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RESUMO 

 

A utilização de grandes conjuntos de dados para auxiliar as empresas na tomada de 
decisão está muito em ênfase nos dias de hoje. O embasamento científico na 
análise e exploração dos dados tem inspirado estudos acadêmicos e gerado 
interesse das empresas públicas e privadas. A Ciência de Dados entra neste 
contexto como uma área de estudo em destaque e estratégica para as empresas 
que desejam criar diferencial competitivo e gerar novos negócios. Os principais 
avanços tecnológicos nesta área são: reconhecimento de imagem e voz, prevenção 
de crimes, robótica, diagnósticos médicos e tratamentos de saúde. A Saúde 
Suplementar é uma atividade importante a ser explorada no âmbito da Ciência de 
Dados, com aplicações na previsão de demandas assistenciais e identificação de 
fraudes e abusos em contas médicas. Os riscos inerentes a esta atividade exige 
transformações nos negócios das operadoras de planos de saúde e o estudo 
analítico dos dados históricos gerados por seus agentes são fundamentais para 
estas transformações. Este trabalho apresenta a construção de um modelo de 
aprendizagem de máquina que utiliza redes neurais recorrentes para realizar 
previsões de demandas assistenciais nas operadoras privadas de planos de saúde. 
A metodologia foi aplicada a um conjunto de dados proveniente de duas fontes: 
dados de demandas assistenciais ambulatoriais e dados meteorológicos da região 
de Maringá-PR, o que possibilitou comparar os resultados da previsão com e sem a 
utilização de dados meteorológicos. Na etapa de análise exploratória os dados 
iniciais foram estratificados resultando em novas variáveis para a construção do 
modelo. Os dados foram normalizados e as variáveis com alto grau de correlação 
foram identificadas. A partir disto, foram criados alguns cenários de simulação com 
as variáveis mais relevantes para o modelo. Cada cenário proposto foi treinado com 
o algoritmo de rede neural recorrente tensorflow. Os resultados de cada simulação 
foram analisados e comparados com os indicadores que medem a qualidade da 
previsão: erro absoluto médio (MAE), erro percentual absoluto médio (MAPE) e 
coeficiente de determinação (R2). O melhor MAPE obtido foi de 10,73% no cenário 
de consultas em pronto socorro utilizando dados meteorológicos. Os resultados 
apresentados mostraram que a utilização de dados meteorológicos melhora de 22% 
a 35% a previsão quando comparados com os cenários que não utilizam variáveis 
meteorológicas. A metodologia utilizada apresenta potencial de realizar previsão de 
demandas assistenciais e pode auxiliar as empresas do setor em ações 
direcionadas para tomada de decisão, sendo extensível a outros conjuntos de 
dados.  
 
Palavras-chave: Ciência de dados, Redes Neurais Recorrentes, Séries temporais, 

Demandas assistenciais, Saúde suplementar, Aprendizado de 
máquina. 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 
The use of large data sets to help companies in decision making is in emphasis 
today. The scientific base in the analysis and exploration of data has inspired 
academic studies and generated interest of public and private companies. Data 
Science enters in this context as a focused and strategic study area for companies 
that wish to create a competitive advantage and generate new business. Some 
examples of technology advances in this area are: image and voice recognition, 
crime prevention, robotics, medical diagnostics and health care. The Private Health 
Insurance and Plans is an important activity to be explored in Data Science, with 
applications in the forecast of assistance demands and identification of frauds and 
abuses in medical bills. The risks of this activity require changes in the private health 
and plan business and the analytical study of the historical data generated by their 
agents are fundamental to these transformations. This dissertation presents the 
construction of a machine learning model that uses recurrent neural networks to 
make predictions of health care demands in private health plan operators. The 
methodology was applied to a dataset obtained from two sources: outpatient care 
data and meteorological data from the Maringá-PR region, which made it possible to 
compare the results of the forecast with and without the use of meteorological data. 
In the exploratory analysis stage the initial data were stratified resulting in new 
variables for the model construction. The data were normalized and the variables 
with high correlation were identified. From this, some simulation scenarios were 
created with the most relevant variables for the model. Each proposed scenario was 
trained with the recurrent neural network algorithm tensorflow. The results of each 
simulation were analyzed and compared with the indicators that measure the 
prediction quality: mean absolute error (MAE), mean absolute percentage error 
(MAPE) and coefficient of determination (R2). The best MAPE was 10.73% in the 
emergency medical scenario using meteorological data. The presented results 
showed that the use of meteorological data improves from 22% to 35% the forecast 
when compared to scenarios that not use meteorological variables. The methodology 
used has potential to forecast health care demands and can help companies in 
decision making, being extended to other data sets. 

 
Keywords: Data science, Recurrent Neural Networks, Time Series, Health Care 

Demands, Supplementary Health, Machine Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO 

O setor de saúde no Brasil está passando por um processo de 

transformação em que os custos de assistência médica tendem a aumentar nos 

próximos anos devido ao perfil da população que está envelhecendo. Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017),  o grupo de 

idosos de 65 anos ou mais deve aumentar de 8,46% em 2017 para 13,44% em 

2030, representando um aumento de aproximadamente 59%. 

As operadoras privadas de planos de saúde no Brasil, regulamentadas pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, vivem o desafio de equilibrar as 

contas, considerando o envelhecimento da população e o aumento das despesas 

assistenciais. Números divulgados pela Federação Nacional de Saúde Suplementar, 

com base em informações da ANS, revelam que as despesas assistenciais do setor 

alcançaram R$110,5 bilhões de abril de 2014 a março de 2015. Um crescimento de 

16% em relação ao mesmo período de 2013/2014. Em 2015 a Variação dos Custos 

Médico-Hospitalares (VCMH) foi de 19,3%, índice mais elevado desde o início da 

série histórica (IESS, 2016). 

As operadoras de saúde e suas redes assistenciais geram grandes volumes 

de dados que são utilizados para troca de informações de atenção à saúde de seus 

beneficiários. Com o objetivo de padronizar e tornar obrigatório o intercâmbio dessas 

informações a ANS criou o TISS (Padrão para Troca de Informações em Saúde 

Suplementar), que possibilitou melhorias na utilização dos dados coletados e 

facilitou a interoperabilidade entre os sistemas de informação (ANS, 2017). Um 

exemplo comum de documento que segue esse padrão são as guias médicas TISS, 

que representam de forma digital os eventos assistenciais realizados em um 

beneficiário e enviados eletronicamente do prestador (médico) para a operadora de 

plano de saúde.  

Neste contexto, o uso da tecnologia empregado ao conjunto de dados 

padronizados do setor deve ajudar as operadoras de saúde a tomar decisões de 

negócio, identificando tendências e padrões de comportamento de toda sua rede 

assistencial. Com o avanço de tecnologias como big data e mineração de dados, a 

análise preditiva se consolida como uma ferramenta de negócio que se utiliza de 

dados, técnicas estatísticas e de aprendizagem de máquina para avaliar a 
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probabilidade de que um evento futuro aconteça, diferentemente da análise 

tradicional que apenas mede e apresenta resultados do passado (BUSINESS, 

2016).  

A aprendizagem de máquina é um campo de estudo focado na construção 

de sistemas de informação que se melhoram automaticamente através da 

experiência e está fortemente ligado à estatística, computação, inteligência artificial 

e ciência de dados (JORDAN; MITCHELL, 2015). 

Este trabalho visa abordar técnicas de modelagem preditiva para extrair 

informações de grandes conjuntos de dados referentes às guias médicas de 

operadoras de saúde, para prever demandas assistenciais futuras. Essa abordagem 

pode ajudar as operadoras de saúde nos cuidados com seus beneficiários, 

planejando de forma antecipada os atendimentos e prevendo os riscos de um 

indivíduo para que ações preventivas sejam tomadas. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

O objeto geral deste trabalho é investigar a utilização de Redes Neurais 

Recorrentes e séries temporais para previsão de demandas assistenciais do setor 

de saúde suplementar. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

I. Construir um dataset a partir de dados fornecidos pela ANS 

Detalhamento dos Dados do TISS (D-TISS) e dados meteorológicos 

(INMET) que possa ser utilizado para realizar previsões de demandas 

assistenciais; 

II. Apresentar uma metodologia para previsão de demandas 

assistenciais, através da utilização de redes neurais recorrentes; 

III. Desenvolver e executar os modelos de previsão de demandas 

assistenciais, analisando os resultados obtidos após cada execução; 

IV. Comparar e apresentar os resultados do modelo com e sem a 

utilização de variáveis meteorológicas. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

A fraude, o abuso e o desperdício na saúde contribuem fortemente para o 

aumento total das despesas neste setor. Nos Estados Unidos da América - EUA, as 

estimativas de perda com fraude e abuso variam de 9% a 19% (BERWICK; 

HACKBARTH, 2012). Assumindo uma média de 14% isso representou uma perda 

total de 369 bilhões de dólares em 2011, ou mais de mil dólares por cidadão dos 

EUA. Portanto, estes são problemas sérios para o setor público e privado que paga 

os custos com os cuidados da saúde, que por sua vez transfere o ônus para toda a 

sociedade.  

Uma das formas de melhorar a saúde no Brasil e no mundo é através da 

Ciência de Dados, que permite a construção de modelos autônomos para auxiliar os 

agentes do setor nos processos de decisão em aplicações de demandas 

assistenciais. Os riscos inerentes a este setor exigem transformações nos negócios 

das operadoras e o estudo analítico dos dados gerados por seus agentes são 

fundamentais para estas transformações. 

A Ciência de Dados está trazendo novidades para o dia a dia das 

instituições, com ferramentas e metodologias para a prospecção de cenários futuros 

e reconhecimento de padrões. A atividade de saúde suplementar produz diariamente 

grandes volumes de dados de assistência à saúde, com informações clínicas, 

epidemiológicas e administrativas. Esses dados históricos, aliados a técnicas de 

aprendizagem de máquina, são base para a criação de modelos de previsão e 

identificação de padrões de comportamento no setor. O avanço na criação destes 

modelos deve ser um diferencial competitivo para as organizações. 

A previsão de demandas assistenciais nas operadoras de saúde deve ajudar 

estas organizações nas tomadas de decisões, gerando benefícios para a gestão e 

para os cuidados com a saúde de seus beneficiários. No contexto da gestão pode 

ajudar por exemplo com o melhor planejamento dos custos de suprimentos e 

recursos humanos. Nos cuidados com a saúde pode gerar ações preventivas para 

evitar problemas de saúde com seus beneficiários. 

A utilização de dados externos, como por exemplo, índice de 

envelhecimento da população, dados meteorológicos, econômico financeiros, índice 

de desemprego, entre outros, também são fatores que entram na análise e nos 

modelos de previsão, ajudando no gerenciamento de riscos das instituições. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O capítulo 1 se preocupa em mostrar o cenário e a motivação para o 

desenvolvimento deste estudo, bem como a estruturação dos tópicos. No capítulo 2 

encontra-se a fundamentação teórica que sustenta a abordagem técnica e científica 

do trabalho e a revisão de literatura, onde são descritas diferentes aplicações com 

aderência ao objeto em estudo.  

No capítulo 3 são apresentados os materiais utilizados no desenvolvimento 

do trabalho e detalhada a metodologia empregada. O capítulo 4 apresenta os 

resultados obtidos e, finalizando o documento, no capítulo 5 são consolidadas as 

conclusões e sugestões de trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 SAÚDE SUPLEMENTAR E SEUS DESAFIOS 

A Saúde Suplementar no Brasil é a atividade que envolve a operação de 

planos e seguros privados de assistência médica à saúde. Essa operação é 

regulada pelo poder público, representado pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS, 2018). Segundo informações coletadas no sitio da ANS (2018), 

há aproximadamente 47 milhões de beneficiários de planos de assistência médica 

no Brasil, ou seja, 22% da população brasileira. 

O TISS é um padrão de comunicação obrigatório entre planos de saúde e 

rede credenciada (prestadores de serviços médico-hospitalares). Foi elaborado pela 

ANS a partir de um convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

com o objetivo de atingir a compatibilidade e interoperabilidade funcional e 

semântica entre os sistemas utilizados pelos agentes de saúde, tais como clínicas 

médicas e odontológicas, hospitais e centros de diagnósticos, para fins de avaliação 

da assistência à saúde (caráter clínico, epidemiológico ou administrativo) e seus 

resultados, orientando o planejamento do setor (ANS, 2018). 

O padrão TISS tem como meta a troca eletrônica de dados entre 

prestadores e operadoras, de forma que a utilização de guias em papel para 

apresentação do faturamento de eventos assistenciais deverá se restringir às 

situações onde não seja possível praticá-la (ANS, 2018). 

Ao longo do processo de padronização, foram consideradas algumas 

categorias de padrões na área de tecnologia da informação (TI) em saúde que 

deveriam ser unificadas, com o objetivo de evitar incompatibilidades entre os 

diversos sistemas utilizados pelos agentes da área médica. O propósito maior era 

reduzir glosas, fraudes e assimetrias de informações dos beneficiários. Foram 

definidos, assim, os seguintes padrões para a formação do TISS: 

I. Comunicação: a linguagem de marcação XML/Schema; 

II. Vocabulário: o CID 10, por exemplo, é um dos padrões adotados na área 

pública e privada para a descrição dos diagnósticos do paciente; 

III. Conteúdo e estrutura: são os padrões definidos nas guias e 

demonstrativos; 

IV. Privacidade, confidencialidade e segurança: foram adotadas as normas 

editadas pelo Conselho Federal de Medicina (ANS, 2018). 
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As guias do padrão TISS são os modelos formais de reapresentação e 

descrição documental sobre os eventos assistenciais realizados no beneficiário e 

enviados do prestador para a operadora (ANS, 2018). 

As guias definidas neste padrão são: 

 Guia de Consulta: utilizada única e exclusivamente para consultas 

eletivas realizadas em consultórios. Nestas guias são informados os 

dados do prestador de serviços, o CRM do médico, os dados do paciente 

e atendimento, incluindo a data, o código do procedimento e o valor da 

consulta; 

 Guias SP/SADT: São as Guias de Serviço Profissional/ Serviço Auxiliar 

de Diagnóstico e Terapia. É utilizado no atendimento a diversos tipos de 

eventos: remoção, pequenas cirurgias, terapias, consulta com 

procedimentos, exames, atendimento domiciliar, SADT internado, 

quimioterapia, radioterapia, terapia renal substitutiva ou equipes não 

médicas terceirizadas participantes da internação (ex: fisioterapia, 

nutrição). Compreende os processos de autorização, desde que 

necessária, e de execução dos serviços. Nestas guias são informados, 

por exemplo, o CRM do médico, tipo de doença, tempo de doença 

referida pelo paciente, tipo de atendimento, tipo de acomodação, 

procedimentos e exames realizados, materiais solicitados, materiais 

utilizados, valor dos procedimentos, total de materiais e de 

medicamentos utilizados, entre outros; 

 Guia de Solicitação de Internação: utilizada para a solicitação de 

internação de paciente atendido em consulta médica (eletiva ou não), 

bem como em remoções, ou mesmo em atendimento domiciliar, tendo 

em vista a necessidade de continuidade do tratamento em regime 

hospitalar. Nestas guias são informados, por exemplo, o tipo de doença, 

indicador de acidente, tipo de atendimento, tipo de acomodação, tipo de 

saída na guia SP/SADT, entre outros; 

 Guias Resumo de Internação: utilizada para a finalização do faturamento 

da internação. Podendo ser utilizada para os seguintes tipos de 

atendimentos: internações clínicas, cirúrgica, obstétrica, hospital dia, 

domiciliar, pediátrica ou psiquiátrica. A Guia Resumo de Internação é a 
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guia mais complexa e que possui o maior número de informações 

obrigatórias. Nestas guias são informados, por exemplo, o tipo de 

doença, a técnica utilizada pelo profissional, via de acesso, o motivo de 

saída da internação, materiais utilizados, procedimentos e exames 

realizados, valor total dos procedimentos, valor total dos materiais, valor 

total dos medicamentos, valor total das diárias, entre outros; 

 Guia de Honorário Individual: utilizada para a apresentação do 

faturamento de honorários profissionais, caso estes sejam pagos 

diretamente ao profissional, sem a interferência do hospital responsável 

pela internação. Nestas guias são informados, por exemplo, a técnica 

utilizada pelo profissional, posição do profissional na equipe, tipo de 

doença, via de acesso, valor total de honorários, entre outros; 

 Guias de Tratamento Odontológico: utilizada por profissionais 

odontólogos para faturamento dos tratamentos dentários; 

 Guias de Outras Despesas: tem a finalidade de complementar outros 

tipos de guias TISS. Seu objetivo é permitir a cobrança de despesas 

adicionais com materiais, gases, aluguéis, diárias, taxas utilizadas em 

procedimentos médico hospitalares (ANS, 2018). 

 

Este trabalho contempla os atendimentos em regime ambulatorial, que 

correspondem as guias de consulta e SP/SADT. 

 

2.2 A CIÊNCIA DE DADOS E APLICAÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE 

A Ciência de Dados é uma profunda descoberta do conhecimento através da 

inferência e exploração de dados. É um trabalho multidisciplinar com rigor analítico, 

que se baseia em evidências para a construção de capacidades de tomada de 

decisão. A utilização de técnicas desta área de estudo permite que as empresas 

operem de forma mais inteligente e melhores estrategicamente (COVINGTON, 

2016). 

Como possui a palavra ciência em seu nome, pode ser vagamente definida 

como a abordagem científica para extração de conhecimento ou uma visão de 

dados. Como na abordagem científica, tudo começa pela observação. Este é um 



23 

 

campo novo e as normas ainda não estão bem definidas. Há diferentes opiniões e 

posições sobre o processo de como deve ser realizado (JENSEN, 2017). 

A Ciência de Dados é um termo amplo que abrange um número de 

disciplinas e conceitos, incluindo big data, inteligência artificial, mineração de dados 

e aprendizado de máquina (THEOBALD, 2017). O aumento e a diversificação da 

capacidade de armazenamento exigem maior sofisticação na análise e uso dos 

dados, que é a base da Ciência de Dados (LOUKIDES, 2013). 

Em vez de basear as decisões através da intuição ou experiência de um 

indivíduo, as decisões são tomadas com base em dados analisados a partir de um 

fenômeno relacionado ou sua combinação com experiência, intuição e/ou 

conhecimento (JENSEN, 2017). Os profissionais que atuam nesta área precisam ter 

experiência com técnicas matemáticas e algoritmos de aprendizagem de máquina. 

