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Para onde vão os sistemas de atenção à 

saúde? A tripla meta 

Saúde da população 

Experiência do cuidado Gasto per capita 

Fonte: Institute for Healthcare Improvement. The Triple Aim. Disponível em: www.ihi.org  

 



A propensão natural à ineficiência dos 
sistemas de atenção à saúde 

• A singularidade organizacional: a organização profissional 

•  A singularidade econômica: a indução da demanda pela 
oferta 

•  A singularidade tecnológica: o paradoxo da tecnologia 
médica 

•  As leis e os princípios dos sistemas de saúde:                                           

 O princípio da variabilidade na prestação dos serviços de 
 saúde                                                                                                          
 A lei de Roemer                                                                                                                
 A lei da caneta do médico 

       A lei da concentração da severidade e dos gastos com as  
    doenças                 
 A escala e a relação com a qualidade 

 

 
Fonte: Mendes EV. Os fundamentos da construção e da implantação de uma agenda de eficiência nos sistemas de 

atenção à saúde. Brasília, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 2017. 

  



A ineficiência dos sistemas de atenção à 

saúde: um problema universal 

 
 

• A PricewaterhouseCoopers estimou que mais de metade do 

que os EUA gastam em saúde, cada ano, são desperdiçados 

por ineficiências 

• A Organização Mundial da Saúde, no Relatório Mundial da 

Saúde de 2010, estimou que 20 a 40% de todos os gastos em 

saúde no mundo são desperdiçados por ineficiências 

• Em 2011, 6,9% dos gastos em saúde do mundo foram 

desperdiçados por fraudes 
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A ineficiência dos sistemas de atenção à 

saúde no Brasil  

• Estimou-se que os gastos em saúde desperdiçados por ineficiências 

no Brasil podem chegar a 165 bilhões reais ao ano 

• Estimou-se que os gastos no sistema de saúde suplementar 

desperdiçados por ineficiências podem alcançar 22,5 bilhões de reais 

ao ano 

• Tomando-se o limite inferior da Organização Mundial da Saúde pode-

se estimar um gasto por ineficiência de 46 bilhões no SUS no ano de 

2017 

• No sistema de saúde suplementar brasileiro 12% a 18% dos custos 

hospitalares apresentavam itens indevidos e 25% a 40% dos exames 

laboratoriais realizados não eram necessários, o que correspondeu a 

um desperdício de 10 bilhões de reais no ano 
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As dimensões da eficiência 

• A eficiência técnica 

• A eficiência alocativa 

Fonte: Andrade MV et al. Análise da eficiência hospitalar no estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 

Cedeplar/UFMG, 2007. 

 



  O conceito de eficiência técnica 

• A eficiência técnica é combinação dos insumos em certa proporção e 

escala que evita desperdícios e gera a maior quantidade possível de 

produto 

• A eficiência técnica total = eficiência interna x eficiência de escala 

• Uma unidade tomadora de decisão que possui um escore de eficiência 

interna elevada é considerada localmente eficiente, o que significa que 

estão operando eficientemente os fatores internos a cada unidade como 

os processos gerenciais praticados e o grau de comprometimento de 

seus funcionários que geram efeitos positivos sobre a relação entre 

produtos gerados e insumos utilizados. Exemplo: Número de 

profissionais por leito 

•  As economias de escala ocorrem quando os custos médios de longo 

prazo diminuem, à medida em que aumenta o volume das atividades e os 

custos fixos se distribuem por um maior número dessas atividades, sendo 

o longo prazo um período de tempo suficiente para que todos os insumos 

sejam variáveis eficiência de escala. A eficiência de escala associa-se ao 

tamanho da planta de operação da unidade. Exemplo: Tamanho dos 

hospitais por número de leitos  

Fonte: Andrade MV et al. Análise da eficiência hospitalar no estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, Cedeplar/UFMG, 2007. 
 



O conceito de eficiência alocativa 

     A eficiência alocativa é a combinação dos insumos de forma 

que o custo monetário de se produzir uma dada quantidade 

de produto é o menor possível considerando os preços. 

Exemplo: volume de recursos aplicados na atenção primária 

à saúde versus volume de recursos aplicados na atenção de 

média e alta complexidade 

 

 

Fonte: La Forgia GM, Couttolenc BF. Desempenho hospitalar no Brasil: em busca da excelência. São Paulo,                      

Editora Singular, 2009. 

