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RESUMO 

O presente estudo busca analisar o perfil do Gasto Hospitalar do SUS com 
AIH’s, no município de Juiz de Fora/MG, no período de Janeiro de 1992 
(quando os dados passam a ser disponibilizados mensalmente) a Abril de 1999 
(último dado disponível à época da estruturação do trabalho), incorporando 
como fatores condicionantes, o Volume de Internações registrado no período e 
o Gasto Médio Global apurado no sistema. A análise pretende ainda 
contextualizar a questão do Gasto Hospitalar do SUS com AIH’s em função das 
alterações registradas na legislação pertinente, juntamente com a evolução do 
município na escala hierárquica de gestão dos serviços de saúde, até o 
alcance da gestão semiplena, em Agosto de 1995 ( com efeito financeiro a 
partir do mês subseqüente) e posteriormente, da gestão plena, em Junho de 
1998. Sob este aspecto, busca-se testar a hipótese de que o alcance da gestão 
semiplena tenha impactado, de forma positiva (através da estabilização e/ou 
redução nos quantitativos globais apurados) a administração do Volume de 
Internações e do Gasto Hospitalar do SUS com AIH’s, no município. 

Em termos mais específicos, ao longo da análise empreendida se propõe ainda 
a identificação das morbidades (conforme padronização estabelecida pelas 9ª 
e 10ª Revisões da CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS – CID 9 
e CID 1, elaborada pela Organização Mundial de Saúde) mais significativas na 
composição do Volume de Internações, Gasto Hospitalar do SUS com AIH’s e 
Média de Permanência hospitalar. Busca-se ainda avaliar o comportamento 
assumido por tais morbidades, a partir da implantação da gestão semiplena. 

Conclusivamente, propõe-se ainda a construção de modelo estatístico de 
ajuste e previsão que permita identificar o grau de relacionamento (ajuste) 
entre o Gasto Médio Global de todo o sistema e o Gasto Médio de cada uma 
das morbidades anteriormente mencionadas. 
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