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Mensagem principal da apresentação
• Em Economia da Saúde, e em Pesquisa

Operacional, existem critérios técnicos e
científicos, há muito tempo estabelecidos, para
gerenciar e avaliar filas em saúde.

• Ex: O Handbook of Health Economics tem um
capítulo inteiro sobre o assunto: Waiting Lists and
Medical Care. Autores: John G. Cullis; Philip R.
Jones; e Carol Propper. Editora: North
Holand/Elsevier, 2000. Pág: 1201-1249.

• O foco da apresentação serão as UTIs, que são o
fator hospitalar mais crítico e citado de modo
mais enfático na proposta da fila única.



• PROBLEMA BÁSICO: a capacidade de atendimento
no Sistema Único de Saúde - SUS é menor do que
as necessidades de internações em leitos
ambulatoriais, e em Unidades de Tratamento
Intensivo – UTIs.

• SOLUÇÃO PROPOSTA por diversas instituições e
pesquisadores: adoção de uma fila única,
administrada pelo SUS, compreendendo todos os
leitos de hospitais públicos e privados. O acesso
dos pacientes aos leitos não dependerá da
eventual posse de planos de saúde, nem da renda
pessoal.

A pandemia de COVID-19 e o SUS



Panorama muito rudimentar da situação atual.

Supondo que restem disponíveis apenas 5% da capacidade
hospitalar de internação em UTIs (total de leitos SUS e fora
do SUS) ou seja, 1.695 leitos dos 33.905 leitos de UTIS :
1. Se o prazo médio de internação for 10 dias, as pessoas
vão esperar, em média, 6,5 dias por um leito de UTI.
2. Se o prazo médio de internação for 14 dias, a espera
média será de 17 dias.
3. Se o prazo médio de internação for 20 dias, a espera
média será de 74 dias.



Ocorreram 6.760 novos casos em 10/05/2020. Supondo que 1% deles (67 casos) usem 
os supostos restantes 5% dos 33.905 leitos de UTIS (1.695 leitos). 
Supondo prazo médio de internação= 10 dias.
Software QTS. Duas últimas linhas: 
Prazo médio de espera = 6.5 dias.
Prazo médio de tratamento= 16,5 dias ( 6,5 dias de espera + 10 dias de internação).



Ocorreram 6.760 novos casos em 10/05/2020. Supondo que 1% deles (67 casos) usem os 
supostos restantes 5% dos 33.905 leitos de UTIS (1.695 leitos). 
Supondo prazo médio de internação= 14 dias.
Software QTS. Duas últimas linhas: 
Prazo médio de espera = 17 dias.
Prazo médio de tratamento= 31 dias (17 dias de espera + 14 dias de internação).



Ocorreram 6.760 novos casos em 10/05/2020. Supondo que 1% deles (67 casos) 
usem os supostos restantes 5% dos 33.905 leitos de UTIS (1.695 leitos).
Supondo prazo médio de internação= 20 dias.
Software QTS. Duas últimas linhas: 
Prazo médio de espera = 74 dias.
Prazo médio de tratamento= 94 dias ( 74 dias de espera + 20 dias de internação).



• Notem que, quando prazo dobra de 10 dias para
20 dias a espera passa de 6,5 dias para 74 dias. O
mundo das filas não é linear.

• Um resultado simétrico ocorreria se dobrarmos a
quantidade de leitos. Os prazos de espera cairiam
para menos da metade.



Causas microeconômicas
• Demanda maior do que e a oferta, quando o sistema

de preços não é o mecanismo determinante da
produção e do consumo dos bens e produtos em
saúde.

• Demanda e oferta de bens ou serviços são muito
imprevisíveis (aleatórias, ou incertos).

Breves considerações sobre as origens e 
as consequências da filas em saúde, no 

âmbito da Economia da Saúde.
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Causas macroeconômicas
• O excesso de demanda nas filas em saúde, que pode ser local ou

global; momentâneo, ou permanente; é determinado em quatro
níveis:
• No nível governamental, que decide o tamanho do orçamento

geral da saúde, as suas relações com o setor privado, o papel
do setor privado, e o nível de prioridade da saúde pública;

• No nível das autoridades individuais e das instituições
médicas, científicas, jurídicas e empresariais, que decidem os
benefícios e custos das internações e determinam as
respostas para as clássicas questões da economia: o que, de
que forma, para quem, e especialmente no caso das filas,
quando os procedimentos serão executados;

• No nível dos profissionais de saúde, que decidem quais são as
necessidades clínicas dos pacientes;

• No nível dos cidadãos, que elegem os governos, e que
decidem quanto estão dispostos a pagar para financiar o
sistema público, e quanto aceitam pagar ao setor privado,
determinando o valor social do tempo de espera nas filas.



Funcionamento das filas
• O tempo de espera nas filas tem funcionamento similar aos preços nos

mercados. Se a demanda (necessidades) é alta em relação à oferta
(capacidade de atendimento) , o tempo de espera é alto, vice-versa.

• Se o tempo é importante, as pessoas podem não entrar em uma
determinada fila e buscar outras alternativas. Exemplo: se o
atendimento em um sistema público de saúde for demorado, as
pessoas podem preferir pagar por uma atendimento mais rápido no
setor privado, observando alguma relação custo/benefício.

• O atendimento imediato pode ser problemático: pode custar muito
caro, ou ser inconveniente no caso de tratamentos não urgentes
(eletivos).

• No caso de emergências o valor do tempo de espera é infinito: pode
custar a vida.

• No caso emergências a demanda pode até ser incerta (será mesmo?)
mas a capacidade de atendimento foi determinada, antecipadamente,
pela sociedade.



• O problema não é tanto o tamanho das filas (quantidade
de pessoas), mas o tempo de espera.

• Entretanto, a fila grande gera problema administrativos
(necessidade de cadastros, heterogeneidade de pacientes,
necessidade de controle, fraudes etc) .

• Com imprevisibilidade sobre quando e quantos pacientes
vão chegar no serviço de saúde e quando eles vão sair, as
filas podem surgir mesmo se a taxa média de atendimento
(oferta) é maior do que a taxa média de chegada
(demanda). Os picos (surtos) na demanda podem causar
filas em um momento específico.