  

 



As técnicas para medir a eficiência                           

dos hospitais 

• Análise envoltória de dados (DEA)                                                           
A DEA é uma metodologia para mensuração comparativa de eficiência 

de unidades tomadoras de decisão. É uma técnica de programação 

linear voltada para a medição de eficiência relativa de uma amostra de 

hospitais 

• Benchmarking                                                                                              
É um processo de comparação de produtos, serviços e resultados de 

diferentes organizações 

Fonte: La Forgia GM, Couttolenc BF. Desempenho hospitalar no Brasil: em busca da excelência. São Paulo,                      

Editora Singular, 2009. 
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      Os escores de eficiência técnica dos 

hospitais no Brasil             

A maioria dos hospitais é muito ineficiente: escore médio de 0,34 em relação ao valor máximo de 

1,0 

O hospital médio brasileiro produz 1/3 do que poderia produzir com os recursos que já dispõem 



A eficiência da atenção primária à saúde e                

da média e alta complexidade no SUS 

Fonte: Araujo EC, Pontes E. Análise da eficiência do gasto público com saúde. Brasília, Banco Mundial, 2017 

 



A eficiência interna nos hospitais 

brasileiros 

• A ineficiência na gestão de pessoas 

• A ineficiência na gestão de materiais, equipamentos e 

instalações 

• A ineficiência na gestão de recursos financeiros 

• A ineficiência na gestão dos fluxos assistenciais 

• A ineficiência na gestão da clínica 

• A ineficiência na substituição hospitalar 

• A ineficiência por problemas de qualidade da atenção 

 

Fonte: Mendes EV. A eficiência dos hospitais brasileiros. Brasília, CONASS, 2017 



A ineficiência na utilização dos recursos 

humanos pelos hospitais brasileiros, 2002 

• Os hospitais brasileiros  utilizam, em média, 50% mais 

funcionários por leito  do que os hospitais da OCDE (3,0 

trabalhadores por leito) 

• Os hospitais de menos de 25 leitos apresentam uma relação de 

funcionários por leitos de 3,9, superior à média nacional e à média 

dos hospitais de tamanho intermediário 

• Hospitais públicos usam duas vezes mais trabalhadores não 

clínicos que os hospitais privados 

• O hospitais brasileiros utilizam, em média,                                                 

10,5 funcionários por leito ocupado, o dobro                                            

da relação dos 100 melhores hospitais dos                                             

Estados Unidos (5,2 funcionários por leito                                          

ocupado)   

Fonte: LaForgia G, Couttolenc B.  Desempenho hospitalar no Brasil: em busca da excelência.                                           Belo 

Horizonte, IBEDESS, 2009 



A ineficiência interna dos hospitais 

brasileiros 

• A taxa média de ocupação dos hospitais que prestam 

serviços ao SUS é de 37% 

• O valor médio das taxas de ocupação de cirurgia por sala                          

e por dia é de 0,6 cirurgias 

• Numa amostra de 146 hospitais brasileiros verificou-se que 

eles operam com uma eficiência 28,4% menor que os 

hospitais americanos e que as perdas de produtividade 

nesses hospitais representaram 9,1 bilhões de reais 
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Natureza Valor 

Altas 145.710 

Permanência observada 649.345 dias 

Permanência esperada 469.977 dias  

Permanência excedida 39,7% 

Desperdício anual com diárias R$ 4,020 bilhões 

Desperdício com diárias nos hospitais 

brasileiros - 2011 

Fonte: Couto R. Impacto da ausência  de indicadores de qualidade  na prestação de serviços de saúde no Brasil.                         

São Paulo, IESS, s/ data 



O aumento da eficiência hospitalar utilizando 

tecnologias de gestão dos fluxos assistenciais 

Suposto: Taxa de permanência de 5,2 dias e de taxa de ocupação de 85% 

No Hospital Albert Einstein o incremento das saídas e a redução da taxa de 

permanência significou um incremento virtual de 66 leitos, uma economia de 

investimentos de 60 milhões de reais.  

Fonte: Cerondoglo Neto M. O hospital na construção do sistema de saúde: perspectivas e desafios. Belo Horizonte, Seminário 

Sistema de Saúde de Excelência da ANAHP, 2015                                                                                           
 



Os resultados da aplicação de metodologias 

de excelência operacional na emergência do 

Hospital HUGOL, em Goiânia  

• Tempo médio de permanência: diminuição de 27% 

• Volumetria de exames: diminuição de 39% 

• Tempo do processo de altas: diminuição de 69% 

• Mediações e reclamações: diminuição de 85% 

Fonte: Hospital sírio Libanês. Excelência operacional nas emergências do SUS: HUGOL. São Paulo, Hospital 

Sírio Libanês/Proadi SUS, 2017 



A ineficiência no uso da gestão da clínica:  

o cuidado pobre 

• O cuidado pobre é o conceito antagônico do cuidado certo e implica a 

prestação da atenção à saúde que se caracteriza pela sobreutilização e/ou pela 

subutilização dos serviços de saúde 

• Metade dos procedimentos médicos ofertados nos Estados Unidos não estão 

sustentados por evidências científicas 

• Estimou-se que os desperdícios na sobreutilização de tecnologias médicas 

nos Estados Unidos superam US$ 250 bilhões por ano. 

