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RESUMO: Este artigo objetiva avaliar os efeitos da concessão do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência 

Social na Área da Saúde (CEBAS Saúde) sobre indicadores de acesso geográfico aos serviços hospitalares em 

estabelecimentos filantrópicos, considerando possíveis efeitos heterogêneos em função do tempo de exposição ao 

benefício, do porte do hospital e da macrorregião de localização do hospital. A hipótese a ser testada é que a isenção 

tributária promovida pelo programa de certificação melhora o acesso a serviços de atenção à saúde de média e alta 

complexidade hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS), reduzindo distorções de fluxo de pacientes entre as 

macrorregiões de saúde e impactando indicadores relativos à distância percorrida pelos pacientes e à taxa de atendimento 

de pacientes não residentes no município de atendimento. A estratégia empírica central consiste em analisar um painel 

composto por 1.641 hospitais gerais entre os anos de 2005 e 2019, usando um modelo de diferenças em diferenças 

condicional com heterogeneidade do efeito por tempo de exposição à certificação. Os resultados encontrados apontam a 

existência de um efeito da certificação, em especial, sobre a redução das evasões regionais (internações fora da 

macrorregião de saúde de referência), com uma diminuição média anual de 8.669 internações evadidas a partir de 2015. 

Esses resultados da avaliação indicam que os incentivos fiscais do CEBAS Saúde estão contribuindo para melhorar o 

acesso geográfico à população usuária do SUS em regiões com insuficiência de oferta de ações e serviços de maior 

complexidade.   

Palavras-chave: Avaliação de impacto. Incentivos fiscais. Hospitais filantrópicos. Assistência à saúde.  

 

ABSTRACT: This paper aims to evaluate the effects of the Charitable Social Assistance Entities Certification in Health 

(CEBAS Saúde) on indicators of geographic access to services provided by philanthropic institutions, considering possible 

heterogeneous effects depending on the time of exposure to certification, the size of the hospital and the hospital macro-

region. The hypothesis to be tested is that the tax exemption promoted by the program improve access to healthcare services 

of medium and high complexity in hospitals providing services to the Unified Health System (SUS), minimize the 

problems in the flow of patients between health macro-regions and impact indicators related to the distance traveled by 

patients and hospitalizations for patients not residing in the city where the care is provided. The central empirical strategy 

consists of analyzing a panel composed of 1,641 general hospitals between the years 2005 and 2019, using a conditional 

difference-in-difference approach with heterogeneity by time of exposure to certification. The results found show the 

existence of an effect of the certification on the reduction of regional evasion (admissions of non-residents in a health 

macro-region), with an average annual decrease of 8,669 evaded hospitalizations from 2015 onwards. The results indicated 

that the CEBAS Saúde tax incentives are contributing to improve geographic access to SUS in regions with insufficient 

supply of more complex services. 
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1. INTRODUÇÃO 
  
 As entidades filantrópicas tinham importante participação no sistema brasileiro de saúde mesmo 
antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS). A partir de 1988, com a criação do SUS, a Constituição 
Federal determinou que a contratação de serviços de saúde de entidades privadas deveria dar preferência 
às entidades filantrópicas e às instituições sem fins lucrativos (Brasil, 1988). Além disso, a Lei 8080 de 
1990 estabeleceu que essa contratação deveria acontecer quando o sistema público não tivesse 
disponibilidade suficiente para “(...) garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada 
área” (Brasil, 1990). 

Segundo os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), em dezembro de 
2019, os estabelecimentos de saúde no Brasil eram majoritariamente formados por estabelecimentos de 
entidades empresariais (38,8%), seguidas por entidades individuais (34,2%), unidades vinculadas à 
administração pública (24,8%) e um pequena participação das entidades sem fins lucrativos (2,1%). Essa 
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distribuição se deve à grande participação das entidades empresariais e individuais no segmento de 
consultórios e clínicas especializadas, os quais respondiam por 65% de um total de 345 mil 
estabelecimentos naquele mês e ano. Quando a análise passa a considerar estabelecimentos por nível de 
atenção e tipo de estabelecimento, observa-se uma participação quase absoluta da administração pública 
em unidades de atenção primária e unidades de pronto atendimento, urgência e emergência (99%) e uma 
participação mais expressiva das entidades sem fins lucrativos no segmento de hospitais gerais e 
especializados (29,8%) aproximando da participação das entidades empresariais. Contudo, as entidades 
filantrópicas se destacam na oferta de serviços para o SUS. Quando se analisa o seguimento de unidades 
com internação ou leitos, observa-se que o setor de entidades empresariais tem uma participação pequena 
e decrescente na oferta para o SUS, enquanto a participação das entidades sem fins lucrativos, além de 
muito mais expressiva, é relativamente estável.   

Há várias razões para essa distribuição. Uma delas deve-se ao fato de a Constituição Federal 
determinar que a saúde é livre à iniciativa privada, ainda que de forma complementar ao SUS, havendo um 
debate jurídico e acadêmico sobre a natureza dessa livre iniciativa e complementaridade, bem como uma 
discussão mais geral sobre a filantropia, as quais não serão objeto desse estudo. Outra discussão refere-se 
à preferência pela contratação com as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, conforme mencionado 
anteriormente (PORTELA; BARBOSA et al, 2002; CARVALHO, 2007; SOARES, UGÁ, PORTO, 2008). 
Além disso, essas entidades se beneficiam também de uma estrutura de isenção adicional relacionada à 
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na área de saúde (doravante denotada apenas 
de CEBAS), que tem por um dos objetivos reduzir os vazios assistenciais, termo que utilizaremos aqui de 
forma simplificada para referir-se aos territórios nos quais não há disponibilidade de serviços para 
atendimento à população, conforme determinado na Lei 8080. 

Essa ampliação da oferta de serviços para o SUS tem sido um dos objetivos do CEBAS concedida 
às pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos reconhecidas como entidades beneficentes de 
assistência social, desde que atendam aos requisitos da lei, com a finalidade de prestação de serviços 
assistenciais, em contrapartida às isenções de contribuições para a seguridade social, instituída pelo § 7º do 
art. 195 da Constituição Federal (Brasil, 2019). 

A partir da vigência da Lei nº 12.101/2009, a certificação foi dividida em três áreas de atuação: 
educação, saúde e assistência social; e a análise e decisão sobre os requerimentos de certificação passou a 
ser competência, respectivamente, do Ministério da Educação (MEC), do Ministério da Saúde (MS) e do 
Ministério da Cidadania (MC), de acordo com a área de atuação preponderante da entidade requerente. As 
entidades sem fins lucrativos interessadas na fruição da isenção tributária pleiteiam certificar-se, em 
processo específico de concessão ou renovação de certificado, mediante a prestação de serviços 
assistenciais e o atendimento dos demais requisitos legais.  

Segundo relatório da Controladoria Geral da União (CGU, 2020), às isenções usufruídas em 
decorrência da certificação na área da saúde, em termos de Contribuição Patronal à Previdência Social 
(INSS Patronal), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL), foram de R$9,3 bilhões no ano de 2019. Nesse contexto, este artigo objetiva 
avaliar os efeitos do CEBAS sobre indicadores de acesso geográfico aos serviços hospitalares dos 
estabelecimentos filantrópicos beneficiados pela certificação, considerando possíveis efeitos heterogêneos 
em função do tempo de exposição ao benefício, do porte do hospital e da macrorregião de localização do 
hospital. A hipótese a ser testada é que a isenção tributária promovida pelo programa de certificação 
melhora o acesso a serviços de atenção à saúde de média e alta complexidade, reduzindo distorções de fluxo 
de pacientes entre as macrorregiões de saúde e impactando indicadores relativos à distância percorrida pelos 
pacientes e à taxa de atendimento de pacientes não residentes no município de atendimento (mas que 
compõe a região de saúde). Este estudo foca na análise dos hospitais gerais tanto pela importância das 
entidades sem fins lucrativos nesse segmento, como mencionado anteriormente, quanto pelo fato desses 
constituírem a maior parte das instituições beneficiadas com a certificação concedida, como veremos na 
próxima seção. 

Do ponto de vista metodológico, este estudo segue a abordagem empírica usada em Galiani, Gertler 
e Schargrodsky (2005), Rocha e Soares (2010) e Almeida et al. (2019). Para estimar os efeitos da 
certificação sobre os indicadores de acesso geográfico, foi usado um painel composto por 1.641 hospitais 
gerais filantrópicos de 2005 a 2019, empregando um modelo de diferenças em diferenças (DiD) condicional 
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com tempo de exposição à certificação. O uso do modelo de pareamento por Entropia integrado ao DiD 
permitiu fazer um balanceamento dos grupos de hospitais certificados e não certificados em termos de 
características observáveis, tornando a amostra mais homogênea e, assim, flexibilizando a hipótese central 
de identificação do DiD de trajetórias paralelas entre os grupos de tratamento e não tratamento. 

Nas seções que seguem, após esta introdução, descreve-se brevemente o CEBAS. Na sequência, 
serão descritos os métodos empregados na avaliação de impacto; na mesma seção apresentam-se e 
discutem-se os resultados. Por fim, são apresentadas as considerações finais.  
 
2. CEBAS SAÚDE 
 
 Até novembro de 2009, a certificação dos hospitais filantrópicos para efeitos de isenções tributárias 
era feita pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) com diferentes critérios sobre o 
cumprimento de objetivos específicos relacionados à atenção à saúde da população. A partir da publicação 
da Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, a responsabilidade pela certificação das entidades beneficentes 
de assistência social na área da Saúde passa a ser do Ministério da Saúde. Assim, com as mudanças 
promovidas pela Lei, segundo o Ministério da Saúde, há participação dos gestores do SUS no processo, 
com fortalecimento da pactuação da oferta de serviços entre os gestores do SUS e as entidades por meio de 
contratos, a comprovação da prestação de serviços para o SUS a partir da análise da produção ambulatorial 
e internação hospitalar e as entidades beneficentes passam a considerar inclusão de ações prioritárias na 
prestação de serviços ao SUS (Brasil, 2013, p.13-14).  