Considerações gerais sobre filas em saúde



• O instante de tempo (período do dia; dia da semana; mês),
ou a estratificação do serviço (médico; exame; tipo de
tratamento; especialidade) são importantes no estudo das
filas. Exemplo: pacientes não recebem altas domingos à
noite (nem nas primeiras horas da manhã), porque há
poucos médicos nos hospitais. Ocorrem muitos acidentes e
outros problemas nos finais de semana. Então, nas
segundas-feiras, pela manhã, há filas nos hospitais.

• Os fluxos de pacientes dentro das unidades é complexo.
Pessoas podem ficar na UTI porque não há leitos
intermediários à jusante ou montante. Ou porque o
médico enfermeiros que vão providenciar a alta, ou
transferência, não estão disponíveis o tempo todo.

• O aumento na quantidade de leitos pode implicar no
aumento no tempo médio de internação, ao invés de
aumentar a quantidade de pacientes atendidos.



O Conselho Nacional de Saúde – CNS textualiza: “O SUS
em fevereiro de 2020 contava com um total de 14.876
leitos adultos de terapia intensiva no país; ...e de
acordo com o Cnes [Cadastro Nacional de
Estabelecimento de Saúde – destaque nosso], existiam
15.898 leitos de terapia intensiva destinados
unicamente a beneficiários de planos de saúde ou a
pacientes particulares, correspondendo mais (sic) da
metade do total de leitos adultos intensivos existentes
no país”. (CNS, 2020).

O contexto



Projeto de Lei 2176/20 da Câmara dos Deputados cria uma fila única para o
atendimento de pacientes com COVID-19 em estado grave em unidades
públicas ou privadas de terapia intensiva (UTIs).
Projeto de Lei 2333/20 da Câmara dos Deputados inclui militares,
filantrópicos e privados.
Outros PL: 1254/20; 1316/20; 2301/20;
Projeto de Lei 2324/20 do Senado Federal obriga os hospitais privados a
ceder leitos desocupados para tratamento dos pacientes de COVID-19.
§ 12. Todos os hospitais, independente de sua natureza jurídica, ficam

obrigados a informar, nos termos definidos pela Secretaria Estadual ou
Distrital de Saúde e pela Central Estadual ou Distrital de Regulação
Hospitalar, os seguintes dados, discriminando os leitos destinados a receber
pacientes com Síndrome Aguda Respiratória Grave ou com suspeita ou
diagnóstico por COVID-19:
I - total de leitos de Unidade de Terapia Intensiva, leitos em enfermaria e
leitos em apartamento, especificando, para cada tipo, o total de leitos
ocupados, livres ou bloqueados;
II - total ventiladores pulmonares, detalhando quantos estão em uso, livres
ou em manutenção.



O SUS deve atender toda a população brasileira,
enquanto os planos de saúde atendem apenas
aproximadamente 25% da população.

As quantidades de leitos de UTIs no SUS e nos planos
de saúde são próximas.
Então, há, em princípio, uma diferença de
disponibilidade de leitos de UTI per capita entre o SUS
e a saúde suplementar (planos e seguros de saúde).
Também existe grandes disparidades entre as regiões e
entre os estados e municípios, em desfavor das regiões
Norte, Nordeste, e Centro Oeste.

O contexto



O contexto

• A fila única: o governo prefere pagar pelo serviço
no setor privado, do que esperar o atendimento
no setor público lotado, em uma situação
emergencial, em que a espera elevada implica
grande risco de óbito, e grandes sofrimentos.



O contexto
• Algumas questões relevantes para entender o

impasse atual:
• Qual o tamanho, a qualidade, e a distribuição, da

capacidade ociosa nos hospitais fora do SUS?

• Como saber, se não há um inventário publicamente
auditado?

• Tal inventário deveria existir? Se deveria existir, por
que não existe?

• O modelo atual de assistência à saúde no Brasil é capaz
de responder bem à pandemias?

• Vamos, nas próximas lâminas, tentar esclarecer um
pouco mais a primeira questão. As demais não
caberiam nesta apresentação.



O contexto

• Problema geral nos SUS: poucos dados confiáveis e não
atualizados, no nível dos prestadores de serviços,
instituições e pacientes. Qualquer modelo de gestão a ser
implementado vai esbarrar na falta de microdados. É
muito difícil fazer pesquisas com qualidade semelhante ao
que vemos no exterior.

• O problema boa gestão da filas é amplificado por essa
grave falha estrutural.

• Os doentes não deitam nos municípios, estados ou regiões.
Elas deitam nos leitos hospitalares. Se não há informações
sobre pessoas, nem sobre leitos, nem sobre equipamentos
e os recursos humanos no nível de hospitais, clinicas e
enfermarias ou UTIs, a pesquisa aplicada de qualidade é
muito dificultada.



Leitos de UTI adultos no Brasil: 34.905
Leitos de UTI no SUS: 18.151
População brasileira: 211.497.787
Leitos locados (alugados) pelo SUS: 530 

Leitos habilitados (autorizados 
excepcionalmente) pelo SUS: 3.352

Leitos de UTI fora do SUS: 16.754 
Beneficiários de planos: 47.107.809

Beneficiários de planos (hospitalar e

ambulatorial): 41.416.767
Fonte:https://covid-insumos.saude.gov.br/paineis/insumos/painel_leitos.php e Agência

Nacional de Saúde Suplementar - ANS (09/05/2020).

Alguns dados oficiais

https://covid-insumos.saude.gov.br/paineis/insumos/painel_leitos.php


A fila única e os recursos intensivistas do SUS 
• Vamos estudar a distribuição de leitos de UTI;

médicos intensivistas, enfermeiros intensivistas de
nível superior; e técnicos de enfermagem
intensivistas.

• Vamos considerar três populações relevantes:

• 1. a população brasileira (A)= 211.497.787
habitantes.

• 2. a população beneficiária de planos de saúde
(ambulatorial e hospitalar) (B)= 41.416.767
habitantes.