• A introdução da segunda opinião para cirurgia de coluna no Hospital Albert 

Einstein reduziu em 60% as cirurgias indicadas  
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As tecnologias de gestão da clínica 

Fonte: Mendes EV. As redes de atenção à saúde. Brasília, Organização Pan-Americana da Saúde, 2011 



País Porcentual sobre internações 

Estados Unidos 3,7% 

Reino Unido 10,0% 

Canadá 12,7% 

Brasil 7,6% 

A ineficiência por problemas de qualidade da 

atenção: porcentual de ocorrência de eventos 

adversos em internações hospitalares em 

países selecionados 

Fonte: Couto R. Impacto da ausência  de indicadores de qualidade  na prestação de serviços de saúde no 

Brasil. São Paulo, IESS, s/ data 
 



A eficiência de escala dos hospitais 

brasileiros 

• A eficiência  de escala e os princípios organizativos das 

redes de atenção à saúde 

• As evidências sobre escala hospitalar 

• As evidências sobre a eficiência de escala dos hospitais:              

o caso da Índia 

• A escala nos hospitais brasileiros 

• As relações entre escala e qualidade 

• Os hospitais de pequeno porte 

 



As evidências sobre a escala hospitalar 

     

     Uma pesquisa em mais de 100 estudos avaliativos 

de hospitais mostrou que os hospitais são muito 

sensíveis ao princípio da economia de escala:   

     As economias de escala são encontradas em hospitais de 

 mais de 100 leitos                                                                                                           

O tamanho ótimo dos hospitais pode estar entre 100 e 450 

 leitos                                                                                                    

As deseconomias de escala tendem a ocorrer em hospitais de 

 menos de 100 leitos e de mais de 650 leitos 

 

Fonte:  Aletras V et al. Economies of scale and scope. In: Fergunson B et al. (Editors). Concentration  and choice in health 

care. London, Financial Times Healthcare, 1997  



A eficiência de escala nos hospitais:                             

o caso da Índia 

• A Narayana Hrudayala - uma cidade hospital com 30 hospitais especializados  

que somam 5.000 leitos - combina alta escala de produção, técnicas de linhas 

de produção, sistema lean e a técnica indiana de “jugaad”  que consiste 

resolver problemas complexos com soluções simples 

• Na unidade de cardiologia a produção média é de 32 cirurgias cardíacas por 

dia  

• A  produção média de um cirurgião cardíaco é de 400 a 600 cirurgias por ano; 

nos Estados Unidos a média é de 100 a 200 cirurgias por ano 

• As  taxas de mortalidade por cirurgias de revascularização do miocárdio são 

iguais ou menores que a média dos hospitais dos Estados Unidos 

• O custo médio da cirurgia cardíaca é de menos                                                               

de 3.000 dólares; nos Estados Unidos esse custo                                                                    

médio supera 50.000 dólares 
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      Os escores de eficiência de escala dos 

hospitais no Brasil             

           O hospital médio brasileiro tem uma eficiência de escala de 0,54                  



A escala dos hospitais brasileiros 

• 58% dos hospitais têm menos de 50 leitos 

• 80% dos hospitais têm menos de 100 leitos 

• O número médio de leitos por hospitais é de 68 

• O número médio de leitos por hospitais municipais é de 36 

Fonte: Andrade MV. Os hospitais de atendimento público. Rio de Janeiro, Seminário IBRE de governança e 

gestão de hospitais de atendimento público no Brasil, 2014  



A eficiência de escala: os princípios 

organizativos das redes de atenção à saúde e a 

sua dinâmica 

Economia de escala 

 

 

 

 

Qualidade 

 

 
Acesso 

Fonte: Mendes EV. As redes de atenção à saúde. Brasília, Organização Pan-Americana da Saúde, 2011 



As relações entre escala e qualidade 

hospitalar 
 

• Na Holanda cirurgias cardíacas abertas só podem ser 

realizadas em hospitais que façam, no mínimo, 600 

operações anuais 

• Uma pesquisa sobre relações entre o volume e a qualidade 

dos serviços concluiu que em 2/3 dos trabalhos examinados 

houve uma associação entre essas duas variáveis e que o 

volume de serviços realizados constitui a melhor proxy 

disponível para a qualidade em grande parte dos serviços 

de saúde, especialmente os serviços hospitalares 

Fontes :                                                                                                                                                                                                               

