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RESUMO 
 

Análise dos Custos de Partos de Uma Operadora de Planos de Saúde 
Utilizando GAMLSS 

 

Este trabalho apresenta um estudo sobre os custos de partos de uma operadora de 
planos de saúde de Curitiba. Os dados analisados são referentes aos partos 
ocorridos durante o ano de 2013 e cobertos pela operadora. Inicialmente foi feita 
uma análise descritiva dos dados para verificação da distribuição dos custos na 
sequência foram ajustados modelos de regressão considerando covariáveis como 
hospital, tipo de parto e o médico responsável pelo parto como efeito aleatório, uma 
vez que um dos principais objetivos é avaliar a contribuição dos médicos 
credenciados para o custo do parto. Primeiramente foram ajustados Modelos 
Lineares e Lineares  Generalizados Mistos e, em seguida, Modelos Aditivos 
Generalizados para Locação, Escala e Forma por serem mais flexíveis, permitindo 
analisar tanto o efeito das variáveis na média quanto na dispersão. Foram 
verificados bons ajustes com as distribuições Exponencial Potência de Box-Cox e T-
Student Assimétrica, sendo identificados efeitos significativos de hospital, médico e 
tipo de acomodação no custo médio de parto e de hospital e médico na dispersão. 
Entretanto, a variável risco associado à idade não foi significativa, indicando que a 
idade da gestante não interfere no custo final do parto. Com relação ao efeito dos 
médicos, foi possível ordená-los segundo suas contribuições para o custo médio de 
parto e a partir disto verificar que o valor médio pode variar consideravelmente de 
acordo com o médico que realiza o parto. Além disso, o presente trabalho possibilita 
desenvolver um mecanismo de direcionamento contribuindo com a gestão dos 
custos da empresa. 

 

Palavras-chave: Custos de Parto. Efeitos aleatórios. Modelos Aditivos 

Generalizados para Locação, Escala e Forma. Planos de Saúde.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Plano privado de Assistência à saúde é definido pela Lei 9.656, de 3 de junho 

de 1998 como: “prestação continuada de serviços ou cobertura de custos 

assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a 

finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de 

acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde.” (BRASIL. Lei n° 

9.656, 1998, art. 1) 

Os cidadãos brasileiros, em busca de acesso aos serviços de saúde e diante 

da ausência de condições do Estado em disponibilizá-los, cada vez mais têm 

recorrido aos planos de assistência médica particular. Dados da Agência Nacional 

de Saúde (ANS) indicam isso, sendo que nos últimos dez anos, no Brasil, o número 

de beneficiários cresceu cerca de 49%. Entretanto, a quantidade de operadoras 

ativas com beneficiários decresceu 28% no mesmo período, restando, em 2013, 

1268 operadoras ativas (ANS, 2013). Paralelamente a este movimento do mercado, 

as despesas assistenciais têm aumentado cada vez mais, o que impacta 

diretamente no valor de venda repassado aos beneficiários.  

A incorporação de novas tecnologias e o envelhecimento da população 

ajudam a explicar porque os custos com saúde aumentam acima da inflação geral 

(KAISER FOUNDATION, 2012; CECHIN et al, 2008).  A principal fonte geradora de 

custo das operadoras de saúde são as internações hospitalares, que contemplam 

custos inerentes a materiais, medicamentos, honorários médicos, acomodação e 

exames, dentre outros. As internações correspondem a cerca de 62% dos gastos 

das operadoras, segundo dados do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar 

(IESS). No período de julho/10 a junho/11 o Índice de Variação do Custo Médico 

Hospitalar, medido pelo IESS (VCMH/IESS), atingiu o ápice da série histórica 

(16,6%). 

Um dos procedimentos que demandam internação, produzindo 

consequentemente, elevados custos, é o parto. Os custos inerentes aos partos 

apresentam alta variabilidade associada, uma vez que em diversos casos os recém-

nascidos precisam de internações de longa duração gerando, consequentemente, 

altos custos para as operadoras. Um dos fatores que implicam em risco durante a 

internação é o tipo do parto realizado. Estudos indicam que as cesarianas 
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aumentam o risco de hemorragia, infecções em mulheres e problemas respiratórios 

para o bebe. Uma pesquisa divulgada recentemente pela Fundação Oswaldo Cruz, 

aponta que, no Brasil, o índice de cesarianas é de 43%, quase 3 vezes acima dos 

15% recomendados pela OMS, na rede privada o cenário é ainda pior, 80% dos 

partos são cesáreas. Para tentar mudar este cenário, a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), o Ministério da Saúde, o Hospital Israelita Albert Einstein e a 

ONG americana Institute for Healthcare Improvement (IHI) assinaram, no final de 

outubro, um acordo de cooperação técnica visando ampliar a realização de partos 

normais em hospitais privados.  

Neste contexto, o levantamento e análise dos dados referentes a tais 

procedimentos médicos se fazem necessários para as operadoras de planos de 

saúde, pois com base nessas informações torna-se possível identificar fatores 

associados a elevados custos nos partos, servindo como base para redução de 

custos e definição da tabela de preços.  

Com base nos custos de partos, realizados por médicos Ginecologistas e 

Obstetras, durante o ano de 2013 e cobertos por uma operadora de planos de saúde 

situada em Curitiba, propõe-se aqui a análise estatística dos partos, através de 

Modelos Aditivos Generalizados para Locação, Escala e Forma com o objetivo de 

identificar fatores geradores de maiores custos e assim desenvolver um mecanismo 

de direcionamento que contribua com a gestão dos custos da empresa. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 MATERIAL 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado um banco de dados 

disponibilizado por uma operadora de planos de saúde de Curitiba. A base de dados 

e recursos computacionais utilizados são descritos a seguir. 

 

2.1.1 Conjunto de Dados 

 

O banco de dados disponibilizado pela operadora de planos de saúde foi 

elaborado a partir de arquivos eletrônicos enviados pelos prestadores de serviço e 

contém todas as informações registradas nos prontuários médicos. É composto por 

informações referentes aos partos realizados em Curitiba e cobertos pela operadora 

durante o ano de 2013, totalizando 3026 procedimentos. O Quadro1 apresenta a 

descrição das variáveis utilizadas no modelo.  