• 3. a população brasileira que não é beneficiária de
planos ou seguros de saúde (A-B)= 170.081.020



• Se supomos que existem leitos vagos no setor
hospitalar privado, também podemos supor,
eventualmente, que o SUS somente atende, ou
principalmente atende, na pandemia, quem não
tem planos de saúde hospitalar, porque tem plano
de saúde já está atendido pelos hospitais dos
planos.

• Não faria muito sentido supor que há vagas nos
hospitais dos planos mas que pacientes dos planos
não foram atendidos. Obviamente, existem
diversos tipos de planos com diferentes
coberturas etc. É uma hipótese adicional.



Recursos humanos intensivistas SUS e não SUS
SUS NÃO SUS TOTAL

Médicos intensivistas (*) 2.436 732 3.168

Enfermeiros 
intensivistas (*)

2.372 451 2.823

Técnicos de enfermagem 
intensivistas (*)

2.235 790 3.025

Enfermeiros/Médicos 0,97 0,62 0,89

Técnicos/Enfermeiros 0,94 1,75 1,07

Técnicos/Médicos 0,92 1,08 0,95

Fonte: elaboração própria com dados do DATASUS/ CNES, capturados

em 11/05/2020.

(*) Quantidades de indivíduos e não de ocupações. Supomos que um

indivíduo não terá mais de uma ocupação na pandemia.



Disponibilidade de recursos per capita (x 100.000)

SUS NÃO 
SUS

(POPULAÇÃO NO SUS)-
(POPULAÇÃO COM 
PLANO DE SAÚDE)

FILA ÚNICA= 
SUS+NÃO SUS

LEITOS UTI/CAPITA 8,58 40,45 10,67 16,50

MÉDICOS UTI/CAPITA 1,15 5,88 1,43 1,50

ENFERMEIROS UTI/CAPITA 1,12 1,09 1,39 1,33

TÉCNICOS UTI /CAPITA 1,06 1,91 1,31 1,43

Fonte: elaboração própria com dados do DATASUS/ CNES, capturados

em 25/03/2020.



O setor Não SUS usa mais intensivamente

técnicos e menos intensivamente enfermeiros do

que o SUS.

A literatura aponta os Enfermeiros de Nível

Superior como insumo mais caro em UTIs, porque

a quantidade de profissionais exigida é grande.

Em média, recomenda-se um enfermeiro para

cada um ou, no máximo, dois pacientes de UTI,

dependendo da gravidade dos casos, e da

capacitação dos enfermeiros (além da integração

das equipes etc).

.

Comentários sobre a tabela anterior



Variação percentual da disponibilidade de recursos 
per capita com adoção da fila única

SUS
(VAR%)

NÃO SUS
(VAR%)

(POPULAÇÃO NO SUS)-
(POPULAÇÃO COM PLANO 
DE SAÚDE)
(VAR%)

LEITOS/CAPITA
+92,30 -59,20 +54,65

MÉDICOS/CAPITA
+30,05 -74,53 +4,58

ENFERMEIROS/CAPITA
+19,01 +22,58 -4,29

TÉCNICOS/CAPITA
+35,35 -25,02 +8,84

Fonte: elaboração própria com dados do DATASUS/ CNES, capturados

em 25/03/2020.



Comentários sobre a tabela anterior

• A fila única vai aumentar consideravelmente os recursos
per capita do SUS em geral, principalmente os leitos, que
vão aumentar em 92,3%.

• Entretanto, se considerarmos como população relevante
para o SUS apenas a população sem planos de saúde, a
expansão de recursos é menor, mas ainda expressiva.
Nesse caso, a disponibilidade de enfermeiros de nível
superior per capita vai diminuir, porque o setor Não SUS
usa menos enfermeiros per capita do que o SUS.

• A fila única vai reduzir quase todos os recurso per capita
do setor não SUS, com exceção dos enfermeiros de nível
superior per capita, que vai aumentar, porque há mais
enfermeiros per capita no SUS do que no setor Não SUS.



Alguns indicadores  das UTIs

• Todos os gráficos a seguir forma obtidos no site
Auditoria Analítica em Internações SUS - Audita
SUS: https://auditasus.com.br/.

• A seguir, vemos que as taxas de ocupação nas
UTIS do SUS já eram bem maiores do que fora do
SUS, mesmo antes da pandemia.

https://auditasus.com.br/


Alguns indicadores  das UTIs

• O prazo médio de internação em UTIs é menor do
que nas internações comuns, conforme vemos a
seguir. Mas, aparentemente, esse prazo aumentou
na pandemia, pois há relatos de que as
internações em UTIs ultrapassam 14 dias.

• Como as taxas de ocupação estão próximas do
limite superior de 100%, a rotatividade dos leitos
está baixa.









Alguns indicadores  das UTIs

• Abaixo vemos que, aparentemente, os valores das
diárias pagos (R$ 1.600,00) pelo SUS nos leitos
habilitados pela Portaria 568 de 26/03/2020,
cobre boa parte dos custos de UTI (se
consideramos os custos do SUS como uma boa
referência). Alguns estados e municípios estariam
oferecendo mais do que isso, além de adicionais
de ajuda de custo por tratamento etc.







Alguns indicadores  das UTIs

• A seguir, vemos que as taxas de mortalidade em
UTIs de pneumologia sanitária, mesmo antes da
pandemia, já era a mais alta entre todas nas UTIs
no SUS.

• Seria importante comparar com as taxas de
mortalidade na pandemia.





A PROPOSTA DE FILA ÚNICA

• No Manifesto Leitos para Todos + Vidas Iguais
(2020), o que está previsto seria: “O controle e
coordenação da utilização de todos os leitos
públicos e privados pelo SUS, mediante a
instauração de um sistema de regulação unificado
de leitos gerenciado pelas secretarias estaduais. O
acesso deve ter por base critérios clínicos e
epidemiológicos, sem discriminação pela
capacidade de pagamento individual.”