O fluxo da certificação envolve o requerimento e análise do processo pelo Departamento de 
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (DCEBAS), e envolve estabelecimentos cuja 
atividade econômica principal registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) seja compatível 
com a atuação na área de saúde. A Lei prevê que as entidades devem “ofertar a prestação de seus serviços 
ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento)” e, se esse requisito não for atendido, as 
entidades devem aplicar um percentual da sua receita total recebida em prestação de serviços de saúde em 
ações de gratuidade conforme o percentual ofertado ao SUS (20% da receita se menor que 30% da oferta 
para o SUS, 10% se entre 20 e 50%, e 5% se entre 50% e 60%). A lei estabelece outras possibilidades para 
as entidades certificadas como de excelência e para entidades que prestam serviços de acordo com a Norma 
Coletiva de Trabalho.  

Para efeitos deste estudo, cujo objetivo é analisar o impacto sobre o acesso geográfico, nos interessa 
conhecer as entidades certificadas, particularmente aquelas que atendem ao critério de produção mínima 
para o SUS (mínimo de 60% ou menor que 60% mais gratuidade). Para a realização da avaliação proposta 
neste trabalho era necessário ter informações da concessão de CEBAS Saúde para períodos anteriores à Lei 
n. 12.101/2009, cujo os primeiros registros de benefícios dispostos pelo DCEBAS são de 2006.   
  Outra informação relevante refere-se ao momento da concessão do certificado e se essa aconteceu 
antes ou depois da Lei. A Figura 1 exibe a dinâmica anual de entidades com certificação em vigência por 
condição de vinculação na base do CNES. A linha vertical tracejada em 2010, indica o período em que a 
lei entra em vigor, o que claramente mostra uma mudança expressiva na trajetória das entidades 
beneficiadas ao longo do tempo, sobretudo aquelas pessoas jurídicas que não possuem vinculação com a 
base do CNES. 

Ainda com relação às entidades com CEBAS e com CNES, observa-se na Tabela 2 que entre 2006 
e 2009 (período anterior à vigência da Lei), 34,3% dos estabelecimentos eram hospitais gerais e outros 
32,5% eram clínicas ou centros de especialidades que já estavam vinculados a entidades que contavam com 
incentivos fiscais promovidos pelo MS. Após a promulgação da Lei, em novembro de 2009, existe uma 
ampliação da participação de estabelecimentos enquadrados como hospitais gerais para 40,7% do total de 
unidades vinculadas com entidades beneficiadas pelo CEBAS Saúde, continuando como o tipo de 
estabelecimento mais recorrente. 

A pergunta que cabe é se esse processo de certificação, ainda que condicionado pela estrutura de 
oferta, permitiu mudanças no acesso geográfico da população considerando que um dos objetivos seria 
garantir a oferta em locais sem disponibilidade de atendimento por meio de unidades públicas. Para isso, 
considera as diferenças na certificação de estabelecimentos de saúde ao longo do tempo. Será que existe 
uma descontinuidade na trajetória de indicadores de acesso geográfico desses estabelecimentos quando 
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comparados aos grupos de estabelecimentos filantrópicos (não certificados em todo o período e aqueles 
cobertos de forma contínua pelo CEBAS)? Será que estabelecimentos com mais tempo de certificação 
apresentam indicadores de maior acessibilidade geográfica? 
 
FIGURA 1: Distribuição de frequência das entidades beneficiadas pelo CEBAS Saúde com e sem registro de 

estabelecimentos no CNES por período de vigência do benefício. Antes e depois da Lei 12.101/2009 – 2006 a 2019 

 
 Fonte: CNES e dados fornecidos pelo DCEBAS a partir do SisCEBAS. 

 
3. METODOLOGIA 
 

A hipótese a ser testada nesse estudo é que o processo de certificação pelo Ministério da Saúde para 
instituições filantrópicas pode trazer melhorias nos indicadores de acesso geográfico para internações 
hospitalares de média e alta complexidade no país, considerando  que esse efeito pode ser heterogêneo em 
função do tempo de exposição ao benefício, da macrorregião de localização do hospital e do porte dos 
estabelecimentos. Para tanto, foi empregado, como principal estratégia, o modelo de diferenças em 
diferenças (DiD) condicional com efeito fixo, considerando o tempo de exposição dos hospitais gerais 
vinculados a entidades beneficiadas pelo CEBAS Saúde. 
 
3.1 Dados 
 

Foram utilizados dados de 1.641 hospitais gerais filantrópicos de 2004 a 2019 para avaliar os efeitos 
da certificação sobre indicadores de acesso geográfico a serviços de internação hospitalar no país, cuja 
amostra foi composta de 23.545 observações1. Ao considerar o intervalo iniciando em 2005, a amostra 
variou de 22.349 a 22.356 observações a depender do tipo de variável dependente usada no modelo de 
regressão. Como indicadores de acesso geográfico foram empregues a distância média percorrida (critério 
municipal) e a taxa de evasão regional (critério da macrorregião de saúde), além da taxa de internação 
hospitalar de não residentes (critério municipal).  

Para construção dos indicadores foram utilizados os dados do Sistema de Informações Hospitalares 
(SIH) em nível de estabelecimento de saúde, do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 
das Malhas Municipais do Brasil produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
das matrizes de distâncias entre os distritos municipais no Brasil (CARVALHO et al. 2021), da Base 
Territorial do SUS (regiões de saúde) e dados cadastrais do Sistema de Certificação das Entidades 
Beneficentes de Assistência Social em Saúde (SisCEBAS) fornecidos pelo Departamento de Certificação 
de Entidades Beneficentes de Assistência Social (DCEBAS), contendo informação sobre os 
estabelecimentos certificados por período de vigência do CEBAS. 

 
1 Se para todos os hospitais da amostra correspondesse uma observação em cada um dos 16 anos em estudo, teríamos um total 
de 26.256 observações, mas nem todos os hospitais possuem observações para todos os anos do período estudado. 
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O SIH traz informações sobre as internações hospitalares do SUS com detalhamentos sobre a pessoa 
que foi internada, o local de internação, o motivo da internação, entre outras. Uma informação relevante 
para a estratégia metodológica deste estudo refere-se às informações do município do estabelecimento onde 
a internação aconteceu e do município de residência do paciente internado.  

A distância média percorrida considera a diferença da distância entre o município de residência e o 
município onde se localiza o estabelecimento onde ocorreu a internação. Não existe o georreferenciamento 
do endereço de residência da pessoa internada, assim, não foi possível considerar a distância percorrida 
para internações que ocorreram no próprio município de residência. Assim, essas distâncias foram 
consideradas como sendo zero.  

A taxa de evasão regional é um indicador relacionado à proporção das internações que aconteceram 
fora da macrorregião de saúde de referência. A referência é a macrorregião de saúde à qual pertence o 
município onde reside a pessoa internada e a macrorregião de saúde à qual pertence o município onde está 
localizado o estabelecimento de internação. Considera-se que a evasão aconteceu quando essas 
macrorregiões são diferentes, ou seja, a internação aconteceu em um município de outra macrorregião de 
saúde que não aquele onde residia a pessoa que foi internada. Em 2019, o desenho macrorregional da saúde 
era composto por 119 macrorregiões. Como esse desenho muda ao longo do tempo e o objetivo não foi 
avaliar o impacto da mudança do desenho das regiões de saúde, utilizou-se a composição das macrorregiões 
de 2019 para todo o período da análise.  

Para a análise foram aplicados como critérios de inclusão e exclusão: 1) ter informações nas bases 
do DCEBAS, CNES, SIH, IBGE; 2) ser hospital filantrópico; 3) ser hospital geral; 4) não ser entidade 
beneficente com CEBAS sob responsabilidade do MEC; 5) ter leitos; 6) ter disponibilidade de informação 
para as variáveis de interesse na análise. O ano de início do painel de dados construído para esta avaliação 
foi definido em 2004, por conta da disponibilidade do código CNES nos microdados das bases do SIH e 
SIA apenas a partir desse ano. O ano de 2004 será importante para analisar a hipótese de trajetórias 
paralelas, comparando a trajetória das internações entre os hospitais potencialmente beneficiados e não 
beneficiados no período pré-intervenção (Ver Tabela A.2 do Apêndice). Para fins do modelo de avaliação 
do impacto, foi usado como linha de base o ano de 2005, já que o ano de 2006 é o primeiro para o qual há 
informações sobre as entidades beneficiadas na base fornecida pelo DCEBAS. Em decorrência do 
agravamento da pandemia do COVID-19 no Brasil a partir de março de 2020 e de seus efeitos sobre a 
organização da atenção à saúde, o período final do painel de dados foi o ano de 2019. A Tabela 1 lista as 
variáveis usadas neste estudo, trazendo uma breve descrição das mesmas e suas funções na análise 
realizada. A escolha das variáveis foi baseada no trabalho de Botega (2020), que fez uma análise dos 
hospitais filantrópicos no país, inclusive a variável relacionada ao porte do hospital teve sua classificação 
delimitada pela mesma referência. 

Além dos três indicadores relacionados ao acesso geográfico, foram usadas covariadas observáveis 
para compor o vetor de controles no cálculo do estimador de diferenças em diferenças (DiD) com múltiplos 
períodos, aumentando a eficiência dos coeficientes do modelo e ajustando os resultados a possíveis fatores 
observáveis variantes no tempo. Destacam-se também as variáveis relacionadas ao porte do hospital e às 
grandes regiões brasileiras que cumpriram um importante papel de dimensionar possíveis heterogeneidades 
regionais e de escala produtiva dos efeitos da certificação.  
 
