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RESUMO 

 

Filas de espera constituem um problema crônico nos países que optaram por sistemas 

universais. Entretanto, no Brasil há poucos estudos sobre filas de espera nos serviços de saúde. 

Este é um estudo de caso que pretende contribuir acrescentando métrica nessa discussão e 

fundamentando-a em torno da viabilidade econômico-financeira das decisões em saúde e da 

regulação, de modo mais amplo. Partindo do contexto de um hospital municipal da zona sul da 

cidade de São Paulo, analisamos dois cenários diferentes, a demanda proveniente da atenção 

básica para consulta com especialista, que nem sempre termina na indicação de cirurgia, e as 

filas de espera internas ao hospital para cirurgia ginecológica, de pacientes já avaliadas e com 

cirurgia indicada, aguardando seu agendamento. Da análise desses dados, traçamos um novo 

modelo de gerenciamento da fila de espera para cirurgia ginecológica eletiva nesse hospital. 

Nossa proposta não tem o objetivo de atingir espera zero. Tampouco é fundamentada em 

estratégia única. Nossa principal conclusão é que a estratégia mais eficiente para o 

gerenciamento das filas de espera envolve o fortalecimento das ações de integração com a rede 

de atenção. No Sistema Único de Saúde, o olhar de linha de cuidado, pode viabilizar 

efetivamente a entrega de maior valor na assistência prestada e pode ser feita através de 

iniciativas locais.  

 

Palavras-chave: Lista de Espera; Procedimentos Cirúrgicos Eletivos; Procedimentos 

Cirúrgicos em Ginecologia; Acesso aos Serviços de Saúde; Controle de Acesso; Cobertura 

Universal de Saúde; Sistema Único de Saúde. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Waiting lists are a chronic problem in countries that opted for universal health systems. 

However, there are few studies on waiting lists in health services in Brazil. This case study aims 

to contribute by adding metrics to this discussion and grounding it around the economic-

financial viability of health care decisions and access regulation in a broader way. Starting from 

the context of a municipal hospital in the south of the city of São Paulo, we analyzed two 

different scenarios: the demand for primary care for consultation with a specialist, which does 

not always end with the recommendation of surgery, and inpatient waiting lists, which have 

patients that were already evaluated and are waiting for the surgery. From this data analysis, 

we draw a new management model of gynaecologic elective surgery waiting list in this hospital. 

Our proposal does not aim to achieve zero wait, nor is it based on a single strategy. Our main 

conclusion is that the most efficient strategy for the waiting lists management involves the 

strengthening of health care networks’ integration actions. In the Unified Health System it can 

effectively enable the delivery of greater value in the assistance provided and can be done 

through local initiatives. 

 

Keywords: Waiting List; Elective Surgical Procedures; Gynaecologic Surgical Procedures; 

Health Services Accessibility; Gate Keeping; Universal Health Coverage; Unified Health 

System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este é um trabalho de gestão que nasceu na assistência, na ponta da operação de uma 

organização de saúde que é, sozinha, responsável pelo atendimento de baixa e média 

complexidade em ginecologia de uma região periférica da cidade de São Paulo com 

aproximadamente 700 mil habitantes.  

 

A oportunidade de atender e operar as pacientes do ambulatório de cirurgia ginecológica do 

Hospital Municipal Dr. Moysés Deustch – M’Boi Mirim veio junto com o desafio de trabalhar 

com uma fila de espera crescente dentro de uma estrutura com recursos limitados que drena 

toda a carência da região de que somos referência. Desse desafio, partiu o objetivo de construir 

um modelo de gerenciamento para a fila de espera para cirurgia ginecológica do hospital. 

 

Como para gerenciar é preciso medir, desse objetivo geral desdobraram-se os objetivos 

específicos de (1) descrever o processo de formação da fila de espera para cirurgia ginecológica, 

sua composição por tipo de procedimento e seu modo de gerenciamento atual; (2) descrever o 

perfil epidemiológico da demanda gerada pela atenção básica para consulta com o especialista 

em cirurgia ginecológica e identificar o índice de indicação cirúrgica por tipo de procedimento; 

e, por fim, (3) propor um novo modo de organização da fila de espera para cirurgia ginecológica 

baseado no uso racional de recursos. 

 

Durante a revisão da literatura, notamos que os artigos a esse respeito são predominantemente 

europeus, um reflexo do contexto do problema. Filas de espera constituem um problema crônico 

nos países que optaram por sistemas universais. Na ausência da barreira do preço, o custo do 

acesso passa a ser o tempo para obtê-lo.  

 

No Brasil há poucos estudos sobre filas de espera nos serviços de saúde, exceto por alguns 

levantamentos de serviços isolados, com pouca métrica, foco mais descritivo e propostas que 

orbitam quase que exclusivamente em torno do aumento da oferta. Pretendemos contribuir 

acrescentando métrica a essa discussão e fundamentando-a em torno da viabilidade econômico-

financeira das decisões em saúde e da regulação, de modo mais amplo. 
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Por esse motivo, começamos o trabalho com o referencial teórico, dividido de acordo com o 

padrão de abordagem dos artigos selecionados. Partimos das discussões mais amplas, sobre 

oferta, demanda, custo, racionamento e necessidade, que envolvem conceitos de teoria 

econômica, passando para as discussões sobre filas de espera nos sistemas de saúde, até 

chegarmos às estratégias já estudadas para o manejo dessas filas. Para contextualizar nosso 

cenário, descrevemos o histórico das ações que culminaram no problema a ser estudado, da 

organização do Sistema Único de Saúde, da reforma gerencial que resultou no surgimento das 

Organizações Sociais de Saúde, da fundação do Hospital do M’Boi Mirim e da instituição do 

Projeto Eletivas, que ampliou o escopo de cirurgias do hospital. Desde a abertura da oferta desse 

serviço para a rede, pudemos presenciar a formação da fila de espera para cirurgia ginecológica.  

 

Depois de analisarmos o referencial teórico e entendermos o contexto em que estamos inseridos, 

definimos o que estamos considerando como tempo de espera e levantamos dados, com 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, de dois cenários diferentes: da demanda 

proveniente da atenção básica para consulta com especialista, que nem sempre termina na 

indicação de cirurgia; e das filas de espera internas ao hospital para cirurgia ginecológica, de 

pacientes já avaliadas e com cirurgia indicada, aguardando seu agendamento.  

 

A partir da análise desses dados, traçamos um novo modelo de gerenciamento da fila de espera 

para cirurgia ginecológica eletiva no nosso hospital. Nossa proposta não tem o objetivo de 

atingir espera zero, que não acreditamos possível nem desejável, considerando o custo da 

prontidão da estrutura para procedimentos que não são de urgência ou emergência. Também 

não é fundamentada em estratégia única, pois percebemos que as filas para os diferentes tipos 

de procedimentos em ginecologia têm não apenas composições diferentes, mas dinâmicas 

diferentes. 

 

Acreditamos que é o fortalecimento das ações de integração com a rede de atenção que 

possibilita a melhor utilização dos recursos, a adequação do atendimento prestado e evita a 

sobreposição de condutas e solicitações médicas. Dessa maneira, sem a necessidade de grandes 

transformações das políticas públicas ou de maior financiamento, podemos imprimir melhores 

resultados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Oferta, demanda e necessidade  

 

As economias de mercado são movidas por duas forças, a da oferta e a da demanda. Quem 

determina a demanda são os compradores e quem determina a oferta são os vendedores, e o 

mercado é o grupo de compradores e vendedores de determinado bem ou serviço. E o que regula 

um mercado competitivo, ou seja, um mercado em que há tantos compradores e vendedores que 

sozinhos nenhum deles têm impacto sobre o preço de mercado, é o preço (MANKIW, 2015). 

 

Segundo a lei da oferta e da demanda, o preço de qualquer bem se ajusta de forma a trazer sua 

quantidade demandada e a sua quantidade ofertada ao equilíbrio (MANKIW, 2015). Entretanto, 

segundo Viana, Silva e Elias (2007), a saúde não pode ser estudada, do ponto de vista 

econômico, dentro desse campo estrito do pensamento formalista.  

 

O que as pessoas querem em termos de saúde não necessariamente está relacionado ao que os 

médicos acreditam que as pessoas precisam. E, quando necessidade e demanda não coincidem, 

é impossível que a oferta de serviços de saúde satisfaça ambas simultaneamente (MUSGROVE, 

2004). 

