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Você sabe qual
é o tamanho
do desperdício
na saúde?

Infelizmente, no Brasil não temos estudos detalhados sobre o desperdício na saúde, mas nos EUA um
importante estudo apresenta as causas do desperdício no sistema de saúde daquele país no ano de
2016. O gasto em saúde pública representava pouco
mais de 40% dos US$ 3,1 trilhões gastos em todo o
sistema de saúde e o desperdício naquele ano foi de
41% do total gasto pelo sistema privado de saúde e
31% do total gasto pelo sistema público. O dinheiro
jogado fora pelo maior sistema de saúde do mundo
foi estonteante: US$ 1,14 trilhões em apenas um ano.

“No ano de 2016, 41% do total gasto pelo
sistema privado de saúde norte-americano e 31% do total gasto pelo sistema
público foram desperdiçados.”
Ao analisar as causas de todo esse desperdício, o
estudo as separa em dois grandes grupos: causas
clínicas e causas administrativas e operacionais.
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Para surpresa de muitos, as causas administrativas
e operacionais superam as causas clínicas, especialmente na saúde privada. Fatores como complexidades administrativas (má gestão e falta de controle),
falhas na precificação e fraude e abuso somaram,
naquele ano, mais de 65% do desperdício no sistema de saúde privado e 52% no sistema de saúde
público dos EUA.
Das causas administrativas e operacionais, o fator
predominante no sistema privado são as complexidades administrativas (US$ 265 bilhões, 35% do total desperdiçado), seguido por fraude e abuso (US$
139 bilhões, 18,4% do total desperdiçado). No sistema público, o fator predominante é fraude e abuso
(US$ 83 bilhões, 21,3% do total desperdiçado), seguido por falhas na precificação (US$ 73 bilhões, 18,7%
do total desperdiçado).

65%

do desperdício
no sistema de
saúde privado
norte-americano
é devido a causas
administrativas.

Waste categories and magnitudes based on work by Berwick DM, Hackbarth AD. Eliminating waste in US health care. JAMA. 2012;307(14):1513-6.
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Das causas clínicas, o sobre tratamento foi o maior
vilão, responsável por 18,7% do desperdício na saúde privada e 25,7% na saúde pública. As falhas na
entrega do cuidado vêm em segundo lugar, representando, na saúde privada, 15% do total desperdiçado e, na saúde pública, 12%.
Trocando em miúdos, a má gestão e falta de controle, foram responsáveis por mais de 53% do desperdício no sistema de saúde privado e 40% do desperdício no sistema de saúde público norte americano
no ano de 2016.
E no Brasil, quanto dinheiro é jogado fora no sistema de saúde?

53%

do total
desperdiçado
no sistema de
saúde privado
norte-americano é
devido à má gestão
e falta de controle.

Segundo dados do IBGE, 4,4% do PIB de 2019 (US$
7,3 trilhões) foi gasto na saúde privada e 3,8% na saúde pública, ou seja, US$ 321 bilhões gastos na saúde
privada e 277 bilhões na saúde pública.
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Mesmo sabendo que o peso do gasto do sistema público de saúde norte americano é um pouco menor
que do brasileiro (40% nos EUA contra 45% no Brasil),
arrisco a fazer algumas comparações e projeções.
Se adotarmos a mesma proporção do desperdício
no sistema de saúde norte-americano, podemos
projetar que mais de US$ 131 bilhões foram jogados
fora na saúde privada brasileira e quase US$ 86 bilhões na saúde pública em 2019. Para essas projeções serem minimamente viáveis, é preciso supor
que tanto o sistema de saúde público quanto o privado brasileiro tenham um nível próximo de eficiência do norte-americano, tanto eficiência clínica
quanto administrativa e operacional.
Como não temos estudos de eficiência dos gastos
com saúde no Brasil semelhantes ao do estudo norte-americano aqui apresentado, entramos em um
campo subjetivo. Mas algumas percepções, espe-