TABELA 1: Descrição das variáveis 

Dimensão Indicador Descrição Função 

Escala de 
produção 

Porte do hospital: pequeno, médio e 
grande 

A classificação do porte é dada pelo número de 
leitos: pequeno porte até 50 leitos; médio de 51 

a 150 leitos; grande acima de 150 leitos Heterogeneidade 

Região 

Macrorregião brasileira: Norte, Nordeste, 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste Variável relativa às grandes regiões brasileiras 

Município do estabelecimento 
Identificação de localização do município do 

estabelecimento 
Erro-padrão 
clusterizado 

Fatores de 
produção 

Total de leitos Média da quantidade mensal de leitos 
Covariada de 

controle Médicos por leitos 
Médicos padronizados por uma carga-horária 

de 40 horas semanais 
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Enfermeiros por leitos Enfermeiros padronizados por uma carga-
horária de 40 horas semanais 

Técnicos de enfermagem por leitos 
Técnicos de enfermagem padronizados carga-

horária de 40 horas semanais 

Equipamentos de AC/leitos 
Equipamentos de alta complexidade por leitos 

hospitalares 

Equipamentos de MC/leitos Equipamentos de média complexidade por 
leitos hospitalares 

Produção 
Volume de internações hospitalares 

Total de autorização de internações 
hospitalares no SUS 

Conversão em 
Efetividade 

Taxa de leitos SUS 
Média mensal do número de leitos SUS 

dividida pela quantidade de leitos 
Covariada de 

controle 

Acesso 
geográfico 

Distância média de deslocamentos de IH 

Distância calculada sob o critério municipal 
(em quilômetros, km), usando 

preferencialmente* uma matriz de distância 
rodoviária (CARVALHO et al. 2021) 

Indicador de impacto Taxa de internações de não residentes 
Proporção de internações de pacientes 
residentes em municípios diferentes do 

município de localização do estabelecimento 

Taxa de Evasão regional 

A evasão regional dos serviços hospitalares foi 
definida pela internação de pacientes oriundos 

de um município que não faz parte da 
macrorregião de saúde do hospital 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: *Nos casos em que a distância rodoviária não estava disponível ou apresentava um valor atípico, aplicou-se a distância 
Euclidiana entre os centroides dos municípios de residência e do local do estabelecimento. 
 
 Considerando que um dos objetivos do processo de certificação é ampliar o acesso da população 
aos serviços de saúde, pode-se esperar que o processo de certificação de entidades filantrópicas tenha 
impactos benéficos no acesso geográfico, reduzindo a evasão regional. O efeito sobre a distância estaria 
mais condicionado à oferta, que por vários motivos, incluindo questões de escala e eficiência, é concentrada 
em municípios de maior porte.  
 
3.2 Estratégia Empírica 
 

A estratégia empírica central consiste em analisar os hospitais gerais entre os anos de 2005 e 2019, 
de acordo com os recortes amostrais descritos na seção anterior e avaliar o efeito da certificação CEBAS 
Saúde sobre indicadores de acesso geográfico (distância média percorrida, taxa de internação de não 
residentes e evasão macrorregional). Com base na especificação do modelo empírico utilizado por Galiani, 
Gertler e Schargrodsky (2005), Rocha e Soares (2010), Almeida et al. (2019) e, mais recentemente, 
Callaway e Sant’Anna (2020), os impactos da certificação são analisados partindo do pressuposto que o 
efeito da política pode variar conforme o tempo de exposição ao tratamento. 

Como a atribuição da certificação não ocorre de forma aleatória e dadas as características de 
execução do programa, o modelo DiD com tempo de exposição se apresenta como uma alternativa para a 
avaliação de impacto do CEBAS. Destaca-se que a cobertura do programa não é universal dentro do grupo 
de hospitais filantrópicos presentes na amostra final, onde o percentual de cobertura do CEBAS variou de 
11,2% a 78,2% no período de 2006 a 2019. Além disso, como a certificação tem um período de vigência e 
não necessariamente é renovada após o seu término, o tempo em que os estabelecimentos estão expostos 
aos benefícios pode variar ao longo do período de análise. 
  Dessa forma, dado que a avaliação de impacto sobre os indicadores pretendidos leva em 
consideração o tempo de exposição à certificação, a Tabela 2 exibe a quantidade de estabelecimentos pelo 
número de anos de exposição para o período de 2005 a 2019, com controle para o período inicial de vigência 
do benefício de assistência social anterior à Lei, resultando em um número total de 23.878 observações. Os 
dados dispostos na Tabela 2, construídos a partir da conexão apenas entre as bases do DCEBAS e CNES, 
sugerem a viabilidade da estratégia empírica proposta. 
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TABELA 2: Distribuição dos hospitais gerais por tempo de exposição aos benefícios da certificação e por ano. Brasil, de 

2005 a 2019. 

 Tempo de exposição (em anos)  

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 

2005 1508               1508 

2006 1331 196              1527 

2007 583 866 196             1645 

2008 444 159 866 196            1665 

2009 430 19 159 866 196           1670 

2010 518 0 19 159 800 148          1644 

2011 550 16 0 19 159 751 144         1639 

2012 506 62 16 0 21 143 752 144        1644 

2013 494 25 62 16 4 36 145 720 127       1629 

2014 414 53 25 62 19 21 36 146 714 126      1616 

2015 388 27 53 25 67 24 21 35 149 681 120     1590 

2016 406 43 27 53 25 55 24 20 33 148 613 108    1555 

2017 332 22 43 27 66 35 55 25 26 35 150 618 108   1542 

2018 302 34 22 43 29 63 35 54 33 25 42 152 583 102  1519 

2019 328 11 34 22 43 33 63 35 50 34 29 43 152 509 99 1485 
Total 8534 1533 1522 1488 1429 1309 1275 1179 1132 1049 954 921 843 611 99 23878 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do DCEBAS e CNES. 
 
  Importante ressaltar que o tempo de exposição à CEBAS reportado na Tabela 2 não é, 
necessariamente, consecutivo. Assim, a título de exemplificação, dos 196 hospitais vinculados a entidades 
beneficiadas em 2006, 49,5% tiveram descontinuidades da certificação em um ou mais períodos, visto que 
no ano de 2019 apenas 99 hospitais se mantiveram certificados de forma consecutiva durante os 14 anos 
compreendidos no período de 2006 a 2019. Nota-se que um total de 8.534 observações se referem a 
hospitais que permaneceram sem exposição ao CEBAS em pelo menos um período, enquanto 99 hospitais 
gerais tiveram o tempo máximo de exposição aos benefícios da certificação de forma ininterrupta. A 
diagonal principal representa a frequência de unidades com a certificação contínua durante o período, 
enquanto as outras células da tabela sinalizam a dinâmica de exposição à certificação período a período.  

Ao proceder com todos os critérios de inclusão e exclusão expostos na seção anterior, bem como 
restringindo a análise entre 2005 e 2019, a amostra utilizada nos modelos de regressão foi de 22.356 
observações para os modelos com os indicadores de hospitalizações de não residentes e da taxa de evasão 
regional e 22.349 para a análise sobre a distância intermunicipal das internações. 
  Ressalta-se que a simples comparação entre um grupo de unidades certificadas com um grupo sem 
certificação não implica que a diferença de resultados entre eles possa ser atribuída de forma causal pela 
política de certificação de assistência social, pois podem existir características não observáveis 
correlacionadas com o status de tratamento que podem tornar as estimativas viesadas. Se a certificação 
estiver associada a fatores fixos no tempo, o modelo DiD conseguirá contornar esse problema. O principal 
pressuposto do método DiD é que a trajetória temporal da variável de interesse do grupo de controle 
representa a mesma tendência temporal dos hospitais do grupo de tratamento antes da intervenção. Se essa 
mesma tendência temporal entre os grupos for válida, pode-se afirmar que a trajetória do grupo de controle 
após o tratamento retrata o que aconteceria com o grupo de tratamento caso não tivessem sofrido a 
intervenção do CEBAS Saúde.   

O modelo DiD, seguindo a estratégia de identificação de Galiani, Gertler e Schargrodsky (2005), 
Rocha e Soares (2010) e Almeida et al. (2019), que admite efeito heterogêneo por tempo de exposição ao 
benefício está especificado na Equação 1.  

!!",$ 	= $%%,$	&'()*%,!"
&

%'(
+	,!") -$ 	+ .! 	+ /" + 0*" 	+ 1!",$ (1) 
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em que !!",$ representa o indicador de resultado k para o hospital i no tempo t, com k englobando os 
indicadores de distância percorrida pelos pacientes (em logaritmo), taxa de internação hospitalar de não 
residentes e a taxa de evasão regional das internações; "#$%&%,!" é uma variável binária que assume valor 
um, se o hospital i no ano t está vinculado a uma entidade com certificação por j anos; '!"	representa um 
vetor de variáveis de controle dos hospitais; )! é o efeito fixo do hospital; *" é uma tendência temporal 
global; +&" representa tendências temporais específicas para &-ésimo município de localização do hospital;  
,!",$ é o termo de erro aleatório para 0 --ésimo indicador. 2 

Segundo Abadie (2005), a hipótese de trajetórias do modelo DiD, é um pressuposto de identificação 
forte, especialmente em cenários com muita heterogeneidade entre as observações3. Dessa forma, as 
estimativas DiD combinadas com métodos de pareamento (para balanceamento dos grupos), flexibilizariam 
tal hipótese e tenderiam a gerar estimativas mais robustas. A combinação dos modelos DiD com métodos 
de pareamento, requer que a hipótese de sobreposição (suporte comum) seja respeitada, ou seja, é preciso 
garantir a existência de características que sejam sobrepostas entre os grupos de controle e de tratamento. 
A outra hipótese fundamental é a de ignorabilidade (ou seleção nos observáveis), como salienta Stuart 
(2010) e Abadie e Imbens (2011), que é flexibilizada através da combinação de ambos os métodos, dado 
que a abordagem DiD controla os efeitos específicos que não variam ao longo do tempo.  

Dentre os métodos de pareamento, este trabalho faz uso do propensity score matching (PSM), 
calculando a função distância por uma regressão logística, e o método de balanceamento por Entropia4. 
Heckman, Ichimura e Todd (1997) destacam que a hipótese de trajetórias paralelas entre controle e 
tratamento, em um cenário de balanceamento dos dados (DiD condicional), é um pressuposto mais fraco e 
consistente do que o apresentado no modelo DiD tradicional.  

Seguindo Imbens (2004) e Callaway e Sant’Anna (2020), as estimativas de efeito médio de 
tratamento serão calculadas por meio do DiD com a ponderação de probabilidade inversa (IPW). Dessa 
forma, as estimativas DiD ponderadas pelo IPW tendem a gerar resultados mais robustos5. 
 