 

Os artigos estudados colocam as filas de espera sob a ótica da teoria econômica, da oferta e da 

demanda, nem sempre diferenciando demanda de necessidade, mas com importantes 

contribuições ao raciocínio que embasa este trabalho. 

 

Segundo Lindsay e Feigenbaum (1984), as filas podem ser explicadas por duas teorias 

econômicas. Podem ser consequência de uma variação estocástica do mercado em que o 

aumento da oferta e/ou o ajuste de preço são proibitivos para reconduzi-lo ao equilíbrio. E 

podem ter relação com uma variação não estocástica, quando o preço não corresponde ao nível 

de equilíbrio de mercado, seja por custos de transação, seja por restrições externas. 

 

Os autores examinam o segundo caso. Primeiro desenvolvem uma teoria econométrica para 

explicar as listas de espera, desde a decisão individual de entrar para uma. E depois testam a 
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teoria nos dados de uma das maiores filas do mundo ocidental, como descrito no artigo, a do 

National Health Service – NHS, o sistema público de saúde do Reino Unido. 

 

Na década de 80, a explicação oficial do NHS para as filas de espera é que haveria um atraso 

no atendimento da demanda que poderia ser corrigido com aumento da oferta de leitos, salas 

cirúrgicas, diminuição do tempo de permanência, cirurgias ambulatoriais (LINDSAY; 

FEIGENBAUM, 1984). E, hoje, muitas discussões no nosso país em torno das filas de espera 

em serviços de saúde ainda abordam enfaticamente a questão da falta. Faltariam leitos, faltariam 

médicos, faltariam elementos diversos para suprir adequadamente a demanda.  

 

Entretanto, embora esse raciocínio seja não apenas natural, mas legítimo, a pura expansão dos 

serviços não extingue filas, nem ao menos as reduz, como dados do próprio NHS podem 

demonstrar. Longas listas de espera e tempos de espera são características do NHS desde seu 

início, em 1948, e o número de pessoas esperando subiu de meio milhão a 1,2 milhão nos 

primeiros 25 anos de existência do sistema de saúde, a despeito do aumento na capacidade dos 

hospitais e no número de pessoas tratadas no mesmo período (HAMBLIN; HARRISON; 

SEAN, 19981 apud XAVIER, 2003; CULLIS; JONES; PROPPER, 20002 apud XAVIER, 

2003). 

 

Isso ocorre porque nos casos dos sistemas públicos de saúde, em que o preço do recurso que se 

almeja é muito baixo, ou zero, no momento do acesso, outro mecanismo de racionamento ocupa 

seu papel no ajuste dos desequilíbrios entre a demanda e a oferta: a espera (BLOOM; 

FENDRICK, 1987). 

 

Um indivíduo decide entrar para uma fila de espera quando o valor presente do bem que ele 

almeja no momento da entrega excede o custo de entrar para essa fila. O tempo de espera nessas 

filas funciona como o preço na teoria econômica clássica. Se o aumento do preço de um bem 

escasso é o que equilibra o mercado, equilibrando a oferta e a demanda, no caso das filas, é o 

aumento no tempo de espera para obter um bem escasso que exerce esse papel e torna o bem 

menos valioso (BLOOM; FENDRICK, 1987). 

                                                 
1 HAMBLIN, R.; HARRISON, A.; SEAN, B. Access to Elective Care: Why Waiting Lists Grow. London: King’s 

Fund Institute, 1998. 
2 CULLIS, J. G.; JONES, P. R.; PROPPER, C. Waiting Lists and Medical Treatment: Analysis and Policies. In: 

CULYER, A. J.; NEWHOUSE, J. P. (eds.). Handbook of Health Economics. Amsterdam: Elsevier Science, 2000. 
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Segundo os autores, a taxa de ingresso nas filas é elástica, dado que o tempo de espera altera o 

valor do bem em questão. Por isso, ela não é fixa e não corresponde necessariamente e apenas 

à demanda esperada – como a taxa de incidência de uma determinada doença na população – 

mas à disposição do indivíduo de aguardar pelo acesso ao recurso que deseja. E, aqui 

acrescento, à percepção desse indivíduo do seu grau de necessidade daquele recurso. 

 

Lindsay e Feingenbaum (1984), entretanto, reiteram que é a espera em tempo, não seu custo, 

que atua como mecanismo de equilíbrio do mercado, porque consideram que o custo dessa 

espera não aumenta quando a fila aumenta. As filas só não aumentariam indefinidamente, na 

ausência do custo da espera, porque o aumento no tempo esperado diminuiria a atratividade de 

entrar para a fila. O racionamento, portanto, se daria apenas pela influência do atraso da entrega 

na diminuição do valor do serviço a ser entregue. 

 

Essa premissa é criticada dois anos depois por Cullis e Jones (1986), que afirmam que não há 

custo monetário, mas há um custo para o indivíduo em redução da qualidade de vida, dias 

perdidos de trabalho, ansiedade no aguardo pelo tratamento.  

 

Os autores também criticam Lindsay e Feigenbaum por terem assumido que a curva da demanda 

era fixa, quando talvez ela possa se alterar com o tempo. Por definição, listas de espera são para 

condições em que se é possível esperar e, no momento da convocação desses pacientes, não se 

consegue contato com alguns, uma porcentagem já recebeu tratamento em outro lugar, uma 

parte não deseja mais receber o tratamento e, ainda, alguns são agendados e não comparecem 

por motivos diversos. 

 

Outro ponto que ressaltam é que a lista de espera ótima, justamente por tratar de condições 

eletivas, não deve ser igual a zero, porque isso implica que o sistema deveria estar de prontidão 

a qualquer momento, para atender a qualquer demanda, o que não apenas não é razoável, como 

não é viável. Também afirmam que é difícil dizer se uma fila de espera é grande ou pequena 

sem uma referência muito explícita a determinado benchmark. E que pode ser razoável que 

existam filas de espera e custos de espera, econômico-financeiros e/ou psicossociais, mesmo 

que os processos sejam considerados otimizados. 
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Quanto à dinâmica das filas de espera, Bloom e Fendrick (1987) afirmam que as estatísticas 

analisadas transversalmente para sua modelagem não medem com acurácia o tempo real de 

espera ou os efeitos da fila. Isso por causa da diferença entre os conceitos de demanda e 

necessidade. Algumas pessoas podem desistir de procurar tratamento médico antes mesmo de 

entrar em uma fila, apenas por saber da sua existência. E, por outro lado, os médicos, 

especialmente no caso de procedimentos com espera previsível, podem antecipar-se e colocar 

pacientes na fila, prevendo má resposta ao tratamento clínico ou a deterioração característica 

da história natural da doença. 

 

Os autores reconhecem que o principal problema do tempo de espera está relacionado à 

perspectiva do indivíduo e à perspectiva da sociedade. Uma espera mais longa, na perspectiva 

dos médicos, pode ser percebida como maneira mais fácil, mais equitativa e menos disruptiva 

de distribuir recursos limitados, especialmente no caso dos procedimentos eletivos. Por outro 

lado, essa espera afeta a saúde da pessoa de maneira global, sua morbidade, longevidade, 

capacidade para o trabalho, qualidade de vida.  

 

Propper (1990) afirma que há esse custo para o indivíduo que espera, também em contraponto 

a Lindsay e Feigenbaum, e propõe uma estimativa monetária para ele. Porém, conclui que, na 

maioria das vezes, o custo total da espera ainda é menor que o custo total das ações alternativas 

para o indivíduo que espera no sistema público. Por isso, ainda se opta por esperar.  

 

Analisando as políticas públicas em torno das filas de espera, Globerman (1991) reforça que 

uma questão importante, que afeta a dinâmica dos ajustes entre oferta e demanda para atingir 

um equilíbrio de mercado, é o fato de a oferta não ser responsiva nem ao preço, tampouco à 

demanda, considerando o curto prazo. Isso porque a capacidade de oferta é relativamente fixa 

por dados períodos e pode apenas ser ajustada através de decisões políticas, ao invés da decisão 

dos gestores de cada organização. 