Isto é fundamental para que possam resolver problemas complexos usando grandes 

volumes de informação e gerar novas informações que só são visíveis após a 

utilização de técnicas específicas (COVINGTON, 2016). 

O processo de mudança na reforma dos cuidados da saúde passa pela 

Ciência de Dados. Desde o tratamento do câncer até a descoberta de uma 

intervenção desnecessária, dependem do uso de dados efetivamente, utilizando 

novas fontes de dados e novas técnicas de análise, em adição ao histórico médico 

do paciente. Obter registros médicos em um formato computável é um pré-requisito 

para este processo (O´REILLY, LOUKIDES, STEELE, 2013). 

Mali e Bhattacharya (2013) relatam a importância da utilização de dados 

médicos para o avanço nos cuidados com a saúde. Segundo os autores, a 

manutenção de registros médicos é um requisito fundamental e pode significar a 

diferença entre a vida e a morte de um paciente. 

Raghupath (2014) diz que a ciência de dados aliada aos cuidados da saúde 

pode contribuir com: 

 Medicina baseada em evidências; 

 Análise Genômica; 

 Análise de fraude, abusos e desperdícios; 

 Monitoramento através de dispositivos/controle remoto; 

 Análise do perfil do paciente. 
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Ainda segundo Raghupath (2014), as fontes de dados utilizadas incluem: 

 Dados da internet e redes sociais: Facebook, Twitter, LinkedIn, blogs e 

similares. Também pode incluir sites de plano de saúde, aplicativos para 

smartphones, etc.; 

 Dados da máquina para máquina: leituras de sensores, medidores e 

outros dispositivos de sinais vitais; 

 Grandes dados de transações: reivindicações de cuidados de saúde e 

outros registros de cobrança cada vez mais disponíveis; 

 Dados biométricos: impressões digitais, genética, caligrafia, exames de 

retina, raios-x e outras imagens médicas, pressão arterial, pulso e outros 

tipos de dados semelhantes; 

 Dados gerados por seres humanos: não estruturados e semiestruturados, 

como sistemas de Registro Médico Eletrônico (EMRs), notas médicas, e-

mail e documentos em papel. 

 

Bates et al. (2014) aborda em seu artigo a rápida adoção dos registros 

eletrônicos de saúde pelo sistema dos EUA e o que isto trás de progressos para as 

análises clínicas e redução dos custos assistenciais. No artigo os autores mostram 

que a integração de dados da saúde com status socioeconômico ou outras questões 

como o estado civil e de vida de várias fontes podem mudar significativamente a 

qualidade das previsões. 

Cohen et al. (2017) analisaram os principais desafios para implementar a 

análise preditiva em ambientes de assistência médica. Os autores definem quatro 

fases para o ciclo de vida de um modelo preditivo: aquisição de dados, construção e 

validação do modelo, testes em configurações do mundo real, divulgação e 

utilização de forma ampla. Os autores recomendam a implantação de estruturas de 

governança que incluam pacientes e outras partes interessadas, a partir das fases 

iniciais do desenvolvimento. Além disso, a permissão para usar dados de pacientes 

já coletados sem o consentimento explícito, desde que estejam em conformidade 

com as regulamentações federais referentes à pesquisa em seres humanos e a 

privacidade das informações de saúde. 

No setor de saúde, a incorporação de inteligência artificial pode prever a 

possível causa de doenças e diagnosticar em casos de indisponibilidade de 
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especialistas, comparando os sintomas, verificação de histórico, e também dar a 

possível sugestão de alívio (MALI & BHATTACHARYA, 2013). 

 

2.3 ANÁLIDE DE DADOS E APRENDIZAGEM DE MÁQUINA 

O processo de coleta e obtenção de dados é uma atividade multidisciplinar, 

que envolve diversos tipos de profissionais e tecnologias. Além disso, é comum a 

utilização de múltiplas fontes de dados para alcançar bons resultados (RITT, 2017). 

Segundo Zhang (2017) as fontes de dados para um negócio podem variar, 

por exemplo, de um simples feedback dos clientes para números de vendas de um 

produto ou serviço. Alguns exemplos de fontes de dados são: 

 Mídia social: Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.; 

 Relatórios de acessos on-line: Google Analytics; 

 Dados transacionais: coletados a partir de sistemas de gestão e de 

relacionamento do cliente. 

As empresas devem determinar a combinação correta dos dados e 

pesquisar fontes de dados utilizadas para atender suas necessidades de negócio. 

Antes de iniciar o processo de análise, as empresas devem identificar, avaliar e 

integrar os dados que são mais informativos e valiosos para o seu crescimento 

(REED, 2017). 

O primeiro passo de qualquer projeto de análise de dados é o 

condicionamento de dados, ou a obtenção de dados em um estado que possa ser 

utilizado. A capacidade de levar os dados ao patamar que possibilite a 

compreensão, processamento, extração de valores, visualização e comunicação, 

será uma habilidade extremamente importante nas próximas décadas (O´REILLY, 

OUKIDES, STEELE, 2013). 

Conforme Zhang (2017) o foco da análise de dados está na descoberta do 

conhecimento para fins descritivos e preditivos, as vezes descobrindo novas 

tendências e as vezes confirmando ideias já existentes. Há também a formulação de 

uma hipótese ao verificar os padrões observados como válidos e não só uma 

coincidência de dados (JENSEN, 2017). 

Estatística lida com a coleta, análise, interpretação, apresentação e 

organização de dados. Na análise de dados, a estatística tem dois usos diferentes:  

I. Resumir os dados; 
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II. Entender as distribuições dos dados.  

Para resumir dados, pode usar valores como soma, médias, medianas e 

taxas. Para organizar dados, pode determinar a distribuição presente nos dados, 

determinar padrões válidos, identificar a correlação de variáveis e testar hipóteses 

propostas. Existem vários métodos que podem ser usados para análise, por 

exemplo, mineração de dados, business inteligence, visualização de dados ou 

análise exploratória dos dados. 

Zhang (2017) classifica o processo de análise de dados em seis fases: 

1. Definição dos objetivos; 

2. Definição das prioridades para medição; 

3. Coleta de dados; 

4. Depuração ou limpeza dos dados; 

5. Análise de dados; 

6. Interpretação do resultado. 

 

Jensen (2017) define Análise Exploratória de Dados como uma metodologia 

de analisar conjuntos de dados para resumir as suas principais características. A 

análise de dados é usada principalmente para identificar o que é possível dizer 

sobre um conjunto de dados, além da modelagem formal ou testes de hipóteses. As 

técnicas de análise exploratória são utilizadas com os seguintes objetivos: detecção 

de erros, verificação de suposições, seleção preliminar de modelos adequados, 

avaliação da direção e relações de variáveis diferentes. 

A aprendizagem de máquina consiste no desenvolvimento de algoritmos que 

podem aprender com os dados e fazer previsões. É um subcampo da Ciência de 

Dados e Inteligência Artificial. O aprendizado de máquina se utiliza de métodos 

estatísticos para melhorar o desempenho com base em experiências anteriores, ou 

detectar novos padrões em grandes volumes de dados (THEOBALD, 2017). 

Segundo Finlay (2017), a aprendizagem de máquina consiste na utilização 

de procedimentos matemáticos para analisar dados. O objetivo é descobrir padrões 

úteis (relações ou correlações) entre diferentes itens de dados. Uma vez que as 

relações são identificadas, elas podem ser usadas para fazer inferências sobre o 

comportamento de novos casos, quando eles se apresentam. Em essência, é 

análoga à maneira como as pessoas aprendem. Quanto mais podemos 

experimentar e aprender, melhor nossa capacidade de tomar decisões. 
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Conforme Theobald (2017) um aspecto muito importante da aprendizagem 

de máquina é o uso de algoritmos que se ajustam com o tempo. Como os seres 

humanos aprendem da experiência anterior de tentativa e erro, para tomar decisões 

os algoritmos também fazem. As máquinas não só pensam e aprendem como os 

humanos, mas também são mais eficazes. Os humanos não são confiáveis e 

eficientes em tarefas repetitivas no mesmo padrão dos computadores na 

manipulação de dados. Além disso, o tamanho, a complexidade e velocidade em 

que os dados são gerados excede a capacidade humana, que é limitada. 

Para conseguir bons resultados com a aplicação de um algoritmo de 

aprendizagem, é importante identificar o objetivo e as características do conjunto de 

dados para avaliar o potencial de técnicas e métodos (JENSEN, 2017). 

Uma das aplicações da aprendizagem de máquina é a previsão. Os padrões 

são determinados com as relações entre comportamento e resultados. Tendo 

identificado as relações que existem, então é possível fazer previsões sobre o 

comportamento de algo no futuro, com base no seu atual estado (FINLAY, 2017). 

Para obter o máximo proveito do aprendizado de máquina, cientistas de 

dados precisam envolver-se com os usuários para entender seus problemas, 

entender a cultura da organização e sua abordagem para a adoção de novas ideias, 

tecnologias e práticas de trabalho. Questões legais e regulamentais na região em 

que operam também exigem as devidas considerações. Não importa quão boa é 

uma solução em termos de hardware e software se não estiver alinhada com os 

objetivos de negócios da organização e processos operacionais (FINLAY, 2017). 

Existem centenas de algoritmos/técnicas de aprendizagem de máquina, 

esses podem ser divididos em diferentes classes, incluindo supervisionados, sem 

supervisão e de reforço (THEOBALD, 2017). 

A. Supervisionado:  

Referem-se à aprendizagem guiada por observações humanas e feedback 

de resultados conhecidos. Algoritmos supervisionados operam bem com base em 

dados históricos. São amplamente utilizados para realizar previsões, incluindo 

previsão de preços para carros usados e casas por exemplo (THEOBALD, 2017). No 

aprendizado supervisionado, o conjunto de dados assume a forma de pares 

(entradas, saída desejada). A saída desejada para uma determinada entrada é sinal 

do supervisor. O algoritmo tem de aprender a produzir a saída desejada (JAGOTA, 

2016). 
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Um dos pré-requisitos para a formação de um modelo de aprendizagem é a 

identificação dos parâmetros, o que normalmente é realizada utilizando um algoritmo 

apropriado para um conjunto de dados, o que exige a escolha certa do algoritmo 

(LUO, GANG, 2015). 

O maior desafio dos algoritmos supervisionados é ter dados suficientes que 

representem as variações, valores atípicos e anomalias. Os dados utilizados 

também devem ser relevantes, e escolhidos ao acaso a partir de um conjunto maior 

de dados. Regressão linear, regressão logística, redes neurais e máquinas de vetor 

suporte são exemplos de algoritmo de aprendizagem supervisionado (THEOBALD, 

2017).  

 

B. Não supervisionado 

No caso do aprendizado não supervisionado, não há feedback integrado. Em 

vez disso, o algoritmo separa os dados em clusters e modifica seu algoritmo para 

responder às suas conclusões iniciais, tudo isso sem o feedback externo dos seres 

humanos (THEOBALD, 2017). 

É caracterizado pela ausência de indicação de uma saída correta desejada. 

A rede atualiza seus pesos sem o uso de pares entrada-saídas desejadas e sem 

indicações sobre a adequação das saídas produzidas. Resumidamente, há duas 

maneiras de conduzir este tipo de aprendizado: por reforço e de forma auto 

organizada (HAYKIN, 2007). 

Segundo Jagota (2016) no aprendizado não supervisionado somos 

convidados a descobrir algo especial por trás de um conjunto de dados. A vantagem 

de aplicar algoritmos sem supervisão é que ele permite que se descubram padrões 

que não se tem conhecimento (THEOBALD, 2017). 

Algoritmos de clusterização (agrupamento) são exemplos populares de 

aprendizado não supervisionado. Dados agrupados apontam descobertas que 

possuem características semelhantes (THEOBALD, 2017).  

 

2.4 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

Segundo Haykin (2007) uma rede neural é um processador constituído de 

unidades de processamento simples paralelamente distribuídos, capazes de 
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armazenar conhecimento experimental e torna-lo disponível para uso. Ainda 

segundo Haykin (2007) ela se assemelha ao cérebro humano em dois aspectos: 

 

I. O conhecimento é adquirido através de um processo de aprendizagem; 

II. Forças de conexão entre neurônios, conhecidos como pesos sinápticos, são 

utilizados para armazenar o conhecimento adquirido. 

 

Pellicciari (2017) diz que as redes neurais são modelos computacionais 

complexos e poderosos construídos com base no cérebro humano. Eles podem ser 

usados para resolver problemas complexos, mas não são programados para isso, 

pois as redes aprendem como resolver os problemas. 

Redes Neurais Artificiais são técnicas computacionais que apresentam 

modelos matemáticos inspirados nos neurônios biológicos do sistema nervoso, e 

adquirem conhecimento pela experiência. As entradas que cada neurônio artificial 

recebe são processadas por meio de uma função, gerando uma saída. A saída 

poderá ser reintroduzida à rede como entrada intermediária (HAYKIN, 2007). 

A organização geral de uma RNA é disposta através de uma estrutura em 

camadas, onde cada camada é formada por um conjunto de neurônios que possuem 

conexões com neurônios da camada seguinte, definindo uma comunicação entre 

camadas. A primeira camada da rede é chamada de camada de entrada, é canal de 

informação por onde os dados entram na rede, ou em outros termos, é o local por 

onde a rede recebe os estímulos externos. Em sua estrutura mais simples, a entrada 

da rede é seguida pela camada de saída que informa o resultado do processamento 

da entrada calculado ao longo das conexões existentes entre os nós da entrada e da 

saída. Conforme ilustrado na FIGURA 1 estas camadas delimitam o escopo de 

funcionamento da rede (CUPERTINO, 2009). 
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FIGURA 1 - Arquitetura Feedforward de Camada Simples 

 

FONTE: (CUPERTINO, 2009) 

 

Uma estrutura um pouco mais complexa envolve camadas intermediárias, 

também denominadas camadas ocultas (FIGURA 2), sendo que todos os nós que 

não pertencem as duas camadas limítrofes encontram-se nas camadas 

intermediárias (CUPERTINO, 2009). Os pesos que são definidos entre os nós 

armazenam o conhecimento adquirido pela rede e definem o nível atingido pela sua 

capacidade de aprendizagem (BRAGA, 2010). 

 

FIGURA 2 - Arquitetura FeedForward de Camadas Múltiplas 

 

FONTE: Cupertino (2009) 
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A topologia apresentada pela RNA pode possuir duas classificações: 

recorrentes ou não recorrentes. A FIGURA 1 e FIGURA 2 ilustram uma topologia 

não recorrente, pois existem apenas conexões entre neurônios de camadas 

posteriores e não existem conexões entre neurônios da mesma camada. Redes 

recorrentes (FIGURA 3) são redes onde há pelo menos um laço de realimentação 

(feedback), isto é, a saída de pelo menos um dos neurônios é reintroduzida em 

algum ponto anterior da rede configurando recorrência do processamento. Quando a 

realimentação se dá no próprio neurônio que originou é chamada de auto 

realimentação. Tal como ocorre em redes alimentadas à frente, a rede recorrente 

pode ter uma única camada ou pode ter camadas ocultas (rede recorrente de 

múltiplas camadas) (HAYKIN, 2007). 

 

FIGURA 3 - Arquitetura Recorrente ou Realimentada 

 

FONTE: (CUPERTINO, 2009) 

 

2.5 PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS E MODELAGEM PREDITIVA 

Uma série temporal é uma sequência ordenada de observações colhidas ao 

longo do tempo. Em dados obtidos desta forma é comum notar que as observações 

em diferentes períodos estão relacionadas umas com as outras. Neste caso, valores 

de um período anterior influenciam ou ajudam a explicar os valores observados em 

um período posterior.  

Ehlers (2009) resume algumas particularidades deste tipo de dados: 
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 Observações correlacionadas: requerem técnicas específicas na sua 

análise; 

 É imprescindível levar em conta a ordem, isto é, sequência das 

observações; 

 Devido à natureza sequencial, é mais difícil de lidar com observações 

perdidas ou discrepantes (tecnicamente conhecidas como outliers); 

 Aspectos adicionais, como tendência e sazonalidade, podem dificultar a 

análise; 

 A seleção de modelos e sua interpretação podem ser tarefas bem 

complexas. 

 

De acordo com Souza (2008), as abordagens de previsão de séries são 

organizadas nas seguintes categorias: 

 Técnicas descritivas: a representação gráfica dos dados é 

fundamental para revelar padrões comportamentais importantes como 

tendências e ciclos; 

 Técnicas lineares: utiliza modelos probabilísticos e métodos não 

paramétricos como alisamento exponencial; 

 Técnicas não-lineares: englobam modelos não-determinísticos, com 

comportamento relativamente aleatório. 

 

Um modelo preditivo é uma função matemática que, aplicada a uma massa 

de dados, consegue identificar padrões ocultos e prever o que poderá ocorrer. O 

modelo captura as relações e padrões que têm sido descobertos pelo processo de 

análise. Após a criação de um modelo, o mesmo pode ser usado para gerar novas 

previsões (FINLAY, 2017).  

Há diferentes tipos de modelos preditivos, e existem muitas técnicas e 

algoritmos de aprendizagem de máquina que podem ser utilizados para gerar um 

modelo. No entanto, independentemente do tipo de modelo ou a matemática usada 

para criá-lo, as previsões do modelo são quase sempre representadas por um 

número (uma pontuação). Quanto maior a pontuação, mais provável que o 

comportamento seja conforme o modelo prevê. Quanto menor a pontuação, menos 

provável que se comporte dessa forma (FINLAY, 2017). 
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Segundo IBM Developer (2018) as técnicas mais utilizadas atualmente para 

modelagem preditiva incluem redes neurais (RN), armazenamento em cluster, 

support vector machine e regras de associação. Estes modelos mudaram 

completamente a maneira como engenheiros de software desenvolvem programas 

de computador. Resolver problemas com modelos preditivos exige muito menos 

esforço e experiência e produzem resultados melhores (PELLICCIARI, 2017). 

Conforme Veiga (2012) os modelos mais adequados para previsão de séries 

temporais com comportamento não-lineares são as RNA, e como afirma Cupertino 

(2009), elas apresentam um grande diferencial pois na maioria dos casos uma RNA 

é um sistema adaptável que muda sua estrutura de acordo com informações 

externas ou internas a rede. Villanueva (2006) acrescenta que por serem 

aproximadores universais, a RNA é adequada e amplamente utilizada para prever 

séries temporais. 