4. RESULTADOS 
  
4.1 Estatísticas descritivas e de cobertura do CEBAS Saúde 
 

Esta subseção apresenta estatísticas descritivas da amostra final utilizadas para a avaliação do 
CEBAS Saúde sobre os indicadores de acesso geográfico. Inicialmente, a Tabela 3 mostra a distribuição de 
hospitais gerais por condição de certificação por grandes regiões brasileiras e por porte hospitalar nos anos 
de 2005 (linha de base do estudo) e 2019. Como pode ser constatado, os estabelecimentos hospitalares que 
não tiveram coberturas CEBAS em nenhum período da análise possuem tanto uma distribuição regional 
quanto de porte diferentes das unidades beneficiadas com pelo menos um período de vigência da 
certificação.  

No ano de 2005, a maior parte dos hospitais sem certificação era da região Nordeste do Brasil 
(34,6%), enquanto em 2019 os hospitais situados na região Sul passam a ser maioria (34%). Em contraste, 
entre os certificados, em ambos os períodos dispostos na Tabela 3, a região Sudeste concentra a maior parte 
dos hospitais com CEBAS. 
 

 
2 Tendo por base a equação 1, foi realizada também outra modelagem para estimar o impacto da certificação, sendo que ao invés 
de separar os efeitos por tempo de exposição, assumiu-se um efeito homogêneo de tratamento (modelo DiD convencional), com 
o uso de apenas dois períodos de tempo: ano de 2005 como ex ante e 2019 como ex post. 
3 Embora não seja possível testar diretamente essa suposição, pode-se verificar a existência de tendências similares entre os 
indicadores dos grupos tratados e não tratados nos períodos anteriores à intervenção. Para verificar a igualdade de trajetórias no 
período pré-intervenção, foi estimado um modelo de diferenças em diferenças com efeito fixo entre 2004 e 2006, assumindo um 
pseudo tratamento em 2005, cujo modelo aplicado é uma adaptação da Equação 1. Os resultados apresentados na Tabela A.2 
sinalizam que os grupos de tratamento e controle possuem trajetórias paralelas no período pré-tratamento pelo modelo DiD com 
efeito fixo apresentada a seguir não pode ser a priori descartada (GALIANI, GERTLER e SCHARGRODSKY, 2005). 
4 O balanceamento por Entropia, desenvolvido por Hainmueller (2012), objetiva tornar os grupos de controle e tratamento mais 
homogêneos, por meio de uma abordagem multivariada e não paramétrica para satisfazer um conjunto de condições especiais 
dos momentos da distribuição amostral entre os grupos. 
5 Os erros-padrão foram calculados por uma matriz de covariância robusta, clusterizada em nível de município.  
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TABELA 3: Distribuição de hospitais gerais por condição de certificação por grandes regiões brasileiras e porte 

hospitalar – 2005 e 2019 

 Sem CEBAS Com CEBAS* 

Dimensão 2005 2019 2005 2019 

Grandes regiões     

  Centro-Oeste 8,97 11,70 5,03 4,96 
  Nordeste 34,62 27,66 12,80 12,41 
  Norte 1,92 3,19 1,70 1,88 
  Sudeste 26,92 23,40 49,63 48,27 
  Sul 27,56 34,04 30,84 32,48 
Porte hospitalar     

  Pequeno 76,92 65,96 37,94 38,57 
  Médio 20,51 32,98 46,15 44,89 
  Grande 2,56 1,06 15,90 16,54 

Fonte: Elaboração própria a partir do SisCEBAS, CNES, DTB/IBGE. 
Nota: *Os estabelecimentos classificados com CEBAS foram aqueles vinculados a entidades com pelo menos um ano de 
certificação entre 2006 e 2019. 
  
  É válido realçar, que, em 2019, a maioria das unidades com CEBAS estava localizada nas regiões 
Sul e Sudeste do país (80,6%), sendo que essas regiões respondiam, em 2019, por 76,4% das entidades sem 
fins lucrativos registradas no CNES. A região Norte tinha 1,47% das entidades com CEBAS e 3,1% das 
entidades sem fins lucrativos do país. Do total de hospitais gerais vinculados a entidades sem fins lucrativos 
cadastradas no CNES, 79% encontravam-se nas regiões Sul e Sudeste, ao passo que 2% estavam na região 
Norte. Em certo sentido, a hipótese é que o processo é condicionado pela oferta de estabelecimentos 
filantrópicos os quais estão concentrados nas regiões mais desenvolvidas do país. 
  Para fins descritivos, a Tabela 4 mostra a comparação dos indicadores de acesso geográfico entre 
os hospitais certificados e não certificados na linha de base da análise (2005) e no último período disponível 
dos dados (2019).  
 
TABELA 4: Comparação dos indicadores de acesso entre hospitais vinculados a entidades certificadas e não certificadas, 

Quantidades e valor para o ano de 2019 e média da taxa de variação de 2005 a 2019 
 Sem CEBAS Com CEBAS 

Variável 2005 2019 
Diferença 

(D0) 
2005 2019 

Diferença 

(D1) 

Distância (km)       
  Média 9,1008 25,6101 16,5093 16,3440 25,2598 8,9158 
  Erro-padrão 0,8425 2,9525 2,1099 0,5709 0,6758 0,1049 
  LI (95%) 7,4495 19,8233 12,3738 15,2251 23,9352 8,7101 
  LS (95%) 10,7522 31,3969 20,6447 17,4630 26,5844 9,1215 
Não residentes (%)       
  Média 78,8983 85,1120 6,2137 91,0540 93,1771 2,1231 
  Erro-padrão 2,4058 2,7395 0,3337 0,5555 0,4558 0,0998 
  LI (95%) 74,1829 79,7425 5,5596 89,9652 92,2838 2,3186 
  LS (95%) 83,6136 90,4814 6,8678 92,1429 94,0704 1,9275 
Evasão regional (%)       
  Média 2,3550 3,4951 1,1400 4,5413 5,1660 0,6246 
  Erro-padrão 0,4335 0,5855 0,1519 0,2185 0,2285 0,0100 
  LI (95%) 1,5053 2,3475 0,8422 4,1130 4,7181 0,6051 
  LS (95%) 3,2048 4,6426 1,4379 4,9696 5,6138 0,6442 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Avaliando apenas a diferença do valor esperado incondicional dos hospitais com e sem CEBAS dos 
indicadores de acesso em 2019, nota-se que todos eles se mostram, em média, maiores para o conjunto de 
estabelecimentos tratados, com exceção da distância intermunicipal das internações hospitalares (que 
possuem interseções nos limites intervalares a 95% de confiança dos dois grupos). Em 2019, a diferença a 
favor dos tratados é de +8,07 p. p. na taxa de internações hospitalares de não residentes e de +1,67 p. p. na 
taxa de evasão regional das hospitalizações.  

Considerando as informações dos dois períodos sendo analisados (2005 e 2019), pode-se constar 
que os indicadores de evasão regional e da taxa de atendimento de não residentes, em termos da tendência 



 

 10 

central, sempre é maior entre os hospitais com CEBAS, admitindo as estimativas intervalares a um nível 
de confiança de 95%. Não obstante, replicando-se uma estratégia básica do estimador de diferenças em 
diferenças, ao subtrairmos a diferença dos resultados entre 2019 e 2005 para cada um dos grupos (referentes 
à subtração das colunas D1 e D0 da Tabela 4), é possível observar um efeito médio incondicional de -7,6 
km nas distâncias intermunicipais, -4,1 p.p. na taxa de não residentes e de -0,52 p.p. na taxa de evasão 
regional. 

Portanto, em termos da média da diferença da evolução dos indicadores de acesso entre os hospitais 
com e em certificação, existe uma tendência de efeitos negativos sobre os indicadores avaliados (distância, 
não residentes e evasão). Uma questão-chave para a estimativa de impacto é saber o quanto dessas 
diferenças observadas podem ser, de fato, atribuídas ou não aos incentivos do CEBAS Saúde.  

 
4.2 Estimativas da efetividade do CEBAS 
 
  Esta subseção apresenta as evidências estimadas do impacto do CEBAS Saúde sobre os indicadores 
de acesso geográfico (distância média percorrida para internações fora o município de residência, taxa de 
internação hospitalar de não residentes e a taxa de evasão regional das internações), nos hospitais 
vinculados a entidades beneficiadas pela certificação, considerando um painel anual de dados entre 2005 e 
2019. A diferença básica entre as especificações é a inclusão de variáveis observáveis que variam ao longo 
do tempo (número de leitos, profissionais de saúde, equipamentos, leitos destinados ao SUS, entre outros) 
e de variáveis invariantes no tempo (controle do efeito fixo do hospital). Além da modelagem com uso do 
estimador de efeito fixo e variáveis observáveis que variam ao longo do tempo, empregaram-se também 
especificações mais simples (pooling e efeito fixo sem outros controles).  

A Tabela 5 possui para cada um dos três indicadores de acesso geográfico, quatro especificações de 
modelo6: (1) DiD condicional com efeito homogêneo (estimador convencional sem tempo de exposição), 
sem efeito fixo e sem variáveis de controle; (2) DiD condicional com efeito homogêneo, com efeito fixo e 
sem variáveis de controle; (2) DiD condicional com efeito homogêneo, com efeito fixo e com variáveis de 
controle; (4) DiD condicional com tempo de exposição, efeito fixo e controle de covariadas observáveis 
que variam ao longo do tempo. Em todas as quatro especificações de modelo, o efeito médio do CEBAS é 
computado para três indicadores: distância média (em logaritmo), taxa de internações hospitalares de não 
residentes (em percentual) e a taxa de evasão regional (em percentual). O modelo (4) para cada indicador 
de acesso na Tabela 5 corresponde à melhor especificação da análise, uma vez que as estimativas são 
auferidas a partir do método DiD condicional (ponderado pelo IPW do balanceamento por Entropia) com 
a heterogeneidade do tempo de exposição. 