cialmente em relação às causas de desperdício administrativas e operacionais e ao sistema público de
saúde, podem ser levadas em conta.
A primeira suposição é que o sistema público de saúde brasileiro possui uma gestão menos profissional
e é menos controlado que o norte americano. Essa
suposição parece válida, não apenas pelo volume
de recursos aplicado em gestão e compliance nos
EUA, quanto pela própria forma como os recursos
são geridos e pela transparência dos gastos nos dois
países.
Se adotarmos a mesma proporção das causas de
desperdício na saúde pública norte americana à brasileira, fraude e abuso representaria US$ 18,3 bilhões
(21,3%) do total desperdiçado na saúde pública do
nosso país, e falhas na precificação US$ 16 bilhões
(18,7%). Se a suposição acima for válida, esses números podem ser muito maiores no Brasil.
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Uma segunda suposição, que parece lógica, é que
melhorar a gestão e o compliance de processos administrativos e operacionais na área da saúde é mais
simples e rápido que reduzir falhas na entrega do
cuidado e sobre tratamento.
Usando a mesma proporção das duas principais causas de desperdício da saúde privada norte americana, complexidades administrativas e fraude e abuso,
para a saúde privada brasileira, chegamos a um desperdício de US$ 70 bilhões ao ano. É muito dinheiro!

70 bilhões de dólares podem ter sido desperdiçados na saúde privada brasileira
por má gestão, fraude e abuso.
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Por que
é importante
reduzir
o desperdício
na saúde?

Segundo dados do IESS , a inflação médico-hospitalar (VCMH) acumulada nos últimos 10 anos (2010
– 2020) atingiu impressionantes 372,4%, enquanto
o IPCA-IBGE acumulado no mesmo período foi de
pouco mais de 94%.

Hoje existe uma corrida dos hospitais, clínicas e operadoras de saúde por equipamentos mais modernos, medicamentos mais eficazes e uma hotelaria de
alto nível. Todo esse investimento gera uma enorme
pressão sobre os custos assistenciais, que aumentam a cada ano.

2

Apesar dos investimentos realizados nos últimos
anos em equipamentos, medicamentos e hotelaria terem sido convertidos em uma melhor experiência do paciente ao longo da jornada de cuidado,
não podemos afirmar que a relação custo-benefício
foi positiva, gerando um cuidado mais eficaz, uma
maior resolutividade do tratamento ou uma melhora do estado de saúde do paciente.

372%

foi a inflação
médico-hospitalar
acumulada
nos últimos
10 anos.

Outro ponto fundamental é que o aumento do custo médico-hospitalar é repassado para os beneficiários das operadoras de saúde ou, no caso do sistema
público de saúde, para todos os brasileiros. O problema é que a capacidade de pagamento das pessoas

Instituto de Estudos de Saúde Complementar: https://www.iess.org.br
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físicas e das empresas é limitado e foi reduzido nos
últimos anos pelas crises e estagnação econômica
vivenciadas pelo nosso país.
Quando a capacidade de pagamento chega ao limite, o repasse do custo médico-hospitalar é absorvido pela operadora de saúde ou há uma redução
no número de beneficiários que não podem pagar
o repasse. Dessa forma, a pressão por redução de
preços atinge a todo o sistema de saúde e a sua sustentabilidade fica ameaçada.
O caso dos hospitais é ainda mais grave. A primeira
onda da pandemia da COVID-19 reduziu significativamente a realização de procedimentos eletivos e
a receita hospitalar, enquanto o seu custo fixo aumentou. Também foram necessários investimentos
para adequação das unidades de internação e fluxos
ao novo cenário. Estamos vivenciando uma segunda onda da pandemia e, apesar do aprendizado de