A utilização de RNAs em previsão de séries temporais pode ser entendida 

como uma resposta ao seguinte problema: dados os valores conhecidos de uma 

série temporal, obtenha um preditor capaz de estimar valores futuros da própria 

série a partir do comportamento da série temporal até o presente momento 

(PASQUOTTO, 2010). 

Com frequência, porém, o ambiente de interesse é não estacionário e os 

parâmetros estatísticos da série variam com o tempo. Com isto, os métodos 

tradicionais de aprendizagem supervisionada podem se mostrar inadequados, pois a 

rede estará tentando aprender com experiências passadas sem dispor de meios 

para acompanhar as variações estatísticas do ambiente onde opera. Nestas 

situações é desejável que a rede aprenda ao mesmo tempo em que processa o sinal 

em um sistema adaptativo, em uma forma de aprendizagem chamada de 

aprendizagem contínua, ou em tempo real (on-the-fly) em que o processo de 

aprendizagem nunca para (HAYKIN, 2007). 

Conforme Martins et. al. (2006) os padrões de séries temporais mais comuns 

são: 

i. Média: em que as flutuações da série temporal estão em torno de um valor 

constante. 

ii. Tendência linear: em que a série temporal cresce ou decresce 

linearmente. 
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iii. Tendência não linear: em que a série temporal cresce ou decresce não 

linearmente, conforme uma equação de 2º grau, por exemplo. 

iv. Estacional (sazonal): em que a série temporal cresce ou decresce, em 

certos períodos, por exemplo, um dia da semana, do mês, ou em meses 

específicos do ano. 

 

A FIGURA 4 ilustra cada um desses tipos de padrões. 

 

FIGURA 4 - Dados sazonais e dados com tendência 

 

FONTE: Adaptado de Martins et. al. (2006) 

 

A precisão da previsão refere-se ao quão perto as previsões chegam dos 

dados reais. Os indicadores são utilizados para verificar as medidas de desempenho 

do nível de precisão que o modelo possui. Previsões muito próximas dos dados 

reais significam erros de precisão baixos, logo são mais aceitas. Quando os erros de 

previsão são maiores é sinal de que o modelo de previsão deve ser alterado ou 

ajustado.  

 

 Erro Absoluto Médio (MAE): 
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O erro absoluto médio MAE é a soma dos desvios absolutos nos 𝑛 períodos 

divididos pelo número de períodos. Se MAE for pequeno, os dados reais seguem 

estreitamente as previsões da variável dependente e o modelo de previsão fornece 

previsões acuradas (CORT; KENJI, 2005). 

O erro absoluto médio é dado pela equação: 

 
𝑀𝐴𝐸 =

∑ |𝑥 −  �̂�𝑖|𝑛
𝑖=1

𝑛
 ( 1 ) 

 

  

onde: 

 MAE: Erro absoluto médio 

 𝑛: Número de elementos do conjunto 

 𝑖: Elemento 

 𝑥𝑖: Valor real da variável 𝑥 

 �̂�𝑖: Valor estimado da variável 𝑥 

 

 Erro percentual absoluto médio (MAPE): 

O erro percentual absoluto médio MAPE (mean absolute percentage error) 

representa a média percentual da divisão entre erro de previsão e o valor real. 

Valores pequenos para o MAPE determinam maior precisão nos dados previstos. 

Esta medida é considerada como uma das mais usadas para se avaliar os métodos 

de previsão (LEWIS, 1997).  

O erro percentual absoluto médio é dado pela equação: 

 
𝑀𝐴𝑃𝐸 =  

1

100
∑ |

𝑥𝑖 − �̂�𝑖

𝑥𝑖

|
𝑛

𝑖=1
 ( 2 ) 

onde: 

 MAPE: Erro percentual absoluto médio 

 𝑛: Número de elementos do conjunto 

 𝑖: Elemento 

 𝑥𝑖: Valor real da variável 𝑥 

 �̂�𝑖: Valor estimado da variável 𝑥 

 

 Coeficiente de determinação (R2): 
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O coeficiente de determinação é utilizado para mensurar a relação linear 

entre duas variáveis. Pode ser interpretado como sendo a percentagem da variância 

de Y que é explicada pela variância de X. O R2 varia entre 0 e 1, quanto maior o 

valor mais explicativo é o modelo, ou seja, melhor ele se ajusta à amostra (SILVA, 

2013). 

 

2.6 REVISÃO DA LITERATURA 

Com a evolução das técnicas de captação, armazenamento e análise de 

informações, a aplicação da ciência de dados na área de saúde é tema frequente de 

estudos. No artigo de Bayerstadler, Van & Winter (2016) é apresentado um modelo 

preditivo para detectar fraudes e abusos em seguros de saúde, o objetivo é prever 

diferentes probabilidades para novas contas médicas. A previsão se baseia em um 

amplo quadro de relatórios que examinam o comportamento dos profissionais de 

saúde e dos segurados de forma a examinar o desvio dos padrões habituais em 

dados de contas médicas. O autor usou o conceito de modelagem variável latente 

bayesiana e para a identificação e estimativa dos parâmetros do modelo foi utilizado 

o método de Monte Carlo via cadeias de Markov. Os resultados apresentados pelos 

autores indicam que a abordagem Bayes melhora significativamente a qualidade da 

previsão em comparação a outras técnicas.  

Em Zhang et al. (2018) os autores sugerem a utilização de métricas de 

buscas no Google (Google Trends - GT) em conjunto com dados meteorológicos 

para prever surtos de gripe. A estratégia utilizada pelos autores foi cruzar dados 

meteorológicos com dados de pesquisa no Google pelo termo influenza e com as 

notificações semanais de gripes no período de 01/01/2011 a 31/12/2016, obtidas do 

Queensland Health Influenza Surveillance Annual Reporting da Austrália. Para 

determinar a correlação das variáveis, os autores criaram uma série temporal 

combinando as variáveis e utilizou as notificações de gripe como variável 

dependente. Com isso foi criado um modelo de regressão utilizando árvores de 

decisão, os resultados mostraram que a utilização de métricas do GT e dados 

meteorológicos fornecem melhor ajuste para dados de monitoramento de influenza 

do que os modelos que excluem estas métricas. Para medir a acurácia do modelo os 

autores usaram o critério de informação bayesiana (BIC), o coeficiente de 
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determinação (R2), o erro quadrático médio da raiz (RMSE) e o erro percentual 

absoluto médio (MAPE). 

LUO (2015) apresenta em seu artigo um projeto de um novo sistema 

denominado MLBCD (Machine Learning for Big Clinical Data), que irá ajudar 

pesquisadores e profissionais da área da saúde com experiência limitada em 

computação a desenvolver modelagem preditiva a partir de dados clínicos. Segundo 

o autor devido a inexperiência dos profissionais de saúde com computação, o 

trabalho em questão aborda um novo método que visa facilitar a construção de 

modelos de previsão para ser utilizados por tais profissionais. MLBCD integra 

técnicas de fast pivoting, construção de consulta visual, seleção automática e 

eficiente de algoritmos para aprendizagem de máquina, identificação de 

hiperparâmetros e um processo escalável de aprendizagem de máquina. Três fases 

são executadas repetidamente durante o processo iterativo. A primeira fase consiste 

na extração dos parâmetros clínicos e transformação dos dados do formato EAV 

(Entidade–Atributo-Valor) para o formato de tabela relacional PIVOT. Na segunda 

fase os dados clínicos são transformados em variáveis de entrada do modelo 

preditivo. A terceira e última fase aborda a construção e avaliação do modelo sobre 

o conjunto de parâmetros clínicos. Nesta fase o profissional de saúde poderá 

através de uma interface gráfica especificar um subconjunto de variáveis que 

considera importante no contexto clínico e que devem ser incluídas no modelo, 

assim como especificar algumas propriedades opcionais para seleção automática do 

algoritmo a ser explorado, entre outras opções. O processo de busca é repetido 

várias vezes e à medida que a amostra de dados se expande, o espaço da pesquisa 

diminui. Na última rodada todo o conjunto de dados é usado para encontrar a 

combinação ótima de um algoritmo e hiperparâmetros. 

No estudo de Hong et al. (2018) o objetivo é prever a admissão de pacientes 

em um hospital utilizando dados de triagem e histórico de pacientes. Os autores 

criaram nove modelos de previsão, utilizando três algoritmos: regressão logística 

(LR), XGBoost e Redes Neurais (RN), e três tipos de conjuntos de dados: um 

usando apenas dados de triagem, outro usando apenas o histórico do paciente e por 

último usando o conjunto completo de variáveis. O XGBoost e o RN tiveram um 

resultado melhor em comparação ao LR no conjunto de dados completo, enquanto 

não houve diferença de desempenho entre o XGBoost e o RN em todos os três tipos 

de conjuntos de dados. Os autores destacam que a adição de dados históricos dos 
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pacientes melhora significativamente o desempenho do modelo preditivo em 

comparação com o uso de apenas informações de triagem.  

Pham et al. (2017) introduziram o conceito de DeepCare, um sistema 

baseado em rede neural que lê registros médicos, armazena históricos de doenças 

anteriores, infere estados de doenças atuais e prevê resultados médicos futuros. 

Para realizar este trabalho, os autores utilizaram registros médicos eletrônicos 

(EMRs) de sistemas modernos. Um EMR contém a história do hospital, com 

diagnósticos, intervenções, testes de laboratórios e narrativas clínicas. DeepCare é 

construído em memória de longo prazo (LSTM), uma rede neural recorrente 

equipada com células de memória para armazenar experiências. Em cada etapa, a 

rede LSTM lê uma entrada, atualiza a célula de memória e retorna uma saída. A 

memória é mantida no portão do esquecimento que modera a passagem de 

memória de um passo de tempo para outro, e é atualizado quando lê novas 

entradas. A saída é determinada pela memória e moderada por um portão de saída. 

No DeepCare, a rede LSTM modela a trajetória de doenças e os processos de 

saúde de um paciente encapsulado em uma sequência de admissões com registro 

de data e hora. As entradas da rede LSTM são informações extraídas de admissões. 

Os resultados representam o estado da doença no momento da admissão. A 

manutenção da memória permite a captura de dependências de longo prazo. Os 

autores compararam os resultados do modelo DeepCare e suas variações com 

outros modelos e aplicaram em dois casos de estudos de doenças crônicas: 

diabetes e doença mental. 

No estudo de Zhai et al. (2018) foram utilizados números mensais de casos 

notificados de malária e dados meteorológicos para prever surtos de malária em 

Hefei, China. Os dados utilizados no modelo foram do período de 01/01/1990 a 

31/12/2011. Os autores usaram dois modelos de regressão logística com 

decomposição sazonal de séries temporais. Os resultados mostraram que a 

umidade relativa, insolação e teste barométrico de pressão foram significativamente 

associados com surtos de malária após o ajuste de sazonalidade na área de Hefei. 

Os autores sugeriram ainda que o modelo desenvolvido pode ter aplicações nas 

atividades de controle e prevenção da malária.  

Xie et al. (2016) desenvolveram um estudo que aborda a mineração de 

dados de séries temporais para prever o número de dias no hospital no próximo ano 

para indivíduos de uma população com base em seus históricos de demandas 
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assistenciais. No método proposto, os dados foram exibidos em quatro escalas de 

tempo diferentes (bimensais, trimestrais, semestral e anual) para construir séries 

temporais regularmente espaçadas extraídas de tais eventos, resultando em quatro 

modelos de previsão associados. A comparação desses modelos indica que a 

escala de tempo semestral oferece o melhor desempenho. 
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

3.1 MATERIAIS 

O conjunto de dados utilizados neste trabalho é proveniente das seguintes 

fontes: 

 Detalhamento dos dados do TISS - D-TISS: reúne dados de procedimentos 

de saúde enviados pelas operadoras de planos de saúde à ANS, os quais são 

disponibilizados através de um painel na internet. Com ele é possível 

visualizar a quantidade e o valor médio praticado em procedimentos 

ambulatoriais (médicos, laboratórios, clínicas) e a quantidade dos 

procedimentos realizados em ambiente hospitalar dos estabelecimentos que 

prestam serviço às operadoras de planos de saúde (D-TISS, 2018); 

 Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa - BDMEP: reúne 

dados meteorológicos diários em forma digital, de séries históricas das várias 

estações meteorológicas convencionais da rede de estações do INMET com 

informações, referentes às medições diárias, de acordo com as normas 

técnicas internacionais da Organização Meteorológica Mundial. Este conjunto 

de dados é utilizado para apoiar as atividades de ensino, pesquisa entre 

outras aplicações em meteorologia, hidrologia, recursos hídricos, saúde 

pública, meio ambiente, etc (INMET, 2018). 

 

Para a preparação dos dados, análises e previsões realizadas foram 

utilizados os seguintes recursos computacionais: 

 Ambiente de software R; 

 Ambiente de software Python; 

 Banco de dados SQLite; 

 Microsoft Power BI Desktop; 

 Microsoft Excel. 

 

3.2 MÉTODO 

A construção de um modelo preditivo é um processo iterativo que segue 

uma sequência de passos. Neste trabalho são exploradas duas fontes de dados 

distintas que possuem a data como variável comum, ou seja, o dia em que um 
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determinado evento assistencial ocorreu e o dia em que foram registrados os 

indicadores meteorológicos. A partir da união destes dois conjuntos de dados são 

analisados os comportamentos e realizadas as previsões. A etapa de análise 

exploratória procura conhecer os dados, auxiliando na delimitação dos métodos 

aplicáveis e identificando as variáveis de entrada e saída. Após a análise 

exploratória são criados os cenários de testes, que por sua vez são pré-requisitos 

para o treinamento do modelo. A última etapa do método é a validação do modelo. 

Esta etapa pode gerar insights para uma nova simulação, fazendo com que todo o 

processo se reinicie. Este é o processo de otimização do modelo e é feito quantas 

vezes forem necessárias. A FIGURA 5 ilustra de forma resumida a sequência dos 

passos aplicados neste trabalho. O detalhamento de cada um deles é mostrado nos 

itens subsequentes.  

 



42 

 

FIGURA 5 - Fluxo de construção de um modelo preditivo 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

3.2.1 Coleta de dados 

A coleta de dados é o processo de levantamento e armazenamento dos 

dados que serão utilizados para construção do modelo. Conforme ilustrado na 

FIGURA 6, quatro passos são executados nesta etapa. 

I. Identificação das fontes de dados: conforme mencionado na seção de 

materiais, neste trabalho são utilizados dados históricos do banco de 



43 

 

dados D-TISS e BDMEP. Isto significa que são utilizados dados 

quantitativos para a pesquisa em um período limitado; 

II. Delimitação dos dados da pesquisa: aqui é delimitado o volume de dados 

a ser utilizado, dimensão, intervalo de coleta e ausências; 

III. Extração dos dados a partir da fonte: os dados delimitados na etapa 

anterior são baixados da internet para um ambiente computacional. A 

partir disto é desenvolvido um script utilizando o Pandas, biblioteca Python 

que possui funções para leitura de dados e organização em uma série 

histórica; 

IV. Armazenamento local da série histórica: os dados extraídos são 

armazenados em um banco de dados local. Neste momento são criadas 

duas tabelas para armazenamento, uma para o D-TISS e outra para 

BDMEP. 
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FIGURA 6 - Passos para coleta de dados 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

3.2.2 Análise exploratória e preparação dos dados 

Esta é a etapa de construção do modelo em que se dedica mais tempo de 

trabalho e também é a mais importante a ser considerada para obter bons 

resultados e boa qualidade na previsão. É o processo em que serão identificadas as 

variáveis e suas correlações para início da construção do modelo (FIGURA 7). 
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FIGURA 7 - Passos para análise exploratória e preparação dos dados 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

3.2.2.1 Criação do dataset 

O primeiro passo é unir as duas tabelas criadas para formar um único 

dataset. Para isso a data em que os eventos ocorreram é utilizada como chave para 

unir os dois conjuntos de dados, originados do D-TISS e BDMEP. Isto é feito 

utilizando o ambiente computacional e linguagem R. 
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Um banco de dados local é construído a partir dos dados armazenados. 

Neste passo é iniciada a preparação dos dados para a análise exploratória. 

Etapas para preparação dos dados: 

 Definir um dataset a partir de informações de demandas assistenciais 

e dados meteorológicos; 

 Carregar os valores definidos na etapa anterior em uma plataforma 

que permita realizar o processamento localmente. 

 

3.2.2.2 Identificação das variáveis iniciais 

A identificação correta das variáveis necessárias é primordial para alcançar 

boa acurácia do modelo. As variáveis de entrada são também chamadas de 

estimadores e as variáveis de saída de resultado. Ou seja, as variáveis de entrada 

são aquelas que fazem parte do conjunto de dados utilizado para estimar as 

variáveis de saída.  

Como ferramenta auxiliar nesta etapa podem ser gerados gráficos e tabelas 

para demonstrar o comportamento do conjunto de dados. 

 

3.2.2.3 Tratamento de valores ausentes e outliers 

O tratamento de valores ausentes é apenas uma das tarefas da fase de pré-

processamento dos dados, fase esta que antecede a submissão das informações à 

rede neural. Neste trabalho as variáveis com valores ausentes foram 

desconsideradas do modelo. 

Os outliers são dados que se diferenciam de todos os outros, são pontos 

fora da curva. Em outras palavras, um outlier é um valor que foge do padrão e que 

pode causar anomalias nos resultados obtidos da análise e previsão. 
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3.2.2.4 Criação e transformação de variáveis 

A partir da identificação das variáveis iniciais e análise de seus 

comportamentos é possível verificar, por exemplo, que determinadas situações tem 

potencial de desencadear novas análises a partir da transformação e criação de 

novas variáveis. Neste momento é realizada a estratificação e o agrupamento de 

variáveis, assim como a padronização dos dados. 

A estratificação tem por objetivo separar os dados levantados em grupos 

distintos, como por exemplo, idade, sexo e procedimento realizado. Esta ferramenta 

melhora a visibilidade dos dados e análise do comportamento, além de gerar novas 

variáveis para o modelo que pode representar forte correlação com outras variáveis. 

As variáveis altamente correlacionadas são destacadas no conjunto. Para 

estas recomenda-se o acompanhamento diferenciado, visto que apresentam 

relacionamentos lineares relevantes, ou seja, comportamento similar. 

