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No setor saúde há uma intermediação singular entre a demanda 

(usuário) e a oferta (assistência) que tem vários determinantes. As razões 

dessa conformação peculiar  decorrem da ideia de que a saúde não é 

semelhante à outros segmentos produtivos, e tanto a oferta como a demanda 

têm comportamentos singulares e não conseguem convergir isoladamente para 

o mercado, como se dá em outros setores (Viana et al., 2007).  

Especificamente na saúde suplementar, que atende aproximadamente 

25% da população brasileira, as relações entre os pacientes (demandantes dos 

serviços) e os prestadores (médicos, clinicas, laboratórios, hospitais) que 

oferecem o serviço estão intermediadas pelas operadoras de planos de saúde 

(OPS) que gerenciam os recursos para financiar estas ações de cuidados em 

saúde por meio da lógica do mutualismo. 

A incorporação de novas tecnologias em saúde (DOS REIS et al.,2016), 

fortemente influenciada pelo marketing da indústria, tem gerado um acréscimo 

na inflação referente a produtos e serviços na área médico-hospitalar. Essas 

incorporações, com frequência carecem de análise de custo-efetividade e  

recorrentemente culminam na utilização exagerada e desnecessária desses 

recursos tecnológicos,.  

A judicialização da saúde tem surgido como outro fenômeno importante 

que vem impondo pressão no financiamento por parte das OPS, obrigando a 

dar cobertura para tecnologias ainda não previstas.  Este fenômeno é 

consequência de um vácuo regulatório no processo de incorporação de novas 

tecnologias no Brasil (PEPE et al., 2010).  

O aumento da fragmentação do cuidado, a prática da medicina 

defensiva devido a preocupações médico-legais, e o marketing da indústria 

produtora de insumos da saúde voltada para os médicos e aos pacientes, tem 

encorajado o uso cada vez maior de mais testes diagnósticos e procedimentos 



terapêuticos. (BEHNKE, 2013). Os Estados Unidos gastam mais do que 

qualquer outro país desenvolvido em cuidados em saúde, mas estes dólares 

gastos não se traduzem em melhores resultados em saúde. Um dos maiores 

fatores que contribuem para os elevados gastos na atenção em saúde nos 

Estados Unidos é o excesso de utilização (overutilization). O excesso de 

utilização se manifesta por meio de um volume de cuidado maior do que o 

necessário, por exemplo: visitas ao consultório, uso de vários especialistas, 

hospitalizações, testes diagnósticos, procedimentos e prescrições médicas. 

A qualidade e segurança do paciente são preocupações evidenciadas 

em diversos países, devido à alta incidência de eventos adversos (EA), que é 

definido pela Organização Mundial de Saúde (WHO) como incidentes 

inesperados, indesejados e estão diretamente associados com os cuidados de 

saúde prestados aos pacientes (WHO,2009). Os índices de EA crescem em 

pacientes internados, inclusive em locais de intensa monitorização como em 

UTIs (ORTEGA; D´INNOCENZO; DA SILVA; BOHOMOL,2017) 

No estudo de Ortega et al. (2017), que avaliou uma população de 304 

pacientes internados em UTIs de um hospital privado no Brasil no período de 

quatro meses de 2013, observou que 25% dos pacientes sofreram com EA 

(8,2%), onde a ocorrência mais prevalente foi a lesão por pressão (43,6%), 

perda de sonda nasoenteral (30,8%), perda por cateter central de inserção 

periférica (12,8%), perda cateter venoso central (10,3%) e Queda (2,5%) 

(ORTEGA; D´INNOCENZO; DA SILVA; BOHOMOL,2017). 

 Nos Estados Unidos da América, estima-se a ocorrência de 400 mil 

mortes por ano devido a erro assistencial, representando a terceira causa de 

morte no País, sendo que 78% desses casos poderiam ser evitados, conforme 

o estudo de Harvard Medical Practice (MAKARY; DANIEL, 2016). 

No Brasil, em estudo de Mendes et al. (2009), sobre uma avaliação de 

EA em hospitais no brasil, a incidência de pacientes foi de 7,6% onde os 

evitáveis representavam cerca de 66,7%. 

Na pesquisa sobre avaliação descritiva de notificações sobre EA no 

Brasil no período de 2006 a 2011 (OLIVEIRA; XAVIER; JUNIOR, 2013), 

apresentam um aumento significativo após 2007 das notificações de eventos 

adversos. 