 

O autor afirma ainda que, na área da saúde, a relação entre oferta e demanda é ambígua e que 

nem sempre é possível determinar se a oferta está respondendo a mudanças da demanda, ou se 

a demanda está respondendo a mudanças na oferta. Mas a complexidade dessa análise não se 

atém a isso. Outra preocupação é sobre aplicar interpretações convencionais e lineares sobre os 

efeitos do excesso de demanda. Os custos sociais para satisfazer esse excedente podem ser 
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maiores que os benefícios sociais de fazê-lo. Trata-se das implicações de manter serviços 

eletivos com zero espera, levantadas previamente por Cullis e Jones (1986). O custo da 

prontidão de toda uma estrutura é maior que o custo da espera.  

 

Entretanto, Globerman (1991) acredita que isso não contradiz o argumento de que a ausência 

da barreira de preço é a responsável pelo excesso de demanda e que há custos de curto prazo 

que essa espera determina que devem ser confrontados com qualquer economia no longo prazo. 

Ou seja, a observação de que satisfazer todo o excedente da demanda é ineficiente não se 

contrapõe às potenciais ineficiências desse tipo de racionamento, por tempo de espera definido 

pela capacidade escassa. 

 

Entre as ineficiências associadas ao racionamento não determinado pelo preço estariam: (1) o 

ocultamento das diferenças nas intensidades da demanda entre grupos de consumidores porque 

alguns consumidores precisam/desejam mais o produto do que outros, mas pode ser que quem 

precise ou deseje menos o adquira antes; (2) o ocultamento das condições de oferta e demanda 

aos participantes do mercado, que aumenta os custos de informação e transação e atrasam 

ajustes pelo comportamento dos consumidores; e (3) necessidade de regulação provoca 

aumento de serviços intermediários, ao invés de aumentar a quantidade do produto 

propriamente (GLOBERMAN, 1991). 

 

Por outro lado, um argumento a favor do racionamento não determinado pelo preço é a 

percepção de que é “justo” e que essa percepção generalizada, em última instância, contribui 

para uma sociedade mais coesa. O autor afirma que a equidade é um bem coletivo e que seus 

benefícios líquidos são maiores que as ineficiências identificadas. 

 

Existem algumas consequências do excesso de demanda, entre elas a substituição de serviços 

públicos por privados, quando disponíveis e para quem tem acesso; a existência de lobby formal 

e informal de gatekeepers ao sistema hospitalar, isto é, quem tem contatos conseguiria posições 

privilegiadas nas filas ou não enfrentariam a fila; e a contraindicação implícita ou explícita, por 

parte dos médicos, de tratamento para candidatos que, em outra situação, tratariam 

(GLOBERMAN, 1991). 
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Nessa análise, Globerman (1991) ainda questiona a acurácia das estatísticas oficiais sobre 

tempo de espera. Não apenas por mostrarem cortes transversais de um problema dinâmico, mas 

também por serem difíceis de interpretar. E também critica o fato de que os analistas deveriam 

primeiro identificar as causas que determinam a oferta e a demanda em cada caso, para depois 

desenhar políticas a partir dos dados dessas listas. 

 

É claro que o excesso da demanda tem custos sociais e que as estimativas da espera ajudam na 

compreensão da magnitude de ambos (do excedente e dos seus custos), mas não se sabe até que 

ponto o racionamento não determinado pelo preço é confiável como mecanismo de ajuste do 

mercado quando sinalizado pelas listas de espera. 

 

Siciliani, Stanciole e Jacobs (2009) acrescentam complexidade à discussão sobre os tempos de 

espera como mecanismo de racionamento na busca do equilíbrio entre oferta e demanda. Os 

autores argumentam que, para tempos de espera pequenos, um aumento marginal nessa espera 

pode diminuir o custo de cirurgias eletivas. Seria uma consequência de menor capacidade 

excedente (IVERSEN, 1993). Porém, pode haver um ponto a partir do qual maiores tempos de 

espera aumentariam os custos, devido aos custos de gerenciamento da própria fila de espera. A 

relação entre custos hospitalares e tempos de espera seria uma curva em “U” (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: W1 é o tempo de espera ótimo, que está relacionado ao menor custo hospitalar total. 

 

 

Figura 1 - Gráfico da relação dos custos hospitalares por tempo de espera 

Fonte: adaptado de Siciliani e Hurst (2004). 



20 

 

Inicialmente o aumento do tempo de espera reduz os custos hospitalares por reduzir a 

probabilidade de capacidade ociosa, mas, a partir de um determinado ponto, passa a aumentar 

tais custos por determinar repetição de exames que perdem a validade, tratamentos mais 

complexos no caso de deterioração no quadro clínico inicial do doente, e maior número de 

suspensões e abstenções (IVERSEN, 1993). 

 

Gravelle e Siciliani (2008) ainda afirmam que políticas de saúde tendem a refletir julgamentos 

de valores paternalistas, que implicam que os indivíduos consomem muito pouco, ou 

consomem demais os serviços de saúde. Isso se relaciona à crença de que a utilização de um 

serviço de saúde depende apenas da necessidade – aqui definida como a capacidade de um 

determinado indivíduo de beneficiar-se de determinado tratamento –, o que não se observa na 

prática.  

 

O equilíbrio entre necessidades, oferta e demanda nos diferentes sistemas de saúde está atrelado 

a condicionantes sociais, econômicos e políticos. Sua dinâmica e seu ajuste podem ocorrer de 

diferentes maneiras e dependem do conhecimento e do entendimento dos problemas de saúde 

da população, da maneira como o sistema de saúde opera e, principalmente, da relação dos 

componentes públicos e privados no financiamento desse sistema (ESCRIVÃO JR., 2016). 

 

2.2 A questão das filas nos sistemas de saúde 

 

Tempos de espera excessivos para procedimentos eletivos são considerados um dos principais 

problemas de políticas de saúde em alguns dos países-membros da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Por esse motivo, a OCDE desenvolveu 

um projeto para estudo desse fenômeno entre 2001 e 2003, que envolveu a coleta de dados dos 

países que reportavam grandes esperas; a comparação entre as políticas adotadas por esse grupo 

e as adotadas pelo grupo que não reporta espera para cirurgias não-urgentes; e a análise das 

causas de variação nesses tempos de espera (OECD, 2018). Desse projeto resultaram diversas 

publicações (SICILIANI; HURST, 2004; HURST; SICILIANI, 2005; SICILIANI; MORAN; 

BOROWITZ, 2014). 

 

Importante ressaltar que o projeto desenvolvido pela OCDE enfatiza os tempos de espera, em 

detrimento das listas de espera. Isso porque, apesar de serem dois conceitos relacionados, existe 
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uma diferença entre eles. Enquanto as listas de espera proveem um retrato do tamanho da espera 

em números de pessoas em determinado ponto do tempo, os tempos de espera nos informam o 

tempo necessário para tratar os pacientes que já estão na lista e os que ingressarão no futuro.  E 

o que importa para os pacientes é o tempo que deverão aguardar pelo procedimento, não a 

extensão da fila.  

 

Também, para análise desses dados, foi necessário definir onde começa e onde termina a espera, 

o que não foi simples. O início da espera, teoricamente, é o ponto no tempo em que um 

determinado paciente apresenta uma condição que se beneficiaria de tratamento cirúrgico, mas 

esse ponto é difícil de determinar. Nem sempre o paciente nota o aparecimento dessa condição 

de imediato, ou procura um médico assim que aparece, ou, ainda, nem sempre a condição é 

prontamente diagnosticada pelo médico (SICILIANI; MORAN; BOROWITZ, 2014). 

 

Um dado mais fácil e frequentemente utilizado para determinar esse início é a data em que o 

generalista encaminha o paciente para o cirurgião. Essa espera, da consulta na atenção básica à 

consulta com o especialista, é denominada pelos autores como “outpatient waiting time”, ou 

tempo de espera ambulatorial, em tradução livre. Entretanto, a consulta com especialista não 

significa o término da espera. 

 

Outro dado que pode ser utilizado é o tempo transcorrido entre a data em que o cirurgião indica 

o procedimento e a data da internação para cirurgia. Esse período é denominado pelos autores 

como “inpatient waiting time”, ou tempo de espera para internação, em tradução livre. E essa 

medida exclui os pacientes que entram na fila de espera e não recebem tratamento, seja porque 

desistem dele, mudam-se de região, ou falecem antes de recebê-lo.  

 

Na revisão da literatura realizada por Siciliani e Hurst (2003), encontrou-se pouca evidência 

sobre piora ou deterioração do estado de saúde dos pacientes para esperas entre três a seis meses. 