A normalização é fundamental em virtude das diferentes escalas e 

grandezas das variáveis, para que os atributos tenham o mesmo peso. Para isso é 

utilizado neste trabalho a normalização min-max, uma estratégia que transforma 

linearmente os valores de um intervalo numérico a uma nova escala, por exemplo 

entre 0 e 1. Essa transformação é dada pela equação 3: 

 

 
𝑥′ =

𝑥 − min(𝑥)

max(𝑥) − min(𝑥)
(𝑚𝑎𝑥𝑛𝑜𝑣𝑜 − 𝑚𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑜) + 𝑚𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑜 ( 3 ) 

 

Onde, 𝑥 é um valor do conjunto original de dados, 𝑥′ o valor de 𝑥 normalizado, 

𝑚𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑜 e 𝑚𝑎𝑥𝑛𝑜𝑣𝑜 são os novos limites mínimo e máximo para o intervalo escolhido. 

 

3.2.2.5 Análise de correlação das variáveis 

Aqui é extraído o coeficiente de correlação das variáveis, ou seja, através de 

um método estatístico se quantifica o grau de associação linear entre duas variáveis. 

O objetivo é entender como uma variável se comporta em um cenário no qual outra 

está variando, visando identificar se existe alguma relação entre a variabilidade de 

ambas. 

O coeficiente de correlação é expresso através de valores situados entre -1 

e 1. Quando o coeficiente se aproxima de 1, nota-se um aumento no valor de uma 
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variável ao passo que a outra também aumenta, isso significa que há uma relação 

linear positiva. Quando o coeficiente se aproxima de -1 as variáveis crescem em 

sentido opostos, ou seja, quando uma aumenta o valor a outra diminui. Neste caso 

existe uma relação linear negativa. Quando o coeficiente é próximo de zero não há 

relação linear entre as variáveis. 

 

3.2.3 Criação dos cenários de treinamento, testes e simulação 

Após a análise de correlação das variáveis são definidos os cenários de 

treinamento, testes e simulação. O objetivo de criar os cenários é poder comparar os 

resultados na etapa de avaliação do modelo. 

Os cenários podem se diferenciar pelas variáveis de entrada e saída, pelas 

características dos dados e também pelos parâmetros do algoritmo de rede neural. 

 

3.2.4 Treinamento do modelo de aprendizagem 

Neste trabalho é utilizado o conceito de aprendizado supervisionado, no qual 

são oferecidos à rede os padrões de entrada e de saída. Os dados de entrada são 

processados pela rede, e a saída atual é comparada com a saída desejada, oriunda 

do conhecimento prévio do ambiente. Esta comparação é feita por meio de uma 

medida de erro. 

Todo o conhecimento adquirido pela rede fica acumulado nos pesos 

sinápticos. Analogamente à sinapse do neurônio biológico, o peso é a “memória” da 

rede. O processo de treinamento, também conhecido como aprendizado, consiste na 

modificação ordenada dos pesos, visando a minimização de uma medida de erro, 

também conhecida como função de custo (HAYKIN, 2007). 

Para o treinamento do modelo proposto, utiliza-se o framework tensorflow, 

escrito em Python, que implementa uma Rede Neural Recorrente. O tensorflow é 

uma biblioteca de software de código aberto para computação numérica que usa 

grafos computacionais. Foi originalmente desenvolvida por engenheiros e 

pesquisadores do Google Brain Team (departamento de pesquisa de inteligência de 

máquina da Google) para pesquisas de aprendizagem de máquina e redes neurais 

profundas. É multiplataforma e escalável. Oferece APIs para iniciantes e 

especialistas desenvolverem modelos para desktop, mobile, web e cloud. 

(TENSORFLOW, 2018).  
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A FIGURA 8 exemplifica graficamente a etapa de treinamento e validação do 

modelo. A princípio o conjunto de dados é dividido para verificar a efetividade do 

modelo, reservando um subconjunto para treinamento e outro para validação. O 

treinamento é executado conforme um número de iterações definido e durante o 

treinamento e no final é extraído o Erro Absoluto Médio - MAE na etapa de 

treinamento. 

A etapa de validação consiste em aplicar o subconjunto de dados separado 

para este fim ao modelo já treinado, e a partir disso extrair o MAE e o coeficiente de 

determinação R2. O R2 mede o quão bem o algoritmo de aprendizagem mapeia a 

função alvo, aquela que está se tentando deduzir a partir dos dados fornecidos. 

 

FIGURA 8 - Representação gráfica de um modelo preditivo 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Os algoritmos uma vez processados gerarão os modelos (arquivos físicos de 

dados) que serão utilizados então pelas rotinas de previsão. 

 

3.2.5 Avaliação do modelo 

Para avaliação do modelo é utilizado um terceiro subconjunto de dados, que 

não pode ter sido utilizado no treinamento e nem na validação, ou seja, são dados 

novos que o modelo ainda não conhece. O objetivo aqui é utilizar dados em um 

período determinado, exemplo últimos quatorze dias, e prever o comportamento no 
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próximo dia, ou seja, no décimo quinto dia. Para cada previsão realizada, o resultado 

é comparado com o dado real e então é calculado o erro percentual absoluto médio– 

MAPE. 

Esta avaliação é feita para todos os cenários de simulação definidos. Dessa 

forma os resultados de cada cenário também são comparados. Com este teste é 

calculado o erro entre o valor real da variável e o valor estimado pelo modelo. Para 

verificação da consistência da abordagem, são executadas simulações com dados 

diferentes para cada cenário e cada variável de saída.   
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4 RESULTADOS 

A metodologia proposta é aplicada a um conjunto de dados real, que incluem 

dados assistenciais ambulatoriais e dados meteorológicos reunidos no período de 

julho de 2015 a dezembro de 2016. A partir destes conjuntos de dados, se propõe 

nesta pesquisa criar um modelo de previsão de demandas assistenciais utilizando 

redes neurais recorrentes e comparar os resultados da previsão com e sem a 

utilização de variáveis meteorológicas. 

 

4.1 COLETA DE DADOS 

Os dados utilizados neste trabalho são provenientes das seguintes fontes: 

base de dados do D-TISS e dados históricos meteorológicos BDMEP. O conjunto foi 

restringido à cidade de Maringá, situada no noroeste do estado do Paraná, ou seja, 

o código do município do beneficiário selecionado para coleta de dados foi o 

411520. No QUADRO 1 são exibidas todas as variáveis presentes no conjunto de 

dados coletado do D-TISS. 

 

QUADRO 1 - Variáveis iniciais D-TISS 

Nome do campo Descrição 

ID_EVENTO Identificador único do evento 

IDADE_BENEFICIARIO Idade em anos do beneficiário 

CD_SEXO 
Identificação do sexo do beneficiário. Preenchido conforme a 
tabela TUSS 43 - sexo 

CD_MUNICIPIO_BENEFICIARIO Código IBGE do município de residência do beneficiário 

PORTE_OPERADORA Porte da Operadora (P - Pequeno, M - Médio e G - Grande) 

CD_MUNICIPIO_PRESTADOR Código IBGE do município do prestador executante 

UF_PRESTADOR Unidade Federativa do Prestador 

DATA_EVENTO Data da ocorrência do evento 

CID_1 Código CID 1, primeiro diagnóstico 

CID_2 Código CID 2, segundo diagnóstico 

CID_3 Código CID 3, terceiro diagnóstico 

CID_4 Código CID 4, quarto diagnóstico 

CD_PROCEDIMENTO_TUSS 
Código de procedimento, conforme tabela TUSS 22 ou dos grupos 
de procedimentos, conforme tabela TUSS 63 

QTD_PROCEDIMENTO 
Quantidade dos procedimentos individualizados ou dos grupos de 
procedimentos 

VALOR_PROCEDIMENTO 
Valor informado dos procedimentos individualizados ou do grupo 
de procedimentos 

FONTE: Elaborado pelo autor com dados da ANS (2018) 
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No QUADRO 2 são listadas todas as variáveis presentes no conjunto de 

dados inicial coletado do BDMEP. 

 

QUADRO 2 – Variáveis iniciais BDMEP 

Nome do campo Descrição 

Data Data da medição 

Precipitação Medida de precipitação em milímetro 

TempCompMedia Temperatura compensada média em Graus Celsius 

UmidadeRelativaMedia Medida percentual da umidade relativa média do ar 

TempMaxima Temperatura máxima registrada no dia em Graus Celsius 

TempMinima Temperatura mínima registrada no dia em Graus Celsius 

Insolacao Insolação em horas 

EvaporacaoPiche Evaporação de Piche em milímetro 

VelocidadoDoVentoMedia Velocidade média do vento em metros por segundo 

FONTE: Elaborado pelo autor com dados do INMET (2018) 

 

Após definidas as fontes de dados e as variáveis iniciais, o próximo passo foi 

importar os dois conjuntos de dados em um banco de dados local para facilitar a 

análise exploratória. Para isso foi utilizado o banco de dados SQLite e a biblioteca 

Pandas. Foram criadas duas tabelas no banco de dados, a primeira reunindo os 

dados ambulatoriais coletados do D-TISS e a segunda reunindo os dados 

meteorológicos coletados do BDMEP.  

A partir destes dois conjuntos de dados, iniciou-se o trabalho de exploração 

e preparação das variáveis para o modelo. 

 

4.2 ANÁLISE EXPLORATÓRIA E PREPARAÇÃO DOS DADOS 

A análise exploratória tem como objetivo identificar relacionamentos entre 

variáveis que sejam de interesse ou inesperadas. Neste sentido as duas tabelas 

criadas foram unidas em um único dataset. Para isso a data em que os eventos 

ocorreram foi utilizada como chave para unir os dois conjuntos de dados, originados 

do D-TISS e BDMEP, isto foi feito utilizando a linguagem R. Com a união dos dois 

conjuntos de dados foi criado um dataset com 23 variáveis. No QUADRO 3 são 

listadas as 23 variáveis iniciais utilizadas para criação do modelo. 

 

QUADRO 3 – Lista de todas as variáveis iniciais 
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1 ID_EVENTO 13 CD_PROCEDIMENTO_TUSS 

2 IDADE_BENEFICIARIO 14 QTD_PROCEDIMENTO 

3 CD_SEXO 15 VALOR_PROCEDIMENTO 

4 CD_MUNICIPIO_BENEFICIARIO 16 Precipitação 

5 PORTE_OPERADORA 17 TempCompMedia 

6 CD_MUNICIPIO_PRESTADOR 18 UmidadeRelativaMedia 

7 UF_PRESTADOR 19 TempMaxima 

8 DATA_EVENTO 20 TempMinima 

9 CID_1 21 Insolacao 

10 CID_2 22 EvaporacaoPiche 

11 CID_3 23 VelocidadoDoVentoMedia 

12 CID_4     

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

O dataset é composto por 2.003.223 registros. Na TABELA 1 são listadas as 

quantidades e o valor mensal das demandas assistenciais (registrados por 

operadoras privadas de planos de saúde) no âmbito ambulatorial realizadas na 

cidade de Maringá no período de julho de 2015 a dezembro de 2016. 

 

TABELA 1 – Demandas assistenciais por mês 

Ano Mês Quantidade Valor (R$) 

2015 7 174555 7.037.245,16 

2015 8 187740 7.287.488,24 

2015 9 192405 7.128.076,58 

2015 10 207423 7.593.054,14 

2015 11 212435 7.972.909,63 

2015 12 176819 6.782.752,95 

2016 1 205540 7.901.118,80 

2016 2 220747 8.402.631,02 

2016 3 255761 9.977.837,17 

2016 4 221377 8.446.079,32 

2016 5 199854 7.842.336,50 

2016 6 217934 8.522.507,07 

2016 7 199536 7.488.028,49 

2016 8 209554 8.094.536,72 

2016 9 193784 7.373.692,28 

2016 10 185593 6.885.353,27 

2016 11 188103 6.787.982,59 

2016 12 142559 5.181.871,39 

FONTE: Elaborado pelo autor com dados da ANS (2018) 
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A TABELA 2 apresenta as medidas estatísticas do conjunto de dados e o 

GRÁFICO 1 mostra a evolução da quantidade total de demandas assistenciais 

mensalmente. Observa-se uma variação mensal e uma diferença entre os mesmos 

meses em anos diferentes. 

 

TABELA 2 – Medidas estatísticas do conjunto de dados D-TISS 

  Mínimo 1st quartil. Mediana Média 3rd quartil Máximo 

Quantidade 142559 187831 199695 199540 211715 255761 

Valor (R$) 5.181.871 7.059.953 7.540.541 7.594.750 8.064.130 9.977.837 

FONTE: Elaborado pelo autor com dados da ANS (2018) 

 

GRÁFICO 1 – Quantidade mensal de procedimentos realizados 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Algumas variáveis iniciais foram transformadas de forma a gerar novas 

variáveis. Primeiramente a variável data do evento (DATA_EVENTO) foi 

estratificada, resultando em cinco novas variáveis (QUADRO 4). 
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QUADRO 4 – Variáveis geradas a partir da data do evento 

Nome da variável Descrição 

Competencia Competência (mês e ano) em que o evento foi realizado 

Ano Ano em que o evento foi realizado (2015 ou 2016) 

Mes Mês (número de 1 a 12) em que o evento foi realizado 

Dia Dia (número de 1 a 31) em que o evento foi realizado 

DiaSemana 

Dia da semana (número de 0 a 12) em que o evento foi 
realizado. 0 representa segunda-feira, 2 -terça-feira, 4 - 
quarta-feira, 6 - quinta-feira, 8 - sexta-feira, 10 – sábado e 
12 – domingo. 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

O GRÁFICO 2 apresenta a quantidade total de eventos por dia no mesmo 

intervalo de 2015 a 2016. Observa-se que a queda nos meses de julho não é tão 

perceptível, porém nos meses de dezembro e janeiro sim. E a elevação da demanda 

nos meses de março e abril também é perceptível. O GRÁFICO 3 e GRÁFICO 4 

mostram a variação de atendimentos por dia da semana, o primeiro com a 

quantidade total de eventos e o segundo com a quantidade de eventos do tipo 

consulta em pronto socorro (e_10101039).  

 

GRÁFICO 2 - Quantidade total de eventos por data 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 
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GRÁFICO 3 – Variação de atendimentos por dia da semana 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

GRÁFICO 4 - Variação de atendimento por dia da semana (e10101039) 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

A variável sexo (SEXO) foi transformada em duas variáveis: Masculino e 

Feminino (QUADRO 5), com a quantidade de demandas assistenciais realizadas 

para cada sexo. 

 

QUADRO 5 - Variáveis geradas a partir da variável inicial SEXO 

Nome da variável Descrição 

Masculino 
Quantidade de eventos realizados para o sexo masculino 
em uma determinada data 

Feminino 
Quantidade de eventos realizados para o sexo feminino 
em uma determinada data 

FONTE: Elaborado pelo autor 



57 

 

 

Os GRÁFICO 5 e GRÁFICO 6 mostram a distribuição destas duas variáveis 

por dia, sendo que a média da quantidade de eventos executados para o sexo 

feminino é de 4166, o que equivale a aproximadamente 28% a mais do que os 

eventos executados pelo sexo masculino. 

 

GRÁFICO 5 - Quantidade total de eventos por sexo e data 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

GRÁFICO 6 - Quantidade de consultas em pronto socorro por sexo e data 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 
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A variável idade do beneficiário (IDADE_BENEFICIARIO) foi transformada 

em nove variáveis, que correspondem a faixa etária do beneficiário (QUADRO 6). 

Cada faixa contém a quantidade de eventos realizados em um determinado dia. 

 

QUADRO 6 - Variáveis geradas a partir da variável inicial Idade do Beneficiário 

Nome da variável Descrição 

Id0a9 
Quantidade de eventos realizados para a faixa etária de 0 a 
9 anos em uma determinada data 

Id10a19 
Quantidade de eventos realizados para a faixa etária de 10 
a 19 anos em uma determinada data 

Id20a29 
Quantidade de eventos realizados para a faixa etária de 20 
a 29 anos em uma determinada data 

Id30a39 
Quantidade de eventos realizados para a faixa etária de 30 
a 39 anos em uma determinada data 

Id40a49 
Quantidade de eventos realizados para a faixa etária de 40 
a 49 anos em uma determinada data 

Id50a59 
Quantidade de eventos realizados para a faixa etária de 50 
a 59 anos em uma determinada data 

Id60a69 
Quantidade de eventos realizados para a faixa etária de 60 
a 69 anos em uma determinada data 

Id70a79 
Quantidade de eventos realizados para a faixa etária de 70 
a 79 anos em uma determinada data 

Id80 
Quantidade de eventos realizados para beneficiários acima 
de80 anos em uma determinada data 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Os GRÁFICO 7 e GRÁFICO 8 mostram a quantidade de procedimentos 

realizados distribuídos por faixa etária e dia, sendo que o segundo exibe apenas os 

eventos do tipo consulta em pronto socorro. O GRÁFICO 9 e GRÁFICO 10 mostram 

a distribuição percentual dos eventos por faixa etária. Percebe-se uma variação no 

comportamento dos atendimentos por faixa etária. Observa-se que o maior 

percentual é para a idade de 0 a 9 anos quando considerado apenas consultas em 

pronto socorro. 
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GRÁFICO 7 - Quantidade total de eventos por faixa etária e data 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

GRÁFICO 8 - Quantidade total de eventos do tipo consulta em pronto socorro por faixa etária e data 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

GRÁFICO 9 - Percentual de eventos por faixa etária 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 
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GRÁFICO 10 - Percentual de eventos do tipo consulta em pronto socorro por faixa etária 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

A variável código do procedimento TUSS (CD_PROCEDIMENTO_TUSS) foi 

transformada em 311 categorias, uma para cada código de procedimento 

assistencial executado (Apêndice 1). Estas categorias foram classificadas por 

relevância em relação ao volume total de procedimentos realizados. O método 

utilizado foi selecionar as categorias (códigos de procedimentos) que contribuem 

com 80% do volume total de demandas assistenciais realizadas, ou seja, as que 

possuem maior relevância em volume (quantidade e valor) para o modelo. 

A classificação foi realizada pela quantidade de eventos observados e 

também pelo valor total. Com relação à quantidade, 80% do volume total é formado 

por 5 procedimentos (QUADRO 7). 