A PROPOSTA DE FILA ÚNICA
• A Nota Técnica GEPES/GPEDS (2020) propõe:
“Sistema Nacional de Vagas para Casos graves de
Coronavírus nos moldes do Sistema Nacional de
Transplantes... cabendo ao Ministério da Saúde a
normatização e regulamentação da fila única,
mediante articulação com órgãos estaduais,
municipais e prestadores de serviços, cabendo às
Secretarias Estaduais de Saúde a organização das
Centrais Estaduais Únicas de Vagas. Haveria,
assim, um cadastro único de pacientes, ordenado
por gravidade de casos que necessitem atenção
hospitalar, gerenciado por central reguladora
estadual com informações sobre todos os leitos
capazes de absorver a demanda”.



A PROPOSTA DE FILA ÚNICA

• Então, em termos muito simplificados, pela
proposta de fila única, poderíamos antever filas
únicas nos estados, com possibilidades de
remanejo de recursos, e até de pacientes entre
eles, nos moldes do Sistema Nacional de
Transplantes - SNT.



Um modelo de fila única parcial

• Vamos apresentar e avaliar o desempenho teórico
de uma fila única parcial (FUP) que contemple
apenas vagas excedentes nos hospitais que não
atendem ao SUS, na data de implementação da
fila (esse data é importante, como veremos
adiante).

• Não vamos mencionar pagamentos à vista (out of
pocket) mas isso em nada muda o modelo.

• A FUP origina uma situação menos abrangente (e
talvez menos efetiva) do que uma fila única geral
(FUG) que envolva todas as vagas hospitalares do
país.



Um modelo de fila única parcial

• Por ser menos abrangente, uma fila parcial talvez
seja mais facilmente aceita pelos atores “fora do
SUS” que não concordem com a fila única. A
eventual facilidade de aceitação não implica,
necessariamente, de maiores facilidades de
implementação.



Hipóteses da FUP

• Os pacientes dos planos de saúde somente
procurem o SUS se não conseguirem atendimento
nos hospitais fora do SUS.

• Os hospitais do SUS fiquem cheios com toda a
certeza.

• Antes de ocupar hospitais fora do SUS, toda a
demanda excessiva em todos os hospitais do SUS
seja atendida em hospitais do SUS próximos (no
mesmo município, ou no mesmo estado).



Hipóteses da FUP

• Somente a partir da observação de que todos os
hospitais do SUS nas proximidades atingiram a
taxa de ocupação de 100% (ou próximo disso), o
excesso de demanda seria dirigido ao setor
privado fora do SUS. Mas há complicações: à
medida que a doença se interiorizar, pode ser
muito custoso deslocar pacientes graves para os
grandes centros (via UTI aérea, por exemplo) dada
a carência de UTIs nas cidades menores. Pode ser
que contratar leitos privados fique mais barato,
dependendo da situação.



Hipóteses da FUP

• É possível agregar todo excesso de demanda
pública por atendimento em um único excesso de
demanda total do SUS.

• É possível sintetizar todo o excesso de oferta
privada fora do SUS em um único excesso de
oferta.

• A relação entre a oferta e a demanda por leitos,
para efeitos do modelo, será a observada no
momento de criação da fila.



Situações alternativas entre oferta e a demanda na FUP no 
momento de implementação da fila  

• Primeira situação:

• Há excesso de demanda no SUS.

• Mas há excesso de oferta no setor privado fora do
SUS capaz de absorver a demanda excessiva do
SUS, e todos os pacientes com planos de saúde
estão internados.

• Há excesso de demanda no SUS, mas não há
excesso de demanda total.

• Portanto, os pacientes excedentes do SUS são
internados nos leitos fora do SUS, e não haveria
necessidade de criação de fila alguma, mas apenas
de garantia de acesso.



Situações alternativas entre oferta e a demanda na FUP 
no momento de implementação da fila 

• Segunda situação:

• Há excesso de demanda no SUS.

• A capacidade dos hospitais fora do SUS é maior
do que a demanda dos pacientes com planos de
saúde, que já estão todos internados.

• Mas o excesso de capacidade fora do SUS não é
suficiente para absorver os pacientes excedentes
do SUS. Então, há excesso de demanda total.
Nesse caso, o hospital não poderá mais priorizar
pacientes com planos de saúde.



Situações alternativas entre oferta e a demanda na FUP 
no momento de implementação da fila 

• Segunda situação (continuação):

• A FUP é composta por pacientes com e sem planos
de saúde. O atendimento é por ordem de
chegada, ou por critério de gravidade.

• Agora, com a FUP, os pacientes serão internados
em leitos que surgirem, sejam esses leitos
pertencentes, ou não, ao SUS.



Situações alternativas entre oferta e a demanda na 
FUP no momento de implementação da fila 

• Segunda situação (continuação): 

• A fila aumenta as probabilidades de internação
dos pacientes sem planos de saúde. Mesmo se ele
for internado no SUS, o tempo de espera para ele
deve diminuir, pois as vagas disponíveis para os
pacientes do SUS aumentaram.

• A FUP diminui as chances de internação, e
aumenta os prazos de espera dos pacientes com
planos de saúde, em relação ao status quo.



Situações alternativas entre oferta e a demanda na FUP 
no momento de implementação da fila 

• Terceira situação:

• Todos os hospitais do SUS e fora do SUS estão
cheios. Há excesso de demanda total.

• A FUP é composta de pacientes com e sem direito
ao atendimento nos hospitais fora do SUS.

• O atendimento é por ordem de chegada, ou por
critério de gravidade, a despeito de o paciente
ter, ou não ter, plano de saúde.



Situações alternativas entre oferta e a demanda na FUP 
no momento de implementação da fila 

• Terceira situação:

• Novamente, a fila aumenta as probabilidades de
internação e reduz os tempos de espera dos
pacientes sem planos de saúde.

• Mesmo se ele for internado no SUS, o tempo de
espera deve diminuir, pois as vagas disponíveis
para os pacientes do SUS aumentaram.

• A FUP diminui as chances de internação, e os
prazos de espera dos pacientes com planos de
saúde, em relação ao status quo.



Resumo da FUP

• Teoricamente, a fila única parcial (FUP) aumenta
sempre as chances de internação dos pacientes
sem planos de saúde porque eles passam a ter
acesso a uma parcela das vagas dos hospitais fora
do SUS.