Os autores acreditam que isso se deve ao fato de que os cirurgiões são bons “triadores” e que 

sabem priorizar pacientes com piores condições de saúde antes de instabilizarem ou 

apresentarem piora do quadro (SICILIANI; HURST, 2004). Entretanto, esperas mais longas 

que seis meses podem ser problemáticas. Estudo realizado no Reino Unido observou que, da 

fila de espera para colocação de prótese de quadril, em que a mediana de espera era igual a um 

ano, a deterioração do quadro de saúde dos pacientes foi maior quanto maior a espera (KILI et 
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al., 2003). Outro estudo similar, com fila de espera para cirurgia de varizes, também no Reino 

Unido, encontrou deterioração considerável na condição dos pacientes durante a espera, cuja 

mediana era de 20 meses (SARIN et al., 1993). 

 

Ainda, outro ponto importante a ser considerado na análise dos tempos de espera nesse cenário 

é o fato de que os países têm propensões diferentes na conversão do excesso de demanda em 

tempos de espera. Isso se deve aos diferentes incentivos para formação de filas e os diferentes 

limites adotados como critério de inclusão na fila. Ou seja, o gerenciamento da demanda varia 

e isso é que determina as principais diferenças (SICILIANI; HURST, 2004). 

 

Entretanto, ainda existem poucos dados na literatura sobre tempos de espera e listas de espera 

que possam ser comparados entre os países. Algumas pesquisas internacionais foram realizadas 

através de questionários respondidos por pacientes, mas com amostras muito pequenas.  

 

Para o estudo da OCDE, os tempos de espera foram solicitados de fontes administrativas através 

de questionário que abordava 10 procedimentos eletivos e que foi aplicado a 12 países-membros 

que reportavam problemas com filas de espera: Austrália, Canadá, Dinamarca, Finlândia, 

Irlanda, Itália, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Espanha e Reino Unido. E foi definido como 

tempo de espera o transcorrido entre a data em que os pacientes foram adicionados à lista de 

espera até a data da internação para o procedimento. A principal razão dessa escolha, segundo 

Siciliani e Hurst (2004), foi o fato de esse ser o dado disponível na maior parte dos países 

estudados. Muitos países não tinham os dados do tempo de espera dos pacientes em lista, nem 

do tempo de espera total, desde o encaminhamento pelo generalista. 

 

Esse grupo de países ainda teve dados dos seus sistemas de saúde comparados com um grupo 

de países-membros da OCDE que, ao contrário deles, reporta pouca espera para procedimentos 

eletivos: Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Japão, Luxemburgo, Suíça e Estados Unidos.  

 

O estudo observou que os tempos de espera para procedimentos mais urgentes eram 

sistematicamente menores que os de espera para os menos urgentes, o que evidencia um sistema 

de priorização dos pacientes em lista de espera pelos cirurgiões (SICILIANI; HURST, 2004). 
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Também se observou que a média e a mediana dos tempos de espera foram sempre bastante 

diferentes, o que evidencia uma distorção nas distribuições dos tempos de espera, as 

distribuições não são homogêneas. 

 

E evidências coletadas através de dados existentes na Inglaterra, Dinamarca e Noruega sugerem 

que pelo menos um terço da espera total é ambulatorial, da data do encaminhamento feito pelo 

generalista à consulta com o especialista. 

 

Para análise das causas das variações nos tempos de espera entre os países estudados, Siciliani 

e Hurst (2004) consideram que o ideal seria considerar o número de cirurgiões, o número de 

leitos cirúrgicos, os gastos em cirurgia e as necessidades em cirurgia de cada país. Mas esses 

dados não estão disponíveis para uma comparação adequada. Por isso, utilizaram o total de 

médicos como parâmetro para o número de cirurgiões; os gastos totais em saúde e os gastos 

públicos em saúde como parâmetro para os gastos em cirurgia; a incidência da doença em 

questão na população como parâmetro de necessidade de cirurgia. E, como não havia dados 

disponíveis sobre a espera nos países que não têm problemas com tempos e listas de espera, 

para efeito de comparação considerou-se que a espera nesses países era igual a zero.  

 

Entre os principais resultados encontrados consta que os maiores gastos per capita estão 

associados a maiores taxas de cirurgia e, para uma dada demanda, menores tempos de espera. 

Além disso, países que não reportam tempos de espera, com exceção dos Estados Unidos, têm 

maior número de leitos para cuidados agudos disponíveis. E essa exceção pode ser explicada 

pelo fato de os americanos apresentarem maior volume de cirurgias ambulatoriais e menores 

taxas de permanência (SICILIANI; HURST, 2004). 

 

Também se observou que os países que não reportam tempos de espera têm maior número de 

médicos. Com exceção da Suécia e da Finlândia, que reportam grandes esperas. A explicação 

pode ser o fato de que embora tenham grande número de médicos, têm pequeno número de 

leitos disponíveis. Ou seja, a espera parece estar relacionada mais ao número de leitos 

disponíveis do que ao número de médicos (SICILIANI; HURST, 2004). Esses resultados 

podem ser agrupados em três grandes eixos, o da estrutura, o do financiamento e o do modelo 

assistencial. 
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No eixo da estrutura, analisaram produtividade, número de cirurgias realizadas por número de 

leitos disponíveis, e a diferença não foi significante entre os países. E uma limitação que 

Siciliani e Hurst (2004) reconhecem para essa comparação é a ausência de dados sobre cirurgias 

ambulatoriais, que não estavam disponíveis nos países que não reportam espera. 

 

Também foi difícil estabelecer uma relação entre tempo de espera e volume de procedimentos 

realizados. Isso porque tal volume depende de fatores da oferta, como número de médicos e de 

leitos disponíveis, mas também de fatores da demanda, como a necessidade. Ou seja, alguns 

países podem ter grande volume de procedimentos realizados e ainda assim ter tempos de espera 

grandes, simplesmente por terem uma demanda muito alta (SICILIANI; HURST, 2004). 

 

No eixo do financiamento, foram estudados o sistema de remuneração dos especialistas e o 

sistema de remuneração dos hospitais. Siciliani e Hurst (2004) concluíram que os países que 

não reportam espera são mais propensos a remunerar os especialistas de acordo com a atividade 

realizada, mas isso não é sempre uma verdade. Em 10 dos 12 países com espera estudados, os 

especialistas eram remunerados por salário mensal fixo. Entre eles, a Espanha remunerava por 

salário fixo, mas praticava um bônus por produtividade. Já a Austrália variava o modelo de 

remuneração por Estado e o Canadá utilizava o modelo fee-for-service, mas com tetos de 

volume de produção. 

 

Entre os países sem espera, também foram observados diferentes sistemas de remuneração. Em 

3 dos 8 países estudados, Japão, Alemanha e nos hospitais públicos da França, a remuneração 

era por salário fixo mensal. Já Bélgica, Luxemburgo, Estados Unidos e hospitais privados da 

França (que representam 30% do total) estavam no outro extremo, com sistema puramente fee-

for-service. Áustria e Suíça utilizavam um sistema combinado, em que a remuneração era por 

salário, mas com a possibilidade de pagamentos adicionais por atividade realizada (SICILIANI; 

HURST, 2004). 

 

Ou seja, o modelo de remuneração dos especialistas não parece ser o principal fator na formação 

de listas de espera. Mesmo quando o modelo fee-for-service estimula a produção, o número de 

leitos disponíveis contingencia a demanda. Siciliani e Hurst (2004) ainda ressaltam que as filas 

de espera são formadas por um conjunto de fatores e pode ser que ainda não estejamos 

considerando todos nas análises realizadas até a presente data. 
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Já quanto o sistema de remuneração dos hospitais, a hipótese era que hospitais pagos com 

orçamentos fixos tivessem menos incentivos para aumentar sua atividade e que aqueles pagos 

proporcionalmente às atividades realizadas talvez tivessem mais volume. Entretanto, na prática, 

os tipos de pagamento para os hospitais são bem complexos e diferem muito entre os países. 

Às vezes até mesmo dentro de um mesmo país, entre províncias, territórios, regiões, condados, 

como ocorre na Austrália, no Canadá, na Itália e Suécia. Portanto, não foi possível estabelecer 

uma comparação, podendo-se afirmar apenas que, nos países que não relataram espera, havia 

sistemas de remuneração hospitalar com menor grau de restrição a aumentos de volume na 

atividade realizada. 

