foi mais negativo.  

Por último, podemos inferir que a variável plano só contribuiu de forma positiva e 

significativa no caso dos planos corporativos, ou seja, o fato de possuir um plano 

corporativo aumenta a probabilidade de internação hospitalar.  

 

 Tabela 14 – Internação realizada, planos de saúde com co-participação 

 

Com Plano   Com Plano Individual   Com Plano Corporativo 

  (19) (20)   (21) (22)   (23) (24) 

T -0,4174*** -0,0415*** 
 

-0,6747*** -0,0939*** 
 

0,0094 0,0103 

 
(0,0149) (0,0155) 

 
(0,0225) (0,0235) 

 
(0,0203) (0,0212) 

Plano 0,0513** 0,0353 
 

-0,0278 -0,0547 
 

0,1455*** 0,1053*** 

 
(0,0220) (0,0228) 

 
(0,0398) (0,0413) 

 
(0,0278) (0,0287) 

tT 0,0398 0,0303 
 

0,0984*** 0,1043** 
 

-0,0357 -0,0290 

 
(0,0284) (0,0293) 

 
(0,0495) (0,0512) 

 
(0,0360) (0,0370) 

Constante -1,3663 -0,9112*** 
 

-1,2355*** -0,7389*** 
 

-1,4862*** -1,0676*** 

 
(0,0108) (0,0486) 

 
(0,0156) (0,0681) 

 
(0,0154) (0,0831) 

Controles Não Sim 
 

Não Sim 
 

Não Sim 

Fonte: PNAD 1998 e 2008 

 

Tabela 15 – Efeito marginal de cada variável sobre a realização de internação hospitalar, planos com co-

participação 

 

Com Plano   Com Plano Individual   Com Plano Corporativo 

  (19) (20)   (21) (22)   (23) (24) 

T -0,65% -0,60%  -1,22% -1,57%  0,13% 0,13% 

Plano 0,81% 0,51%  -0,49% -0,89%  2,14% 1,41% 

tT 0,63% 0,44%  1,84% 1,81%  0,50% -0,37% 

Controles Não Sim 
 

Não Sim 
 

Não Sim 

Fonte: PNAD 1998 e 2008 

4.1.3. Número de Consultas  

 

Na tabela 16 podemos observar que, os indivíduos que não possuíam plano de 

saúde em 1998 realizaram 1,8 consultas para a estimação sem controles e 2,77 com 
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controles. Os indivíduos que possuíam plano de saúde realizaram em 1998, 

aproximadamente, 3,2 consultas no ano, na estimação sem controles, e 4 consultas 

para a regressão com controles.  

Este resultado era esperado, dado que, não possuir plano de saúde é um fator 

limitador ao acesso dos serviços, portanto caso o indivíduo possua plano de saúde era 

esperado que realizasse mais consultas, além disso, também era esperado que a 

variável t fosse positiva, refletindo maior uso dos serviços de saúde ao longo do tempo, 

dado que com o desenvolvimento do país e adoção de novas tecnologias aumentam o 

gasto com serviços de saúde.  

Adicionalmente, observamos a mesma tendência para planos individuais e 

corporativos descritos na tabela abaixo, sendo que para os planos de saúde individuais 

a magnitude do coeficiente é maior, evidenciando a teoria de que essa modalidade de 

plano tem mais demanda pelos serviços de saúde que as demais. 

Por outro lado, era esperado que o coeficiente tT que representa a interação 

entre os anos e a posse de plano de saúde fosse positivo, caso a mudança na lei que 

reajusta os planos de saúde individuais resultasse em aumento do risco moral, o que 

não ocorreu para ambos os tipos de planos de saúde, a variável não só foi negativa, 

como também significativa, assim como o resultado encontrado por Godoy, Neto e 

Barros (2009). 

Tabela 16 – Número de Consultas, coeficientes das regressões por tipo de plano de saúde 

 

Com Plano   Com Plano Individual   Com Plano Corporativo 

  (25) (26)   (27) (28)   (29) (30) 

T 0,6841*** 0,6609*** 
 

0.6841*** 0,6817*** 
 

0.6841*** 0,6550*** 

 
(0,0117) (0,1139) 

 
(0.0113) (0,1141) 

 
(0.0111) (0,0110) 

Plano 1,3768*** 1,2782*** 
 

2.2639*** 1,9219*** 
 

1.0387*** 1,1736*** 

 
(0,0172) (0,0173) 

 
(0.0370) (0,0369) 

 
(0.0296) (0,0295) 

tT -0,1235*** -0,1485*** 
 

-0.1646*** -0,2523*** 
 

-0.0684*** -0,1113*** 

 
(0,0236) (0,0228) 

 
(0.0504) (0,0490) 

 
(0.0388) (0,0375) 

Constante 1,8078*** 2,7719*** 
 

1.8078*** 2,6889*** 
 

1.8078*** 2,6480*** 

 
(0,0085) (0,0220) 

 
(0.0082) (0,0228) 

 
(0.0081) (0,0224) 

Controles Não Sim 
 

Não Sim 
 

Não Sim 

Fonte: PNAD 1998 e 2008 
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Ao analisar os indivíduos cujos planos de saúde tinham co-participação, fator 

limitador do uso, podemos observar que a variável plano teve coeficiente muito próximo 

de zero, sendo que, apenas os planos corporativos sem controles tiveram resultado 

positivo e significante. Estes resultados eram esperados dado que a co-participação é 

um fator limitador do acesso e, portanto, o fato de possuir plano de saúde não altera a 

demanda pelos serviços de saúde. 