 

QUADRO 7 - Procedimentos que representam 80% da quantidade total 

Código do procedimento Quantidade 
Quantidade 
acumulada 

Porcentagem 
acumulada 

9 (Medicina laboratorial) 1615849 1615849 45% 

10101012 (Consulta em consultório) 641051 2256900 63% 

13 (Outros exames e procedimentos) 243468 2500368 70% 

10101039 (Consulta em pronto socorro) 202218 2702586 75% 

4 (Diagnóstico por imagem – RX) 153464 2856050 80% 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

O GRÁFICO 11 mostra a distribuição dos 5 procedimentos. Observa-se que 

a medicina laboratorial (código 9) possui o maior número de eventos realizados 

seguido da consulta em consultório (código 10101012), porém em valores as 
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consultas em consultório possuem maior relevância, conforme exibido no QUADRO 

8 e GRÁFICO 12. 

 

GRÁFICO 11 - Quantidade acumulada de procedimentos realizados 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Com relação ao valor médio de cada procedimento, 81% do volume total são 

representados por 9 procedimentos (QUADRO 8).  

 

QUADRO 8 - Procedimentos que representam 81% do valor total 

Código do procedimento Valor (R$) 
Valor 
acumulado (R$) 

Porcentagem 
acumulada 

10101012 (Consulta em consultório) 47.529.972,80 47.529.972,80 35% 

9 (Medicina laboratorial) 21.103.880,40 68.633.853,20 50% 

10101039 (Consulta em pronto socorro) 10.177.014,98 78.810.868,18 58% 

23 (Ressonância magnética diagnóstica) 9.338.055,71 88.148.923,89 64% 

27 (Ultrassonografia diagnóstica) 5.906.436,52 94.055.360,41 69% 

25 (Tomografia computadorizada diagnóstica) 5.282.835,43 99.338.195,84 73% 

13 (Outros exames e procedimentos) 5.143.016,99 104.481.212,80 76% 

40901106 (Ecodopplercardiograma 
transtorácico) 3.193.832,82 107.675.045,70 79% 

1 (Anatomia patológica e citopatologia) 2.690.976,08 110.366.021,70 81% 

FONTE: Elaborado pelo autor 
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GRÁFICO 12 - Valor total acumulado de procedimentos realizados 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

De forma a contemplar as cinco categorias representando 80% da 

quantidade e as nove categorias representando 81% do valor total, foram 

selecionados os dez códigos de procedimentos mostrados no QUADRO 9. 

 

QUADRO 9 - Variáveis selecionados para o modelo originadas dos procedimentos 

Código 
TUSS Descrição 

10101012 Consulta em consultório (no horário normal ou preestabelecido)  

9 Medicina laboratorial 

10101039 Consulta em pronto socorro  

23 Ressonância magnética diagnóstica 

27 Ultrassonografia diagnóstica 

25 Tomografia computadorizada diagnóstica 

13 Outros exames e procedimentos 

40901106 Ecodopplercardiograma transtorácico 

1 Anatomia patológica e citopatologia 

4 Diagnóstico por imagem – RX 

FONTE: Elaborado pelo autor 
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O GRÁFICO 13 mostra a distribuição dos eventos dos 10 tipos selecionados. 

Observa-se que todos os tipos de eventos com exceção da consulta em pronto 

socorro (e_10101039) possuem visível variação no mês de janeiro de 2016. 
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GRÁFICO 13 - Quantidade por procedimento e data 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 
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O GRÁFICO 14 mostra a quantidade de consultas em pronto socorro por 

dia. Observa-se que nos meses de julho há uma queda na demanda nos anos de 

2015 e 2016 e um acréscimo na demanda nos meses de março e abril. O GRÁFICO 

15 mostra a variação da temperatura no mesmo período. 

 

GRÁFICO 14 - Quantidade de consultas em pronto socorro por data 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

GRÁFICO 15 - Temperatura por data 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 
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A variável CID foi retirada do modelo devido aos valores ausentes que 

possui. As variáveis ID_EVENTO, CD_MUNICIPIO_PRESTADOR, 

UF_PRESTADOR e PORTE_OPERADORA também foram removidas pois não 

influenciam na análise proposta. O QUADRO 10 mostra todas as variáveis 

selecionadas após as transformações realizadas, e que serão submetidas à análise 

de correlação. 

 

QUADRO 10 - Variáveis selecionados para análise de correlação 

Nome da variável Descrição 

Quantidade Quantidade total de demanda assistencial por dia 

Valor Valor total de demanda assistencial por dia 

Competencia Ano e mês em que ocorreu a demanda assistencial 

Ano Ano em que ocorreu a demanda assistencial 

Mes Mês em que ocorreu a demanda assistencial 

Dia Dia em que ocorreu a demanda assistencial 

DiaSemana Código que identifica o dia da semana que ocorreu a demanda assistencial 

Masculino Quantidade total de demanda assistencial para o sexo masculino por dia 

Feminino Quantidade total de demanda assistencial para o sexo feminino por dia 

Precipitacao Medida de precipitação em milímetro 

TempCompMedia Temperatura compensada média em Graus Celsius 

UmidadeRelativaMed
ia Medida percentual da umidade relativa média do ar 

TempMaxima Temperatura máxima registrada no dia em Graus Celsius 

TempMinima Temperatura mínima registrada no dia em Graus Celsius 

Insolacao Insolação em horas 

EvaporacaoPiche Evaporação de Piche em milímetro 

VelocidadedoVentoM
edia Velocidade média do vento em metros por segundo 

Id0a9 Quantidade total de demanda assistencial para a idade de 0 a 9 anos por dia 

Id10a19 
Quantidade total de demanda assistencial para a idade de 10 a 19 anos por 
dia 

Id20a29 
Quantidade total de demanda assistencial para a idade de 20 a 29 anos por 
dia 

Id30a39 
Quantidade total de demanda assistencial para a idade de 30 a 39 anos por 
dia 

Id40a49 
Quantidade total de demanda assistencial para a idade de 40 a 49 anos por 
dia 

Id50a59 
Quantidade total de demanda assistencial para a idade de 50 a 59 anos por 
dia 

Id60a69 
Quantidade total de demanda assistencial para a idade de 60 a 69 anos por 
dia 

Id70a79 
Quantidade total de demanda assistencial para a idade de 70 a 79 anos por 
dia 

Id80 Quantidade total de demanda assistencial para a idade de 80 anos ou mais 
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por dia 

e_10101012 
Quantidade total de demanda assistencial para o código de procedimento 
10101012 por dia 

e_9 
Quantidade total de demanda assistencial para o código de procedimento 9 
por dia 

e_10101039 
Quantidade total de demanda assistencial para o código de procedimento 
10101039 por dia 

e_23 
Quantidade total de demanda assistencial para o código de procedimento 23 
por dia 

e_27 
Quantidade total de demanda assistencial para o código de procedimento 27 
por dia 

e_25 
Quantidade total de demanda assistencial para o código de procedimento 25 
por dia 

e_13 
Quantidade total de demanda assistencial para o código de procedimento 13 
por dia 

e_40901106 
Quantidade total de demanda assistencial para o código de procedimento 
40901106 por dia 

e_1 
Quantidade total de demanda assistencial para o código de procedimento 1 
por dia 

e_4 
Quantidade total de demanda assistencial para o código de procedimento 4 
por dia 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

A FIGURA 9 apresenta a distribuição do coeficiente de correlação, calculado 

no conjunto de dados completo. A lista de variáveis é colocada em dois eixos e a 

escala de cores representa o valor do coeficiente de correlação no par 

correspondente das linhas vertical e horizontal. As cores azul escuro e vermelho 

escuro representam elevado coeficiente de correlação, sendo o azul positivo e 

vermelho negativo.  

Observa-se uma forte correlação entre as variáveis sexo, idade e códigos de 

procedimentos com as variáveis quantidade e valor. 
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FIGURA 9 - Correlação das variáveis 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

No QUADRO 11 são colocadas as variáveis meteorológicas em colunas e as 

variáveis de demandas assistenciais em linhas e os valores de correlação. Observa-

se um comportamento diferente para a variável consulta em pronto socorro 

(e10101039). A correlação desta variável com as variáveis meteorológicas 

TempCompMedia, TempMaxima, TempMinima e VelocidadedoVento, se destacou 

quando comparada as outras variáveis correspondentes a demandas assistenciais. 
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QUADRO 11 - Variáveis selecionados para análise de correlação 

  P
re

ci
p

it
ac

ao
 

Te
m

p
C

o
m

p
M

ed
ia

 

U
m

id
ad

eR
el

at
iv

aM
e

d
ia

 

Te
m

p
M

ax
im

a 

Te
m

p
M

in
im

a 

In
so

la
ca

o
 

Ev
ap

o
ra

ca
o

P
ic

h
e 

V
el

o
ci

d
ad

ed
o

V
en

to

M
ed

ia
 

Quantidade -0,06 0,05 -0,02 0,05 0,03 0,06 0,02 0,03 

Valor -0,07 0,03 0,00 0,02 0,01 0,04 0,02 0,03 

Competencia -0,12 -0,05 -0,13 -0,02 -0,11 0,13 0,08 0,10 

Mes -0,04 0,03 -0,03 0,04 -0,01 -0,05 0,09 0,08 

Ano -0,11 -0,05 -0,13 -0,02 -0,10 0,13 0,07 0,09 

Dia -0,02 0,01 0,00 0,02 0,02 0,01 0,04 0,05 

Masculino -0,06 0,05 -0,01 0,05 0,03 0,05 0,02 0,03 

Feminino -0,07 0,05 -0,02 0,05 0,03 0,06 0,03 0,03 

DiaSemana 0,01 0,00 -0,06 0,02 -0,01 0,05 -0,01 -0,04 

Id0a9 -0,07 0,07 -0,01 0,07 0,05 0,07 0,01 -0,01 

Id10a19 -0,06 0,05 -0,01 0,06 0,03 0,06 0,00 0,01 

Id20a29 -0,05 0,04 0,01 0,04 0,03 0,04 0,00 0,01 

Id30a39 -0,07 0,06 -0,02 0,06 0,04 0,06 0,02 0,01 

Id50a59 -0,06 0,05 -0,03 0,05 0,02 0,06 0,04 0,05 

Id60a69 -0,07 0,04 -0,03 0,04 0,02 0,06 0,03 0,04 

Id70a79 -0,07 0,04 -0,02 0,04 0,01 0,06 0,04 0,06 

Id80 -0,08 0,05 -0,03 0,04 0,02 0,08 0,04 0,07 

e_10101012 -0,06 0,05 0,01 0,00 -0,01 0,02 0,02 0,03 

e_9 -0,07 0,08 -0,06 0,08 0,04 0,10 0,05 0,06 

e_10101039 -0,09 0,23 -0,01 0,21 0,23 0,05 0,04 -0,12 

e_23 -0,05 0,04 0,00 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 

e_27 -0,02 0,10 0,05 0,08 0,09 0,01 -0,01 0,00 

e_25 -0,06 0,00 0,01 0,01 -0,01 0,04 -0,01 0,02 

e_13 -0,05 0,04 -0,02 0,04 0,01 0,05 0,05 0,02 

e_40901106 -0,02 -0,01 0,00 0,00 -0,02 0,03 0,00 0,02 

e_1 -0,04 0,04 0,02 0,02 0,04 0,02 0,00 0,02 

e_4 -0,06 0,04 0,03 0,03 0,05 0,02 -0,03 -0,05 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

4.3 CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS DE TREINAMENTO, VALIDAÇÃO E 

SIMULAÇÕES 

São definidos seis cenários de avaliação, os quais são submetidos a três 

simulações de previsão cada um, totalizando dezoito simulações. O objetivo é poder 

comparar os resultados de cada cenário. Conforme demonstrado no QUADRO 12, 

as simulações foram divididas em dois grupos: no primeiro grupo composto por três 

cenários, a variável de resposta (saída) é a quantidade de consultas em pronto 
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socorro (e_10101039). Em cada cenário desse grupo foram incluídas as seguintes 

variáveis de entrada: 

A. Conjunto reduzido apenas a variável e_10101039 (consulta em pronto 

socorro); 

B. Conjunto reduzido às variáveis e_10101039, TempCompMedia, 

TempMinima, TempMaxima; 

C. Conjunto reduzido às variáveis e_10101039, TempCompMedia, 

TempMinima, TempMaxima, Precipitacao, UmidadeRelativaMedia, 

Insolacao, EvaporacaoPiche, VelocidadedoVentoMedia. 

 

No segundo grupo, também composto por três cenários, a variável de 

resposta (saída) é a quantidade total de procedimentos realizados (Quantidade). Em 

cada cenário desse grupo foram incluídas as seguintes variáveis de entrada: 

D. Conjunto reduzido apenas a variável Quantidade; 

E. Conjunto reduzido às variáveis Quantidade, TempCompMedia, 

TempMinima, TempMaxima; 

F. Conjunto completo (variáveis do QUADRO 11). 

 

QUADRO 12 – Cenários e simulações 

Grupo Cenário Simulação 1 Simulação 2 Simulação 3 

GRUPO 1: Consulta em pronto 
socorro (e_10101039) 

Cenário A A1 A2 A3 

Cenário B B1 B2 B3 

Cenário C C1 C2 C3 

GRUPO 2: Quantidade total de 
demandas assistenciais 

(Quantidade) 

Cenário D D1 D2 D3 

Cenário E E1 E2 E3 

Cenário F F1 F2 F3 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

4.4 TREINAMENTO DO MODELO 

Na etapa de treinamento os cenários definidos são submetidos à rede neural 

recorrente do pacote tensorflow. Neste treinamento a rede neural deve aprender o 

comportamento do conjunto de dados com base no histórico, ser capaz de identificar 

as variáveis relevantes no conjunto e constituir uma função para prever as variáveis 

de saída a partir das variáveis de entrada. O objetivo é prever a demanda futura, isto 



71 

 

é, a quantidade de demanda assistencial no dia seguinte, dado o que foi observado 

nos últimos dias. 

A rede neural recorrente recebe como entrada dados sequenciais separados 

em amostras e períodos de quatorze dias. Isso significa que cada amostra é uma 

sequência no formato [período de tempo, variáveis]. As amostras empilhadas 

formam a base de dados para a rede neural no formato [n_amostras, período de 

tempo, variáveis]. 

São executadas três simulações para cada cenário proposto utilizando 

dados normalizados e a taxa de aprendizagem é mantida constante em 0.001. O 

número de iterações definidas é de dez mil, e a cada duas mil iterações é extraído o 

erro absoluto médio – MAE. No final das iterações o modelo é submetido aos dados 

de teste e o MAE é extraído novamente, assim como o valor do R2. Os dados de 

testes correspondem a 20% do volume total. Após o treinamento e teste para 

extração do R2, os mesmos cenários são submetidos a avaliação com um conjunto 

de dados que a rede neural ainda não conhece.  

Observa-se no GRÁFICO 16 e GRÁFICO 17 nítida diferença nos valores dos 

erros MAE do cenário A em relação aos cenários B e C e do cenário D em relação 

aos cenários E e F, evidenciando que a inclusão das variáveis meteorológicas no 

modelo reduz o erro de previsão. Observa-se também que para os cenários A e D, o 

MAE aumenta com os dados de testes, o que não acontece para os outros cenários, 

pois se apresentam constantes. Isto é um indicativo de que a inclusão das variáveis 

dos cenários B, C, E e F melhoram a previsão do modelo para dados que a RN 

ainda não conhece. 
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GRÁFICO 16 - MAE dos Cenários A, B e C com dados normalizados 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

GRÁFICO 17 - MAE dos Cenários D, E e F com dados normalizados 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Com o objetivo de medir a qualidade das previsões e poder realizar a 

comparação entre os cenários o MAPE é calculado e apresentado no GRÁFICO 18 

e GRÁFICO 19. Observa-se que os cenários A, B e C possuem melhor qualidade de 

previsão quando comparados aos cenários D, E e F respectivamente. O cenário A 

por exemplo possui uma média de MAPE de aproximadamente 12%, enquanto 
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cenário D possui o MAPE de 14% para os dados de teste, indicando uma diferença 

de 2% na qualidade da previsão. Esse mesmo comportamento é observado quando 

comparados os cenários B e C com E e F, porém com um MAPE menor, na casa de 

2% a 6%. 

 

GRÁFICO 18 - MAPE dos Cenários A, B e C com dados normalizados 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

Após 2 mil
iterações

Após 4 mil
iterações

Após 6 mil
iterações

Após 8 mil
iterações

Após 10 mil
iterações

Dados de
validação

M
A

P
E 

Simulação 

Cenário A Cenário B Cenário C



74 

 

GRÁFICO 19 - MAPE dos Cenários D, E e F com dados normalizados 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

O QUADRO 13 e QUADRO 14 mostram o MAE e MAPE da etapa de 

treinamento e validação. 

 

QUADRO 13 - Valores de MAE e MAPE – Cenários A, B e C 

Cenário 
Treinamento Validação 

MAE MAPE MAE MAPE 

A 32,00 8,72 42,50 11,58 

B 11,57 3,15 11,50 3,01 

C 9,15 2,49 9,56 2,60 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

QUADRO 14 - Valores de MAE e MAPE – Cenários D, E e F 

Cenário 
Treinamento Validação 

MAE MAPE MAE MAPE 

D 806,94 12,36 905,94 13,87 

E 337,94 5,18 364,43 5,58 

F 331,67 5,08 342,80 5,25 

FONTE: Elaborado pelo autor 
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O coeficiente de determinação R2 também foi calculado para os cenários em 

análise. Para esta medida de qualidade os cenários não apresentam diferença 

significativa nos resultados, com exceção dos cenários A e D. Observa-se que o 

cenário D apresenta melhor resultado comparado com o cenário A para R2, 

indicando que a utilização exclusiva da variável Quantidade possui maior 

previsibilidade quando comparada ao cenário A, onde se utiliza apenas a variável 

e_10101039 (GRÁFICO 20 e GRÁFICO 21).  

 

GRÁFICO 20 – R2 dos cenários A, B e C com dados normalizados 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

GRÁFICO 21 – R2 dos cenários D, E e F com dados normalizados 
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FONTE: Elaborado pelo autor 

 

4.5 AVALIAÇÃO DO MODELO 

O modelo resultante da aplicação do algoritmo é então utilizado para realizar 

a previsão das demandas assistenciais utilizando o subconjunto reservado para 

avaliação. As simulações para avaliação do modelo são realizadas utilizando como 

entrada para o algoritmo dados sequenciais em amostras com períodos de quatorze 

dias cada uma. O objetivo é prever a demanda assistencial no dia seguinte, dado o 

que foi observado no período anterior. Os dados de entrada do algoritmo possuem 

os valores das variáveis definidas em cada cenário. Foram previstas as demandas 

assistenciais no dia 15/09/2016 até o dia 30/10/2016. Os valores das simulações de 

cada cenário são apresentados no Apêndice 2. 