• As chances de internação seriam maiores se a FUP
tivesse sido implementada no início da pandemia,
quando os hospitais fora do SUS estavam “vazios”,
o que permitiria aos pacientes sem direito a esses
hospitais disputarem mais vagas.



Resumo da FUP
• Em termos práticos, ocorre um problema

incontornável: como, no momento, já há leitos
ocupados nos hospitais fora do SUS, a FUP
somente contemplará os leitos que estiverem
desocupados a partir do momento da sua
implementação. Ressalte-se que tal problema
também ocorreria com uma fila única geral (FUG).

• Esse problema pode não ser muito grave, se a
porcentagem de leitos ociosos ainda for grande
nos hospitais privados (o que já não parece ser o
caso, em muitas localidades).



Similaridades e diferenças entre a FUP e a FUG
• Com a adoção da FUG todos os pacientes terão as

mesmas chances em todos os hospitais. Então, os
pacientes com planos de saúde terão suas chances
de internação reduzidas em relação aos status
quo, e os pacientes sem planos de saúde terão
suas chances aumentadas.

• A diferença, sutil, entre a FUP e a FUG é que, se o
hospital fora do SUS for capaz de acomodar a
demanda excedente do SUS, na FUP ele poderá
escolher internar sempre os pacientes de planos
de saúde. No caso da FUG, a gestão da fila poderá
mandar os pacientes com plano para o SUS, e os
pacientes do SUS para o hospital fora do SUS.



Similaridades e diferenças entre a FUP e a FUG

• Se os pacientes não tiverem preferências em
relação ao hospital de sua internação; se os
hospitais não tiverem preferências em relação aos
pacientes que internam; e se os gestores do SUS
não tiverem preferências sobre a distribuição das
internações entre os hospitais, a diferença entre
os modelos da FUP e da FUG pode ser pequena,
em termos de bem-estar geral, se todos os
pacientes forem internados. Mas, por exemplo,
pode fazer diferença ser internado em um hospital
onde já se faz tratamento de uma doença crônica.



Similaridades e diferenças entre a FUP e a FUG

• Se o objetivo é promover equidade entre os
pacientes com e sem planos de saúde, a FUP, ou a
FUG, deveriam ser implementadas antes que os
hospitais fora do SUS fiquem cheios, se se supõe
que isso possa ocorrer.



Similaridades e diferenças entre a FUP e a FUG

• Há relatos de intenção, pelo setor privado fora do
SUS de ceder, mediante remuneração, suas vagas
ociosas (após o atendimento da clientela própria)
para o setor público. Nesse caso, o modelo estaria
um pouco mais próximo de uma fila única parcial,
mas com uma ressalva importante: a cessão de
leitos ao SUS, mediante pagamento, após
requisição ou acordo, é uma situação diferente da
disponibilização dos mesmos para uma fila única
totalmente gerida pelo SUS, onde não há
prioridade dada pela posse de planos de saúde.



Alguns aspectos operacionais favoráveis à adoção 
de fila única (FUP ou FUG).

• As questões de caráter equitativo, e de reduções
de desigualdades de acesso aos serviços
hospitalares estão bem assentadas na proposta de
adoção de fila única, relatadas nas seções
anteriores, e não há necessidade de replicá-las
aqui.



Alguns aspectos operacionais favoráveis à adoção 
de fila única (FUP ou FUG)

• A centralização das informações, e das decisões, permitiria
evitar que excessos de demanda em um hospital convivam
com excesso de oferta em outro hospital, realocando
recursos e pacientes.

• Ressalva 1: seriam necessárias a coleta; a padronização; a
análise; a difusão de dados e de informações; a tomada de
decisões; e a implementação rápida dessas decisões, pelo
menos nas UTIs, pois os pacientes em UTIs demandam
decisões rápidas.

• Ressalva 2: esse processo envolveria um conjunto enorme
e heterogêneo de pessoas e organizações, públicas e
privadas, que não foram previamente preparadas para
isso, com elevada tensão organizacional e pessoal.



Alguns aspectos operacionais favoráveis à adoção 
de fila única (FUP ou FUG)

• Ganhos de escala podem ser consideráveis na
adoção de fila única, com gestão única, devido aos
retornos crescentes de escala gerados pela
diluição dos elevados custos fixos presentes em
hospitais, que são instituições com pesados
investimentos em equipamentos e instalações.

• Um resultado clássico em modelos de Teoria das
Filas, é que grandes hospitais lidam melhor com as
incertezas da oferta e da demanda, do que os
pequenos. O tempo de espera exibe respostas não
lineares aos aumentos e reduções de oferta e
demanda.



Alguns aspectos operacionais favoráveis à adoção 
de fila única (FUP ou FUG)

• Retornos financeiros: como os hospitais, por
precaução, restringiram as cirurgias eletivas, os
novos pacientes incorporados na fila única até
poderiam ser uma fonte alternativa de receita
para os hospitais, se os preços pagos pelo SUS
forem atrativos. O risco de os leitos ficarem vazios
diminuiria com o atendimento dos pacientes
excedentes do SUS.



Alguns aspectos operacionais favoráveis à adoção 
de fila única (FUP ou FUG)

• As compras de insumos e serviços pelos hospitais,
se forem eventualmente centralizadas, permitirão
negociações de descontos, e por minimizarem a
concorrência predatória entre prefeituras,
estados, e hospitais públicos e privados, que tem
sido relatada na presente pandemia.

• Ressalva: a proposta da fila única não menciona
explicitamente concentração de compras. O
Sistema Nacional de Transplantes, citado na
proposta de fila única, também não contém
esquema de concentração de compras, e não
serve como paradigma nesse aspecto.