No caso dos planos de saúde com co-participação, diferentemente que acima, 

observamos que a variável tT que representa a interação foi insignificante, ou seja, zero 

ou muito próximo de zero (no único caso significante). Assim, podemos inferir que a 

mudança na regulação de preços nos planos de saúde individuais, não alterou o risco 

moral na demanda por serviços médicos.   

 

Tabela 17 – Número de consultas, coeficientes da regressão por tipo de plano de saúde com co-

participação 

 
Com Plano   Com Plano Individual   Com Plano Corporativo 

 
(31) (32)   (33) (34)   (35) (36) 

T 0,4930*** 0,4289*** 
 

0,5872*** 0,3676*** 
 

0,5833*** 0,4326*** 

 
(0,4360) (0,0430) 

 
(0,0800) (0,0829) 

 
(0,0506) (0,0501) 

Plano -0,1109* -0,1747*** 
 

-0,2156 -0,1305 
 

0,2020*** -0,0590 

 
(0,6677) (0,0636) 

 
(0,1421) (0,1417) 

 
(0,0732) (0,7000) 

tT 0,1499* 0,0989*** 
 

-0,1403 -0,1369 
 

0,0784 0,1342 

 
(0,8565) (0,0817) 

 
(0,1772) (0,1768) 

 
(0,0943) (0,0902) 

Constante 3,3574*** 5,5977*** 
 

4,1058*** 4,1226*** 
 

2,7917*** 3,4721*** 

 
(0,3209) (0,1397) 

 
(0,05663) (0,2359) 

 
(0,0383) (0,2027) 

Controles Não Sim 
 

Não Sim 
 

Não Sim 

Fonte: PNAD 1998 e 2008 

4.1.4. Dias de Internação 

 

Para o caso de dias de internação, tanto nos planos com co-participação ou sem, 

a variável que traz a interação tT, foi insignificante, ou muito próximo de zero, como 

esperado. Ou seja, não houve impacto da lei do reajuste dos planos individuais no risco 
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moral para utilização de serviços de saúde. Adicionalmente, a variável plano foi positiva 

e significativa para planos sem co-participação evidenciando a fator maior acesso ao 

serviços observados nos resultado supracitados e para as regressões com co-

particpação foi zero ou muito próximo de zero, reafirmando o resultado esperado de 

que a co-participação limita o acesso ao serviços de saúde, inclusive no caso de 

internações.  

 

Tabela 18 – Dias de internação, coeficientes das regressões por tipo de plano de saúde  

 
Com Plano 

 
Com Plano Individual 

 
Com Plano Corporativo 

 
(37) (38) 

 
(39) (40) 

 
(41) (42) 

T 0,0073*** 0,0062*** 
 

0,0073*** 0,0082*** 
 

0,0073*** 0,0075*** 

 
(0,0014) (0,0014) 

 
(0,0014) (0,0115) 

 
(0,0014) (0,0015) 

Plano 0,1348*** 0,0201*** 
 

0,0569*** 0,0502*** 
 

0,0045 0,0221*** 

 
(0,0020) (0,0022) 

 
(0,0046) (0,0048) 

 
(0,0037) (0,0039) 

tT 0,0008 0,0020 
 

-0,0111 -0,0114*** 
 

0,0002 0,0029* 

 
(0,0028) (0,0028) 

 
(0,0063) (0,0064) 

 
(0,0047) (0,0050) 

Constante 0,0913*** 0,2025*** 
 

0,0914*** 0,1995*** 
 

0,0914*** 0,1969*** 

 
(0,0010) (0,0027) 

 
(0,0010) (0,0030) 

 
(0,0010) (0,0030) 

Controles Não Sim 
 

Não Sim 
 

Não Sim 

Fonte: PNAD 1998 e 2008 

 

Tabela 19 – Dias de internação, coeficientes das regressões por tipo de plano de saúde com co-

participação 

 
Com Plano   Com Plano Individual   Com Plano Corporativo 

 
(43) (44)   (45) (46)   (47) (48) 

                  

T -0,0027 -0,0057 
 

-0,0079 -0,0142* 
 

0,0085 0,0023 

 
(0,0044) (0,0046) 

 
(0,0077) (0,0081) 