2

Instituto de Estudos de Saúde Complementar: https://www.iess.org.br
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2020 e mudanças implementadas, os seus efeitos
sobre a receita e rentabilidade dos hospitais ainda
não é conhecido.
Há um movimento recente das operadoras de saúde,
dos hospitais e clínicas de saúde em direção a uma
maior eficiência operacional. O aumento da eficiência operacional é um remédio hoje recomendado
por associações e entidades do setor hospitalar para
combater a queda expressiva das margens no setor.
O problema está onde as operadoras e prestadores
de serviços de saúde buscam por eficiência operacional. Mudanças incrementais nos processos existentes não irão produzir o resultado necessário para
restaurar a sustentabilidade do sistema de saúde no
longo prazo. Pequenas melhorias e reduções de custo nos processos não trarão resultados que mudarão o curso das coisas. É preciso revisar amplamente processos para combater o enorme desperdício

que permeia grande parte das atividades realizadas
dentro do sistema saúde e entre os seus entes. Precisamos parar de olhar apenas para o topo do iceberg; precisamos mexer na sua base.

“Mudanças incrementais nos processos
existentes não irão produzir o resultado necessário para restaurar a sustentabilidade
do sistema de saúde no longo prazo.”
Ao mudar os processos com foco na redução do
desperdício há uma oportunidade de otimização
gigantesca. Segundo o estudo apresentado acima,
estamos falando em entregar o mesmo, 40% mais
barato!
Esse salto em eficiência operacional pode reequilibrar o sistema e levar a um cuidado melhor e mais
barato para o paciente.
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Como
a tecnologia
pode nos
ajudar?

A pandemia do covid-19 traz impactos profundos
para a economia da saúde, onde todos os elos da
cadeia terão de ser mais eficientes e eficazes na entrega do cuidado. Não há mais espaço para desperdício. Não é ético e não é sustentável jogar fora dezenas de bilhões de dólares na saúde pública privada
por má gestão e falta de controle.

e reduzir o desperdício nos hospitais, clínicas e operadoras de saúde.

O avanço de novas tecnologias na saúde, como data
analytics, IoTs e IA pode e deve ajudar na redução de
desperdícios e aumento da eficiência operacional,
trazendo agilidade, escalabilidade e o barateamento dos processos de gestão e controle, tanto na assistência quanto nas áreas de suporte.

A Internet do Comportamento consiste em captar
dados sobre o comportamento das pessoas para influenciar a mudança de hábitos.

No relatório “Gartner Top Strategic Technology Trends
2021” são apontadas as principais tecnologias que
impactarão os negócios nos próximos 5 anos. Algumas delas têm grande potencial para ajudar os gestores da saúde a aumentar a eficiência operacional

I. Internet of Behavior (IoB)

Imagine um hospital com pacientes com covid-19
internados na UTI que precisam fazer fisioterapia
respiratória duas vezes ao dia. Tecnologias como IoTs
e visão computacional podem ser aplicadas a beira
leito para monitorar a interação desses profissionais
com o paciente e verificar se o cuidado prescrito foi
realizado conforme as melhores práticas. Alertas podem ser enviados para o celular do gestor da equipe

“Coletar dados
para influenciar
comportamentos
tem o potencial de
ser uma ferramenta
poderosa para
elevar a eficácia
e a eficiência do
cuidado.”
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para feedback e reforço do cumprimento. Os dados
captados em cada interação da equipe de fisioterapia com o paciente podem ser guardados, cruzados
com outros dados clínicos e analisados para melhorar a experiência do paciente e a qualidade do tratamento.
O uso de dados comportamentais para influenciar a
mudança de hábitos que prejudicam a eficácia do
tratamento e a experiência do paciente será uma
ferramenta poderosa nos próximos anos para elevar
a eficácia e a eficiência do cuidado.

II. Negócios com Arquitetura
mais inteligente

As empresas precisam democratizar e enriquecer o
processo de tomada de decisão. Para isso, será necessário aumentar o acesso à informação e enriquecê-la com insights fornecidos por aplicações tecnológicas mais personalizadas, que irão complementar
ou substituir aplicações de uso geral.
Hoje, hospitais, clínicas e operadoras de saúde operam através de Sistemas Integrados de Gestão (ERPs)
que têm propósito transacional e registram e conectam as atividades realizadas pelas diferentes áreas
do negócio. Mas com o uso apenas do ERP, a geração de informações e insights de propósito específico, para uma tomada de decisão mais assertiva e
rápida, é prejudicada.
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Para uma maior autonomia na tomada de decisão,
os colaboradores da empresa precisam ter acesso
a aplicações e analytics específicos para a sua atividade, customizáveis, sem a necessidade de compilar informações de diferentes áreas da empresa
ou acessar diferentes relatórios sobre os quais não
têm controle.