 

 QUADRO 1 – Relação das variáveis analisadas 

Código Descrição Tipo da variável Categorias 

Parto Tipo de parto realizado Categórica 
Cesariana 

Normal 

Hospital Local de internação Categórica 

S 

B 

F 

G 

N 

C 

Riscoid Risco associado à idade Categórica 
Não 

Sim 

Acomodação Tipo de acomodação Categórica 
Enfermaria 

Apartamento 

Operadora Operadora do usuário Categórica 

D 

P 

A 

Custo Custo do parto Numérica   

 FONTE: A autora (2014) 

 



4 

 
 

Tendo em vista que um dos principais objetivos do trabalho é avaliar a 

contribuição dos médicos para o custo de partos, foram excluídos da base partos 

realizados por médicos com menos de 10 procedimentos no ano, a fim de se obter 

estimativas razoavelmente precisas para o efeito dos médicos. A variável risco 

associado à idade indica as gestantes em idade de risco, ou seja, idade superior à 

35 ou inferior à 16 anos. 

Vale salientar que em alguns casos, a informação do médico que atendeu a 

paciente não está disponível, sendo considerado como responsável o médico que 

coordena o corpo clinico do local de internação. Outra limitação foi quanto aos dias 

de internação da gestante e a ocorrência de UTI. Foram analisados apenas partos 

com tempo de permanência igual ou inferior a três dias e sem a ocorrência de 

internação em UTI, pois entende-se que os partos que divergem destas 

características configuram eventos excepcionais, apresentando alguma 

intercorrência e fugindo, portanto, de um dos objetivos do trabalho: obter um modelo 

exploratório e preditivo para partos sem intercorrências. Aplicadas as restrições, 

restaram 2512 casos para análise.  

 

2.1.2 Recursos Computacionais 

 

Para a análise descritiva e modelagem dos dados foram utilizados os 

softwares R (R Core Team, 2012), pacote GAMLSS (RIGBY e STASINOPOULOS, 

2005) e Microsoft Excel 2010 (MICROSOFT, 2010). 

 

2.2 MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento do trabalho, inicialmente foi realizada a análise 

descritiva dos dados, baseada na construção de tabelas e gráficos, permitindo a 

verificação da distribuição dos dados, uma primeira avaliação das relações entre as 

variáveis e fornecendo indicativos para o modelo a ser ajustado. Na sequência foi 

realizado o ajuste de modelos de regressão considerando distribuição Normal e 

Gama para a resposta. Então, foram utilizados os Modelos Aditivos Generalizados 

para Locação, Escala e Forma (RIGBY e STASINOPOULOS, 2005) por serem 

modelos mais flexíveis, permitindo, por exemplo, analisar variáveis com distribuição 

não pertencente à família exponencial, além de modelar conjuntamente a média e a 
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dispersão da distribuição com base em covariáveis. Este e demais métodos 

estatísticos utilizados neste trabalho são descritos a seguir. 

 

2.2.1 Modelos Aditivos Generalizados para Locação, Escala e Forma 

 

Dados de custos de internações, em geral, apresentam alta variabilidade e 

distribuição fortemente assimétrica, não permitindo, muitas vezes, um ajuste 

satisfatório para Modelos Lineares (CHARMNET et al., 2008) ou Modelos Lineares 

Generalizados (NELDER; WEDDERBURN, 1972). Neste contexto os Modelos 

Generalizados Aditivos para Locação, Escala e Forma (Generalized additive models 

for location, scale and shape - GAMLSS), propostos por Rigby e Stasinopoulos 

(2005) são mais adequados, pois permitem modelar variáveis com outras 

distribuições além daquelas pertencentes à família exponencial, modelar 

conjuntamente diferentes parâmetros da distribuição com base em covariáveis, além 

de incorporar efeitos aleatórios e componentes não paramétricos. Essa classe de 

modelos foi introduzida como uma alternativa às limitações dos Modelos Lineares 

Generalizados e Modelos Aditivos Generalizados (HASTIE; TIBSHIRANI, 1990). 

Em GAMLSS, têm-se diversas distribuições disponíveis para a variável 

resposta, com um, dois, três ou até quatro parâmetros, comtemplando tanto 

distribuições contínuas (Normal, Lognormal, Gama, BoxCox, Exponencial, etc.), 

quanto distribuições discretas (Poisson, Binomial, Beta Binomial, etc.). Todas as 

distribuições disponíveis e funções de ligação padrão dos parâmetros são 

apresentadas na tabela 4.1 de Rigby e Stasinopoulos (2005). Pode-se modelar não 

só a média, mas também parâmetros de dispersão e de forma da distribuição em 

função das variáveis explicativas, incorporando efeitos aleatórios e termos não 

paramétricos. Em algumas situações práticas, podemos modelar até quatro 

parâmetros, aqui denotados como: 𝜇, 𝜎, 𝑣, 𝜏. Os dois primeiros 𝜇 e 𝜎 são usualmente 

caracterizados como parâmetros de locação e escala, enquanto os demais estão 

associados à forma da distribuição (RIGBY E STASINOPOULOS, 2005). 

Um GAMLSS assume 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛 variáveis aleatórias independentes com 

função (densidade) de probabilidade 𝑓(𝑦𝑖|𝜽
𝑖) sendo 𝜽𝑖 = (𝜇𝑖, 𝜎𝑖, 𝑣𝑖 , 𝜏𝑖) um vetor de 𝑝 

parâmetros, relacionados às variáveis explicativas.  Sejam 𝑔𝑘(. ) funções de ligação 

monótonas que relacionam os parâmetros, às partes sistemáticas do modelo. Um 
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GAMLSS fica definido por:  

 

𝑔1 (𝜇) = 𝜂1 = 𝑿1𝛽1 + ∑ 𝒁𝑗1𝛾𝑗1

𝑗1

𝑗=1

 

𝑔2(𝜎) = 𝜂2 = 𝑿2𝛽2 + ∑ 𝒁𝑗2𝛾𝑗2

𝑗2

𝑗=1

                                            (1.1) 

𝑔3(𝑣) = 𝜂3 = 𝑿3𝛽3 + ∑ 𝒁𝑗3𝛾𝑗3

𝑗3

𝑗=1

 

𝑔4(𝜏) = 𝜂4 = 𝑿4𝛽4 + ∑ 𝒁𝑗4𝛾𝑗4

𝑗4

𝑗=1

 

 

sendo: 