Para a obtenção de estimativas mais robustas, todos os modelos foram controlados por variáveis de 
tendência específicas para cada município de localização do estabelecimento de saúde, bem como foram 
ponderadas pelo IPW oriundo do modelo de balanceamento por Entropia. O método de Entropia foi 
selecionado pelo fato de ter apresentado um melhor balanceamento dos dados entre os grupos tratados e 
não tratados, conforme pode ser constatado na Tabela A.1 no Apêndice. O modelo de Entropia conseguiu 
balancear todas as covariadas no período pré-tratamento, enquanto o modelo de PSM não foi capaz de gerar 
um balanceamento completo das covariadas entre tratados e não tratados. 
  Dada a relevância de entender melhor a dinâmica dos resultados, as Tabelas 9 e 10 apresentam as 
estimativas do efeito médio por tempo de exposição considerando potenciais heterogeneidades regionais e 
de escala de produção dos hospitais, considerando apenas o modelo DiD condicional com tempo de 
exposição. Considerando uma estrutura de avaliação do modelo DiD convencional com um efeito de 
tratamento médio homogêneo, referente aos modelos 1, 2 e 3 para cada indicador de acesso geográfico 
avaliado na Tabela 5, têm-se indícios iniciais de que a certificação possui estimativas estatisticamente 
significativas, com sinal positivo, apenas para os indicadores de distância percorrida e de taxa de 
internações de pacientes não residentes no município de localização do estabelecimento. Em ambos os 
cenários, a magnitude e a direção dos coeficientes mostram sensibilidade, em especial, à inclusão do efeito 
fixo do hospital, que reduziram em cerca de 1/5 o valor do coeficiente do modelo 1 para o modelo 2, tanto 
do indicador de distância quanto da taxa internações de não residentes.  

 
6 Para os modelos 1 ao 3 (DiD convencional, com efeito homogêneo) foram usados os dados de 2005 e 2019, referentes aos 
períodos ex ante e ex post da intervenção. 



 

 11 

TABELA 5: Estimativas da Certificação CEBAS Saúde sobre os indicadores de acesso geográfico (distância, não residentes e evasão regional). Painel de hospitais de 2005 a 
2019, segundo efeito médio homogêneo e por tempo de exposição aos benefícios da certificação. 

 Distância percorrida (km, em log) Taxa de não residentes (%) Taxa de evasão regional (%) 
Variáveis (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

Efeito médio 0,031*** 0,031*** 0,028***  1,229*** 1,232*** 1,106***  0,043 0,045 0,026  

 (0,011) (0,011) (0,011)  (0,302) (0,304) (0,310)  (0,059) (0,059) (0,060)  

Tempo de Exposição: 1 ano    -0,011    0,478    0,072 
    (0,017)    (0,479)    (0,094) 

Tempo de Exposição: 2 anos    0,008    0,901*    0,045 
    (0,018)    (0,501)    (0,098) 

Tempo de Exposição: 3 anos    0,018    1,289**    0,045 
    (0,018)    (0,516)    (0,101) 

Tempo de Exposição: 4 anos    0,040**    1,095**    0,054 
    (0,018)    (0,518)    (0,101) 

Tempo de Exposição: 5 anos    0,043**    1,244**    0,028 
    (0,019)    (0,537)    (0,105) 

Tempo de Exposição: 6 anos    0,060***    1,523***    -0,032 
    (0,019)    (0,554)    (0,108) 

Tempo de Exposição: 7 anos    0,075***    2,414***    0,110 
    (0,020)    (0,583)    (0,114) 

Tempo de Exposição: 8 anos    0,103***    2,586***    0,040 
    (0,021)    (0,609)    (0,119) 

Tempo de Exposição: 9 anos    0,104***    2,894***    -0,053 
    (0,022)    (0,638)    (0,125) 

Tempo de Exposição: 10 anos    0,046**    0,700    -0,261** 
    (0,023)    (0,661)    (0,129) 

Tempo de Exposição: 11 anos    0,056**    0,530    -0,299** 
    (0,024)    (0,690)    (0,135) 

Tempo de Exposição: 12 anos    0,010    -0,340    -0,473*** 
    (0,025)    (0,725)    (0,142) 

Tempo de Exposição: 13 anos    -0,031    -1,096    -0,644*** 
    (0,029)    (0,826)    (0,161) 

Tempo de Exposição: 14 anos    -0,066    -3,238**    -0,580* 
    (0,056)    (1,591)    (0,311) 

Variáveis de controle   X X   X X   X X 

Efeito Fixo do Hospital  X X X  X X X  X X X 

N 2.932 2.932 2.903 22.349 2.932 2.932 2.903 22.356 2.932 2.932 2.903 22.356 

Fonte: Elaboração própria. Erros-padrão foram estimados de forma robusta (cluster municipal). Todos os modelos foram estimados com inclusão de tendência específica por município, bem como controlando 
pelo peso oriundo do modelo de pareamento por entropia. Legenda: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01.  
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TABELA 6: Estimativas da Certificação CEBAS Saúde sobre os indicadores de acesso geográfico (distância, não residentes e evasão regional). Painel de hospitais de 2005 a 
2019 por tempo de exposição aos benefícios da certificação e porte do hospital. 

 Distância percorrida (km, em log) Taxa de não residentes (%) Taxa de evasão regional (%) 
Variáveis Pequeno Médio Grande Pequeno Médio Grande Pequeno Médio Grande 

Tempo de Exposição: 1 ano -0,024 -0,022 -0,012 -0,117 0,129 1,154 0,104 -0,108 0,216 
 (0,029) (0,022) (0,042) (0,894) (0,609) (0,818) (0,138) (0,125) (0,389) 

Tempo de Exposição: 2 anos -0,006 -0,004 -0,017 0,172 0,466 1,021 0,085 -0,124 0,019 
 (0,031) (0,024) (0,044) (0,936) (0,642) (0,849) (0,144) (0,132) (0,404) 

Tempo de Exposição: 3 anos -0,002 0,020 -0,102** 1,116 0,476 -0,387 0,166 0,045 -0,724* 
 (0,031) (0,024) (0,046) (0,962) (0,664) (0,888) (0,148) (0,137) (0,422) 

Tempo de Exposição: 4 anos 0,026 0,027 -0,058 0,959 -0,379 1,060 0,014 0,162 -0,657 
 (0,032) (0,024) (0,046) (0,965) (0,660) (0,894) (0,149) (0,136) (0,425) 

Tempo de Exposição: 5 anos 0,021 0,042* -0,042 0,741 -0,187 1,467 -0,058 -0,031 0,063 
 (0,033) (0,025) (0,047) (1,010) (0,689) (0,912) (0,156) (0,142) (0,434) 

Tempo de Exposição: 6 anos 0,022 0,085*** -0,062 0,918 0,552 1,496 -0,192 -0,068 -0,270 
 (0,034) (0,026) (0,048) (1,039) (0,714) (0,934) (0,160) (0,147) (0,445) 

Tempo de Exposição: 7 anos 0,062* 0,074*** -0,093* 1,632 1,452* 0,587 -0,063 0,135 -0,551 
 (0,036) (0,028) (0,048) (1,111) (0,751) (0,928) (0,171) (0,154) (0,441) 

Tempo de Exposição: 8 anos 0,050 0,117*** -0,044 1,733 1,643** -0,046 -0,267 0,138 -0,350 
 (0,039) (0,028) (0,048) (1,189) (0,772) (0,937) (0,183) (0,159) (0,445) 

Tempo de Exposição: 9 anos 0,060 0,110*** -0,041 2,596** 1,371* 0,864 -0,259 0,083 -0,488 
 (0,041) (0,030) (0,049) (1,247) (0,810) (0,950) (0,192) (0,166) (0,452) 

Tempo de Exposição: 10 anos 0,029 0,034 -0,076 -0,217 0,272 -0,744 -0,560*** -0,109 -0,470 
 (0,042) (0,031) (0,049) (1,299) (0,844) (0,959) (0,200) (0,174) (0,456) 

Tempo de Exposição: 11 anos 0,048 0,036 -0,074 -0,167 -0,120 -1,225 -0,620*** -0,004 -0,872* 
 (0,045) (0,033) (0,050) (1,365) (0,889) (0,979) (0,210) (0,183) (0,466) 

Tempo de Exposição: 12 anos -0,018 -0,022 0,016 -1,743 -0,923 0,789 -0,817*** -0,238 -0,742 
 (0,047) (0,034) (0,052) (1,451) (0,929) (1,015) (0,224) (0,191) (0,483) 

Tempo de Exposição: 13 anos -0,065 -0,032 0,023 -3,265* -0,508 1,583 -1,075*** -0,354 -0,594 
 (0,055) (0,039) (0,058) (1,686) (1,052) (1,126) (0,260) (0,216) (0,535) 

Tempo de Exposição: 14 anos -0,074 -0,037 0,029 -6,092** -1,552 1,966 -1,219*** -0,293 0,321 
 (0,093) (0,078) (0,142) (2,841) (2,111) (2,767) (0,438) (0,434) (1,316) 

Variáveis de controle X X X X X X X X X 

Efeito Fixo do Hospital X X X X X X X X X 

N 9.258 9.749 3.342 9.264 9.750 3.342 9.264 9.750 3.342 

Fonte: Elaboração própria. Erros-padrão foram estimados de forma robusta (cluster municipal). Todos os modelos foram estimados com inclusão de tendência específica por município, bem como controlando 
pelo peso oriundo do modelo de pareamento por entropia. Legenda: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01. 
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TABELA 7: Estimativas da Certificação CEBAS Saúde sobre os indicadores de acesso geográfico (distância, não residentes e evasão regional). Painel de hospitais de 2005 a 
2019 por tempo de exposição aos benefícios da certificação e grandes regiões brasileiras. 