 

No eixo do modelo assistencial, outro fator relacionado à formação de listas de espera são os 

critérios utilizados para adicionar um paciente à fila. Os países podem ter diferentes propensões 

a inserir um paciente em uma lista de espera, para um dado nível de atividade provisionada e 

para um dado nível de necessidade identificado na população atendida (SICILIANI; HURST, 

2004). 

 

Os autores ainda ressaltam a dificuldade de estabelecer comparações quanto à taxa de 

procedimentos cirúrgicos, por conta da variedade de metodologias utilizadas pelos diferentes 

hospitais, nos diferentes países, na coleção desse dado. 

 

Quanto à idade da população tratada e a incidência de doenças crônicas, não houve diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos. Esses dados foram analisados sob a hipótese de 

que a presença de filas poderia estar condicionada a populações mais velhas, ou mais doentes, 

o que não se confirmou (SICILIANI; HURST, 2004). 

 

Após a análise isolada de cada uma dessas variáveis, foi feita, então, uma análise por regressão 

multivariada, utilizando como variável dependente o tempo médio de espera em quatro modelos 

diferentes: (1) incluindo número de leitos e número de médicos, mas excluindo gastos em saúde, 

para evitar multicolinearidade; (2) o mesmo,  mas com o número de especialistas em vez de 

número de médicos; (3) incluindo gastos totais em saúde, mas excluindo número de leitos e 

número de médicos; e (4) o mesmo, mas com gastos públicos em saúde,  em vez de gastos 

totais. 
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Em resumo, do estudo proposto pela OCDE (SICILIANI; HURST, 2003; HURST; SICILIANI, 

2003), pode-se concluir que os países que não reportam tempos de espera gastam mais com 

saúde, têm maior capacidade (leitos e médicos) e implementam mais frequentemente modelos 

que remuneram especialistas e hospitais por produção. Quanto à demanda, os grupos de países 

não apresentaram diferenças marcantes em proporção de idosos, taxas de mortalidade e 

presença de sistemas de coparticipação. 

 

A análise multivariada sugere que, entre os países com espera, médicos, especialistas, leitos, 

gastos totais e gastos públicos em saúde estão associados negativamente a tempos de espera de 

maneira estatisticamente significante (SICILIANI; HURST, 2004). 

 

Siciliani e Hurst (2005), em artigo subsequente, analisaram as políticas adotadas para abordar 

a questão dos longos tempos de espera para cirurgias eletivas nos 12 países estudados. Para 

efeito da análise, as políticas foram divididas entre as relacionadas à demanda, à oferta e aos 

tempos de espera diretamente. 

 

Se o volume de cirurgias realizado no sistema público é considerado inadequado, os tempos de 

espera podem ser reduzidos através de ações direcionadas para a oferta, entre elas: o aporte 

extra de recursos ao setor público; a introdução de pagamento por pacote para hospitais 

públicos; a modificação no contrato dos especialistas atrelando-o à produtividade; o aumento 

de eficiência no gerenciamento das listas de espera; o financiamento de capacidade extra no 

setor público; a contratação do setor privado e/ou envio de pacientes para o exterior; ou, ainda, 

o aumento no poder de escolha do paciente do setor público. 

 

Quanto ao aporte extra de recursos ao setor público, segundo Siciliani e Hurst (2005), existem 

três maneiras de ser feito: (1) condicioná-lo aos tempos de espera e às listas de espera existentes 

nos hospitais (como na Inglaterra, a partir de 1986); (2) condicioná-lo ao aumento no volume 

de cirurgias (como na Suécia, entre 1987 e 1989, na Holanda, entre 1997 e 2000, e na Austrália, 

entre os acordos do Medicare, entre 1993 e 1998); ou, ainda, (3) condicioná-lo de acordo com 

o aumento no volume de cirurgias e com a redução dos tempos de espera (como na Espanha, 

entre 1996 e 2000, e em Victoria, na Austrália, em 1993). 
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Entretanto, como os tempos de espera e as listas de espera têm uma natureza dinâmica, um 

aumento temporário na oferta implicará efeito temporário nos tempos de espera. Na Inglaterra, 

o aporte extra de recursos foi introduzido junto com uma política de garantia de tempos 

máximos de espera. Entre 1989 e 1992, essa política proporcionou quedas acentuadas nos 

tempos de espera, porém pouco mudou depois desse período. Também foi registrado um 

pequeno aumento no volume de internações para cirurgias eletivas, apesar de aumento em 40% 

no volume de procedimentos registrado durante a década de 1990 (SICILIANI; HURST, 2005). 

 

Já quando se atrela o pagamento de hospitais públicos de acordo com a atividade realizada, a 

maior produtividade, que se pode traduzir por uso mais eficiente das salas cirúrgicas ou dos 

leitos, ou de ambos, é premiada com maior receita. 

 

Sobre a modificação do contrato com especialistas com a finalidade de aumentar sua 

produtividade, os autores citam duas abordagens diferentes. A primeira é relacionar a 

remuneração dos cirurgiões diretamente ao volume de sua atividade, ou à redução nos tempos 

de espera do serviço em que atuam. E a segunda é tentar limitar a atuação dos cirurgiões nas 

duas esferas, pública e privada, buscando a exclusividade com o empregador público. Isso 

porque, segundo alguns pesquisadores, cirurgiões que trabalham em duas práticas podem sentir-

se incentivados a manter filas de espera no setor público para aumentar seu nível de atendimento 

à demanda do setor privado (YATES, 19873; YATES, 19954, apud SICILIANI; HURST, 2005; 

IVERSEN, 1997; MORGA; XAVIER, 2001). E a manutenção de duas práticas, uma pública e 

uma privada, é comum em muitos países da OCDE, entre eles, Dinamarca, Inglaterra, Irlanda, 

Nova Zelândia, Noruega, Espanha, Suécia, Austrália, Finlândia e Itália (HURST; SICILIANI, 

2003)  

 

Já entre as medidas que visam ao aumento na eficiência do gerenciamento das filas de espera 

estão serviços de pré-admissão e admissão para otimizar o preparo dos pacientes para cirurgia; 

aumento do volume cirúrgico no sistema hospital-dia; otimização do agendamento cirúrgico e 

a gestão do mapa cirúrgico; orientação a pacientes e seus familiares sobre os procedimentos 

hospitalares; e informatização dos dados dos pacientes. Essas medidas aumentam a 

                                                 
3 YATES, J. Why are we waiting? Oxford: Oxford University Press, 1987. 
4 YATES, J. Private eye heart and hip. London: Churchill Living-stone, 1995. 
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produtividade, otimizando o uso da estrutura hospitalar existente e diminuindo cancelamentos 

e suspensões de cirurgias. 

 

Na Austrália, o National Demonstration Hospital Program, adotado entre 1995 e 1998, 

observou, em 18 meses de estudo de acompanhamento do projeto, ganhos gerais de eficiência 

em 61% dos hospitais envolvidos através de medidas como as citadas. 

 

Muitos países também adotaram o financiamento de capacidade extra no setor público, ou seja, 

aumento do número de médicos e de leitos. Nas décadas de 1980 e 1990, por conta das 

mudanças tecnológicas ocorridas na área da saúde, o número de médicos aumentou em todos 

os países do estudo, com exceção do Canadá e da Suécia. Inglaterra e Irlanda anunciaram no 

início dos anos 2000 um aumento no número de leitos. Tanto o aumento no número de médicos 

quanto o aumento no número de leitos estão associados negativamente aos tempos de espera 

(LINDSAY; FEIGENBAUM, 1984; MARTIN; SMITH, 1999; SICILIANI; HURST, 2003). 

 

Entretanto, o aumento da capacidade disponível no setor público nem sempre é possível no 

curto ou no médio prazo, porque envolve, entre outras medidas, a construção de novos hospitais. 

Uma alternativa mais rápida, então, é a contratação de serviços privados pelo poder público, 

como foi feito na Austrália, na Dinamarca, na Irlanda, na Inglaterra, na Nova Zelândia e na 

Espanha. Siciliani e Hurst (2005) ressaltam que essa medida poderia inclusive servir de impulso 

competitivo para os hospitais públicos, mas que uma desvantagem do modelo é que o setor 

privado competiria com o setor público pelo número limitado de médicos e enfermeiros, pelo 

menos no curto prazo.  