Alguns aspectos operacionais favoráveis à adoção 
de fila única (FUP ou FUG)

• Aplicação de Teoria das Filas (Queueing Theory): a
fila única, poderia gerar diversos parâmetros
interessantes, a partir do registro sistemático e
apropriado da taxa temporal de internações e de
altas, para hospitais; municípios; regiões de
saúde; estados; e para o conjunto do país. Uma
lista não exaustiva segue abaixo:



• a) tempos médios de espera por um leito;

• b) probabilidade de um dado paciente encontrar
um leito vazio;

• c) probabilidade de o tempo de espera por um
leito ser maior do que determinado prazo (por
exemplo, um dia);

• d) probabilidade de o tempo total de tratamento
ser maior do que determinado prazo (por
exemplo, 14 dias);

• e) relação entre as taxas de chegadas e de altas
dos pacientes e as taxas de ocupação dos leitos;



• f) sensibilidade (elasticidades) dos tempos de
espera (e do tempo de tratamento), às variações
nas quantidades dos leitos disponíveis; às
variações das taxas de chegada; e às variações das
taxas de saída. Por exemplo: como varia o tempo
de espera na fila se um (ou mais) leito é retirado,
ou adicionado, ao hospital.

• g) quantidade esperada de pacientes na fila;

• h) quantidade esperada de pacientes em
tratamento;

• i) relações entre eventuais critérios de priorização
(idade; comorbidades; ser ou não profissional de
saúde etc) e alguns dos parâmetros anteriores;



• j) relações entre alguns dos parâmetros anteriores
e as taxas de mortalidade nas filas; dentro dos
hospitais; e após as altas. Exemplo: como varia a
taxa de mortalidade na fila, ou no hospital,
quando um leito é retirado ou adicionado ao
hospital.



Alguns aspectos operacionais desfavoráveis à 
adoção de fila única (FUP ou FUG)

• A Constituição Federal de 1988 consagra, em seu
artigo 199, em seu caput que: “A assistência à
saúde é livre à iniciativa privada.

• Indivíduos que pagaram planos de saúde,
adquiriram direito de assistência diferenciada e
poderiam arguir, no Judiciário, a legalidade de o
Estado de colocar em risco esse direito. O artigo
196 da nossa Constituição Federal consta que:
“Saúde é direito de todos e dever do Estado”. O
próprio estado estaria, em tese, colocando esse
direito em risco, se o indivíduo entrar em uma fila
longa, com chances de morrer sem ser atendido.



Alguns aspectos operacionais desfavoráveis à 
adoção de fila única (FUP ou FUG)

• Para minimizar esse problema, a gestão das filas
poderia tentar alocar os pacientes com planos de
saúde nos hospitais dos planos o que, entretanto,
ocasionaria uma complicação operacional
considerável.



Alguns aspectos operacionais desfavoráveis à 
adoção de fila única (FUP ou FUG)

• O Sistema Nacional de Transplantes – SNT, foi
apontado como paradigma de gestão de fila única
no Brasil. O SNT trata com situações graves de
saúde, mas os pacientes postos em filas de
transplantes são, usualmente, pacientes crônicos,
que suportam esperar por meses, ou até anos
pelo atendimento. No caso da COVID-19, a vida ou
morte de muitos pacientes pode ser questão de
horas. Serão necessários investimentos
consideráveis para adaptar os aprendizados e
mecanismos do SNT ao combate ao coronavírus.



Alguns aspectos operacionais desfavoráveis à 
adoção de fila única (FUP ou FUG)

• As secretarias estaduais de saúde, que serão as
gestoras diretas da fila, de acordo com a proposta
vigente, funcionam com graus de sucesso bastante
heterogêneos na regulação de leitos estaduais.

• A quase completa inexistência de sistemas de
trocas de dados e de informações entre os setores
hospitalares privados fora do SUS, e as secretarias
estaduais de saúde.



Alguns aspectos operacionais desfavoráveis à 
adoção de fila única (FUP ou FUG)

• O desconhecimento, pelas secretarias estaduais
de saúde, das rotinas e processos produtivos
hospitalares privados e vice-versa (protocolos;
equipamentos; recursos humanos; estoques;
gargalos estruturais etc) não seriam facilitadores
da gestão pública.

• Diferentes graus de adesão, simpatia, e
colaboração à fila única, por parte de
proprietários, gestores e funcionários dos
hospitais privados.



Alguns aspectos operacionais desfavoráveis à 
adoção de fila única (FUP ou FUG)

• O bom funcionamento dos hospitais - ainda mais
em situação de superutilização - deve se apoiar no
custeio e em investimentos permanentes em
ajustes; manutenção; substituição; e recuperação
de equipamentos e instalações em geral.

• Esses custeios e investimentos são baseados em
contratos com fornecedores que, na presença da
excepcionalidade da situação durante a vigência
da fila única, podem não ter clareza de que eles
receberiam pagamentos em dia. Já há relatos de
atrasos de pagamentos de profissionais no Rio de
Janeiro.



Alguns aspectos operacionais desfavoráveis à 
adoção de fila única (FUP ou FUG)

• A folha de pagamento do pessoal. Em situação
normal, é garantida pelas receitas de prestação de
serviços proporcionais à utilização dos recursos
hospitalares. Com a fila única, uma parcela
desconhecida dessas receitas não se materializaria
nos moldes usuais (valores e prazos), pois uma
parte também desconhecida dos pacientes viria
do SUS. A lei 13979/2020 fala apenas em
"indenização justa" sem especificar como, e nem
por quem, tal indenização seria calculada. Podem
surgir problemas para pagar os funcionários.



Alguns aspectos operacionais desfavoráveis à 
adoção de fila única (FUP ou FUG)

• É preciso saber se os hospitais de fora do SUS
manterão exclusivamente o seu quadro de
pessoal, em qualquer hipótese, ou se eles teriam,
ou poderiam, incorporar profissionais extras do
SUS (ou de outras origens) aos seus quadros. Caso
haja necessidade de expansão dos serviços via
acréscimo de mão-de-obra, deve-se planejar como
seria feita – e por quem – as contratações
adicionais.

• Será imprescindível, e complexo, fiscalizar/
auditar a efetiva observância da fila, e os
faturamentos apresentados aos SUS, pelos
hospitais fora do SUS.



Alguns aspectos operacionais desfavoráveis à 
adoção de fila única (FUP ou FUG)

• Como um hospital poderia ter a sua clientela usual
convivendo com os pacientes do SUS, caberiam,
no regime de fila única, as tão pronunciadas
preocupações com a chamada “dupla porta de
entrada”. Essa dupla porta pode implicar em
acolhidas diferentes para pacientes com origens e
modelos de financiamento diferentes.