 
(0,0054) (0,0057) 

Plano 0,0176*** 0,0153** 
 

0,0145 0,0077 
 

0,0324*** 0,0241*** 

 
(0,0067) (0,0068) 

 
(0,0136) (0,0138) 

 
(0,0078) (0,0079) 

tT 0,0060 0,0024 
 

0,0076 0,0045 
 

-0,0066 -0,0046 

 
(0,0087) (0,0088) 

 
(0,0170) (0,0172) 

 
(0,0100) (0,0102) 

Constante 0,1134*** 0,3354*** 
 

0,1460 0,3954*** 
 

0,0870*** 0,3172*** 

 
(0,0032) (0,0150) 

 
(0,0054) (0,0242) 

 
(0,0040) (0,0229) 

Controles Não Sim 
 

Não Sim 
 

Não Sim 

Fonte: PNAD 1998 e 200 
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5. CONCLUSÃO 

 

 O objetivo deste trabalho foi: identificar comportamentos de consumo de 

serviços médicos, pré e pós-mudança na regulamentação dos reajustes dos planos de 

saúde individuais, no Brasil.  

 Ao analisar a probabilidade de realizar uma consulta médica, observamos que, 

de modo geral, o tempo aumentou a chance de se realizar uma consulta, no entanto, 

este fato não deve ser encarado como um aumento no risco moral, pois ele foi 

disseminado em todos os eventos e é um reflexo do desenvolvimento do país. O 

aumento da renda da população exerce efeito positivo, tanto pelo lado da aquisição de 

planos de saúde, tanto quanto pelo maior acesso à informação, que leva à maior 

demanda por serviços médicos.  

 Os beneficiários de plano de saúde individuais, que não possuem co-

participação, têm maior probabilidade do que os corporativos de realizar tanto consultas 

médicas, quanto serem internados em hospitais. No entanto, o contrário ocorre nos 

planos de saúde com co-participação, os beneficiários de planos corporativos tem maior 

probabilidade de realizarem consultas médicas e/ou serem internados em hospitais. 

Este evento pode ser explicado pelo maior número de planos de saúde corporativos co-

participados, do que individuais e pelo fato que nos planos individuais o beneficiário 

escolhe se ele quer com co-participação ou sem, caso ele escolha, já está implícito que 

tem a intenção de utilizar menos, no caso dos corporativos a empresa que escolhe. 

Com relação à quantidade de consultas médicas nos planos de saúde, sem co-

participação, os indivíduos que possuíam plano de saúde em 1998 realizaram 1,4 

consultas a mais para a estimação sem controles e 1,2 com controles. Não possuir 

plano de saúde é um fator limitador ao acesso dos serviços, portanto era esperado que 

mais consultas fossem realizadas. A mesma tendência foi observada para planos de 

saúde individuais e corporativos, sendo que para os planos de saúde individuais a 

magnitude do coeficiente foi maior, evidenciando a teoria de que: essa modalidade de 

plano tem mais demanda pelos serviços de saúde que as demais. 
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O coeficiente que representa a interação entre os anos e a posse de plano de 

saúde foi negativo e significativo, ou seja, a mudança na lei que reajusta os planos de 

saúde individuais não resultou em aumento do risco moral e sim na diminuição do 

mesmo nesta modalidade. 

Por outro lado, nos planos de saúde com co-participação, a mudança na 

regulamentação de preços nos planos de saúde individuais não teve efeito sobre o risco 

moral na demanda por serviços médicos e o fato de possuir plano também teve efeito 

nulo sobre o número de consultas, assim como esperado, dado que a co-participação é 

um fator limitador do acesso. 

Para o caso de dias de internação, também não houve impacto da lei do reajuste 

dos planos individuais no risco moral, tanto nos planos com co-participação ou sem. 

Adicionalmente, o fato de possuir plano de saúde exerceu efeito positivo sobre o 

número de dias de internação nos planos de saúde sem co-participação e zero para 

planos de saúde co-participados, reafirmando o resultado esperado de que a co-

participação limita o acesso ao serviços de saúde, inclusive no caso de internações.  

Em suma, a mudança na regulamentação do reajuste dos planos de saúde 

individuais não aumentou o risco moral na demanda pelos serviços médicos, tanto 

consultas como internações. Os aumentos no consumo de serviços médicos estão mais 

relacionados com o desenvolvimento do país e crescimento de renda da população do 

que com oportunismos gerados pela lei. No entanto, a modalidade individual de planos 

de saúde esta cada vez mais escassa no mercado e foi constatado que ela é mais 

onerosa. Estudos complementares podem ser elaborados com as próximas PNADs 

tanto para observar o risco moral, tanto quanto comportamentos de consumo médicos 

em geral. Além disso, a provável queda no crescimento na renda dos brasileiros nos 

próximos anos deverá exercer um efeito interessante para estudo no mercado de saúde 

suplementar. 
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