 𝜇, 𝜎, 𝑣, 𝜏: vetores de tamanho n; 

 𝛽𝑘
′ = (𝛽1𝑘, 𝛽2𝑘, … , 𝛽𝑗′𝑘𝑘): um vetor de parâmetros de tamanho 𝑗𝑘; 

 𝑿𝑘: uma matriz de delineamento conhecida de dimensão 𝑛x𝑗′𝑘; 

 𝒁𝑗𝑘 matriz do modelo de dimensão 𝑛x𝑞𝑗𝑘. Esta matriz está associada, por 

exemplo, aos efeitos aleatórios do modelo, como no caso do presente 

problema; 

 𝛾𝑗𝑘vetor aleatório de dimensão 𝑞𝑗𝑘 ao qual se assume 𝛾𝑗𝑘~𝑁𝑞𝑗𝑘(0, 𝑮𝑗𝑘
−1); 

 𝑮𝑗𝑘
−1 é a matriz inversa de 𝑮𝑗𝑘 = 𝑮𝑗𝑘(𝝀𝑗𝑘) que pode depender  de um vetor de 

hiperparâmetros 𝝀𝑗𝑘. 

Tem-se ainda a possibilidade da inclusão de termos não paramétricos para a 

obtenção do modelo aditivo. 

O vetor paramétrico 𝜷𝑘 e parâmetros associados aos efeitos aleatórios 𝛾𝑗𝑘 

são estimados pela maximização da função de verossimilhança penalizada 

ℓ𝑝(RIGBY E STASINOPOULOS, 2005), dada por:  

 

ℓ𝑝 = ℓ −
1

2
∑ ∑λ

𝑗𝑘
𝛾′𝑗𝑘𝑮𝑗𝑘𝛾𝑗𝑘

𝑗𝑘

𝑗=1

𝑝

𝑘=1

                                         (2) 
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onde ℓ = ∑ log (𝑦𝑖|𝜃
𝑖𝑛

𝑖=1 ) é o logaritmo da função de verossimilhança. 

 

2.2.2 Efeitos aleatórios  

 

Levando-se em conta que os dados disponíveis são agrupados de acordo 

com o médico que realizou o parto, efeitos aleatórios são incorporados ao modelo de 

regressão (Wang & Bushman, 1999). A inclusão de tais efeitos possibilita incorporar 

ao modelo o efeito de médico, estimar a variabilidade entre os custos dos partos de 

diferentes médicos e acomodar possível correlação intra-médico. 

No contexto do presente trabalho, a estimação dos efeitos aleatórios em 

GAMLSS utiliza um argumento bayesiano empírico, assumindo distribuição normal 

(possivelmente imprópria) para os 𝛽’s e para os efeitos aleatórios (𝛾𝑗𝑘′𝑠), pela moda 

da distribuição a posteriori. Com base na independência dos 𝑦𝑖′𝑠 (condicional a 𝜷 e 

𝜸) e independência (e normalidade) para os 𝛾𝑗𝑘′𝑠, Rigby e Stasinopoulos (2009) 

demonstram que o método de estimação resultante é equivalente à maximização de 

uma verossimilhança penalizada.  Informações mais detalhadas quanto a 

procedimentos bayesianos empíricos podem ser encontrados, por exemplo, em 

Casella (1985) e Carlin e Louis (2000).  

 

2.2.3 Seleção de covariáveis e diagnóstico do ajuste 

 

Para auxiliar na avaliação dos modelos existem diversas ferramentas de 

diagnóstico do ajuste e seleção do modelo mais adequado. Dentre elas, são 

consideras aqui a inspeção visual dos gráficos de resíduos quantílicos (Dunn & 

Smyth, 1996) e análise das estatísticas fornecidas pelos critérios AIC e BIC. Cada 

um dos métodos utilizados são descritos a seguir. 

 

2.2.3.1 Critério de Informação Generalizado de Akaike (GAIC) 

 

Por meio do cálculo de diferentes critérios de informação, pode-se realizar a 

comparação entre modelos, e analisar a necessidade da inclusão ou não de 

covariáveis e do efeito aleatório. Tais critérios são baseados na log-verossimilhança, 

penalizando pelo número de parâmetros. Portanto, o modelo que apresentar menor 
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GAIC é candidato ao melhor modelo. É definido como:  

 

𝐺𝐴𝐼𝐶 = −2𝑙 + #𝑑𝑓 

 

onde # é uma constante penalizadora do modelo e 𝑑𝑓 é o número de graus de 

liberdade do modelo. Para cada valor de #, tem-se um critério diferente. Por 

exemplo, para #= 2 temos o Critério de Informação de Akaike (AKAIKE, 1974), dado 

por:  

𝐴𝐼𝐶 = −2𝑙 + 2𝑑𝑓 

 

em que 𝑑𝑓 é o número de graus de liberdade do modelo e para #= ln (𝑛) tem-se o 

critério de informação bayesiano (Schwarz, 1978), dado por: 

 

𝐵𝐼𝐶 = −2𝑙 + ln(𝑛) 𝑑𝑓 

 

2.2.3.2 Diagnóstico do ajuste 

 

Para avaliar a qualidade do ajuste dos modelos foi realizada a análise dos 

resíduos através de quatro diferentes gráficos e um sumário de medidas de resumo 

da distribuição dos resíduos (média, variância, coeficiente de assimetria e 

coeficiente de curtose). Os resíduos utilizados no presente trabalho, e 

implementados por Rigby e Stasinopoulos (2005), foram os resíduos quantílicos 

aleatorizados, propostos por Dunn e Smyth (1996), sendo dados por:  

 

𝑟𝑖 = 𝚽−1(𝑢𝑖) 

 

onde Φ−1 é a inversa da função de distribuição acumulada da normal padrão e 

𝑢𝑖 = 𝐹(𝑦𝑖|𝜃
𝑖) é calculado com base na função distribuição acumulada da distribuição 

proposta. De acordo com a sua definição, se as suposições do modelo são 

satisfeitas, estes resíduos são normalmente distribuídos.  

Com isso, estes resíduos são vantajosos, pois possuem distribuição 

conhecida independente da distribuição assumida para a variável resposta. Então, 
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se um modelo tiver bom ajuste, os resíduos deverão apresentar média próximo de 

zero, variância próxima de um e coeficiente de assimetria próximo de três.  Como 

opções de gráficos, temos as seguintes possibilidades:  

 Resíduos contra valores ajustados e resíduos contra variável explicativa: 

espera-se encontrar uma nuvem aleatória de pontos em torno de zero e mais 

concentrados no intervalo -2 e +2. 