Com software e analytics especializados para certas atividades da operação, podemos democratizar
a tomada de decisão, tornando o processo mais rápido, assertivo e lastreado em dados.

III. Híperautomação
Como exemplo, podemos citar o caso da gestão de
contratos assistenciais dos hospitais com empresas
médicas e de fisioterapia. Os ERPs hospitalares não
oferecem um módulo especializado para essa gestão, que atenda o rol de dados e informações necessários para tomada de decisão. Da mesma forma,
os responsáveis não têm acesso a informações enriquecidas por relatórios e analytics dashboards específicos à sua função. Assim, com pouca informação em mãos, os colaboradores levam as decisões
para os seus superiores, alimentando um processo
lento, burocrático e subjetivo.

A híperautomação ocorre quando empresas automatizam de ponta-a-ponta processos de diferentes áreas, integrando tecnologias como IoTs,
software, analytics, RPA, IA e outros tipos de processos decisórios e ferramentas de automação
de tarefas.

“Para uma maior
autonomia na
tomada de decisão,
os colaboradores
da empresa
precisam ter acesso
a aplicações
e analytics
específicos para a
sua atividade.”

A híperautomação é a chave para a excelência operacional digital e resiliência operacional das empresas. Para isso, as empresas precisam automatizar ta-
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refas e processos e orquestrar essas automações nas
diferentes áreas do negócio.

de MS Excel os valores por procedimento obtidos
nos contratos entre o hospital e empresas médicas
e os procedimentos realizados por empresa médica

A ideia aqui é robotizar a rotina e humanizar as ex-

extraído em um relatório do ERP.

ceções, eliminando o erro humano e o retrabalho
nos processos organizacionais. Mas a busca deve ser

Com a aplicação da tecnologia RPA integrada ao sof-

pela automação completa dos processos operacio-

tware especialista ao ERP, é possível automatizar o

nais, liberando o tempo dos colaboradores para ati-

processo de faturamento de honorários médicos de

vidades que agreguem mais valor para a organiza-

ponta-a-ponta, eliminando todo o trabalho e erro

ção e reduzindo o head count.

humano.

Vejamos o exemplo da integração dos dados regis-

Também é possível integrar o software especialis-

trados em um ERP hospitalar dos procedimentos

ta a uma plataforma de assinatura digital para au-

(cirurgias e exames) realizados em um determinado

tomatizar o processo de aprovação de pagamento

mês com um software especializado na automação

dos honorários médicos, inclusive encaminhando o

do faturamento de honorários médicos.

faturamento para aprovação das empresas médicas
no início do processo para evitar questionamento

Os analistas de faturamento do hospital gastam um

quanto aos valores pagos. Dessa forma, os analistas

grande número de horas lançando em uma planilha

de faturamento irão despender o seu tempo apenas

“A híperautomação
permite às
empresas serem
mais eficientes,
concentrando
esforços nas
atividades que
geram mais valor
e resolvendo
problemas/
exceções de forma
mais rápida e
assertiva.”
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para análise e resposta às exceções, uma fração do
tempo atualmente despendido na atividade de faturamento de honorários médicos.
As tecnologias e possíveis aplicações na área da saúde descritas acima são apenas alguns exemplos do
enorme impacto que a tecnologia pode gerar no setor. Tecnologias como a inteligência artificial, data
analytics e IoTs reduzem o custo e aumentam a eficiência operacional dos processos organizacionais
em uma escala e velocidade jamais vista.
Nós da med.driven acreditamos que o reequilíbrio
do sistema de saúde e sua sustentabilidade no longo prazo podem ser atingidos através do uso da tecnologia para a redução do desperdício e aumento
da eficiência operacional.
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