Observa-se que os cenários A e D se distanciam mais do valor real onde 

visivelmente apresentam valores extremos (GRÁFICO 22 e GRÁFICO 23). Os 

cenários D, E e F apresentam maior variação, isto devido à redução das demandas 

assistenciais nos finais de semana e feriados, em que praticamente se restringem às 

consultas em pronto socorro. Observa-se também que a RN está sensível às 

variações dos finais de semana, porém não apresenta a mesma sensibilidade aos 

feriados, principalmente quando analisado o cenário D, em que há uma grande 

distorção do valor simulado no dia quinze de agosto. É provável que isto ocorra 

devido ao período limitado dos dados utilizados para análise. 
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GRÁFICO 22 – Simulações dos cenários A, B e C com dados normalizados 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

GRÁFICO 23 - Simulações dos cenários D, E e F com dados normalizados 

 

FONTE: Elaborado pelo autor 
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possuem melhores resultados quando comparados aos cenários D, E e F. As 

simulações realizadas no cenário C por exemplo apresentam uma média de MAPE 

de aproximadamente 11% enquanto que as simulações do cenário E apresentam 

uma média de MAPE de aproximadamente 44%. O melhor MAE e MAPE para cada 

cenário é apresentado no QUADRO 17. O cenário B apresenta o melhor MAPE, com 

10,73%, enquanto o cenário F apresenta o melhor MAPE para o grupo 2 (34,84%), 

onde a quantidade total de procedimentos realizados (Quantidade) é a variável de 

saída. 

 

QUADRO 15 – MAE e MAPE de avaliação – Cenários A, B e C 

  Cenário A Cenário B Cenário C 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 

MAE 39,04 65,74 47,83 34,74 33,26 33,50 36,26 35,33 34,80 

MAPE 13,16 21,43 16,09 11,21 10,73 11,03 12,04 11,28 11,59 

Erro médio -20,61 -20,78 -20,13 1,39 2,91 -8,28 -11,09 8,54 -10,41 

Erro percentual 
médio -7,70 -7,58 -7,87 -0,60 -0,15 -3,55 -4,88 1,76 -4,63 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

QUADRO 16 - MAE e MAPE de avaliação – Cenários D, E e F 

  Cenário D Cenário E Cenário F 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 

MAE 1605,96 1734,39 1029,15 974,50 980,41 1165,35 779,39 1199,54 918,30 

MAPE 73,88 72,33 49,27 45,07 39,59 49,50 34,84 74,61 41,70 

Erro médio -203,52 104,22 -103,46 110,46 243,02 -55,48 151,39 -508,67 
-

174,35 

Erro 
percentual 
médio -51,27 -45,59 -36,92 -29,12 -21,52 -35,09 -21,67 -65,26 -28,00 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

QUADRO 17 – Melhor MAE e MAPE de cada simulação em cada cenário 

  

GRUPO 1  
Consulta em pronto socorro 

(e_10101039) 

GRUPO 2 
Quantidade total de demandas 

assistenciais (Quantidade) 

  A B C D E F 

MAE 39,04 33,26 34,80 1029,15 974,50 779,39 

MAPE 13,16 10,73 11,28 49,27 39,59 34,84 

FONTE: Elaborado pelo autor 
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A média dos resultados simulados no cenário A foi comparada com a média 

dos resultados simulados nos cenários B e C, assim como a média dos resultados 

do cenário D foi comparada com a média dos cenários E e F. O objetivo é obter um 

indicador percentual de melhoria quando inserido mais variáveis ao modelo, 

conforme os cenários apresentados. Observa-se uma melhoria no MAPE de 34,96% 

do cenário B em relação ao A e de 31,12% do cenário C em relação ao A (QUADRO 

18). Para os cenários em que simulamos a quantidade total de demandas 

assistenciais (QUADRO 19) observamos uma melhoria de 31,37% no MAPE do 

cenário E em relação ao D, e de 22,68% do cenário F em relação ao D. Esses 

resultados evidenciam que a inclusão das variáveis meteorológicas melhora os 

resultados da previsão de 22% a 35%. 

 

QUADRO 18 – % Melhoria dos cenários B e C em relação ao cenário A 

 Média A Média B % Melhoria Média C % Melhoria 

MAE 50,9 33,8 33,49 35,5 30,28 

MAPE 16,9 11,0 34,96 11,6 31,12 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

QUADRO 19 – % Melhoria dos cenários E e F em relação ao cenário D 

 Média D Média E % Melhoria Média F % Melhoria 

MAE 1456,50 1040,09 28,59 965,75 33,69 

MAPE 65,16 44,72 31,37 50,38 22,68 

FONTE: Elaborado pelo autor 
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5 CONCLUSÃO 

Um bom resultado de previsão de demandas assistenciais é construído 

principalmente pela qualidade da análise exploratória e preparação dos dados. Os 

conjuntos de dados utilizados para criação do modelo de aprendizagem devem ser 

compreendidos para possibilitar a identificação e transformação das variáveis. O 

tamanho da série, a sazonalidade, os tipos de variáveis e principalmente as 

características das informações que se deseja prever influenciam fortemente na 

construção do modelo e consequentemente no resultado da previsão. 

A área da ciência de dados apresenta vários conceitos e métodos para 

realizar previsões. Entre as diferentes abordagens de modelagem preditiva as redes 

neurais se apresentam como boa opção para dados complexos e não lineares. Em 

séries temporais a arquitetura recorrente das redes neurais tem tido ampla 

aplicação, pois considera dados anteriores ao tomar uma decisão sobre a saída, o 

que é fundamental para o comportamento temporal. 

A metodologia apresentada foi aplicada em dados complexos provenientes 

de duas fontes de dados, uma com dados assistenciais e outra com dados 

meteorológicos, transformando um grande dataset em um uma série temporal. A 

iteração da etapa de análise exploratória e preparação dos dados foi fundamental 

para realizar as transformações das variáveis e criação dos cenários de simulação. 

O cálculo de correlação das variáveis possibilitou a identificação das variáveis mais 

relevantes para o modelo, com maior potencial de influenciar nos resultados da 

previsão. A metodologia é extensível a outros conjuntos de dados com 

características semelhantes, em termos de série e tipos de variáveis. 

A simulação dos cenários propostos e comparação dos resultados ajudou na 

compreensão do comportamento dos tipos de variáveis e da relação entre elas. O 

algoritmo de rede neural recorrente obtém melhores resultados quando são incluídas 

variáveis meteorológicas para o modelo e também apresentam boa sensibilidade às 

reduções de demandas nos finais de semana. 

Os indicadores utilizados para medir a qualidade da previsão facilitaram a 

comparação entre os cenários propostos. O cálculo do erro percentual médio 

absoluto mostra diferenças significativas quando analisados cenários com grupos de 

variáveis diferentes e evidencia também que a inclusão de variáveis meteorológicas 

melhora a previsão do modelo. A metodologia aplicada tem potencial de auxiliar as 
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empresas do setor de saúde suplementar em ações direcionadas para tomada de 

decisão, e também é extensível a outros conjuntos de dados.  

Como trabalhos futuros, sugere-se a comparação de resultados do algoritmo 

tensorflow com outro algoritmo com a mesma finalidade, aplicação da metodologia 

com dados de demandas assistenciais do SUS, inclusão de novas fontes de dados 

que contenham indicadores de saneamento básico por município para serem 

incluídos e transformados em variáveis no modelo, aplicação da metodologia com 

dados de outras regiões do país. 

Para promover o avanço da ciência, sugere-se estudos adicionais que 

complementem esta metodologia com indicadores que possam ser utilizados para 

promover a saúde da população, evitando desta forma gastos excessivos com 

demandas assistenciais através da prevenção. 

  



82 

 

 REFERÊNCIAS 

 
ANS. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/prestadores/tiss-troca-de-

informacao-de-saude-suplementar>. Acesso em: 10 fev. 2018.  
 
BATES, D. W.; SARIA, S.; OHNO-MACHADO, L.; SHAH, A.; ESCOBAR, G. 

Big data in health care: Using analytics to identify and manage high-risk and high-
cost patients. Health Affairs, v. 33, n. 7, p. 1123–1131, 2014. 

 
BAYERSTADLER, A.; DIJK, L. VAN; WINTER, F. Bayesian multinomial latent 

variable modeling for fraud and abuse detection in health insurance. Insurance: 
Mathematics and Economics, v. 71, p. 244–252, 2016. Elsevier B.V. Disponível 
em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2016.09.013>. 

 
BERWICK, D. M.; HACKBARTH, A. D. Eliminating waste in US health care. 

JAMA - Journal of the American Medical Association, v. 307, n. 14, p. 1513–
1516, 2012. 

 
BRAGA, C. V. Rede Neural e Regressão Linear: comparativo entre as 

técnicas aplicadas a um caso prático na receita federal, 2010. 
 
BUSINESS, B. Análise Preditiva: tudo sobre este pilar de Big Data. 

Disponível em: <http://www.bigdatabusiness.com.br/o-que-e-analise->. Acesso em: 
18/6/2017. 

 
CORT, J. W.; KENJI, M. Advantages of the mean absolute error (MAE) over 

the root mean square error (RMSE) in assessing average model performance. 
Climate Research, v. 30, n. 1, p. 79–82, 2005. Disponível em: <http://www.int-
res.com/abstracts/cr/v30/n1/p79-82/>. 

 
COVINGTON, D. Analytics: Data Science, Data Analysis and Predictive 

Analytics for Business. 5th ed. 2016. 
 
CUPERTINO, L. F. Modelagem do módulo de Young em nanocompósitos 

através da Inteligência Computacional. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Elétrica) - PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2009. 

 
COHEN, I. G.; AMARASINGHAM, R.; SHAH, A.; B. X. & B. LO. The Legal 

And Ethical Concerns That Arise From Using Complex Predictive Analytics In 
Health Care, 2014. 

 
D-TISS (ANS) - Detalhamento dos Dados do TISS. Disponível em: 

<http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor/d-tiss-
detalhamento-dos-dados-do-tiss>. Acesso em: 30 out. 2018. 

 
EHLERS, R. S. Análise de séries temporais. Disponível em: 

<http://www.icmc.usp.br/~ehlers/notas/stemp.pd>. 
 
FINLAY, S. Artificial Intelligence and Machine Learning for Business. A 



83 

 

No-Nonsense Guide to Data Driven Technologies. 2017. 
 
HONG, S. W.; HAIMOVICH, D. A.; TAYLOR, A. R. Predicting hospital 

admission at emergency department triage using machine learning. v. 91, p. 1–
13, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201016>. 

 
HAYKIN, S. Redes Neurais: Princípios e Prática, 2. ed. Porto Alegre: 

Bookman Companhia Editora, 2007. 
 
IBGE. Projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação. 

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>. Acesso em: 
14/3/2017. 

 
IBM DEVELOPER. Técnicas de Modelagem Preditiva. Prevendo o Futuro 

(Parte 2). ALEX GUAZZELLI, 2012 em: 
<https://www.ibm.com/developerworks/br/industry/library/ba-predictive-
analytics2/index.html>. Acesso 5 fev. 2018. 

 
IESS. Custo médico-hospitalar bate recorde e cresce quase o dobro do IPCA. 

Disponível em: <http://iess.org.br/?p=imprensa&categoria=noticia&id=122>. Acesso 
em: 14/3/2017. 

 
INMET. BDMEP - Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa. 

Disponível em: <http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep>. 
 
JAGOTA, A. Machine Learning Basics. 2016. Ebook. 
 
JENSEN, C. Data Science for Business: Data Analytics with Strategies and 

Techniques. CreateSpace Independent Publishing Platform, USA, 2017. 
 
JORDAN, M. I.; MITCHELL, T. M. Machine learning: Trends, perspectives, 

and prospects. v. 349, n. 6245, 2015. 
 
LEWIS, C. D. Demand Forecasting and Inventory Control. New York: 

Wiley, 1997. 
 
LOUKIDES, M. What is Data Science? The future belongs to the companies 

and people that turn data into products, 2013. 
 
LUO, G. MLBCD: a machine learning tool for big clinical data. Health 

Information Science and Systems. 3, 2015. Disponível em: 
<http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=4584489&tool=pmcentre
z&rendertype=abstract>. 

 
MALI, K.; BHATTACHARYA, S. Soft Computing on Medical-Data (SCOM) 

for a Countrywide Medical System using Data Mining and Cloud Computing 
Features, 2013. 

 
MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. Administração da Produção. 2nd ed. 

2006. 



84 

 

 
O´REILLY, T.; LOUKIDES, M.; STEELE, J. How Data Science Is 

Transforming Health Care. 2013. 
 
PASQUOTTO, J. L. D. Previsão de séries temporais no varejo brasileiro : 

uma investigação comparativa da aplicação de redes neurais recorrentes de 
Elman, 2010. São Paulo. 

 
PELLICCIARI. V. Building Neural Networks. Introdution to Artificial Neurons, 

Backpropagation Algorithms and Multilayer Feedforward Networks. 2017. 
 
PHAM, T.; TRAN, T.; PHUNG, D.; VENKATESH, S. Predicting healthcare 

trajectories from medical records: A deep learning approach. Journal of 
Biomedical Informatics, v. 69, p. 218–229, 2017. Elsevier Inc. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jbi.2017.04.001>. 

 
RAGHUPATH, W. R. & V. Big data analytics in healthcare: promise and 

potential, 2014. 
 
REED, J. Data Analytics: Applicable Data Analysis to Advance Any Business 

Using the Power of Data Driven Analytics (Big Data Analytics, Data Science, 
Business Intelligence). 2017. 

 
RITT, A. C. Análise de Relacionamentos em Conjuntos de Dados de 

Múltiplas Fontes Utilizando Gradient Boosting. Dissertação (Mestrado em 
Desenvolvimento de Tecnologia) -  Área de Concentração em Geração e 
Transferência de Tecnologia, do Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, 
Curitiba, 2017. 

 
SILVA, L. DA C. Estatística Básica. 1a Edição ed. João Pessoa, 2013. 
 
SOUZA, R. C. Previsão de séries temporais utilizando rede neural 

treinada por filtro de kalman e evolução diferencial, 2008. 
 
TENSORFLOW. Tensorflow - uma biblioteca de aprendizado de máquina de 

código aberto para pesquisa e produção. Disponível em: 
<https://www.tensorflow.org/>. Acesso em: 10/2/2018. 

 
THEOBALD, O. Machine Learning for Absolute Beginners. Edição Kindle. 

2017. 
 
VEIGA C. P.; VEIGA, C. R. P; VIEIRA, G. E.; TORTATO, U. Impacto 

financeiro dos erros na previsão empresarial: um estudo comparativo entre modelos 
lineares e redes neurais. Revista Produção Online, v. 12, n. 3, p. 629–656, 2012. 

 
VILLANUEVA, W. J. Comitê de máquinas em predição de séries 

temporais. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual 
de Campinas, 2006. 

 
XIE, Y.; SCHREIER, G.; HOY, M.; et al. Analyzing health insurance claims on 



85 

 

different timescales to predict days in hospital. Journal of Biomedical Informatics, 
v. 60, p. 187–196, 2016. Elsevier Inc. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jbi.2016.01.002>. 

 
ZHAI, J. X.; LU, Q.; HU, W. B.; et al. Development of an empirical model to 

predict malaria outbreaks based on monthly case reports and climate variables in 
Hefei, China, 1990–2011. Acta Tropica, v. 178, n. November 2017, p. 148–154, 
2018. 

 
ZHANG, A. Data Analytics: Practical Guide to Leveraging the Power of 

Algorithms, Data Science, Data Mining, Statistics, Big Data, and Predictive Analytics 
to Improve Business, Work, and Life. 2017. 

 
ZHANG, Y.; BAMBRICK, H.; MENGERSEN, K.; TONG, S.; HU, W. Using 

Google Trends and ambient temperature to predict seasonal influenza outbreaks. 
Environment International, v. 117, n. April, p. 284–291, 2018. Elsevier. Disponível 
em: <https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.05.016>. 
 
 
 

  



86 

 

APÊNDICE 1 – QUANTIDADE E VALORES ACUMULADOS DE DEMANDAS ASSISTENCIAIS 

Neste apêndice são exibidas as quantidades e valores acumulados para cada código de procedimento TUSS. As células 

destacadas em amarelo são os códigos de procedimentos escolhidos para o modelo. As células destacadas na cor laranja são os 

percentuais acumulados das quantidades e valores dos procedimentos escolhidos para o modelo. 