 Gráfico da densidade estimada dos resíduos: espera-se encontrar um padrão 

próximo á distribuição normal padrão, ou seja, uma curva simétrica, 

concentrada em torno de -2 e +2 e centralizada em torno zero.  

  Gráfico probabilístico normal: o aspecto do gráfico deve ser 

aproximadamente linear, refletindo a normalidade dos resíduos. 

 

2.2.4 Distribuições de Probabilidade 

 

Para o desenvolvimento do trabalho e ajuste dos modelos, diversas 

distribuições de probabilidades foram testadas, através do ajuste e análise dos 

resíduos dos modelos, a fim de encontrar aquela que melhor se ajusta aos dados. 

As distribuições com modelos ajustados são apresentadas a seguir. 

 

2.2.4.1 Distribuição Normal 

 

A variável aleatória 𝑌 segue uma distribuição Normal com média 𝜇 e 

variância 𝜎2 (𝑌~𝑁(𝜇, 𝜎²)) se sua função densidade de probabilidade é dada por: 

 

𝑓(𝑦|𝜇, 𝜎) =
1

√2𝜋𝜎²
exp [−

(𝑦 − 𝜇)²

2𝜎²
] 

 

com −∞ < 𝑦 < ∞, −∞ < 𝜇 < ∞ e 𝜎 > 0. 

 

2.2.4.2 Distribuição Gama 

 

A variável aleatória 𝑌 tem distribuição Gama com parâmetros 𝜇 e 𝜎 se sua 

função densidade de probabilidade é dada por:  
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𝑓(𝑦|𝜇, 𝜎) =
1

(𝜎²𝜇)1/𝜎²

𝑦
1

𝜎²
−1

𝑒
−

𝑦
𝜎²𝜇

Γ(1/𝜎²)
 

 

com 𝑦 > 0, 𝜎 > 0, 𝜇 > 0, 𝐸(𝑌) = 𝜇 e 𝑉(𝑌) = 𝜎²𝜇². 

 

2.2.4.3 Distribuição Exponencial potência de Box-Cox (BCPE) 

 

É uma distribuição de probabilidades com quatro parâmetros. Adequada 

para dados contínuos sujeitos a assimetria e curtose, é caso particular da família 

Box-Cox normal (RIGBY E STASINOPOULOS, 2005). Dizemos que Y tem 

distribuição BCPE se sua função densidade de probabilidade é dada por: 

 

𝑓(𝑦|𝜇, 𝜎, 𝜈, 𝜏) =
𝑦𝜐−1𝑓𝑇(𝑧)

𝜇𝜈𝜎𝐹𝑇 (
1

𝜎|𝜐|
)
 

 

para 𝑦 > 0, enquanto 𝜇 > 0, 𝜎 > 0 e −∞ < 𝜈 <, 𝑧 uma variável aleatória com 

distribuição Box-Cox and Cole e 𝑇 é uma variável aleatória com distribuição 

Exponencial Padrão, 𝑇~𝑃𝐸(0,1, 𝜏) (ver Rigby e Stasinopoulos, 2005). 

 

2.2.4.4 Distribuição T-Student Assimétrica 

 

Proposta por Fernandez e Steel (1998), é uma extensão da distribuição 

normal assimétrica. Sua função densidade de probabilidade é dada por: 

 

𝑓𝑦(𝑦|𝜇, 𝜎, 𝑣, 𝜏) =
𝑐

𝜎
{1 +

𝑧²

𝜏
[𝑣2𝐼(𝑦 < 𝜇) +

1

𝑣2
𝐼(𝑦 ≥ 𝜇)]} 

 

para −∞ < 𝑦 < ∞, com −∞ < 𝜇 < ∞, 𝜎 > 0, 𝑣 > 0 e 𝜏 > 0, e onde 𝑧 = (𝑦 − 𝜇)/𝜎, 

𝑐 = 2𝑣/ [𝜎(1 + 𝑣2)𝐵 (
1

2
,

𝜏

2
) 𝜏1/2] e 𝐼( ) a função indicadora. Demais informações a 

respeito desta distribuição, além de parametrizações alternativas, estão disponíveis 

para consulta em Fernandez e Steel (1998). 
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2.2.5 Procedimento de modelagem adotado 

 

No presente trabalho, foram propostos, ajustados e comparados Modelos 

Lineares Mistos com variável resposta seguindo distribuição Normal e Modelos 

Lineares Generalizados Mistos com distribuição Gama e, em seguida, Modelos 

Generalizados Aditivos para Locação, Escala e Forma considerando diferentes 

distribuições pertinentes à variável resposta. A avaliação inicial dos modelos e a 

seleção das distribuições com melhor ajuste foi realizada com base no diagnóstico 

dos ajustes, baseado na análise de diferentes tipos de gráficos para os resíduos. 

Então, para as distribuições selecionadas na primeira etapa, foi realizado o 

ajuste modelando apenas a média em função das covariáveis e, num segundo 

momento, modelando também a dispersão em função de covariáveis. A comparação 

dos modelos ajustados foi feita com base em estatísticas de qualidade do ajuste e 

gráficos de resíduos.  

Os modelos considerados no presente trabalho têm a seguinte estrutura: 

seja 𝑦𝑖𝑗 o custo do parto da gestante 𝑖 atendida pelo médico 𝑗 relacionado ao vetor 

de covariáveis 𝑥𝑖, 𝑔1( ) e 𝑔2( ) funções de ligação. Assume-se que 𝑦𝑖𝑗~𝑓(𝑦𝑖𝑗|𝜃𝑖𝑗), 

𝜃′𝑖𝑗 = (𝜇𝑖𝑗, 𝜎𝑖𝑗 , 𝑣, 𝜏) e 

𝑔1(𝜇𝑖𝑗) = 𝑥𝑖
(1)

𝛽(1) + 𝑣𝑗 

𝑔2(𝜎𝑖𝑗) = 𝑥𝑖
(2)

𝛽(2) + 𝑤𝑗 

com 𝑣𝑗~𝑁(0, 𝜎²) e 𝑤𝑗~𝑁(0, 𝜎²) referentes aos efeitos dos médicos na média e na 

dispersão dos custos, respectivamente, com 𝑣𝑗 e 𝑤𝑗 independentes. 