Institute of Medicine. Interpreting the volume-outcome in the context of health care quality: workshop summary. 
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Fonte: Noronha JC et al. Avaliação da relação entre volume de procedimentos e qualidade do cuidado: o caso da cirurgia 

coronariana no SUS. Cadernos de Saúde Pública, 19: 1781-1789, 2003 



Os hospitais de pequeno porte (HPP) no 

Brasil 

• Somavam, em 2005, 4.705 estabelecimentos e representavam 
18% do número total de leitos 

• Taxa de ocupação média de 32% 

• 48% dos HPP´s tinham de 11 a 30 leitos 

• 57% eram hospitais privados 

• 39% eram privados lucrativos 

• 65% tinham sala de parto 

• 50% tinham eletrocardiógrafo; 44% desfibriladores cardíacos; 
33% raios X simples; e 11% ultrassom 

• 34% tinham clínico geral; 26% obstetra; 23% cirurgião geral; 
18% pediatra 

• Havia grandes quantidades de internações por condições 
sensíveis à APS 

 

 Fonte: Ugá MLD, López EM. Os hospitais de pequeno porte e sua inserção no SUS. Ciência e Saúde Coletiva, 12: 915-

928, 2007 

 



Os hospitais de pequeno porte na 15ª 

Região de Saúde do Paraná - 2015 

• 30 municípios e 800.000 habitantes 

• 12 HPP´s, 10 deles em municípios de 3.000 a 6.500 habitantes, 

cobrindo uma população total de 83.085 habitantes 

• Total de internações em 2015: 3.475 

• Média de 33,7% de internações por condições sensíveis 

• Taxa de ocupação média dos leitos de 20% 

• A  produção ambulatorial desses hospitais foi de 95.688 

procedimentos, sendo que 73,0 deles poderiam ser realizados nas 

unidades  basicas de saúde a um custo muito menor 

• Gasto total dos HPP´s: R$ 16.441.352,00, sendo 83,8% de gastos 

municipais 

• Gasto per capita da população coberta pelos HPP´s: R$ 197,88 

 

 

 
Fonte: Vedana ALL et al. Reorganização das portas de entrada da urgência e emergência na 15ª Região de Saúde 

do estado do Paraná. Maringá, Secretaria de Estado de Saúde do Paraná, 2016. 

 



O custo de um parto em HPP´s do estado 

de São Paulo  

     O custo médio de um parto feito em hospitais que fazem   

em torno de 1 parto por dia é de 19 mil reais 

Fonte:  Polara WM. As relações entre os sistemas públicos e privados na saúde. São Paulo, 5º CONAHP, 2017. 



A mortalidade infantil segundo porte dos 

hospitais e número de partos por ano no 

Rio Grande do Sul, 2010 

 

Fonte: Brasil AL. Necessidade de revisão do foco da atenção à saúde prestada à população tendo em vista a nova 

concepção de organização de saúde pública baseada nas redes de serviços em regiões de saúde. In: Ministério da Saúde. 

Informações gerando conhecimento para a gestão em saúde: relato de experiências. Brasília, Ministério da Saúde, 2013 

 



A eficiência alocativa dos hospitais 

brasileiros 

• O impacto da organização da  atenção primária à saúde na 

eficiência dos equipamentos de média e alta complexidade 

• As internações por condições sensíveis à atenção primária 

à saúde 



Fonte: Araujo EC. Desafios para a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. Brasília, World Bank Group, 2018 



• Percentual de partos pré-termos 

realizados nas gestantes de alto 

risco atendidas no sistema 

integrado APS/AAE: 4% 

• Percentual de partos pré-termos 

realizados nas gestantes 

atendidas no SUS do Paraná: 

12% 

• Consequência: grande 

diminuição na utilização de UTI´s 

neonatais  
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O impacto da organização em rede da atenção 

primária e da atenção ambulatorial especializada 

no uso de UTI´s neonatais em Toledo, Paraná  



Internações por condições sensíveis à atenção 

primária à saúde Brasil, 1998/2012 

1998: 24,1% 

2012: 20,4% 

Fonte: PROADESS. Avaliação do desempenho do sistema de saúde. Rio de Janeiro, FIOCRUZ. Disponível em: 

http://www.proadess.icict.fiocruz/index.php2pag=graf1 



Ganhos de eficiência no SUS em diferentes 

intervenções  

Fonte: Araujo EC, Pontes E. Análise da eficiência do gasto público com saúde. Brasília, Banco Mundial, 2017 
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