 Distância percorrida (km, em log) Taxa de não residentes (%) Taxa de evasão regional (%) 
Variáveis NE NO SE CO SU NE NO SE CO SU NE NO SE CO SU 

Tempo de Exposição: 1 ano -0,047 -0,021 -0,018 -0,057 0,004 -0,466 -0,054 -0,120 1,491 1,087 -0,173 0,348 0,109 -0,289 0,154 
 (0,046) (0,120) (0,024) (0,081) (0,031) (1,134) (3,532) (0,710) (2,388) (0,868) (0,319) (0,606) (0,135) (0,291) (0,157) 

Tempo de Exposição: 2 anos -0,022 -0,021 -0,014 -0,043 0,028 0,460 -3,524 -0,115 3,148 1,584* -0,126 0,426 0,007 -0,437 0,190 
 (0,047) (0,119) (0,025) (0,083) (0,032) (1,167) (3,502) (0,754) (2,459) (0,910) (0,328) (0,601) (0,143) (0,300) (0,164) 

Tempo de Exposição: 3 anos -0,028 -0,107 -0,019 0,095 0,042 1,357 -6,395 -0,012 4,985** 1,760* 0,019 0,985 -0,086 -0,260 0,216 
 (0,049) (0,138) (0,026) (0,085) (0,033) (1,201) (4,044) (0,770) (2,526) (0,945) (0,337) (0,693) (0,146) (0,308) (0,171) 

Tempo de Exposição: 4 anos -0,005 -0,060 0,010 0,016 0,069** 0,387 -3,614 0,137 5,885** 1,262 -0,149 0,828 -0,018 -0,157 0,234 
 (0,049) (0,138) (0,025) (0,087) (0,034) (1,220) (4,046) (0,765) (2,574) (0,951) (0,343) (0,694) (0,145) (0,314) (0,172) 

Tempo de Exposição: 5 anos -0,070 -0,040 0,037 0,004 0,076** -0,511 -3,118 0,957 4,774* 1,268 -0,734** 1,568** -0,013 -0,224 0,384** 
 (0,052) (0,152) (0,026) (0,095) (0,036) (1,274) (4,475) (0,771) (2,821) (1,013) (0,358) (0,767) (0,146) (0,344) (0,183) 

Tempo de Exposição: 6 anos -0,027 -0,003 0,043 0,100 0,097*** 0,365 -1,454 0,605 7,288** 1,884* -0,763** 1,071 -0,055 -0,110 0,273 
 (0,054) (0,150) (0,026) (0,097) (0,037) (1,342) (4,399) (0,792) (2,864) (1,043) (0,377) (0,754) (0,150) (0,349) (0,188) 

Tempo de Exposição: 7 anos -0,002 -0,081 0,058** 0,100 0,126*** 1,586 -4,746 2,281*** 5,197* 2,219** -0,066 0,834 0,031 -0,075 0,351* 
 (0,058) (0,150) (0,027) (0,101) (0,039) (1,433) (4,394) (0,827) (2,988) (1,108) (0,402) (0,753) (0,157) (0,364) (0,200) 

Tempo de Exposição: 8 anos 0,036 -0,034 0,062** 0,224** 0,194*** 1,605 -5,330 2,487*** 7,605** 2,618** -0,284 0,015 -0,033 -0,127 0,380* 
 (0,061) (0,167) (0,029) (0,105) (0,041) (1,500) (4,902) (0,864) (3,091) (1,160) (0,422) (0,841) (0,164) (0,377) (0,209) 

Tempo de Exposição: 9 anos -0,017 0,281* 0,084*** 0,056 0,212*** 0,709 2,064 2,955*** 8,747*** 3,356*** -0,609 0,094 0,009 -0,321 0,303 
 (0,065) (0,168) (0,030) (0,107) (0,043) (1,616) (4,927) (0,905) (3,161) (1,213) (0,454) (0,845) (0,172) (0,385) (0,219) 

Tempo de Exposição: 10 anos -0,115* -0,005 0,062** 0,189* 0,123*** -0,469 -4,415 1,416 4,512 0,890 -1,227*** -0,738 -0,005 -0,041 0,003 
 (0,068) (0,190) (0,031) (0,112) (0,045) (1,675) (5,571) (0,930) (3,312) (1,269) (0,471) (0,955) (0,177) (0,404) (0,229) 

Tempo de Exposição: 11 anos -0,142** -0,034 0,090*** 0,286** 0,122*** 0,244 -7,428 1,338 7,749** -0,132 -1,302*** -0,131 0,049 -0,114 -0,152 
 (0,071) (0,188) (0,032) (0,128) (0,047) (1,748) (5,526) (0,971) (3,776) (1,319) (0,491) (0,948) (0,184) (0,460) (0,238) 

Tempo de Exposição: 12 anos -0,227*** 0,062 0,044 0,325** 0,096* -2,190 -3,598 0,370 8,647** -0,639 -1,711*** 1,075 -0,134 0,082 -0,152 
 (0,075) (0,188) (0,034) (0,133) (0,049) (1,854) (5,527) (1,017) (3,935) (1,401) (0,521) (0,948) (0,193) (0,480) (0,253) 

Tempo de Exposição: 13 anos -0,157* -0,214 -0,0005 0,423** 0,032 -3,191 -11,058* 0,054 7,649 -1,488 -1,409** -0,269 -0,417* 1,408** -0,283 
 (0,091) (0,220) (0,038) (0,170) (0,056) (2,252) (6,455) (1,155) (5,024) (1,575) (0,633) (1,107) (0,219) (0,612) (0,284) 

Tempo de Exposição: 14 anos -0,142  0,023 0,306 -0,118 -7,654*  -0,087 8,527 -6,379** -0,074  -0,274 3,484* -0,798 
 (0,175)  (0,072) (0,555) (0,100) (4,315)  (2,172) (16,426) (2,843) (1,212)  (0,412) (2,002) (0,513) 

Variáveis de controle X X X X X X X X X X X X X X X 

Efeito Fixo do Hospital X X X X X X X X X X X X X X X 

N 3.097 411 10.501 1.204 7.136 3.097 411 10.501 1.211 7.136 3.097 411 10.501 1.211 7.136 

Fonte: Elaboração própria. Erros-padrão foram estimados de forma robusta (cluster municipal). Todos os modelos foram estimados com inclusão de tendência específica por município, bem como controlando 
pelo peso oriundo do modelo de pareamento por entropia. Legenda: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01. NO=Norte, NE=Nordeste, SE=Sudeste, SU=Sul, CO=Centro-Oeste. 
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 No que tange especificamente ao indicador de evasão regional das internações hospitalares, a partir 
da configuração básica do modelo DiD com dois períodos de tempo (2005 e 2019), apenas na especificação 
do modelo sem controles (modelo 1), observa-se um coeficiente significativo estatisticamente para o efeito 
médio de tratamento sobre os tratados (ATT). Contudo, a partir da inclusão do efeito fixo no modelo 2, o 
parâmetro perde significância estatística. 

Ainda analisando os modelos 1 ao 3 (DiD convencional), pode-se aferir que o ATT dos indicadores 
de acesso relacionados à distância e às internações de não residentes, embora possuam significância 
estatística mesmo após a inclusão de todos os controles no modelo 3, devido à magnitude dos efeitos 
atribuíveis aos incentivos de isenção tributária da certificação, não foi capaz de gerar mudanças expressivas 
nos indicadores de acesso avaliados neste trabalho. Por exemplo, de acordo com o modelo 3 da Tabela 5, 
o efeito médio do CEBAS foi de um aumento em 2,8% na distância intermunicipal percorrida pelos 
pacientes para internações hospitalares (equivalente a um aumento médio de apenas 0,36 km na distância 
dos pacientes atendidos nos hospitais certificados). A mesma análise pode ser estendida para o acréscimo 
na taxa de internações de não residentes atribuída à CEBAS, que foi responsável por um aumento, em 
média, de 1,1 pontos percentuais na taxa de não residentes. 

Como a configuração dos modelos 1 ao 3 não discrimina os hospitais que estão vinculados a 
entidades certificadas pelo CEBAS por diferentes períodos de entrada e tempo de vigência (incluindo 
renovações da certificação), os achados podem resultar em estimativas que não conseguem refletir os 
potenciais impactos dos incentivos fiscais dispostos na política de certificação. 
 Nesse cenário, a fim de executar uma estratégia de identificação que melhor se adeque às 
características de execução do CEBAS desde os primeiros incentivos fiscais realizados pelo MS em 2006 
e, posteriormente, consolidados em novembro de 2009, a partir da Lei nº 12.101/2009, o modelo 4 na Tabela 
5 exibe os resultados do efeito médio do CEBAS por tempo de exposição à certificação. Essa abordagem 
permite incluir heterogeneidade dos resultados, a depender do tempo de vigência (entrada, descontinuidade 
e renovações dos benefícios), bem como possibilita gerar estimativas da trajetória dos impactos da política 
ano a ano. 
  De forma geral, os resultados encontrados evidenciam que o CEBAS gerou efeitos estatisticamente 
significativos a pelo menos 5% de significância no acesso geográfico nas três dimensões de variáveis de 
impacto analisadas. No tocante às duas primeiras, a distância percorrida e a taxa de hospitalizações de não 
residentes, os resultados do modelo DiD com tempo de exposição heterogêneo seguem a mesma direção 
do que foi encontrado no modelo convencional, ou seja, a certificação aumentou a distância média 
percorrida, enquanto o efeito líquido do ATT por tempo de exposição também se mostrou positivo sobre a 
taxa de internações de não residentes. 
 Os coeficientes estimados do ATT para o indicador de distância variaram de 4% a 10%, onde os 
efeitos se iniciam a partir do 4º ano de exposição. Considerando a distribuição do tempo de exposição por 
ano na Tabela 2, nota-se que os impactos na distância começam a ser observados a partir do ano de 2009, 
período que possui 177 hospitais com 4 anos de exposição. Para uma melhor interpretação dos achados, a 
Figura 2-a mostra o efeito agregado da certificação por ano sobre a distância, assumindo um nível mínimo 
de significância estatística de 5%. Como pode ser visualizado, a efetividade inicia no ano de 2009 e se 
mostra no formato de U invertido, com um pico de efeito no ano de 2015.  Não obstante, a magnitude do 
impacto é pouco expressiva, com acréscimos médios na distância percorrida intermunicipal variando de 
0,05 km a 1,90 km por ano. Para o último período analisado, por exemplo, observou-se um impacto de 
apenas 0,34 km na distância média percorrida. 
 Seguindo a análise para o indicador de internações de não residentes, os resultados dispostos no 
modelo 4 da Tabela 5, para os 14 períodos possíveis de exposição, metade apresentaram coeficientes 
estatisticamente significativos a 5% de significância e com valores positivos (variando de 1,1 p.p. a 2,9 
p.p.) e apenas um coeficiente negativo para os hospitais no 14º ano de exposição (com um efeito estimado 
em -3.2 p.p.). Para uma melhor compreensão do efeito global médio do CEBAS no indicador em análise, a 
Figura 2-b apresenta a trajetória do impacto agregado da certificação por ano (consolidando o efeito 
marginal do modelo 4 da Tabela 5) em termos da quantidade total de hospitalizações de não residentes 
atribuíveis, conforme a modelagem usada no trabalho, à política. O impacto dos incentivos fiscais às 
entidades beneficiadas se inicia no ano de 2008 (equivalente a um período mínimo de exposição de 3 anos 
a certificação), com um aumento de 4.261 hospitalizações de pacientes não residentes no município de 
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localização do hospital. O pico do impacto da certificação foi em 2014, onde observou-se um aumento de 
quase 85 mil internações de não residentes em hospitais beneficiados. O formato da trajetória de impacto 
por ano tem também um formato de U invertido, com um resultado médio anual de 38 mil hospitalizações 
de não residentes no período de 2008 a 2019. Em todo o período, o impacto marginal líquido foi positivo, 
registrando no último ano da série, um acréscimo de 6.492 hospitalizações atribuíveis à política de 
certificação.  