Através dos modelos ajustados, foi explorado o efeito de médico no custo de 

parto, foram avaliadas as covariáveis estatisticamente significativas e estimados os 

custos de partos em diferentes cenários.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 
Inicialmente analisou-se a distribuição da base de dados disponibilizada 

(sem restringir por tempo de internação e número de partos por médico). A variável 

resposta, custo de parto, apresentou média de R$ 3.706,45 e desvio padrão R$ 

8.156,20 indicando alta variabilidade. Notou-se que a grande variabilidade no custo 

de parto se devia, em boa, parte às internações com duração superior a três dias, 

pois estas possuem alta variabilidade associada e para esses casos os custos não 

devem ser atribuídos à internação de parto, mas sim a intercorrências acontecidas 

com o recém-nascido. Portanto as internações com tempo de permanência superior 

a três dias foram desconsideradas do estudo, tendo em vista que se espera obter 

um modelo exploratório e preditivo para partos sem intercorrências. Efetivando esta 

limitação na amostra restaram 2512 partos para a análise.  

Na Figura 1, apresenta-se a distribuição dos custos de partos considerando 

os 2512 indivíduos da amostra selecionada. Nota-se que os dados apresentam 

assimetria à direita. O custo médio é de R$ 2.522,15 e o desvio padrão igual a R$ 

763,54. 

 

 FIGURA 1 – Histograma dos custos de partos 

 

                     FONTE: A autora (2014) 
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A Tabela 1 apresenta a análise descritiva do custo de parto segundo as 

variáveis explicativas consideradas. 

 

TABELA 1 – Análise descritiva do custo de parto segundo as categorias das 

variáveis explicativas  

Variável Categoria Frequência Média Mediana Desvio Padrão 

Tipo de parto 
Cesariana 2.272 2.535,56 2.349,00 737,38 

Normal 240 2.395,19 2.103,60 969,87 

Local de 
internação 

B 426 2.083,22 2.004,10 481,91 

C 261 1.961,77 2.006,00 235,18 

F 589 2.473,82 2.323,07 567,44 

G 302 1.831,14 1.735,65 519,39 

N 49 2.408,04 1.980,00 1.035,15 

S 885 3.172,99 3.178,00 623,58 

Risco associado 
à idade 

Não 2.025 2.519,00 2.327,90 767,65 

Sim 487 2.535,28 2.356,66 746,85 

Tipo de 
acomodação 

Apartamento 1.040 2.785,27 2.685,20 798,85 

Enfermaria 1.472 2.336,25 2.216,89 678,90 

Operadora 

A 272 2.340,65 2.166,00 690,74 

D 1.668 2.544,83 2.349,00 776,92 

P 572 2.542,33 2.349,00 746,69 

FONTE: A autora (2014) 

 

Na Tabela 1, nota-se, por exemplo, que os partos realizados no local de 

internação S apresentam custo médio de R$ 3.172,99, sendo maior que os demais 

hospitais. Uma forte indicação de assimetria à direita é que a média é superior à 

mediana em praticamente todos os cruzamentos.  

A Figura 2 apresenta os Box-plots para os principais cruzamentos entre as 

variáveis explicativas e o custo e possibilitam visualizar a relação existente entre 

elas. Nota-se facilmente que a dispersão dos custos varia consideravelmente de 

acordo com o médico responsável ou local de internação, fornecendo indícios 

preliminares da necessidade de considerar ambas as variáveis para a modelagem 

da dispersão, além de confirmar a evidencia anterior de forte assimetria. 
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FIGURA 2 – Box-Plots para custo de parto versus local de internação, médico 

responsável, tipo de acomodação e operadora 

 

FONTE: A autora (2014) 

 

3.2 AJUSTES DOS MODELOS LINEAR MISTO E LINEAR GENERALIZADO 

 
Em um primeiro momento, optou-se pelo ajuste do modelo linear misto com 

distribuição Normal e, posteriormente, de um Modelo Linear Generalizado misto com 

distribuição Gama.  
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3.2.1 Modelo Linear Misto Normal 

 
Para o ajuste do modelo com distribuição normal para o custo, foi modelada 

a média em função das variáveis disponíveis (tipo de parto, hospital, risco associado 

à idade, acomodação, operadora) além do médico responsável pelo parto que foi 

incluído no modelo como efeito aleatório. Notou-se que todas as variáveis 

apresentaram efeito significativo no custo. Entretanto, analisando a distribuição dos 

resíduos, o modelo não apresentou bom ajuste, o que é possível observar na Figura 

3. 

 

 FIGURA 3 – Gráficos de resíduos para o modelo linear misto com distribuição 

Normal 

 

 FONTE: A autora (2014) 
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Pode-se perceber, de acordo com os gráficos apresentados na Figura 3, que 

os resíduos apresentaram distribuição assimétrica, com alguns valores bastante 

elevados (superiores a 6) e um desvio significativo da distribuição Normal. Para essa 

distribuição, também foi realizado o ajuste do GAMLSS considerando as mesmas 

variáveis do modelo anterior e modelando a variância em função do local de 

internação e efeito aleatório de médico. Novamente o modelo não apresentou bom 

ajuste aos dados, com problemas semelhantes verificados para os resíduos. 

 

3.2.2 Modelo Linear Generalizado Misto - Distribuição Gama 

 
Tendo em vista que a distribuição Normal não apresentou ajuste adequado 

aos dados, foi ajustado o modelo com distribuição Gama para o custo levando em 

conta, novamente, todas as variáveis para estimar a média e incluindo o médico 

como efeito aleatório.  

 

FIGURA 4 – Gráficos de resíduos do modelo linear generalizado misto com 

distribuição Gama 

 

 FONTE: A autora (2014) 
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O resultado do ajuste novamente se mostrou inadequado, com os resíduos 

não tendo distribuição normal, como é observado na Figura 4, resíduos acima do 

terceiro quantil e diversos pontos fora da reta esperada no Q-Q Plot. Tentou-se, 

ainda com a distribuição Gama, ajustar um modelo com as mesmas variáveis 

consideradas anteriormente, mas modelando também a dispersão em função do 

hospital e efeito aleatório de médico, mas os resultados permaneceram 

insatisfatórios. Portanto, viu-se a necessidade de recorrer a outras distribuições, 

sendo os resultados dos ajustes apresentados na sequência. 