Desse fato, pode-se afirmar que a saúde não pode ser estudada, do 

ponto puramente econômico do pensamento formalista, o que certamente 

exige análise das questões regulatórias para o setor, entre outros elementos 

que fazem parte do contexto da atenção à saúde.   

Os gestores de sistemas de saúde são desafiados a dimensionar a rede 

de atenção à saúde para a população atendida por este sistema. Este 

dimensionamento respeita algumas leis e regras que somente a relação entre 

oferta e procura não é suficiente para organizar. Uma destas leis é expressa 

pela Equação de Evans (EVANS, 1996), que diz que “em qualquer sociedade e 

em qualquer tempo, o total das receitas disponíveis para a atenção à saúde 

deve ser igual ao total de rendas recebidas pelos prestadores de serviços e, 

ambas, devem ser iguais ao valor total de bens e serviços utilizados na atenção 

à saúde”, incluindo as ações administrativas e gestoras para que a assistência 

a saúde se concretize. 

Em outros termos: total de receitas = total de rendas = total de despesas 

As receitas podem provir de impostos e taxas (T), de prêmios de 

seguros (R) e de encargos diretos para as pessoas usuárias dos serviços (C). 

Essas receitas financiam a prestação de serviços (Q), que têm preços 

explícitos ou implícitos (P). Mas os profissionais de saúde fazem jus a rendas 

que dependem dos tipos e quantidades dos serviços que eles ofertam (Z) e dos 

índices de pagamentos daqueles recursos (W). O custo total da atenção à 

saúde será o produto do volume de serviços ofertados (Q) e o preço desses 

serviços (P). Mas eles serão iguais às rendas totais recebidas pelos que 

ofertam serviços para a atenção à saúde (EVANS, 1996).  

 

Assim,  
 

T + C + R = P * Q = W * Z 

 
T = impostos e taxas 

C = encargos diretos aos usuários do serviço 

R = prêmio de seguros 

P = preços dos serviços 

Q = prestação de serviços  

W = índice de pagamento dos recursos 

Z = quantidade de serviço ofertado 

 
 



Qualquer mudança numa dessas variáveis agregadas deve ser 

equilibrada por uma mudança compensadora noutra variável do mesmo lado 

do sinal de igualdade, ou pela equalização das mudanças de cada um dos 

outros termos na equação. Um aumento no índice salarial dos trabalhadores da 

saúde (W), por exemplo, poderia ser compensado pela redução do número de 

empregados (Z), ou pela redução no pagamento de outros trabalhadores do 

sistema de serviços de saúde (outros componentes de W * Z). Se isso não 

ocorrer, então a despesa total vai aumentar. O preço implícito dos serviços 

hospitalares (P), deve aumentar, bem como alguns componentes da receita. 

Desde que a maioria dos sistemas de atenção à saúde públicos são 

financiados por impostos, o resultado será um aumento explícito dos impostos 

ou da cota da tributação total que é usada para financiar o sistema de atenção 

à saúde. O aumento poderia ser repassado adiante por meio de encargos 

diretos para os usuários do sistema. 

Da mesma forma, um aumento grande da oferta de médicos no mercado 

(aumento de Z) pode levar a uma necessidade de aumentar as receitas, via 

incremento dos impostos, ou compensar os maiores gastos com a diminuição 

do salário médio dos médicos (diminuição de W). 

Milton Roemer, estudando as taxas de ocupação de hospitais, nos anos 

50 e 60, verificou que essas taxas eram semelhantes em regiões com distintas 

relações entre leitos e habitantes. Observou que sempre, os leitos ofertados 

tendiam a ser utilizados e que isso, expressava um caso particular da indução 

da demanda pela oferta, característica econômica dos sistemas de atenção à 

saúde. 

Com base em suas verificações empíricas, formulou a Lei de Roemer 

que diz que ”se há leitos hospitalares disponíveis, eles tendem a ser usados, 

independentemente das necessidades da população” (ROEMER, 1993). 