Esses dois resultados relativos aos indicadores de distância intermunicipal e, em especial, ao 
atendimento de não residentes sinalizam que o CEBAS provocou um maior fluxo de demanda 
intermunicipal por serviços hospitalares nas localidades beneficiadas. Como no SUS os serviços 
hospitalares de média e alta complexidade são organizados em uma perspectiva regionalizada, foi possível 
identificar também no modelo 4 da Tabela 5 que o CEBAS gerou impactos negativos (de redução) e 
estatisticamente significativos sobre a taxa de evasão regional a partir do 10º ano de exposição ao benefício, 
com os coeficientes variando de -0,64 p.p. a -0,26 p.p. Tais achados indicam que mudanças na evasão 
regional requerem um maior prazo para geração dos impactos, diferentemente do que havia sido observado 
nos dois indicadores anteriores. 
 
FIGURA 2: Efeito agregado da certificação sobre a distância média de deslocamentos de internações, 
internações de não residentes e evasão regional. Brasil, de 2005 a 2019. 

 
(a) Distância média de deslocamentos de internações (km) 

 
(b) Internações de não residentes (total) 

 
(c) Evasão regional de internações hospitalares (total) 

Fonte: Elaboração própria. *Estimativas desenvolvidas com base nos coeficientes do Modelo (4) da Tabela 5, admitindo um nível de significância de 5% para 
a consolidação do efeito marginal da certificação. 
 
 Para dimensionar melhor a magnitude relativa do ATT calculado, a média da taxa de evasão regional 
de 2005 a 2019 das internações em hospitais gerais filantrópicos no Brasil foi de 4,71%. Dessa maneira, 
uma redução, por exemplo, em 0,64 p.p. tem uma participação relativa importante na taxa de evasão no 
país.   
  A Figura 2-c apresenta o impacto global médio do CEBAS sobre a evasão regional a partir da 
consolidação ano a ano dos hospitais com diferentes períodos de exposição à certificação. O resultado 
global foi medido em termos da quantidade total de hospitalizações de pacientes fora da macrorregião de 
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referência. Como pode ser constatado graficamente, os efeitos detectados da certificação têm início no ano 
de 2015, onde se observa uma redução de 619 internações fora da macrorregião de referência em 
decorrência da certificação, chegando a uma redução de -14.664 no ano de 2019. O comportamento do 
impacto na evasão regional mostra que o efeito segue a partir de 2015 uma trajetória de redução crescente, 
com uma redução média anual de 8,7 mil evasões de internações no período de 2015 a 2019.  

Em síntese, os resultados oriundos do modelo de avaliação DiD condicional com tempo de 
exposição realçam o papel do CEBAS Saúde para auxiliar na cobertura de potenciais lacunas assistenciais 
à população usuária da rede pública de saúde em regiões com alguma insuficiência de oferta do SUS de 
ações e serviços de maior complexidade.   
 Por fim, para entender um pouco mais a dinâmica dos impactos do CEBAS sobre o acesso 
geográfico dos serviços hospitalares, as Tabelas 9 e 10 trazem, respectivamente, o efeito médio por tempo 
de exposição estratificado por escala de produção dos hospitais (porte) e por grandes regiões brasileiras 
(Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste). De partida, podemos destacar que a análise direcionada 
para os estabelecimentos da região Norte do país não apresentaram na quase totalidade dos parâmetros de 
ATT por tempo de exposição, coeficientes com significância estatística em nenhum dos três indicadores. 
Essa não identificação de impacto no Norte é possivelmente explicada pela baixa densidade de cobertura 
da certificação. 

 
FIGURA 3: Efeito agregado da certificação sobre a distância média de deslocamentos de internações, internações de não 
residentes e evasão regional. Porte do hospital, 2005 a 2019. 

 
(a) Distância média de deslocamentos de internações (km) 

 
(b) Internações de não residentes (total) 

 
(c) Evasão regional de internações hospitalares (total) 

Fonte: Elaboração própria. *Estimativas desenvolvidas com base nos coeficientes da Tabela 7, admitindo um nível de significância de 5% para a consolidação 
do efeito marginal da certificação. 
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anteriormente são induzidos, de forma geral, pela produção dos hospitais beneficiados de médio porte. Do 
ponto de vista das regiões brasileiras, pode-se ressaltar que os hospitais situados no Centro-Oeste, Sul e 
Sudeste apresentaram um efeito líquido positivo no indicador de distância intermunicipal, enquanto os 
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hospitais localizados no Nordeste do país apresentam uma tendência de redução da distância média 
percorrida a partir do 11º ano de exposição, o que equivale na prática uma mudança a partir do ano de 2016. 
As Figuras 10 e 11 reportam a trajetória do efeito agregado da certificação por ano sobre os indicadores de 
acesso, calculado a partir dos coeficientes das tabelas 9 e 10, assumindo um nível mínimo de significância 
estatística de 5%. 

No caso das internações de não residentes, as evidências do modelo de avaliação de impacto indicam 
que os resultados estão seguindo a tendência dos efeitos identificados em hospitais de pequeno e médio 
portes. No caso dos hospitais de grande porte, não existiam parâmetros estatisticamente significativos. Em 
termos regionais, o incremento no atendimento de não residentes ocorreu apenas nas regiões mais 
desenvolvidas do país, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, conforme pode ser observado na Figura 4-b. O impacto 
acumulado do CEBAS em termos do quantitativo total de internações de não residentes, entre 2006 e 2019, 
foi de 140 mil, 71 mil e 65 mil, respectivamente, nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. 
 
FIGURA 4: Efeito agregado da certificação sobre a distância média de deslocamentos de internações, 
internações de não residentes e evasão regional. Grandes regiões brasileiras, de 2005 a 2019. 

 
(a) Distância média de deslocamentos de internações (km) 

 
(b) Internações de não residentes (total) 

 
(c) Evasão regional de internações hospitalares (total) 

Fonte: Elaboração própria. *Estimativas desenvolvidas com base nos coeficientes da Tabela 6, admitindo um nível de significância de 5% para a consolidação 
do efeito marginal da certificação. 

 
 Com base na Tabela 6 e Figura 3-c, pode-se facilmente intuir que a redução da evasão regional dos 
serviços hospitalares foi induzida por hospitais de pequena escala de produção. No acumulado do período, 
os hospitais de pequeno porte beneficiados pelo programa foram responsáveis por reduzir um volume de 
6.506 evasões regionais de internações hospitalares. Por outro lado, o ATT estimado para hospitais de 
médio e grande porte para cada um dos 14 períodos possíveis de exposição à CEBAS não teve significância 
estatística a um nível de 5%.  
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 Sob a perspectiva dos resultados da Tabela 7 e Figura 4-c, conclui-se que o impacto negativo na 
evasão regional ocorreu de forma específica nos hospitais nordestinos vinculados a entidades beneficiadas 
pelo CEBAS. É válido destacar que o Nordeste (6,4%) e o Centro-Oeste (6,3%) apresentam as maiores 
taxas de evasão regional de hospitalizações7 no período de 2005 a 2019. No acumulado do período avaliado, 
o impacto observado nos hospitais do Nordeste respondeu por uma redução de 33.224 evasões regionais. 
Esse resultado sinaliza uma contribuição do CEBAS Saúde na redução das distorções de acesso geográfico 
em locais que possuem menores níveis de desenvolvimento socioeconômico do país. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os hospitais filantrópicos constituem parte importante da rede de atenção à saúde no Brasil. Sua 
forma de organização é muito diversa e eles apresentam variados portes em termos de leitos e diferentes 
concentrações espaciais. As previsões constitucionais de imunidade e isenção tributária para entidades 
filantrópicas e participação complementar do setor privado no sistema de saúde brasileiro têm sido 
regulamentadas de diferentes formas, dentre elas por meio da Certificação de Entidade Beneficente de 
Assistência Social (CEBAS) na área de saúde. A CEBAS isenta essas instituições da contribuição para a 
seguridade social. Em 2009, uma mudança legislativa repassou para o Ministério da Saúde a atribuição de 
certificação das instituições cuja atividade preponderante fosse na área de saúde. A partir desse período, a 
celebração de contratos com os gestores da saúde e a relação com a oferta de ações e serviços de saúde 
passaram a ser analisadas mais claramente pelo gestor federal da saúde como condições para concessão do 
CEBAS.  