 

3.3 AJUSTE DOS MODELOS ADITIVOS GENERALIZADOS PARA LOCAÇÃO, 
ESCALA E FORMA 

 

Após o diagnóstico de que tanto a distribuição Normal quanto a distribuição 

Gama eram inadequadas, e que a distribuição dos dados é fortemente assimétrica, 

partiu-se para o ajuste dos modelos para distribuições contínuas disponíveis no 

pacote GAMLSS.  

Foi realizado o ajuste do modelo levando em conta todas as distribuições 

contínuas pertinentes ao problema implementadas por Rigby e Stasinopoulos 

(2008). Com base nos gráficos de resíduos, elegeram-se as duas com melhor ajuste 

preliminar aos dados: Exponencial Potência de Box-Cox e T-Student Assimétrica 

tipo 3.  

Realizou-se, então, o ajuste dos modelos apresentados na Tabela 2, de 

acordo com as distribuições pontuadas e considerando o médico como efeito 

aleatório em todos os casos.  

 

TABELA 2 – Modelos considerados para a análise 

Código Distribuição 
Covariáveis 

utilizadas para 
a média 

Covariáveis 
utilizadas para a 

dispersão 

ModN Normal parto 
hospital 
riscoid 

acomodacao 
operadora 

médico 

- 

ModG Gama - 

modB1 Exponecial potência de Box-Cox - 
modS1 T-Student assimétrica tipo 3 - 
modB2 Exponecial potência de Box-Cox hospital 

médico modS2 T-Student assimétrica tipo 3 

FONTE: A autora (2014) 
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Na Tabela 3, são apresentadas as estatísticas de qualidade do ajuste de 

cada um dos modelos. Nota-se, de início, que o modelo Normal e o modelo Gama, 

descartados anteriormente, apresentaram os piores resultados em relação aos 

demais. Então, partiu-se para análise dos modelos ajustados com as duas 

distribuições que apresentaram melhor adequação aos dados. 

 

TABELA 3 – Estatísticas de qualidade dos ajustes para os modelos considerados 

Modelo ajustado Deviance Global AIC BIC Graus de liberdade 

modN 38549,74 38609,52 38783,75 29,89 

modG 38041,00 38098,28 38265,23 28,64 

modB1 37406,82 37486,45 37718,53 39,81 

modS1 37614,48 37701,06 37953,40 43,29 

modB2 37053,98 37222,51 37713,69 84,27 

modS2 37087,53 37213,81 37581,82 63,14 

FONTE: A autora (2014) 

 

É possível identificar que os modelos B2 e S2 tem menores AIC e BIC se 

comparados a B1 e S1, respectivamente. Isso se deve à modelagem da dispersão 

em função da variável local de internação e do efeito aleatório de médico, o que 

trouxe bons resultados quando comparado aos modelos sem essa especificação. 

Portanto os modelos B2 e S2 foram selecionados para a sequência da análise. 

Ao analisar os gráficos de resíduos dos modelos B2 (Figura 5) e S2 (Figura 

6) nota-se um padrão bastante semelhante entre eles: resíduos distribuídos 

aleatoriamente ente -3 e 3, com variância aproximadamente constante e boa 

aderência à distribuição Normal. A única diferença encontrada na inspeção visual 

está nas densidades estimadas, sendo que os resíduos de S2 apresentaram 

distribuição aparentemente mais simétrica se comparado com B2. 

Outros indicativos de melhor qualidade de ajuste do modelo S2 são as 

estatísticas AIC e BIC, ambas menores em relação a B2. No entanto, para efeito de 

comparação dos resultados e discussão, as duas distribuições foram mantidas para 

a sequência da análise. 
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FIGURA 5 – Gráficos de resíduos do modelo GAMLSS 

considerando distribuição BCPE (modelo B2) 

 

FONTE: A autora (2014) 

 

FIGURA 6 – Gráficos de resíduos do modelo GAMLSS 

considerando distribuição ST3 (modelo S2) 

 

FONTE: A autora (2014) 
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3.3.1 Análise dos modelos selecionados 

 

Após a escolha dos modelos mais adequados aos dados, partiu-se para a 

análise dos ajustes. Primeiramente notou-se que o risco associado à idade não era 

significativo para ambos os modelos. Então foi retirada esta variável do modelo e 

foram ajustados novos modelos, denominados modS22 para a distribuição ST3 e 

modB22 para BCPE. Foram obtidos então modelos com variáveis mais significativas 

e menor AIC, indicando a conveniência de eliminar a variável risco associado à 

idade do modelo. As estimativas e erros padrões associados a cada uma das 

variáveis são apresentadas na Tabela 4.  

 

TABELA 4 – Resumo dos GAMLSS’s com distribuição BCPE e ST3 

 
  modS22 modB22 

Parâmetro 
estimado 

Variável 
explicativa 

Estimativa 
Erro 

padrão 

𝑬𝒔𝒕

𝑬𝒓𝒓𝒐
 Estimativa 

Erro 
padrão 

𝑬𝒔𝒕

𝑬𝒓𝒓𝒐
 

𝜇 

Intercepto 1993,92 21,86 91,2 2041,02 5,81 351,1 

partoNormal -388,24 16,04 -24,2 -256,20 13,15 -19,48 

hospitalC 12,38 13,83 0,89 -18,90 4,50 -4,20 

hospitalF 333,66 16,70 19,98 398,34 5,85 68,09 

hospitalG -306,50 20,40 -15,0 -154,88 10,22 -15,16 

hospitalN 81,47 65,48 1,24 21,53 28,59 0,75 

hospitalS 962,48 19,38 49,66 1300,46 8,24 157,7 

acomodacao
Enfermaria 

-206,11 9,04 -22,8 -200,78 1,17 -171,4 

operadoraD 2,01 20,15 0,10 -12,68 5,33 -2,38 

operadoraP 53,34 21,29 2,51 188,89 5,44 34,72 

𝜎 

Intercepto 5,07 0,05 112,16 -1,82 0,06 -31,79 

hospitalC -0,84 0,07 -11,80 -1,60 0,09 -17,23 

hospitalF 0,32 0,06 5,31 -0,01 0,08 -0,20 

hospitalG 0,37 0,07 5,13 0,58 0,09 6,57 

hospitalN 0,62 0,11 5,72 0,62 0,18 3,51 

hospitalS 0,93 0,06 15,57 0,29 0,07 4,16 

𝑣 Intercepto 0,47 0,01 31,47 -0,33 0,10 -3,33 

𝜏 Intercepto 1,23 0,05 23,76 -0,34 0,03 -11,93 

FONTE: A autora (2014) 