Partindo de uma perspectiva estrutural, a Lei de Roemer significa que a 

capacidade instalada determina o uso. Essa inferência é plausível porque a 

ênfase em atender às necessidades é ilimitada em relação ao uso total, 

enquanto que a escolha informada é remota na realidade dos sistemas de 

atenção à saúde. O julgamento profissional pode muito bem ditar – ou pelo 

menos influenciar fortemente – os tipos particulares de atenção à saúde que 

são oferecidos às pessoas. E os encargos para as pessoas usuárias 



claramente influenciam a disponibilidade dessas pessoas ou sua capacidade 

de contatar os prestadores de serviços e de cumprir suas recomendações. 

Entretanto, no nível agregado, essas influências são esmagadas pelos efeitos 

da capacidade instalada. 

Ademais da Lei de Roemer, manifestam-se, nos sistemas de atenção à 

saúde, outros casos particulares de indução da demanda pela oferta. Evans 

(1996) mostra que, em diferentes sistemas, o uso de serviços médicos 

expandiu com aumentos na oferta de médicos, de forma suficiente para mantê-

los lucrativamente empregados. Bunker et al. (1982) demonstram que o 

número de cirurgias realizadas num sistema de atenção à saúde, varia na 

razão direta do número de cirurgiões. 

A medicina não é uma ciência dura; por isso, os serviços de saúde são 

providos com algum grau de incertezas. Essas incertezas levam a diferenças 

significativas nos julgamentos de como intervir na atenção à saúde, o que, por 

sua vez, gera uma grande variabilidade dos procedimentos médicos.  

Há variabilidade que decorre da atenção centrada na pessoa e na 

família. Mas, certamente, nos serviços de saúde, há uma predominância de 

variabilidade que reflete os limites do conhecimento profissional e falhas em 

sua aplicação. Essa variabilidade faz com que sejam prestados serviços a 

pessoas que não os necessitam, aumentando os custos do sistema de saúde 

(MULLEY, 2010). 

Estudos demonstram que essas variações – que não se explicam nem 

pela melhor evidência científica, nem pelas necessidades da população – 

estabelecem-se pelos diferenciais de prevalência das doenças, pela 

disponibilidade dos serviços, pelas preferências culturais por certos tipos de 

serviços de saúde, pela ideologia de uma certa escola médica e pelo padrão 

estrutural e financeiro dos incentivos presentes nos sistemas de remuneração à 

saúde.  

Chan et al. 2011 avaliaram 500.154 angioplastias coronarianas 

percutâneas do registro Nacional Cardiovascular dos Estados Unidos e 

classificaram, segundo as diretrizes clinicas, em uso apropriado, incerto e 

inapropriado. Destas 71.1% (355.417) foram realizadas para síndromes 

coronarianas agudas (infarto do miocárdio e angina instável de alto risco) 

sendo consideradas apropriadas em 98,6%. No contexto de angioplastias 



eletivas para pacientes com angina estável, foram realizadas 144.737 

angioplastias, sendo consideradas apropriadas 72.911 (50,4%), incertas 54.988 

(38%) e inapropriadas em 16.838 (11,6%), situação em que o procedimento 

não traria benefício à saúde ou a sobrevida do paciente. 

Na prática dos sistemas de atenção à saúde, pode-se observar fortes 

variações na prestação de serviços de saúde. As variações interpaíses são 

mostradas nas taxas padronizadas de cirurgias, sendo duas vezes maior nos 

Estados Unidos que no Reino Unido; e a razão de procedimentos selecionados 

entre Estados Unidos e Canadá varia de 8,0/1 para a ressonância magnética, 

7,4/1 para a radioterapia, e 2,7/1 para a cirurgia cardíaca (BATTISTA et al., 

1994). 

A variação nos procedimentos médicos repercute nas tecnologias 

médicas. Um estudo comparativo do uso de tecnologias médicas selecionadas 

no Canadá, Alemanha e Estados Unidos mostrou grandes variações entre 

esses três países em unidade de tecnologia por 1 milhão de pessoas. Para 

cirurgia cardíaca aberta: Canadá, 1,3 por milhão; Alemanha, 0,8 por milhão; e 

Estados Unidos, 3,7 por milhão. Para radioterapia: Canadá, 4,8 por milhão; 

Alemanha, 4,6 por milhão; e Estados Unidos, 10,3 por milhão. Para 

ressonância magnética: Canadá, 1,1 por milhão; Alemanha, 3,7 por milhão; e 

Estados Unidos, 11,2 por milhão (RUBLEE, 1994).  