 

Uma alternativa nesse mesmo sentido é o envio de pacientes ao exterior, prática comum na 

Europa, identificada em alguns países estudados, entre eles Noruega, Dinamarca, Irlanda, 

Inglaterra e Holanda (SICILIANI; HURST, 2005). 

 

Por fim, no sentido de aumentar a oferta disponível, Siciliani e Hurst (2005) mencionam o 

aumento no poder de escolha dos pacientes do setor público. Em geral, nos sistemas universais, 

os pacientes têm pequena ou nenhuma escolha do serviço de saúde a que são referenciados, 

mas, à época do estudo, alguns países começavam a ampliar o poder de escolha dos pacientes, 

entre eles Inglaterra, Dinamarca, Noruega e Suécia. O racional dessa medida é aumentar a 
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equidade, isto é, os pacientes poderiam transitar de hospitais com maiores tempos de espera 

para hospitais com menores tempos de espera, levando a melhor distribuição, ou a uma 

distribuição mais justa, entre as regiões. Um pré-requisito importante para sua implantação é a 

divulgação oficial e transparente dos tempos de espera. 

 

Espera-se que essa medida também aumente a competitividade entre os provedores, que 

tenderiam a atuar em prol do aumento de eficiência nos serviços prestados. Exceto nos hospitais 

financiados por orçamento global fixo, que, mesmo o paciente tendo escolha, continuariam não 

tendo incentivos para aumentar sua produção e diminuir tempos de espera. Nesse caso, o efeito 

poderia ser inclusive reverso, com hospitais aumentando tempos de espera para estimular os 

pacientes a procurar outro serviço (SICILIANI; HURST, 2005). 

 

Por outro lado, se os tempos de espera são altos e a oferta já está no máximo do limite que o 

governo pretende ou pode financiar, as políticas públicas voltam-se para a contenção da 

demanda. Entre elas, estão: protocolos objetivos de priorização de pacientes da lista de espera 

para um dado nível de espera; aumento dos limiares clínicos que motivam a indicação de 

cirurgia e a colocação do paciente em lista de espera; e subsídio para seguro-saúde privado.  

 

Para Siciliani e Hurst (2005), os protocolos de priorização cabem quando os tempos de espera 

não podem ser diminuídos ou eliminados e seu objetivo é que ao menos essa espera inevitável 

seja de acordo com um critério mais equitativo. Diferentes critérios podem ser utilizados, sendo 

majoritariamente clínicos, como gravidade da condição de saúde, benefício esperado com o 

tratamento, necessidade, urgência relativa e taxa de deterioração do estado de saúde pela 

doença. E as ferramentas utilizadas podem ser mais ou menos formais. 

 

Sistemas menos formais utilizam dois a três níveis de classificação, como na Espanha que 

classifica os pacientes entre alta e baixa prioridade; ou na Suécia, que os classifica entre muito 

urgente, urgente e não urgente; ou, ainda, na Austrália e na Itália, que os classifica de acordo 

com o tempo em que devem ser admitidos: em 30 dias, em 90 dias, ou em 12 meses. 

 

Sistemas mais formais de priorização incluem escores de necessidade, desenhados para 

situações e procedimentos específicos. Por exemplo, a neozelandesa Nationally Consistent 

Clinical Assessment Strategy e os canadenses Cardiac Care Network de Ontário, Manitoba 
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Caratact Waiting List Project e Western Canada Waiting List Project (SICILIANI; HURST, 

2005). 

 

Sobre o aumento dos limiares clínicos para a indicação de cirurgia, Siciliani e Hurst (2005) se 

referem a protocolos clínicos que auxiliem a indicação de cirurgia de maneira mais sistemática, 

encorajando os cirurgiões a adicionar à lista de espera apenas os pacientes com alta necessidade.  

 

Em 1999 foi introduzido um sistema na Nova Zelândia em que os pacientes eram divididos em 

três categorias: um grupo determinado deveria ter cirurgia já agendada; outro grupo tinha 

certeza de tratamento em seis meses; e um terceiro grupo era submetido a cuidados 

supervisionados pelo generalista e teriam o caso revisto após a conduta inicial 

clínica/expectante. 

 

Para os autores, a vantagem dessa medida é que os recursos para sua implementação são 

pequenos. Porém, especialistas podem não concordar com a ideia de estar controlando a 

demanda, sentindo que estão ocultando a demanda excessiva, considerando que teoricamente 

mesmo aqueles com menor necessidade deveriam ter acesso aos serviços públicos. Além disso, 

os generalistas, que realizariam o cuidado supervisionado na atenção básica, podem sentir-se 

sobrecarregados.  

 

Por fim, Siciliani e Hurst (2005) citam, ainda, o subsídio de seguro-saúde privado como 

alternativa para controle da demanda no sistema público. Esse subsídio encorajaria a 

substituição do serviço público pelo privado e diminuiria a espera no sistema público. Essa é a 

ideia, porém sua execução e seus efeitos podem ser um pouco mais complexos. 

 

A substituição poderia ocorrer não apenas nos pontos em que o sistema público é fraco, como 

tempos de espera para procedimentos eletivos, mas também naquilo em que a qualidade 

percebida pelo paciente é maior, como hotelaria e possibilidade de escolha do médico e do 

hospital. Também se houver consequente redução dos tempos de espera no sistema público, a 

compra de seguros privados pode diminuir reflexamente, ou seja, a relação entre o subsídio 

para seguros privados e tempos de espera no sistema público não é linear. Ainda, dependendo 

dos valores que os pacientes deverão pagar em co-participação, poderão preferir aguardar na 

lista de espera do sistema público. E os hospitais privados não têm como expandir sua 
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capacidade no curto prazo para absorver essa demanda, ou seja, poderia-se estar apenas 

transferindo a fila de espera de um sistema para o outro (SICILIANI; HURST, 2005). 

 

Descritas as políticas que afetam o lado da oferta e as que afetam o lado da demanda, os autores 

mencionam por fim medidas direcionadas diretamente aos tempos de espera, como a garantia 

de tempos máximos e incentivos, financeiros ou não, para sua redução. 

 

A garantia de tempos máximos de espera pode ser incondicional, para todos os pacientes, como 

a adotada na Inglaterra e na Suécia (entre 1992 e 1996); ou condicional, quando está sujeita a 

casos específicos, como a adotada pela Noruega (entre 1990 e 2000), pela Nova Zelândia e pela 

Suécia (entre 1992 e 1996) – que determina que todos os pacientes mais graves deveriam ser 

tratados dentro de um limite definido do tempo em meses – ou a adotada pela Holanda, Itália e 

Dinamarca, que determina que uma porcentagem específica de pacientes deveria ser tratada 

dentro de um limite definido do tempo em meses (SICILIANI; HURST, 2005). 

 

Já os incentivos para a redução dos tempos de espera contrastam com políticas descritas 

anteriormente que se baseavam no aporte adicional de recursos para hospitais com maiores 

tempos e listas de espera, assumindo que onde há maior espera há maior necessidade. Segundo 

Siciliani e Hurst (2005), essa medida baseia-se na assunção de que onde há menor espera há 

maior eficiência e visa a recompensar hospitais e cirurgiões diretamente por obterem reduções 

nos tempos de espera. 

 

Mesmo apresentando as políticas adotadas nos países estudados de acordo com o elemento da 

equação a que se direcionam – a oferta, a demanda ou o tempo de espera diretamente –, é 

importante compreender que, na prática, as políticas são uma combinação de ações e que é 

difícil determinar o efeito de cada uma, isoladamente, sobre os tempos de espera (SICILIANI; 

HURST, 2005). 

 

Considerando as dificuldades encontradas nesse primeiro projeto executado pela OCDE, 

especialmente pela maneira como os tempos de espera eram medidos e utilizados pelos países 

estudados, ora para fins de benchmarking, ora para fins regulatórios, os autores identificaram 

as principais definições para tempos de espera e coletaram dados, de maneira que fossem 

passíveis de comparação, ao longo dos dez anos seguintes, para nove procedimentos cirúrgicos. 
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E, como resultado desse piloto, as variáveis estudadas foram incluídas no OECD Health Data 

Base em 2013 (SICILIANI; MORAN; BOROWITZ, 2014). 

 

Nesse estudo, os autores depararam-se com tempos de espera relativamente estáveis na maioria 

dos países e para a maior parte dos procedimentos, durante o período estudado. Além disso, 

obtiveram evidência de priorização entre os diferentes tratamentos e puderam notar que os 

tempos de espera não são sempre altamente correlacionados entre os procedimentos. 