 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 4, verifica-se que as 

conclusões produzidas pelos dois modelos, no geral, são concordantes. Nota-se, por 

exemplo, que os partos realizados no hospital S têm custo médio superior em 
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relação aos demais, o que já havia sido levantado de forma preliminar com a análise 

dos Box-plots e é observado para ambos os modelos. Pode-se identificar também 

que o custo médio de parto é inferior quando o tipo de acomodação é enfermaria 

tanto em S22 quanto em B22. Entretanto para o hospital C os resultados divergem, 

sendo que em S22 o custo médio de parto é superior ao hospital de referência, mas 

não significativo, já em B22 inferior, e o hospital G apresenta custo inferior ao 

hospital de referência para os dois modelos. Embora na maioria dos casos as 

conclusões sejam semelhantes, pode-se verificar discordância, por exemplo, quanto 

à operadora P, que impacta a média em R$ 53,34 em relação a operadora A no 

modelo S22 e para o modelo B22 este impacto é 254% maior, R$ 188,89. 

Com relação à dispersão, nota-se que os custos são mais homogêneos no 

hospital C e mais heterogêneos nos hospitais N e S, o que pode ser observado 

também nos Box-plots apresentados anteriormente. 

 

3.3.2 Análise do efeito de médico 

 

Tendo em vista que um dos objetivos do trabalho é analisar o efeito do 

médico nos custos dos partos, foram analisadas as estimativas de tais efeitos em 

relação à média e à dispersão dos custos para os modelos B22 e S22. Os 

resultados dessas análises são apresentados nas Figuras 7, 8, 9 e 10.     

É possivel perceber variações nos custos médios de acordo com o médico 

que realizou o parto. Para o modelo S22 o médico com menor custo médio de parto 

tem efeito de R$ -116,35, enquanto para o maior efeito tem-se R$ 82,62. Ou seja, o 

custo médio pode variar até R$ 198,97 de acordo com o médico que realizou o 

parto. Para o modelo B22 esta variação é ainda maior, chegando a R$251,45, tendo 

em vista que o médico com maior custo associado acrescenta R$ 139,90 ao custo 

médio de parto e o de menor custo reduz a média em R$ 111,55. É importante notar 

que embora os efeitos dos médicos apresentem variação de um modelo para o 

outro, a ordem dos efeitos, em geral, se mantém, o que é possível notar na na 

Figura 9 também.  

Para a Figura 8, foi mantida a mesma ordem considerada na Figura 7 e não 

é possivel notar alguma relação entre a dispersão e o custo médio, do tipo: “médicos 

com menor custo médio apresentam menor variabilidade” e vice-versa, percebe-se 
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este comportarmento, também, atravez da Figura 10 com o padrão aleatório dos 

pontos.  Verifica-se ainda  que as estimativas para a dispersão, estão, em geral, 

bem próximas tanto para o modelo S22 quanto para o modelo B22. 

 

 FIGURA 7 – Efeito de médico na média para os modelos S22 e B22 

 

 FONTE: A autora (2014) 

 

FIGURA 8 – Efeito de médico na dispersão para os modelos S22 e B22 

 

FONTE: A autora (2014) 
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FIGURA 9 – Efeito de médico para o modelo S22 versus efeito de médico para o 

modelo B22 

 

FONTE: A autora (2014) 

 

FIGURA 10 – Efeito de médico na média versus efeito de médico na dispersão para 

os modelos S22 e B22 

 

FONTE: A autora (2014) 
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3.3.3 Resultados do modelo 

 

Tendo como base o modelo ajustado com a distribuição ST3 e sem a 

variável risco associado à idade, nas Tabelas 5 e 6 são apresentadas as estimativas 

e características dos partos associados aos 10 menores e 10 maiores custos 

preditos, respectivamente.   

 

TABELA 5 – Estimativas e características dos partos associados aos 10 menores 

custos preditos  

Tipo de 
parto 

Hospital Médico Acomodação 
Opera-
dora 

Custo 
 Médio 

𝑷(𝒚𝒊𝒋

< 𝟐𝟓𝟎𝟎) 

𝑷(𝒚𝒊𝒋

> 𝟒𝟎𝟎𝟎) 

Normal C k Enfermaria D 1.400,81 0,996 0,000 

Normal G m Apartamento P 1.376,96 0,953 0,004 

Normal G aa Apartamento D 1.346,41 0,975 0,002 

Normal B ah Enfermaria D 1.328,64 0,993 0,000 

Normal G m Apartamento D 1.325,44 0,958 0,004 

Normal G m Apartamento A 1.323,45 0,959 0,004 

Normal G z Apartamento D 1.268,06 0,987 0,001 

Normal G m Enfermaria P 1.170,76 0,970 0,003 

Normal G m Enfermaria D 1.119,23 0,973 0,003 

Normal G m Enfermaria A 1.117,24 0,973 0,003 

FONTE: A autora (2014) 

 

TABELA 6 – Estimativas e características dos partos associados aos 10 maiores 

custos preditos 

Tipo de 
parto 

Hospital Médico Acomodação 
Opera-
dora 

Custo 
 Médio 

𝑷(𝒚𝒊𝒋

< 𝟐𝟓𝟎𝟎) 

𝑷(𝒚𝒊𝒋

> 𝟒𝟎𝟎𝟎) 

Cesariana S aq Apartamento P 3.080,95 0,014 0,107 

Cesariana S v Apartamento P 3.065,63 0,034 0,188 

Cesariana S ar Apartamento P 3.064,18 0,033 0,181 

Cesariana S aa Apartamento P 3.055,20 0,024 0,141 

Cesariana S as Apartamento P 3.047,49 0,033 0,169 

Cesariana S ap Apartamento P 3.033,36 0,040 0,185 

Cesariana S aq Apartamento D 3.029,42 0,018 0,096 

Cesariana S ad Apartamento P 3.020,99 0,045 0,189 

Cesariana S x Apartamento P 3.015,66 0,026 0,119 

Cesariana S al Apartamento P 3.015,36 0,027 0,124 

FONTE: A autora (2014) 

 

Com base nas Tabelas 5 e 6, pode-se perceber, por exemplo, que os 
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menores custos médios estão associados a partos do tipo normal e em contrapartida 

os maiores custos são referentes a partos cesáreas. Quanto ao local de internação, 

nota-se que os 10 maiores custos ocorreram no hospital S, e os menores custos 

ocorreram, em sua maioria, no hospital G. Para as operadoras e acomodações, é 

possível verificar uma predominância entre os 10 maiores custos da operadora P e 

acomodação apartamento.  