 

Procedimento médico por milhão de habitantes 

 Canadá Alemanha Estados Unidos 

Cirurgia cardíaca aberta 1,3 0,8 3,7 

Radioterapia 4,8 4,6 10,3 

Ressonância Magnética 1,1 3.7 11.2 

 

Há diferenças significativas nas taxas de utilização de exames de 

imagens, em hospitais semelhantes do Canadá e Estados Unidos, sendo 40% 

maior nos Estados Unidos a utilização desses exames complementares. Essa 

diferença se deve, fundamentalmente, a que os hospitais americanos utilizam a 

ressonância magnética e a tomografia computadorizada, numa escala 119% 

maior que os seus congêneres canadenses (KATZ et al., 1996). 



Para exemplificar esse cenário, Varella e Ceschin, 2014 afirmam que o 

segmento da saúde disponibiliza tecnologia de ponta, mas falta organização e 

gestão da assistência prestada. Quando se avalia a taxa de utilização de 

equipamentos de ressonância magnética no Brasil, observa-se uma utilização 

bastante elevada em relação aos demais países com sistemas de saúde 

semelhantes ao nosso. Ainda, os autores exemplificam que a equipe de 

cirurgia de coluna do Hospital Albert Einstein reavaliou 467 pacientes com 

indicação de cirúrgia de coluna por outros médicos, e que desses, apenas 180 

permaneceram com indicação, ou seja, mais de 60% de intervenções indicadas 

foram consideradas desnecessárias pela equipe deste Hospital. Parte deste 

excesso de intervenções está associado ao modelo de remuneração em saúde 

(Fee for service) que estimula a utilização. 

Quando se iniciou a discussão em relação à desregulamentação dos 

Estados Unidos do segmento da aviação civil, os críticos argumentavam que 

esse setor é diferenciado, pois apresenta notórios problemas relacionados à 

segurança além de propriedades que requerem regras e compromissos 

especiais. Do ponto de vista econômico vale a lógica: “Se o avião vai mesmo 

voar, vale a pena colocar passageiros por uma fração do preço normal, por que 

o equipamento está sendo pago de qualquer maneira, esteja o voo vazio, pela 

metade ou lotado”. Da mesma forma, ocorre com o segmento da saúde, ou 

seja, podemos dizer que um hospital sofre a mesma lei da oferta-demanda, de 

que um avião no segmento da aviação civil, e que muito provavelmente gerará 

demanda para ocupar sua capacidade ociosa. (Viana et al., 2007). 

Recentemente, Avin E. Roth e Lloyds S. Shapley, ganhadores do prêmio 

Nobel de economia de 2012 (otimização de oferta e demanda), desenvolveram 

estudos sobre mercados, seus agentes e métodos de otimização de oferta e 

demanda. Roth recriou com base no algoritmo de Gale-Shapley, modificações 

e métodos utilizados por instituições para emparelhar a vinculação de médicos 

com hospitais, ou seja, prestadores de serviços da saúde com instituições de 

saúde. 

A questão da capacidade da infraestrutura, não passa apenas pela sua 

criação ou ampliação, mas sim, pela racionalização das práticas na assistência. 

Varella e Ceshin 2014, sugerem ainda, que se deve adotar uma politica de 

gestão assistencial baseadas em diretrizes ou protocolos clínicos, 



estabelecidos na prática clínica e publicados pelas sociedades médicas, sendo 

adotados como balizadores, para que não haja utilização injustificada e 

exposição do paciente a riscos desnecessários. A estruturação e o 

dimensionamento da rede assistencial devem obedecer a regramentos que 

representem um equilíbrio entre a necessidade efetiva de assistência 

(demanda) e a rede disponível (oferta). Neste sentido, a análise epidemiológica 

e o georreferenciamento da população a ser atendida devem ser os critérios 

norteadores deste processo. O Ministério da Saúde publicou em 2015 a 

Portaria 1.631 que especifica as reais necessidades da composição e oferta de 

serviços a cada 100.000 pessoas. Tais parêmetros buscam o equilíbrio entre a 

oferta e demanda para, de um lado evitar a desassistência e por outro o 

excesso de oferta que está associado a intervenções desnecessárias como 

demonstrado pela Lei de Roemer. Assim, os gestores devem organizar a 

assistência tendo como foco a qualidade e segurança dos serviços de saúde. 
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