• O estudo da teoria das filas de espera baseia-se no uso
dos intervalos de tempo decorrido entre as chegadas dos
pacientes e da duração dos tratamentos recebidos.

• Utiliza-se, usualmente, uma distribuição exponencial (ou
outra mais adequada), destes intervalos de tempo e uma
medida do número de vezes que um evento ocorre em um
processo de Poisson.

• Modelo, conhecido “Markovian/Markovian/single model
(M/M/s model)” é o mais simples disponível na literatura.

Aplicações de Teoria das Filas na pandemia e no SUS



Ocorreram 6.760 novos casos em 10/05/2020. Supondo que 1% deles (67 casos) usem 
os supostos restantes 5% dos 33.905 leitos de UTIS (1.695 leitos). 
Supondo prazo médio de internação= 10 dias.
Software QTS. Duas últimas linhas: 
Prazo médio de espera = 6.5 dias.
Prazo médio de tratamento= 16,5 dias ( 6,5 dias de espera + 10 dias de internação).



Ocorreram 6.760 novos casos em 10/05/2020. Supondo que 1% deles (67 casos) usem os 
supostos restantes 5% dos 33.905 leitos de UTIS (1.695 leitos). 
Supondo prazo médio de internação= 14 dias.
Software QTS. Duas últimas linhas: 
Prazo médio de espera = 17 dias.
Prazo médio de tratamento= 31 dias (17 dias de espera + 14 dias de internação).



Ocorreram 6.760 novos casos em 10/05/2020. Supondo que 1% deles (67 casos) 
usem os supostos restantes 5% dos 33.905 leitos de UTIS (1.695 leitos).
Supondo prazo médio de internação= 20 dias.
Software QTS. Duas últimas linhas: 
Prazo médio de espera = 74 dias.
Prazo médio de tratamento= 94 dias ( 74 dias de espera + 20 dias de internação).



Supondo prazo médio de internação= 20 dias.
Software QTS. Duas últimas linhas: 
Tempo médio de espera = 74 dias.
Tempo médio de tratamento= 94 dias ( 74 dias de espera + 20 dias de internação).



Características das filas: SUS e regiões.

SUS Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

Internações 11.638.447 913.707 3.441.574 961.646 4.439.448 1.882.072

Pessoas/dia na 

fila
143.959 6.545 30.639 7.435 80.583 22.038

Pessoas/dia 

internadas
190.767 9.743 47.514 13.187 88.249 31.178

Leitos 441.591 24.604 119.682 36.630 186.968 73.707

Tempo médio de 

internação
6,0 3,9 5,0 5,0 7,3 6,0

Probabilidade de 

leito desocupado 56,80% 60,20% 60,50% 64,00% 52,50% 58,00%

Tempo médio de 

espera total  no 

SUS

10,526 6,494 8,264 7,813 13,889 10,309

Tempo médio 

esperado na fila 4,526 2,597 3,264 2,813 6,589 4,309

Elaboração: DIMAC-IPEA.



Características das filas: SUS, clínicas selecionadas e natureza dos hospitais.

SUS
Clínica 

Cirúrgica

Clínica 

Médica
Públicos Privados Universitários

Internações 11.638.447 2.941.421 3.973.757 4.100.306 6.739.868 798.273

Pessoas/dia na 

fila
143.959 22.296 46.639 69.088 31.459 9.334

Pessoas/dia 

internadas
190.767 34.712 59.432 64.523 49.595 15.420

Leitos 441.591 87.436 133.255 123.371 277.100 41.120

Prazo médio de 

internação
6,0 4,3 5,4 5,7 5,9 7,1

Probabilidade de 

leito desocupado
0,568 0,604 0,557 0,481 0,605 0,624

Prazo total de 

espera
10,526 7,092 9,709 11,905 9,804 11,364

Prazo de espera 

na fila
4,526 2,792 4,309 6,205 3,904 4,264

Elaboração: DIMAC-IPEA.



Resultados da aplicação do modelo aos dados dos 

transplantes no SUS
Variáveis de interesse sobre as filas de transplantes no SUS.

Órgão Nq (1) S (2) R q q Wq 

(anos)

Coração 234 143 142,394 -236,996 235,996 1,643

Córnea 22.871 3.683 3.682,84 -22.874,00 22.873,00 6,21

Fígado 5.367 609 608,887 -5.370,00 5.369,00 8,814

Pulmão 97 28 27,717 -99,99 98,99 3,5

Rim 30.047 2.719 2.718,91 -30.050,00 30.049,00 11,051

Rim/Pâncrea

s

364 139 138,62 -366,997 365,997 2,626

Pâncreas 187 36 35,81 -189,995 188,995 5,222

(1) pacientes na fila em abril de 2004. Fonte: SAS/MS.

(2) transplantes realizados em 2003. Fonte: SAS/MS.

Elaboração: DIMAC/IPEA.



Simulação: Expansão de 10% na oferta de transplantes

As filas de transplantes no SUS com aumento 

de 10% na taxa de serviços.

Órgão Nq 110%S R Wq (anos)

Coração 8,686 157,3 142,394 0,061

Córnea 7,366 4051,3 3.682,84 0,002

Fígado 9,133 669,9 608,887 0,015

Pulmão 8,093 30,8 27,717 0,292

Rim 8,157 2990,9 2.718,91 0,003

Rim/Pâncre

as

8,73 152,9 138,62 0,063

Pâncreas 8,559 39,6 35,81 0,239

Elaboração: DIMAC/IPEA.



Simulação: Expansão de 10% na demanda de 

transplantes

As filas de transplantes no SUS com aumento 

de 10% na demanda.

Órgão Nq S R Wq (anos)

Coração Infinito 143 156,633 Infinito

Córnea Infinito 3.683 4.051,12 Infinito

Fígado Infinito 609 669,776 Infinito

Pulmão Infinito 28 30,489 Infinito

Rim Infinito 2.719 2.990,80 Infinito

Rim/Pâncreas Infinito 139 152,482 Infinito

Pâncreas Infinito 36 39,391 Infinito

Elaboração: DIMAC/IPEA.