A Figura 9 apresenta os gráficos das estimativas das funções densidade de 

probabilidade dos cenários com os dois maiores e dois menores custos, 

apresentados anteriormente nas Tabelas 5 e 6, respectivamente. Nota-se, por 

exemplo, que as distribuições dos custos diferem substancialmente, verificando-se 

maior concentração dos custos entre R$ 2.500,00 e R$ 5.000,00 para as 

configurações relativas a partos mais caros e entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00 para 

configurações relativas a partos mais baratos. 

 

FIGURA 11 – Gráficos das funções densidade de probabilidade estimada para os 

dois maiores e dois menores custos 

  

FONTE: A autora (2014)

f(x) 
f(x) 

f(x) 
f(x) 



26 

 
 

4 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, foi analisado o custo de 2512 partos por meio de Modelos 

Aditivos Generalizados para Locação, Escala e Forma, considerando o médico como 

efeito aleatório e modelando também a dispersão em função do médico e hospital, 

seguindo as distribuições ST3 e BCPE. Estes modelos apresentaram ajuste 

satisfatório aos dados indicando associação das seguintes covariáveis com o custo 

médio de parto: tipo de parto realizado, local de internação, tipo de acomodação e 

operadora do usuário. Entretanto, o risco associado à idade não apresentou 

significância para o custo médio de parto, indicando que a idade do paciente não 

interfere no custo médio de parto.   

Por meio dos GAMLSS ajustados, foi possível verificar quais variáveis 

contribuem positivamente ou negativamente para o custo médio de parto. 

Evidenciou-se que as pacientes que optaram pelo parto normal tiveram menor custo 

médio associado quando comparadas àquelas que optaram pela cesariana. O custo 

médio também é menor para pacientes com tipo de acomodação enfermaria e 

operadora D. Quanto aos hospitais, o custo varia consideravelmente, sendo que os 

partos realizados no hospital S superam em média, R$ 1.268,98 em relação ao 

hospital de menor custo para o modelo com distribuição ST3. A diferença é ainda 

maior para o modelo com distribuição BCPE (R$ 1.455,34).  

Quanto ao efeito de médico, foi possível notar que o custo varia 

consideravelmente de acordo com o profissional responsável. Para o modelo S22, 

por exemplo, o custo médio estimado chega a variar R$ 198,97 apenas com a 

alteração do médico escolhido, enquanto para o modelo B22 esta variação é ainda 

maior: R$ 251,45. 

Os resultados deste estudo foram satisfatórios e de grande valia para a 

gestão de custos da empresa, fornecendo subsídios para tomadas de decisão e 

possibilitando realizar o direcionamento dos pacientes buscando o menor custo 

médio possível.  
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APÊNDICE  A – Comandos R para ajuste dos modelos 
 
# Pacotes utilizados 
   require(gamlss) 
# Dados 
   dados<-read.table("partos.csv", head=T, sep=";", dec=",") 
   names(dados) 
   attach(dados) 
   str(dados) 
# Ajuste do modelo Normal para a média 
   modN<-gamlss(custo~parto+hospital+riscoid+acomodacao+operadora+ 
   random(medico), data=dados,family=NO) 
   summary(modN) 
   plot(modN) 
# Ajuste do modelo Gama para a média 
   modG<-gamlss(custo~parto+hospital+riscoid+acomodacao+operadora+ 
   random(medico),data=dados,family=GA) 
   summary(modG) 
   plot(modG) 
# Ajuste do GAMLSS com distribuição BCPE modelando a média 
   modB1<-gamlss(custo~parto+hospital+riscoid+acomodacao+operadora+ 
   random(medico), data=dados,family=BCPE) 
   summary(modB1) 
   plot(modB1) 
# Ajuste do GAMLSS com distribuição BCPE modelando a média e a dispersão 
   modB2<-gamlss(custo~parto+hospital+riscoid+acomodacao+operadora+ 
   random(medico), sigma.formula=~hospital +random(medico), 
   data=dados,family=BCPE) 
   summary(modB2) 
   plot(modB2) 
# Ajuste do GAMLSS com distribuição ST3 modelando a média 
   modS1<-gamlss(custo~parto+hospital+riscoid+acomodacao+operadora+ 
   random(medico), data=dados,family=ST3) 
   summary(modS1) 
   plot(modS1) 
# Ajuste do GAMLSS com distribuição ST3 modelando a média e a dispersão 
   modS2<-gamlss(custo~parto+hospital+riscoid+acomodacao+operadora+ 
   random(medico), sigma.formula=~hospital +random(medico), 
   data=dados,family=ST3) 
   summary(modS2) 
   plot(modS2) 
# Ajuste do GAMLSS com distribuição ST3 modelando a média e a dispersão sem a 
variável idade 
   modS22<-gamlss(custo~parto+hospital+acomodacao+operadora+ 
   random(medico), sigma.formula=~hospital +random(medico), 
   data=dados,family=ST3) 
   summary(modS22) 
   plot(modS22) 
# Ajuste do GAMLSS com distribuição BCPE modelando a média e a dispersão sem 
a variável idade 
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   modB22<-gamlss(custo~parto+hospital+acomodacao+operadora+ 
   random(medico), sigma.formula=~hospital +random(medico), 
   data=dados,family=BCPE) 
   plot(modB22) 
   summary(modB22) 
# Extraindo o efeito de médico na média 
   modB22$mu.coefSmo[[1]]$beta 
   modS22$mu.coefSmo[[1]]$beta 
# Extraindo o efeito de médico na dispersão 
   modB22$sigma.coefSmo[[1]]$beta 
   modS22$ sigma.coefSmo[[1]]$beta 