 

CD_PROCEDIMENTO_TUSS QTD ACUMULADO ACUMULADO (%) 

9 1615849 1615849 45% 

10101012 641051 2256900 63% 

13 243468 2500368 70% 

10101039 202218 2702586 75% 

4 153464 2856050 80% 

27 114324 2970374 83% 

20103700 56804 3027178 84% 

1 48311 3075489 86% 

25 25503 3100992 86% 

40901106 21428 3122420 87% 

40808033 21198 3143618 88% 

23 21070 3164688 88% 

40901122 20831 3185519 89% 

31601014 18528 3204047 89% 

7 17151 3221198 90% 

19 16083 3237281 90% 

18 15938 3253219 91% 

16 15810 3269029 91% 

40302733 15559 3284588 91% 

10106146 14927 3299515 92% 

CD_PROCEDIMENTO_TUSS VALOR ACUMULADO ACUMULADO (%) 

10101012 47529972,80 47529972,8 35% 

9 21103880,40 68633853,2 50% 

10101039 10177014,98 78810868,18 58% 

23 9338055,71 88148923,89 64% 

27 5906436,52 94055360,41 69% 

25 5282835,43 99338195,84 73% 

13 5143016,99 104481212,8 76% 

40901106 3193832,82 107675045,7 79% 

1 2690976,08 110366021,7 81% 

4 2565163,62 112931185,4 83% 

40901122 1679160,40 114610345,8 84% 

6 1621808,85 116232154,6 85% 

21 1589755,62 117821910,2 86% 

10106146 1505071,16 119326981,4 87% 

40808033 1172422,34 120499403,7 88% 

40808130 1039061,85 121538465,6 89% 

40101037 944617,45 122483083 90% 

31601014 833192,20 123316275,2 90% 

5 798399,00 124114674,2 91% 

40201082 552977,23 124667651,5 91% 
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40302075 14234 3313749 92% 

20103522 12435 3326184 93% 

85100196 12392 3338576 93% 

6 12304 3350880 93% 

40101037 11304 3362184 94% 

40601137 10939 3373123 94% 

20103514 10874 3383997 94% 

11 10307 3394304 95% 

20103476 9393 3403697 95% 

40808130 8948 3412645 95% 

5 8576 3421221 95% 

20103484 8540 3429761 95% 

20104430 8070 3437831 96% 

20103182 6744 3444575 96% 

85300055 6001 3450576 96% 

20104065 5604 3456180 96% 

81000065 4694 3460874 96% 

40303136 4550 3465424 96% 

20103492 4396 3469820 97% 

84000198 4392 3474212 97% 

85100200 4333 3478545 97% 

17 4216 3482761 97% 

86000357 4206 3486967 97% 

20103662 4179 3491146 97% 

40901173 4131 3495277 97% 

40901130 4082 3499359 97% 

20102038 3915 3503274 98% 

40808122 3765 3507039 98% 

40101045 3357 3510396 98% 

20103700 539947,67 125207599,1 92% 

19 534048,08 125741647,2 92% 

16 475929,69 126217576,9 92% 

20102038 431790,08 126649367 93% 

86000357 354658,58 127004025,6 93% 

20104189 350819,96 127354845,5 93% 

18 348401,34 127703246,9 93% 

85100196 334727,73 128037974,6 94% 

40601137 324296,91 128362271,5 94% 

11 297463,20 128659734,7 94% 

8 289422,22 128949156,9 94% 

10 287936,47 129237093,4 95% 

82000980 266756,46 129503849,8 95% 

40808122 252005,54 129755855,4 95% 

20103514 233673,59 129989529 95% 

40101045 226400,68 130215929,7 95% 

40901130 219768,89 130435698,5 95% 

40302733 202641,14 130638339,7 96% 

20104294 195443,55 130833783,2 96% 

12 191622,86 131025406,1 96% 

20103522 187707,18 131213113,3 96% 

40302075 171001,37 131384114,6 96% 

85100200 168167,26 131552281,9 96% 

20102011 160037,44 131712319,3 96% 

85200158 157834,08 131870153,4 96% 

3 151327,00 132021480,4 97% 

85400157 151002,21 132172482,6 97% 

85500038 149654,08 132322136,7 97% 

40901173 147595,24 132469732 97% 
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81000030 3285 3513681 98% 

84000090 3123 3516804 98% 

85100218 3122 3519926 98% 

40901181 3069 3522995 98% 

40201082 2795 3525790 98% 

3 2629 3528419 98% 

20103131 2521 3530940 98% 

85300047 2491 3533431 98% 

20104294 2412 3535843 98% 

20 2389 3538232 99% 

20103115 2350 3540582 99% 

10 2068 3542650 99% 

40901262 1850 3544500 99% 

81000073 1791 3546291 99% 

12 1717 3548008 99% 

84000074 1712 3549720 99% 

8 1604 3551324 99% 

84000139 1544 3552868 99% 

40808149 1523 3554391 99% 

20103301 1489 3555880 99% 

20103530 1469 3557349 99% 

20104219 1436 3558785 99% 

20104189 1430 3560215 99% 

20102011 1349 3561564 99% 

20104073 1318 3562882 99% 

85100226 1204 3564086 99% 

20103140 995 3565081 99% 

20103220 990 3566071 99% 

81000294 946 3567017 99% 

85100218 146709,44 132616441,4 97% 

40808149 141250,59 132757692 97% 

17 137686,72 132895378,7 97% 

40901262 131001,28 133026380 97% 

81000065 129622,48 133156002,5 97% 

20104065 128319,21 133284321,7 97% 

20103476 118067,02 133402388,7 98% 

7 113504,08 133515892,8 98% 

2 111039,56 133626932,3 98% 

20102020 107353,24 133734285,6 98% 

84000198 102125,72 133836411,3 98% 

82001286 100634,29 133937045,6 98% 

85300055 91090,79 134028136,4 98% 

81000294 89566,60 134117703 98% 

40901181 86322,60 134204025,6 98% 

20103484 81591,14 134285616,7 98% 

20 75263,84 134360880,6 98% 

40808041 73212,74 134434093,3 98% 

85100226 71259,66 134505353 98% 

81000073 69651,22 134575004,2 98% 

20103492 68704,50 134643708,7 98% 

40701069 66015,11 134709723,8 99% 

81000030 61467,22 134771191 99% 

40701140 59376,23 134830567,2 99% 

20104073 58799,10 134889366,3 99% 

85400084 55656,01 134945022,3 99% 

40201120 51481,94 134996504,3 99% 

85500070 51262,50 135047766,8 99% 

85200166 51105,66 135098872,4 99% 
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20103506 918 3567935 99% 

20102020 865 3568800 99% 

20104103 803 3569603 99% 

85300039 790 3570393 99% 

2 709 3571102 99% 

20104227 708 3571810 99% 

82000832 690 3572500 99% 

85200158 690 3573190 99% 

40808041 665 3573855 100% 

85400084 665 3574520 100% 

40201120 613 3575133 100% 

82001286 607 3575740 100% 

85300012 577 3576317 100% 

20103638 541 3576858 100% 

82000875 537 3577395 100% 

20101201 528 3577923 100% 

20101074 513 3578436 100% 

20103409 500 3578936 100% 

85200166 459 3579395 100% 

85100064 343 3579738 100% 

83000089 338 3580076 100% 

20103069 335 3580411 100% 

82000980 333 3580744 100% 

84000058 322 3581066 100% 

85400220 321 3581387 100% 

40701069 315 3581702 100% 

20103212 305 3582007 100% 

21 301 3582308 100% 

85400157 289 3582597 100% 

20103131 50865,31 135149737,8 99% 

20103182 48700,58 135198438,3 99% 

20104219 47963,71 135246402 99% 

85300047 43554,65 135289956,7 99% 

20103115 43319,56 135333276,3 99% 

84000139 43037,11 135376313,4 99% 

85400335 42603,77 135418917,1 99% 

20103301 41610,50 135460527,6 99% 

85400220 39095,55 135499623,2 99% 

20103662 37669,75 135537292,9 99% 

84000090 37320,60 135574613,5 99% 

20102070 34508,58 135609122,1 99% 

85200140 34212,90 135643335 99% 

20103140 31361,96 135674697 99% 

85500160 31051,73 135705748,7 99% 

85500178 30739,00 135736487,7 99% 

85300039 30368,45 135766856,2 99% 

85100064 29507,14 135796363,3 99% 

84000074 27142,52 135823505,8 99% 

20101201 26416,28 135849922,1 99% 

82000875 25258,32 135875180,4 99% 

85400386 25110,43 135900290,8 99% 

40303136 24495,30 135924786,1 99% 

85200107 24352,51 135949138,7 99% 

82001294 23634,31 135972773 99% 

20104227 22743,94 135995516,9 99% 

86000365 22587,00 136018103,9 99% 

85400246 22455,06 136040559 100% 

85400106 21997,25 136062556,2 100% 
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20104308 283 3582880 100% 

86000365 282 3583162 100% 

40701140 280 3583442 100% 

20103670 271 3583713 100% 

82001294 262 3583975 100% 

20104120 255 3584230 100% 

85500038 250 3584480 100% 

20103093 240 3584720 100% 

82000816 239 3584959 100% 

20102070 229 3585188 100% 

85200140 225 3585413 100% 

82000859 216 3585629 100% 

85500070 216 3585845 100% 

15 184 3586029 100% 

30402042 180 3586209 100% 

81000278 180 3586389 100% 

81000049 173 3586562 100% 

84000163 168 3586730 100% 

28 158 3586888 100% 

81000014 152 3587040 100% 

40310051 149 3587189 100% 

85500011 138 3587327 100% 

85400262 135 3587462 100% 

85100137 125 3587587 100% 

22 123 3587710 100% 

85200026 113 3587823 100% 

85400076 105 3587928 100% 

85400505 105 3588033 100% 

82000212 104 3588137 100% 

28 21536,16 136084092,4 100% 

82000832 21270,91 136105363,3 100% 

20101074 21074,15 136126437,4 100% 

22 20835,43 136147272,9 100% 

82000620 19650,11 136166923 100% 

85500011 19139,81 136186062,8 100% 

85400530 19047,96 136205110,7 100% 

20104120 18900,19 136224010,9 100% 

85400408 17188,08 136241199 100% 

20103530 16031,36 136257230,4 100% 

85400262 15597,98 136272828,4 100% 

40201031 14635,11 136287463,5 100% 

82001243 14527,18 136301990,6 100% 

85400181 14418,34 136316409 100% 

20103409 12455,79 136328864,8 100% 

24 11553,28 136340418,1 100% 

82001057 11123,19 136351541,2 100% 

85400076 10494,43 136362035,7 100% 

82000816 10076,79 136372112,5 100% 

40701131 9967,00 136382079,5 100% 

85200115 9605,32 136391684,8 100% 

30402042 9484,92 136401169,7 100% 

20103638 9475,61 136410645,3 100% 

20103646 9126,76 136419772,1 100% 

85400548 8820,26 136428592,3 100% 

82000212 8753,27 136437345,6 100% 

85100072 8352,46 136445698,1 100% 

20104103 8196,25 136453894,3 100% 

83000089 8173,16 136462067,5 100% 



91 

 

40201031 100 3588237 100% 

85400467 95 3588332 100% 

30501083 94 3588426 100% 

20104049 93 3588519 100% 

20103344 84 3588603 100% 

85100072 84 3588687 100% 

85400335 82 3588769 100% 

20104090 80 3588849 100% 

85400246 78 3588927 100% 

20103646 77 3589004 100% 

85200107 75 3589079 100% 

82000620 70 3589149 100% 

85400530 70 3589219 100% 

85200115 63 3589282 100% 

82001243 59 3589341 100% 

20103310 58 3589399 100% 

85400564 58 3589457 100% 

81000090 53 3589510 100% 

85100102 53 3589563 100% 

20103263 51 3589614 100% 

20103689 51 3589665 100% 

20103360 50 3589715 100% 

40701131 50 3589765 100% 

81000057 49 3589814 100% 

81000308 49 3589863 100% 

85100099 48 3589911 100% 

85100110 48 3589959 100% 

20104154 46 3590005 100% 

82001715 46 3590051 100% 

20103506 8046,03 136470113,5 100% 

82000859 7962,93 136478076,4 100% 

15 7250,01 136485326,4 100% 

85400424 7075,50 136492401,9 100% 

20103220 6312,60 136498714,5 100% 

85400521 6077,63 136504792,2 100% 

84000058 5605,05 136510397,2 100% 

20104383 5535,60 136515932,8 100% 

20104308 5427,97 136521360,8 100% 

40704017 5371,79 136526732,6 100% 

85300012 4995,60 136531728,2 100% 

81000014 4993,26 136536721,4 100% 

30501083 4596,49 136541317,9 100% 

85100137 4571,16 136545889,1 100% 

85200093 4526,51 136550415,6 100% 

40704025 4393,08 136554808,7 100% 

40503763 3977,00 136558785,7 100% 

85400505 3864,83 136562650,5 100% 

81000090 3743,24 136566393,8 100% 

81000049 3393,23 136569787 100% 

20103670 3373,50 136573160,5 100% 

14 3231,60 136576392,1 100% 

85400394 3130,48 136579522,6 100% 

82001715 3067,00 136582589,6 100% 

85200026 3040,27 136585629,8 100% 

85400092 2888,03 136588517,9 100% 

86000373 2857,17 136591375 100% 

85400467 2822,97 136594198 100% 

20104090 2822,15 136597020,2 100% 
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85100145 46 3590097 100% 

85400025 43 3590140 100% 

85200018 41 3590181 100% 

20104383 40 3590221 100% 

40704017 40 3590261 100% 

85400386 40 3590301 100% 

85200034 39 3590340 100% 

85400360 38 3590378 100% 

82000948 36 3590414 100% 

85400106 36 3590450 100% 

86000373 35 3590485 100% 

85400548 34 3590519 100% 

40704025 33 3590552 100% 

85200077 32 3590584 100% 

85200085 32 3590616 100% 

20103328 31 3590647 100% 

85100056 30 3590677 100% 

84000031 29 3590706 100% 

14 28 3590734 100% 

10106103 28 3590762 100% 

84000244 27 3590789 100% 

20104324 25 3590814 100% 

30205093 25 3590839 100% 

84000252 25 3590864 100% 

85100129 25 3590889 100% 

85400408 25 3590914 100% 

82000921 24 3590938 100% 

85100013 24 3590962 100% 

85400211 23 3590985 100% 

82000948 2733,51 136599753,7 100% 

85100110 2615,26 136602368,9 100% 

10106103 2481,41 136604850,3 100% 

85400416 2448,06 136607298,4 100% 

85500216 2279,82 136609578,2 100% 

81000057 2270,71 136611848,9 100% 

82000417 2239,52 136614088,4 100% 

85100030 2230,10 136616318,5 100% 

20104049 2174,86 136618493,4 100% 

85400149 2174,22 136620667,6 100% 

85400289 2126,62 136622794,2 100% 

85400050 2052,91 136624847,2 100% 

20103263 2030,57 136626877,7 100% 

85400360 1974,41 136628852,1 100% 

40201090 1970,25 136630822,4 100% 

20103093 1948,44 136632770,8 100% 

81000308 1873,76 136634644,6 100% 

20103212 1859,52 136636504,1 100% 

85100102 1850,89 136638355 100% 

20103069 1815,01 136640170 100% 

10106014 1782,99 136641953 100% 

84000163 1739,17 136643692,2 100% 

85200018 1731,82 136645424 100% 

30205093 1695,98 136647120 100% 

82000921 1656,42 136648776,4 100% 

20104278 1603,00 136650379,4 100% 

20103344 1548,03 136651927,4 100% 

40503771 1541,71 136653469,1 100% 

85100129 1525,70 136654994,8 100% 
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82000417 22 3591007 100% 

85400181 22 3591029 100% 

20103441 21 3591050 100% 

20104111 21 3591071 100% 

24 20 3591091 100% 

85200093 20 3591111 100% 

83000151 19 3591130 100% 

85100153 19 3591149 100% 

82001057 18 3591167 100% 

85200042 18 3591185 100% 

85400050 17 3591202 100% 

85400092 16 3591218 100% 

20104278 15 3591233 100% 

20104316 15 3591248 100% 

83000127 15 3591263 100% 

85300063 15 3591278 100% 

10106014 14 3591292 100% 

85400394 13 3591305 100% 

85400289 12 3591317 100% 

85300020 11 3591328 100% 

85400424 11 3591339 100% 

85400521 11 3591350 100% 

20103190 10 3591360 100% 

20103255 10 3591370 100% 

20103425 10 3591380 100% 

20103450 10 3591390 100% 

30403103 10 3591400 100% 

85100030 10 3591410 100% 

20103727 9 3591419 100% 

85400300 1472,60 136656467,4 100% 

85400564 1422,57 136657890 100% 

85200034 1376,59 136659266,6 100% 

20104154 1376,22 136660642,8 100% 

81000278 1350,08 136661992,9 100% 

85100099 1343,51 136663336,4 100% 

85400211 1331,34 136664667,7 100% 

85100145 1329,37 136665997,1 100% 

85200077 1328,42 136667325,5 100% 

83000151 1317,12 136668642,6 100% 

85400513 1227,81 136669870,5 100% 

40310051 1073,47 136670943,9 100% 

85100013 1073,00 136672016,9 100% 

86000098 1066,00 136673082,9 100% 

85400025 992,68 136674075,6 100% 

84000244 971,46 136675047,1 100% 

20104111 928,17 136675975,2 100% 

85400033 914,74 136676890 100% 

85400114 900,93 136677790,9 100% 

82000662 890,96 136678681,9 100% 

84000252 884,97 136679566,8 100% 

85200042 805,98 136680372,8 100% 

82001502 803,80 136681176,6 100% 

84000031 746,83 136681923,4 100% 

20103328 727,54 136682651 100% 

85100056 693,82 136683344,8 100% 

85100153 648,42 136683993,2 100% 

83000062 641,52 136684634,7 100% 

82001049 631,61 136685266,4 100% 
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82000883 9 3591428 100% 

84000112 9 3591437 100% 

85500160 9 3591446 100% 

82001197 8 3591454 100% 

85400033 8 3591462 100% 

85400149 8 3591470 100% 

82000662 7 3591477 100% 

82001707 7 3591484 100% 

85300080 7 3591491 100% 

85500216 7 3591498 100% 

20101090 6 3591504 100% 

20103018 6 3591510 100% 

20104057 6 3591516 100% 

20104260 6 3591522 100% 

82000557 6 3591528 100% 

82001138 6 3591534 100% 

85200123 6 3591540 100% 

85500178 6 3591546 100% 

87000024 6 3591552 100% 

10105034 5 3591557 100% 

10106090 5 3591562 100% 

20103336 5 3591567 100% 

20103433 5 3591572 100% 

83000062 5 3591577 100% 

83000135 5 3591582 100% 

85100048 5 3591587 100% 

40503763 4 3591591 100% 

82000239 4 3591595 100% 

82000786 4 3591599 100% 

85300063 627,27 136685893,6 100% 

83000127 626,80 136686520,4 100% 

83000097 615,38 136687135,8 100% 

82001758 611,21 136687747 100% 

85500089 595,15 136688342,2 100% 

85400491 558,73 136688900,9 100% 

82000557 558,05 136689458,9 100% 

85300020 532,63 136689991,6 100% 

20103360 517,74 136690509,3 100% 

82001197 515,20 136691024,5 100% 

85200123 504,81 136691529,3 100% 

82001634 484,53 136692013,9 100% 

30403103 479,26 136692493,1 100% 

82000786 469,04 136692962,2 100% 

20103310 440,40 136693402,6 100% 

10106090 440,00 136693842,6 100% 

82001138 424,74 136694267,3 100% 

20103689 412,64 136694679,9 100% 

82000883 409,37 136695089,3 100% 

85300098 403,76 136695493,1 100% 

40201058 397,86 136695890,9 100% 

85500143 395,58 136696286,5 100% 

20104260 383,52 136696670 100% 

82001430 376,52 136697046,5 100% 

20104324 342,75 136697389,3 100% 

20102062 322,40 136697711,7 100% 

20103425 309,08 136698020,8 100% 

20101090 306,24 136698327 100% 

82001707 297,85 136698624,9 100% 
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82001502 4 3591603 100% 