 

Sobre a distribuição dos tempos de espera, foram observados diferentes graus de dispersão entre 

os países. Siciliani, Moran e Borowitz (2014) acreditam que isso possa ser resultado de um 

conjunto de fatores, entre eles as políticas de priorização, que reduzem os tempos de espera 

para pacientes mais graves e os aumentam para os menos graves; as variações na demanda, 

devido a diferentes composições etárias entre os países, ou dentro de um mesmo país; e as 

variações na oferta dentro de um mesmo país, entre os diferentes hospitais. 

 

Sobre as diferentes definições de tempos de espera, os autores acreditam que, no curto prazo, o 

ideal é focar no “inpatient waiting time”, aquele que transcorre entre a data da indicação da 

cirurgia pelo especialista até a da internação para cirurgia. Isso porque medir a espera antes da 

consulta com o especialista gera problemas técnicos. Por exemplo, quando o generalista 

encaminha o paciente para o cirurgião, nem ele, o médico, nem o paciente sabem se o resultado 

desse encaminhamento será apenas uma consulta com o especialista (que pode apenas contra-

referenciar o paciente de volta ao generalista com uma orientação ou uma opinião) ou se uma 

cirurgia será de fato indicada (e aí o paciente entrará para a lista de espera do procedimento 

indicado). 

 

Entretanto, no longo prazo parece ser desejável medir as duas esperas, a que abrange o tempo 

transcorrido do encaminhamento do generalista à consulta com o especialista e a que abrange 

o tempo transcorrido da indicação de cirurgia pelo especialista à internação para cirurgia, para 

capturar toda a jornada do paciente (SICILIANI; MORAN; BOROWITZ, 2014). O olhar sobre 

todo o processo pode prover melhor entendimento dos gargalos e direcionar de maneira mais 

assertiva políticas para integração da rede e para redução dos tempos de espera. 
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2.3 Estratégias para o gerenciamento das filas de espera 

 

O gerenciamento das filas de espera, da mesma forma que as políticas públicas já mencionadas, 

também se pode fundamentar em estratégias direcionadas para cada um dos lados da equação 

– demanda, oferta e utilização –, ou pode ser uma combinação delas (CONILL; 

GIOVANELLA; ALMEIDA, 2011). 

 

A maneira mais simples de pensar em redução de filas de espera está relacionada ao aumento 

da oferta, que pode ocorrer através do aumento no número de leitos disponíveis, do aumento 

do número de médicos especialistas ou da compra de serviços no setor privado. Segundo 

Siciliani e Hurst (2004), as menores esperas estão diretamente relacionadas a maior número de 

leitos e a maior número de médicos. Porém, relaciona-se também, e consequentemente, a 

maiores gastos em saúde, o que nem sempre é possível ou desejável. 

 

Outra maneira está relacionada à utilização e pode ser dividida em dois braços que se 

complementam: no aumento da produtividade e no aumento da eficiência no uso da capacidade 

instalada. O aumento da produtividade pode ocorrer através do financiamento de atividades 

extras e de remuneração por desempenho com bônus e sanções acoplados às metas. O aumento 

da eficiência no uso da capacidade instalada pode ocorrer através da unificação de listas de 

espera, do gerenciamento do fluxo do paciente e de melhorias no agendamento com comitês de 

gestão de filas. 

 

Já as possíveis intervenções na demanda podem ocorrer através da restrição de acesso por 

diretrizes (contingenciamento da demanda) ou por classificação de prioridade (ou priorização) 

(CONILL; GIOVANELLA; ALMEIDA, 2011). 

 

Segundo Kreindler (2010) e Willcox et al. (2007), uma das estratégias mais exitosas é a 

definição de tempos máximos de espera e garantias de atenção acompanhadas de fortes 

incentivos financeiros e não-financeiros. Entretanto, segundo revisão sistemática realizada pela 

Cochrane (VISVANATHAN, 2016), os estudos existentes são muito heterogêneos, o que 

impossibilita uma meta-análise, e a evidência atual disponível é muito pobre, não podendo 

suportar nenhuma conclusão sobre a efetividade das intervenções realizadas para redução dos 

tempos de espera. 
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Gutacker, Siciliani e Cookson (2016) afirmam que embora haja bastante interesse de diversos 

países e serviços em políticas de priorização, existe ainda pouca evidência do grau com que 

essa priorização afeta pacientes com uma mesma condição. Além disso, também não é evidente 

a extensão com que os pacientes são priorizados em uma fila de espera, a inclinação do 

gradiente de gravidade, se essa espera reduz de maneira linear ou não-linear com a gravidade e 

se a priorização difere entre hospitais com maiores e menores tempos de espera. Sem essas 

informações, não é possível afirmar até que ponto a priorização deve ser encorajada.  

 

Na Inglaterra não há uma política formal de priorização e é permitido que hospitais e médicos 

manejem a fila de espera como acharem melhor, dando margem a variação local nas políticas 

de admissão. No entanto, todos devem obedecer às metas de tempos máximos de espera que 

era, na época do estudo, de 18 semanas, contadas a partir do encaminhamento. Os hospitais que 

não cumprem essa meta são penalizados com uma multa no valor de 5% da sua receita. E, 

mesmo que a priorização possa ser considerada importante, a meta estabelecida leva em conta 

apenas as esperas individuais (GUTACKER; SICILIANI; COOKSON, 2016). 

 

Os autores conduziram uma análise no NHS inglês através de dados de tempos de espera e 

status pré-operatório auto-relatados por mais de 200 mil pacientes que seriam submetidos à 

cirurgia de colocação de prótese de joelho e quadril e observaram que, mesmo não havendo 

uma política formal de priorização, existe um gradiente de gravidade entre os pacientes, 

estatisticamente significante, embora modesto. 

 

Concluíram ainda que os pacientes mais velhos e os que deram entrada no hospital pela 

emergência no último ano tendiam a esperar menos; que a priorização parece ser linear; que 

não há diferença estatisticamente significante entre gêneros ou grupos sócio-econômicos; e que 

a priorização é mais pronunciada em hospitais com espera maior. Hospitais com espera menor 

apresentaram diferenças pouco perceptíveis entre os grupos (GUTACKER; SICILIANI; 

COOKSON, 2016). 

 

Oudhoff et al, em artigo publicado em 2007, observou que os pacientes percebem os sintomas 

de maneira mais grave que os médicos, ou os supervalorizam, e, como os formulários de 

priorização se baseiam principalmente na opinião dos médicos, isso pode ser uma fonte 

potencial de conflito. Por isso, conduziu uma análise dos critérios de prioridade de acordo com 
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o julgamento de pacientes, leigos não-pacientes, cirurgiões, médicos do trabalho e médicos 

generalistas. 

 

Os autores concluíram que os diferentes stakeholders fazem clara distinção de prioridade em 

relação a diferentes pacientes da fila de espera, o que suporta o uso da priorização no 

gerenciamento da fila. Além disso, em geral há grande nível de concordância entre os diferentes 

grupos sobre a importância de todos os aspectos quando avaliam prioridade. Entretanto, a 

opinião quanto aos determinantes de prioridade varia substancialmente entre os grupos e só um 

consenso sobre critérios de priorização pode garantir um cuidado com equidade e transparência 

(OUDHOFF et al., 2007). 

 

De fato, há um aumento na pressão para a implementação de sistema de racionamento de 

cirurgia mais equitativo e baseado nas necessidades do paciente, ao invés de um sistema 

baseado apenas em processos. O estabelecimento e a implementação de critérios para definir 

prioridade entre pacientes vêm sendo cada vez mais estudados e um dos argumentos para a 

introdução dessas ferramentas com critérios explícitos é a transparência, porque critérios 

arbitrários já são, provavelmente, utilizados na prática, de rotina, mas de maneira não rastreável 

(SOLANS-DOMÈNECH et al., 2013). 

 

Entretanto, Solans-Domènech et al. (2013) observaram que o desenvolvimento desses 

instrumentos, já adotados em alguns países, envolve um processo demorado e dispendioso e, 

por isso, apesar de não haver evidência conclusiva, pode-se esperar que o estabelecimento de 

critérios comuns para todos os tipos de procedimentos cirúrgicos pode simplificar o processo 

de implementação e permitir a comparabilidade entre os procedimentos. 