Nesse processo de certificação se destacam os estabelecimentos hospitalares e alguns ambulatoriais 
mais diretamente relacionados à saúde. Nesse trabalho analisamos o efeito da certificação sobre o acesso 
geográfico para internações hospitalares e foi observado que esse processo não teve efeito expressivo sobre 
a distância média geográfica, dado um aumento médio de menos de 1 km no período nas internações em 
descolamento. A partir de 2015, observa-se um efeito estatisticamente significativo sobre as internações 
dentro e fora do município, com uma redução das evasões para fora das macrorregiões de saúde. Esse 
impacto da certificação pode indicar que os contratos estabelecidos entre os gestores e a isenção tributária 
tem efeito favorável sobre o acesso da população em cada região. Destaca-se que esse impacto sobre a 
redução da evasão regional das hospitalizações ocorre de forma mais substancial nos estabelecimentos 
situados na região Nordeste do país. 

A avaliação do impacto do CEBAS Saúde sobre os indicadores de acesso geográfico realizada neste 
trabalho pode ter algumas ressalvas que podem ser sintetizadas em três eixos: i) informação truncada do 
CEBAS, os registros sobre estabelecimentos certificados só foram disponibilizados a partir de 2006, 
podendo existir alguma entidade beneficiada em períodos anteriores, ou residualmente estabelecimentos de 
saúde que foram certificados pelo Ministério da Cidadania; ii) descontinuidade dos dados de atendimento 
ambulatorial, haja vista a dificuldade de se recompor a série histórica para os atendimentos ambulatoriais 
de alta complexidade antes da mudança na tabela de procedimentos em 2007/2008, o que impossibilita a 
análise dos impactos incluindo os serviços ambulatoriais de maior complexidade; iii) problemas de 
classificação de produção ou de estabelecimentos de saúde, visto que os dados utilizados não permitem 
identificar qual produção deve ser efetivamente considerada ao analisar o processo de concessão do 
certificado, bem como a estratégia de localização dos estabelecimentos de saúde na CNES a partir da lista 
de entidades beneficiadas pelo CEBAS apresentou alguns casos (13% do total) em que uma entidade se 
vinculou a mais de um estabelecimento. Não obstante, como dito anteriormente, os resultados encontrados 
neste trabalho, apontam a existência de um efeito da certificação sobre o acesso geográfico no que tange a 
redução das evasões macrorregiões, isto é, internações fora da macrorregião de saúde de referência. 

Ressalta-se, contudo, que não foi possível avaliar o benefício tributário per se, dado que o acesso a 
essas informações encontra entraves legais baseados no sigilo das informações fiscais. A partir dessas 
informações poderiam ser produzidas análises sobre o benefício concedido e, com isso, direcionar de forma 
cada vez mais efetiva a certificação ao objetivo de ampliar o acesso da população à atenção à saúde pelo 
SUS. 

 
7 No ano de 2005, as taxas de evasão regional eram de 7,5% e 5,5% nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, as duas com maiores 
valores nesse interregno de tempo. 
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No que tange ao monitoramento e avaliação, outra questão relevante se refere a possibilidade de 
utilizar informações de produção individualizadas para analisar o efeito do acesso aos serviços prestados 
por meio das instituições com pedido de certificação e com certificação concedida. Por exemplo, uma 
análise mais detalhada dos dados individualizados da atenção primária vinculados aos dados da atenção 
ambulatorial especializada, a atenção em regime de internação, permitiria compreender a rede de atenção 
e a linha de cuidado no contexto de um sistema com alternativas de atendimento diversos. Quanto dos 
problemas de acesso poderiam ser resolvidos melhorando a qualidade da atenção primária? Qual a 
necessidade reprimida de atenção especializada e como o processo de certificação pode ampliar o acesso 
de forma qualificada? 

 
6. REFERÊNCIAS 
 

ABADIE, A.; IMBENS, G. W. Bias-Corrected Matching Estimators for Average Treatment Effects. 
Journal of Business & Economic Statistics, v. 29, n. 1, p. 1–11, 2011.  

ALMEIDA, A. T. C; SÁ, E. B.; VIEIRA, F. S.; BENEVIDES, R. P. S. Impacts of a Brazilian 
pharmaceutical program on the health of chronic patients. Revista de Saúde Pública, v. 53, p. 1–11, 2019. 

BOTEGA, L. A. Três Ensaios sobre o Desempenho do Setor Hospitalar do Sistema Único de Saúde 
do Brasil. Tese de Doutorado (Cedeplar, UFMG). Belo Horizonte: UFMG, 2020. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. 
_______. Lei 8080 de 19 de setembro de 1990. 
_______. Regionalização solidária e cooperativa. Brasília: MS; 2006. 
_______. Conselho Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP). Relatório de 

Recomendações CEBAS Educação: Ciclo 2019. Disponível em: https://bit.ly/3uurccW. Acesso em: 
07/04/2021.  

CARVALHO, DMT. Financiamento da assistência médico-hospitalar no Brasil. Ciênc. saúde coletiva,  
Rio de Janeiro ,  v. 12, n. 4, p. 879-892,  Aug.  2007  

CALLAWAY, B.; SANT'ANNA, P. Difference-in-Differences with multiple time periods, Journal of 
Econometrics, in press, dec. 2020. 

CARVALHO, G. A saúde pública no Brasil. Estud. Av., São Paulo,  v. 27, n. 78, p. 7-26, 2013. 
CARVALHO, L. R.; AMARAL, P. V. M.; SCHERRER, PM. Matrizes de distâncias e tempo de 

deslocamento rodoviário entre os municípios: uma atualização metodológica para 2020. Texto para 
discussão nº 630. Belo Horizonte: UFMG/CEDEPLAR, março de 2021. 

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO – CGU. Relatório nº 201900696 - Certificação das 
entidades beneficentes de assistência social na área da saúde - CEBAS - Avaliação de Programas de 
Governo. Brasília-DF: CGU, 2020. 

GALIANI, S.; GERTLER, P.; SCHARGRODSKY, E. Water for Life: The Impact of the Privatization of 
Water Services on Child Mortality. Journal of Political Economy, v. 113, n. 1, p. 83–120, 2005. 

GUIMARÃES, RB. Regiões de saúde e escalas geográficas. Cadernos de Saúde Pública,v. 21, n. 4, 
p.1017-25, 2005. 

IMBENS, G. W. Nonparametric Estimation of Average Treatment Effects Under Exogeneity. The 
Review of Economics and Statistics, v. 86, n. 1, p. 4–29, 2004. 

HAINMUELLER, J. Entropy Balancing for Causal Effects: A Multivariate Reweighting Method to 
Produce Balanced Samples in Observational Studies, Political Analysis, v. 20, p. 25−46, 2012. 

HECKMAN, J. J.; ICHIMURA, H.; TODD, P. E. Matching Evidence Job as An Econometric Estimator: 
Evidence from Evaluating a Job Training Programme. Review of Economic Studies, v. 64, n. 4, p. 605–
654, 1997.  

PORTELA, MC et al.; BARBOSA, PR (coord.). “Hospitais filantrópicos no Brasil”. BNDES Social, n. 
5, 3 v., 2002. Disponível em: https://bit.ly/3fZAYzR. 

ROCHA, R.; SOARES, R. R. Evaluating the impact of community-based health interventions: evidence 
from Brazil’s Family Health Program. Health Economics, v. 19, n. 1, p. 126-58, 2010. 

SANTOS, IS.; UGÁ, MAD.; PORTO, SM. O mix público-privado no Sistema de Saúde Brasileiro: 
financiamento, oferta e utilização de serviços de saúde. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 13, n. 
5, p. 1431-1440,  Oct.  2008 . 



 

 20 

SERVO, LMS. O processo de regionalização da saúde no Brasil: acesso geográfico e eficiência / 
Luciana Mendes Santos Servo. Orientadora: Mônica Viegas Andrade. Coorientador: Pedro Vasconcelos 
Maia do Amaral. Tese (doutorado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Centro de Desenvolvimento e 
Planejamento Regional, 2020.  

STUART, E. A. Matching Methods for Causal Inference: A Review and a Look Forward. Statistical 
Science, v. 25, n. 1, p. 1-21, 2010. 
 
APÊNDICE 
 
TABELA A.1  
Diferença de média entre covariadas pré-tratamento entre os grupos de tratamento e controle nos modelos de pareamento 
usando regressão logística e entropia 

 Pareamento (Logit) Pareamento (Entropia) 
 Diferença de média* Balanceado Diferença de média* Balanceado 
 Não pareado Pareado (|p|<0,05) Não pareado Pareado (|p|<0,05) 
Leitos (log) 0,8821 -0,6673  0,8821 -0,0003 X 
Porte do Hospital       
  Pequeno -0,3789 0,0187 X -0,3789 0,0001 X 
  Médio 0,2481 0,1386  0,2481 -0,0001 X 
  Grande 0,1308 -0,1573  0,1308 0,0000 X 
Médicos 0,3166 -0,5588  0,3166 0,0000 X 
Enfermeiros 0,4214 0,0362 X 0,4214 0,0001 X 
Equipamentos 0,5557 0,2563  0,5557 0,0002 X 
Leitos SUS (%) -0,4194 0,1019  -0,4194 0,0002 X 
Região       
  NE -0,1798 0,0471 X -0,1798 0,0000 X 
  NO -0,0043 0,0083 X -0,0043 0,0000 X 
  SE 0,2173 -0,0914  0,2173 0,0000 X 
  CO -0,0422 0,0043 X -0,0422 0,0000 X 
  SU 0,0090 0,0318 X 0,0090 0,0000 X 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: *Diferença média padronizada. 
 
TABELA A.2 
Estimação de pseudo tratamento. Hospitais gerais filantrópicos, 2004 a 2006. Início do pseudo tratamento em 2005. 

 Distância percorrida  
(km, em log) 

Taxa de não 
residentes (%) 

Taxa de evasão 
regional (%) 

Pseudo ATT 0,104 2,630 0,248 
 (0,128) (3,727) (0,725) 

Controles X X X 
Efeito fixo X X X 
Amostra 3.006 3.006 3.006 

Fonte: Elaboração própria.  
Nota: *p<0,10; **p<0,05; ***p<0,01. Erros-padrão robusto em parênteses. 