Simulação: expansão simultânea  de 10% na oferta e 

na demanda de transplantes. O tempo de espera 

diminui!

As filas de transplantes no SUS com aumento de

10% na demanda e aumento de 10% na oferta de serviços.

Órgão Nq S R Wq (anos)

Coração 233,853 157,3 156,633 1,493

Córnea 22.884,79 4051,3 4.051,12 5,649

Fígado 5.400,40 669,9 669,776 8,063

Pulmão 97,046 30,8 30,489 3,183

Rim 30.210,08 2990,9 2.990,80 10,1

Rim/Pâncreas 363,822 152,9 152,482 2,386

Pâncreas 187,462 39,6 39,391 4,759

Elaboração: DIMAC/IPEA.



Exemplo simplificado: Obstetrícia (2003).

SUS RS RJ

Internações (1) 2.630.922 123.924 187.957

Prazo médio (1) 2,4 2,3 3,0

Leitos (julho) (1) 64.356 3.975 4.403

R=Demanda (2) 0,112 0,085 0,117

S=Oferta (2) 0,417 0,435 0,333

U=Ocupação (2) 0,269 0,196 0,351

P0=P. vazio (2) 73,10% 80,35% 64,91%

W=Prazo total (2) 3,282 2,862 4,622

Ns=Pac. sistema (2) 0,368 0,244 0,541

Wq=Prazo na fila (2) 0,882 0,562 1,622

Nq=Pac. na fila (2) 0,099 0,048 0,190

(1) valores totais (DATASUS).

(2) valores por leito/dia.

Variáveis relacionadas com as questões de saúde 

pertinentes ao capítulo XV da CID-10 e observadas no 

Sistema Único de Saúde – SUS.



Fatores que afetam o tempo de espera nos 
municípios. Regressão: modelo com efeitos aleatórios 

dos estados. Numberof obs=5935

Wald chi2(21) =473.49

Prob >chi2=0.0000

Log restricted-likelihood =-44416372

Variáveis independentes Coef. Std. Err. z P>|z|

Número de nascimentos com baixo peso  

 (menor do que 2,500 kg) por total tipo de partos (municipal) 0,013614 0,002159 6,31 0,000 0,009383 0,017845

Número de cesarianas por total de tipo de partos (municipal) 0,011823 0,001109 10,66 0,000 0,009649 0,013997

Número de partos sem consultas de pré-natal 

por total de tipo de partos (municipal) 0,002887 0,001296 2,23 0,026 0,000346 0,005427

Número de partos com sete ou  mais

consultas de pré-natal por total de tipo de partos (municipal) -0,001435 0,000342 -4,20 0,000 -0,002104 -0,000765

Índice de Desenvolvimento Humano (municipal) 1,120478 0,205099 5,46 0,000 0,718491 1,522465

Taxa de fecundidade (municipal) 0,117073 0,016525 7,08 0,000 0,084684 0,149462

Coeficiente de importação de internações (municipal) 0,001831 0,000217 8,45 0,000 0,001406 0,002256

Número de enfermeiros por número de internações

(municipal) -0,000200 0,000063 -3,17 0,002 -0,000323 -0,000076

Modelo de efeitos fixos vs. Modelo clássico chi2(3) = 114.18         Prob > chi2 = 0.0000

Modelo de efeitos aleatórios do tempo vs. Modelo clássico chi2(24) = 121.19        Prob > chi2 = 0.0000

Modelo de efeitos aleatórios do tempo vs. Modelo de efeitos fixos. chi2(21) = 7.01          Prob > chi2 = 0.9981

Modelo de efeitos aleatórios da UF vs. Modelo clássico chi2(24) = 171.36        Prob > chi2 = 0.0000

Modelo de efeitos aleatórios da UF vs. Modelo de efeitos fixos chi2(21) = 57.18         Prob > chi2 = 0.0000

[95% Conf.Interval]



Recomendações finais

• Recomendamos esforços de coordenação do uso
da totalidade dos leitos hospitalares existentes no
Brasil, para melhor enfrentar a pandemia, seja a
fila única, parcial ou outra alternativa. Se nada for
feito os resultados poderão ser catastróficos.



Recomendações finais

• A recomendação adicional é que, se uma dessas
alternativas (FUG ou FUP) vier mesmo a ser
implementada, que seja o mais rapidamente
possível, em consonância com a velocidade de
preenchimento dos leitos fora do SUS, guardadas
as necessidades não triviais de preparação.

• Depois que os hospitais fora dos SUS lotarem (se
isso vier a ocorrer), os pacientes sem planos de
saúde somente disputarão as vagas residuais que
surgirem, ou restarem, após atendimento da
clientela privada original desses hospitais.



• Negociação entre as partes envolvidas na eventual
criação, gestão e fiscalização das filas (Ministério
da Saúde; Secretarias Estaduais de Saúde;
Secretarias Municipais de Saúde; associações
representativas de planos de saúde e de hospitais
privados fora do SUS; Conselho Nacional de Saúde
– CNS; Conselho Nacional de Secretários de Saúde
– CONASS; Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde – CONASEMS; Comissões
Intergestores Bipartites; Comissão Intergestores
Tripartite; Ministérios Públicos; Defensorias
Públicas; e outras instituições de interesse) dada a
grande quantidade de elementos de barganha que
podem não ser consensuais.



• Citamos aqui, entre outros elementos a negociar e
a ajustar: critérios clínicos; quantidades e
composição (distribuição entre hospitais) das
internações; prazos de pagamentos; valores a
pagar; gestão de recursos humanos. Certamente,
os atores diretamente envolvidos poderão arrolar
elementos adicionais.

• O SUS é um sistema de saúde. Os planos de saúde
são parte de um mercado. Juntos, sem cooperação
ou governança conjunta, eles formam uma
anarquia. O preço da anarquia será elevado, na
presente pandemia.



•CUIDEM-SE! 

•MANTENHAM O ISOLAMENTO!

•MUITO OBRIGADO!