83000097 4 3591607 100% 

84000201 4 3591611 100% 

85100161 4 3591615 100% 

85400114 4 3591619 100% 

85400416 4 3591623 100% 

85400491 4 3591627 100% 

40201090 3 3591630 100% 

40201333 3 3591633 100% 

40201350 3 3591636 100% 

40503771 3 3591639 100% 

82000034 3 3591642 100% 

82000336 3 3591645 100% 

82001030 3 3591648 100% 

82001430 3 3591651 100% 

82001758 3 3591654 100% 

85400513 3 3591657 100% 

85500089 3 3591660 100% 

20102062 2 3591662 100% 

20104081 2 3591664 100% 

20104235 2 3591666 100% 

40201058 2 3591668 100% 

81000570 2 3591670 100% 

82001634 2 3591672 100% 

82001642 2 3591674 100% 

85100021 2 3591676 100% 

85100080 2 3591678 100% 

85100242 2 3591680 100% 

85300098 2 3591682 100% 

40201333 295,56 136698920,4 100% 

20103441 281,26 136699201,7 100% 

82000166 253,67 136699455,4 100% 

82000034 247,99 136699703,3 100% 

82000239 233,01 136699936,4 100% 

20104057 224,64 136700161 100% 

86000225 222,32 136700383,3 100% 

20104316 212,58 136700595,9 100% 

85300080 209,17 136700805,1 100% 

86000462 209,00 136701014,1 100% 

10101020 200,00 136701214,1 100% 

82000085 196,71 136701410,8 100% 

20104430 196,57 136701607,3 100% 

85200085 191,46 136701798,8 100% 

10105034 190,81 136701989,6 100% 

20103336 180,93 136702170,5 100% 

86000195 177,38 136702347,9 100% 

82000182 176,98 136702524,9 100% 

20103727 163,92 136702688,8 100% 

82001596 158,55 136702847,4 100% 

20103190 138,50 136702985,9 100% 

85100161 135,40 136703121,3 100% 

82000336 134,21 136703255,5 100% 

86000535 130,00 136703385,5 100% 

83000100 128,09 136703513,6 100% 

85100048 122,81 136703636,4 100% 

87000024 120,42 136703756,8 100% 

20103018 118,84 136703875,6 100% 

82001740 113,00 136703988,6 100% 
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85400300 2 3591684 100% 

85500143 2 3591686 100% 

86000098 2 3591688 100% 

86000225 2 3591690 100% 

86000462 2 3591692 100% 

87000016 2 3591694 100% 

87000032 2 3591696 100% 

10101020 1 3591697 100% 

20101015 1 3591698 100% 

20101198 1 3591699 100% 

40303250 1 3591700 100% 

40312178 1 3591701 100% 

81000189 1 3591702 100% 

81000553 1 3591703 100% 

82000069 1 3591704 100% 

82000085 1 3591705 100% 

82000166 1 3591706 100% 

82000182 1 3591707 100% 

82000506 1 3591708 100% 

82000905 1 3591709 100% 

82001022 1 3591710 100% 

82001049 1 3591711 100% 

82001073 1 3591712 100% 

82001596 1 3591713 100% 

82001731 1 3591714 100% 

82001740 1 3591715 100% 

83000100 1 3591716 100% 

85200069 1 3591717 100% 

86000195 1 3591718 100% 

40312178 105,70 136704094,3 100% 

20103255 103,20 136704197,5 100% 

82001022 100,29 136704297,8 100% 

20103450 98,90 136704396,7 100% 

82001030 98,69 136704495,4 100% 

83000135 96,06 136704591,5 100% 

85100080 81,90 136704673,4 100% 

82000069 78,02 136704751,4 100% 

84000112 77,74 136704829,1 100% 

84000201 75,78 136704904,9 100% 

20103433 74,60 136704979,5 100% 

81000189 74,43 136705054 100% 

82001731 68,69 136705122,6 100% 

81000570 65,19 136705187,8 100% 

85100242 54,13 136705242 100% 

82001073 52,30 136705294,3 100% 

20101015 39,82 136705334,1 100% 

85200069 32,01 136705366,1 100% 

82000905 22,23 136705388,3 100% 

87000016 21,22 136705409,5 100% 

87000032 20,70 136705430,2 100% 

20104081 19,72 136705450 100% 

20101198 15,05 136705465 100% 

81000553 11,55 136705476,6 100% 

82000506 10,40 136705487 100% 

20104235 7,14 136705494,1 100% 

82001642 5,50 136705499,6 100% 

40303250 1,72 136705501,3 100% 

40201350 0,00 136705501,3 100% 
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86000535 1 3591719 100% 
 

85100021 0,00 136705501,3 100% 
 

 

 

APÊNDICE 2 – VALORES DE SIMULAÇÃO E ERROS DE CADA CENÁRIO 

Neste apêndice são apresentados os valores de simulação e erro para cada simulação realizada na etapa de avaliação do 

modelo, onde foram simuladas as demandas assistenciais no período de 15/09/2016 até 30/10/2016. 

No quadro abaixo são exibidos diariamente os valores reais, os valores simulados e os erros calculados para os cenários 

A, B e C. 

Data 
Valor 
real 

Cenário A Cenário B Cenário C 

A1 Erro A1 A2 Erro A2 A3 Erro A3 B1 Erro B1 B2 Erro B2 B3 Erro B3 C1 Erro C1 C2 Erro C2 C3 Erro C3 

15/09/2016 322 466 -144 538 -216 377 -55 436 -114 445 -123 408 -86 459 -137 442 -120 428 -106 

16/09/2016 325 367 -42 274 51 282 43 348 -23 335 -10 349 -24 352 -27 309 16 317 8 

17/09/2016 303 315 -12 330 -27 337 -34 283 20 283 20 297 6 318 -15 291 12 303 0 

18/09/2016 314 303 11 213 101 324 -10 306 8 317 -3 350 -36 333 -19 305 9 313 1 

19/09/2016 389 368 21 545 -156 404 -15 399 -10 385 4 448 -59 392 -3 390 -1 418 -29 

20/09/2016 304 364 -60 355 -51 389 -85 376 -72 366 -62 360 -56 380 -76 356 -52 371 -67 

21/09/2016 295 297 -2 341 -46 318 -23 281 14 287 8 278 17 309 -14 282 13 293 2 

22/09/2016 289 314 -25 273 16 260 29 287 2 290 -1 299 -10 303 -14 272 17 298 -9 

23/09/2016 275 308 -33 308 -33 324 -49 283 -8 288 -13 310 -35 312 -37 280 -5 282 -7 

24/09/2016 255 285 -30 310 -55 304 -49 263 -8 264 -9 279 -24 274 -19 257 -2 304 -49 

25/09/2016 281 237 44 232 49 264 17 261 20 276 5 279 2 286 -5 264 17 283 -2 

26/09/2016 359 395 -36 411 -52 436 -77 329 30 333 26 394 -35 349 10 323 36 352 7 

27/09/2016 314 321 -7 327 -13 320 -6 307 7 303 11 348 -34 315 -1 306 8 328 -14 

28/09/2016 247 319 -72 322 -75 305 -58 297 -50 293 -46 286 -39 309 -62 293 -46 312 -65 

29/09/2016 405 285 120 198 207 246 159 249 156 265 140 251 154 267 138 250 155 278 127 

30/09/2016 296 373 -77 288 8 383 -87 333 -37 318 -22 334 -38 336 -40 329 -33 348 -52 
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01/10/2016 284 284 0 342 -58 317 -33 282 2 286 -2 275 9 310 -26 267 17 278 6 

02/10/2016 242 265 -23 287 -45 287 -45 285 -43 293 -51 295 -53 307 -65 286 -44 316 -74 

03/10/2016 338 343 -5 406 -68 373 -35 300 38 291 47 345 -7 316 22 290 48 290 48 

04/10/2016 307 386 -79 316 -9 358 -51 266 41 291 16 298 9 278 29 270 37 300 7 

05/10/2016 297 320 -23 328 -31 347 -50 284 13 268 29 283 14 276 21 277 20 305 -8 

06/10/2016 274 395 -121 458 -184 355 -81 383 -109 356 -82 356 -82 380 -106 363 -89 385 -111 

07/10/2016 293 280 13 203 90 258 35 310 -17 255 38 278 15 268 25 249 44 276 17 

08/10/2016 284 265 19 233 51 245 39 247 37 256 28 252 32 267 17 249 35 271 13 

09/10/2016 289 258 31 244 45 267 22 249 40 254 35 247 42 266 23 246 43 252 37 

10/10/2016 398 336 62 387 11 360 38 338 60 326 72 395 3 340 58 323 75 348 50 

11/10/2016 293 367 -74 381 -88 340 -47 338 -45 340 -47 335 -42 356 -63 335 -42 359 -66 

12/10/2016 262 326 -64 321 -59 325 -63 283 -21 284 -22 273 -11 310 -48 275 -13 291 -29 

13/10/2016 376 375 1 259 117 248 128 258 118 272 104 283 93 279 97 251 125 286 90 

14/10/2016 307 345 -38 261 46 398 -91 331 -24 322 -15 328 -21 341 -34 327 -20 340 -33 

15/10/2016 279 313 -34 360 -81 310 -31 287 -8 295 -16 298 -19 304 -25 279 0 289 -10 

16/10/2016 258 260 -2 284 -26 282 -24 279 -21 280 -22 288 -30 288 -30 276 -18 298 -40 

17/10/2016 375 369 6 451 -76 383 -8 327 48 314 61 356 19 335 40 317 58 321 54 

18/10/2016 326 341 -15 351 -25 342 -16 291 35 291 35 302 24 287 39 284 42 305 21 

19/10/2016 316 339 -23 340 -24 390 -74 303 13 286 30 292 24 309 7 300 16 329 -13 

20/10/2016 329 415 -86 482 -153 298 31 363 -34 355 -26 314 15 370 -41 360 -31 369 -40 

21/10/2016 293 315 -22 246 47 298 -5 301 -8 297 -4 314 -21 310 -17 296 -3 317 -24 

22/10/2016 286 271 15 241 45 240 46 253 33 262 24 257 29 276 10 253 33 274 12 

23/10/2016 243 266 -23 239 4 295 -52 261 -18 268 -25 266 -23 276 -33 251 -8 275 -32 

24/10/2016 348 349 -1 440 -92 397 -49 344 4 328 20 380 -32 343 5 320 28 354 -6 

25/10/2016 345 311 34 271 74 351 -6 298 47 305 40 307 38 324 21 294 51 317 28 

26/10/2016 264 344 -80 336 -72 348 -84 303 -39 306 -42 308 -44 321 -57 312 -48 332 -68 

27/10/2016 255 291 -36 390 -135 287 -32 286 -31 297 -42 305 -50 299 -44 286 -31 322 -67 

28/10/2016 258 290 -32 282 -24 283 -25 272 -14 254 4 267 -9 264 -6 240 18 260 -2 

29/10/2016 277 230 47 205 72 227 50 232 45 242 35 242 35 260 17 241 36 244 33 
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30/10/2016 228 279 -51 244 -16 341 -113 241 -13 241 -13 269 -41 253 -25 238 -10 245 -17 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

No quadro abaixo são exibidos diariamente os valores reais, os valores simulados e os erros calculados para os cenários 

D, E e F. 

Data 
Valor 
real 

Cenário D Cenário E Cenário F 

D1 
Erro 
D1 D2 

Erro 
D2 D3 

Erro 
D3 E1 

Erro 
E1 E2 

Erro 
E2 E3 

Erro 
E3 F1 

Erro 
F1 F2 

Erro 
F2 F3 

Erro 
F3 

15/09/2016 8263 10270 -2007 9955 -1692 9043 -780 9564 -1301 8594 -331 10534 -2271 8528 -265 9554 -1291 9322 -1059 

16/09/2016 7965 8821 -856 4823 3142 7087 878 8001 -36 7535 430 6621 1344 6964 1001 9011 -1046 8850 -885 

17/09/2016 3886 3434 452 1054 2832 3405 481 3923 -37 3890 -4 3940 -54 4187 -301 3990 -104 4260 -374 

18/09/2016 906 871 35 894 12 829 77 622 284 675 231 924 -18 876 30 7409 -6503 500 406 

19/09/2016 7539 8864 -1325 9486 -1947 8496 -957 8445 -906 8352 -813 8510 -971 8036 -497 9460 -1921 9562 -2023 

20/09/2016 8042 7307 735 8571 -529 8497 -455 7683 359 9032 -990 9487 -1445 8056 -14 9645 -1603 8638 -596 

21/09/2016 8085 7508 577 7311 774 7974 111 7454 631 7305 780 8562 -477 8113 -28 7941 144 8195 -110 

22/09/2016 7045 6998 47 7876 -831 6979 66 7880 -835 6892 153 7306 -261 7763 -718 7652 -607 7670 -625 

23/09/2016 7365 6983 382 6954 411 6784 581 6934 431 6201 1164 6126 1239 7203 162 6844 521 6842 523 

24/09/2016 3746 3777 -31 3668 78 3532 214 3122 624 3247 499 3239 507 3519 227 3540 206 3283 463 

25/09/2016 736 747 -11 823 -87 752 -16 771 -35 521 215 776 -40 619 117 689 47 620 116 

26/09/2016 8086 7776 310 7903 183 7912 174 7840 246 7326 760 8175 -89 7198 888 7726 360 7619 467 

27/09/2016 9260 8071 1189 8557 703 8542 718 8509 751 8151 1109 8427 833 7858 1402 8396 864 8366 894 

28/09/2016 6756 8498 -1742 8689 -1933 8115 -1359 8583 -1827 8644 -1888 8798 -2042 8557 -1801 9057 -2301 8357 -1601 

29/09/2016 8787 8043 744 7819 968 8015 772 7024 1763 6864 1923 6409 2378 7191 1596 7284 1503 7110 1677 

30/09/2016 7745 7022 723 7002 743 7822 -77 7368 377 7132 613 7581 164 6845 900 7916 -171 7654 91 

01/10/2016 4351 4679 -328 4876 -525 4797 -446 4435 -84 3850 501 4241 110 3820 531 4057 294 3771 580 

02/10/2016 463 126 337 801 -338 1050 -587 1018 -555 667 -204 985 -522 622 -159 734 -271 868 -405 

03/10/2016 8026 6496 1530 6479 1547 8035 -9 8023 3 7430 596 5817 2209 7146 880 8051 -25 7863 163 

04/10/2016 9203 6851 2352 7716 1487 7845 1358 8090 1113 8004 1199 9197 6 8185 1018 8991 212 8780 423 



100 

 

05/10/2016 8315 9306 -991 8595 -280 8068 247 8575 -260 8822 -507 8100 215 8487 -172 8762 -447 8634 -319 

06/10/2016 8477 8606 -129 8916 -439 9382 -905 8590 -113 7835 642 8723 -246 8007 470 8692 -215 8509 -32 

07/10/2016 7444 8169 -725 7702 -258 7601 -157 8104 -660 7852 -408 7995 -551 8055 -611 8473 -1029 8149 -705 

08/10/2016 3666 3848 -182 3391 275 3871 -205 3911 -245 3750 -84 3650 16 3682 -16 3861 -195 4007 -341 

09/10/2016 657 449 208 699 -42 789 -132 903 -246 663 -6 815 -158 720 -63 759 -102 597 60 

10/10/2016 8144 9028 -884 8686 -542 8687 -543 8374 -230 8486 -342 8853 -709 7943 201 8504 -360 8662 -518 

11/10/2016 8723 8514 209 8674 49 8741 -18 8296 427 8526 197 8932 -209 8216 507 9298 -575 9000 -277 

12/10/2016 684 9062 -8378 9110 -8426 8302 -7618 8594 -7910 8437 -7753 9146 -8462 8405 -7721 8821 -8137 8684 -8000 

13/10/2016 7249 5082 2167 2032 5217 5099 2150 2337 4912 1567 5682 1873 5376 6196 1053 4641 2608 3650 3599 

14/10/2016 6922 5978 944 2635 4287 2734 4188 3149 3773 5799 1123 6099 823 6211 711 6876 46 5551 1371 

15/10/2016 4013 6828 -2815 11483 -7470 5544 -1531 4220 -207 4362 -349 6114 -2101 3239 774 3268 745 5972 -1959 

16/10/2016 694 9087 -8393 7389 -6695 3749 -3055 1994 -1300 1329 -635 2337 -1643 636 58 721 -27 1142 -448 

17/10/2016 8594 3888 4706 2109 6485 5647 2947 4356 4238 7173 1421 3940 4654 5947 2647 5599 2995 7600 994 

18/10/2016 8186 5148 3038 2734 5452 6220 1966 8212 -26 4664 3522 8788 -602 7433 753 7486 700 7562 624 

19/10/2016 8771 6179 2592 9737 -966 7214 1557 7137 1634 7878 893 6723 2048 8410 361 6224 2547 6503 2268 

20/10/2016 7507 9735 -2228 8843 -1336 10310 -2803 8152 -645 8141 -634 9681 -2174 7841 -334 8857 -1350 8764 -1257 

21/10/2016 7242 8680 -1438 4522 2720 6724 518 7423 -181 7022 220 6316 926 6311 931 8355 -1113 7939 -697 

22/10/2016 3898 3403 495 1149 2749 4039 -141 3628 270 3625 273 3478 420 3953 -55 3713 185 4024 -126 

23/10/2016 689 1137 -448 772 -83 787 -98 580 109 754 -65 954 -265 867 -178 7191 -6502 481 208 

24/10/2016 8961 8011 950 8856 105 7861 1100 7829 1132 7621 1340 8303 658 7478 1483 8691 270 8814 147 

25/10/2016 8363 8316 47 8918 -555 9289 -926 8403 -40 9003 -640 9374 -1011 8215 148 9788 -1425 9164 -801 

26/10/2016 7106 9260 -2154 8962 -1856 9276 -2170 8313 -1207 8353 -1247 8378 -1272 8564 -1458 8415 -1309 8756 -1650 

27/10/2016 8696 8458 238 7360 1336 7881 815 7059 1637 6417 2279 7095 1601 7152 1544 7053 1643 6964 1732 

28/10/2016 7620 6360 1260 6887 733 7247 373 7380 240 7329 291 7823 -203 6610 1010 7686 -66 7315 305 

29/10/2016 3672 4247 -575 4185 -513 4526 -854 4344 -672 3589 83 3701 -29 3667 5 3984 -312 3812 -140 

30/10/2016 568 557 11 719 -151 776 -208 883 -315 628 -60 822 -254 621 -53 850 -282 751 -183 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 