 

Para o desenvolvimento de uma ferramenta universal, homogênea e com critérios padronizados 

para todas as condições, os autores estudaram 47 ferramentas de priorização, a maioria delas 

concentrada no Canadá, Espanha, Nova Zelândia e Grã-Bretanha. A maior parte era de 

ferramentas específicas para procedimentos cirúrgicos (68,2%), sendo os mais frequentes 

cirurgia para catarata (36,7%); prótese de joelho e quadril (26,7%); e cirurgia cardíaca (23,3%). 

As 47 ferramentas somavam 168 critérios que se dividiam entre as dimensões clínica, social, 

funcional e de custos e gestão. Os critérios mais utilizados foram dor, capacidade para o 

trabalho, independência, probabilidade de melhora, taxa de progressão da doença ou risco de 
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complicações futuras, idade, comorbidades, limitações nas atividades diárias, tempo na lista, 

urgência, gravidade e capacidade de cuidar de dependentes. 

 

Os autores então formaram um grupo com 17 especialistas em diferentes áreas, identificaram 

as principais dimensões e critérios a serem utilizados e definiram uma ferramenta. Essa 

ferramenta focou em oito áreas de relevância: gravidade da doença; dor (ou outros sintomas 

principais); taxa de progressão da doença; dificuldade na realização das atividades diárias; 

probabilidade ou grau de melhora; independência; limitação no cuidado de dependentes (se for 

o caso); e limitações para trabalhar, estudar ou procurar emprego (SOLANS-DOMÈNECH et 

al., 2013). 

 

De acordo com a revisão da literatura realizada, concluíram que idade é um critério utilizado 

moderadamente, mas controverso. Na ferramenta que descreveram, esse não é um critério 

explícito, único, mas está incluído de certa maneira em benefício esperado, limitações das 

atividades diárias e limitações para trabalhar. 

 

Também, durante o processo de criação da ferramenta, houve uma discordância quanto ao 

tempo já transcorrido na fila, se deve ser um critério explícito ou não. Os autores concluíram 

que para uma resposta adequada é necessária ainda uma análise ética futura da questão. 

Entretanto, se o tempo já transcorrido na fila não for endereçado diretamente, como critério 

explícito na ferramenta, pode-se corresponder a ele implicitamente, através da implementação 

de tempos máximos de espera de acordo com critérios específicos de prioridade; do aumento 

do escore de acordo com a duração da espera; ou da reavaliação do escore de pacientes com 

escores inicialmente baixos, após longos períodos de espera (SOLANS-DOMÈNECH et al., 

2013). 

 

No mesmo trabalho publicado em 2013, Solans-Domènech et al. observaram ainda que, das 

ferramentas encontradas na literatura, a maioria era condição-específica. Quanto aos critérios, 

entre as ferramentas mais genéricas predominou a utilização de critérios mais subjetivos, como 

deterioração da condição de saúde ou condição social; enquanto nas mais específicas enfatizou-

se a intensidade dos sintomas. Entretanto, a semelhança entre a ferramenta proposta nesse 

estudo e ferramentas mais específicas, como as propostas pelo WCWL Project5 canadense, é 

                                                 
5 WCWL Project: Western Canada Waiting List Project 
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notória. Os 8 critérios propostos pelos autores estão entre os 12 critérios mais utilizados na 

maioria das ferramentas estudadas, o que sugere que a ferramenta universal proposta reflete 

razoavelmente o julgamento dos especialistas. 

 

E concluíram que há menos evidência relacionada a ferramentas com critérios mais gerais, em 

comparação àquelas com critérios mais específicos, mas a utilização de uma ferramenta 

universal possibilita generalizar e, assim, permite uma equidade horizontal (SOLANS-

DOMÈNECH et al., 2013). 

 

Como complemento às estratégias apresentadas pelos autores já relacionados, Conill, 

Giovanella e Almeida (2011) analisaram as filas de espera do Sistema Nacional de Saúde 

espanhol – Insalud por outro prisma. Segundo as autoras, o excesso de referências, que pode 

sugerir baixa resolubilidade da atenção básica, seria um dos problemas de utilização inadequada 

da atenção especializada e que culmina no aumento das filas de espera e em maior procura dos 

prontos-socorros. Dessa maneira, a melhoria da resolubilidade da atenção primária e a 

qualificação das referências seriam medidas necessárias para a redução das filas de espera.  

 

As autoras afirmam que: 

 

É interessante discutir a constatação de que, mesmo num sistema orientado pelos 

princípios da territorialização e da coordenação das ações há várias décadas, ainda 

é frágil a integração entre a APS6 e cuidados especializados, que funcionam como 

estruturas de gestão separadas, o que mostra as dificuldades para modificar culturas 

e interesses (CONILL; GIOVANELLA; ALMEIDA, 2011). 

 

Em Madri, uma medida adotada para atenuar esse problema foi o uso de tecnologia da 

informação, através da telemedicina, que ajudou a fornecer maior suporte ao profissional da 

atenção primária. O trabalho em rede, segundo as autoras, é propício para novas formas de 

interação entre os níveis de atenção e tem potencial de aumentar a resolubilidade da atenção 

primária e diminuir, consequentemente, as filas de espera (CONILL; GIOVANELLA; 

ALMEIDA, 2011). 

 

Para as autoras Conill, Giovanella e Almeida (2011), a solução da questão das filas não envolve 

apenas a ampliação da oferta e sugerem que uma abordagem abrangente do problema implica 

                                                 
6 APS: Atenção Primária em Saúde 
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deslocar o foco da discussão sobre o gerenciamento das filas de espera ou sobre a ampliação da 

oferta para a garantia do acesso oportuno. Afirmam ainda que é necessário, na realidade, 

melhorar o monitoramento da qualidade dos sistemas de saúde para trabalhar a utilização pouco 

eficiente dos serviços, porque esse seria o diferencial que sistemas com redes integradas de 

serviços e orientados pela atenção primária podem oferecer.  
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3 O CONTEXTO DO NOSSO CENÁRIO 

 

3.1 O Sistema Único de Saúde 

 

O relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, constituiu a base 

para a inclusão de uma agenda na Constituição Federal de 1988, que definiu os parâmetros 

legais do SUS (VECINA NETO, 2016). 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. (BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1988). 

 

Posteriormente, a Lei Orgânica da Saúde, de nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispôs sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, entre outras providências. Essa é a lei que 

determina a maneira com que se deve aplicar o que foi determinado na Constituição, no que se 

refere à saúde (VECINA NETO, 2016). 

 

Na esfera federal, está o Ministério da Saúde, que formula, normatiza, fiscaliza, monitora e 

avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde. Na esfera estadual, 

está a Secretaria Estadual de Saúde, que participa da formulação das políticas de saúde e dá 

apoio aos municípios. E, na esfera municipal, está a Secretaria Municipal de Saúde, que planeja, 

organiza, controla, avalia e executa as ações e os serviços de saúde em articulação com o 

conselho municipal e a esfera estadual para aprovar e implantar o plano municipal de saúde 

(BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

 

Os princípios do SUS são a universalização, a equidade e a integralidade. Ou seja, o acesso aos 

serviços e às ações de saúde deve ser garantido a todas as pessoas sem qualquer distinção, com 

foco na diminuição das desigualdades, provendo assistência mais concentrada onde houver 

maior carência, e não apenas se responsabilizando por tratar doenças, mas agindo na promoção 

de saúde, prevenção de doenças e reabilitação após tratamento (BRASIL. MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2018). 
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Sua organização é baseada nos conceitos de regionalização e hierarquização, descentralização 

e comando único e participação popular. Os serviços devem ser organizados em níveis 

crescentes de complexidade e serem circunscritos a determinada área geográfica; as 

responsabilidades são divididas entre as esferas de poder até os municípios e cada esfera tem 

autonomia e soberania nas suas decisões e atividades. Foram instituídos conselhos e 

conferências de saúde através dos quais a população pode participar da formulação de 

estratégias, do controle e da avaliação da execução da política de saúde (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

 

O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e o único que garante, conforme 

estabelecido na Constituição, assistência integral e completamente gratuita para a totalidade da 

população em todos os níveis de complexidade (SOUZA, 2002). 

 

3.2 A Reforma Gerencial de 1995 e as Organizações Sociais de Saúde  

 

Em 1995, foi conduzida uma reforma gerencial no governo Fernando Henrique Cardoso pelo 

então ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, baseada nos princípios da New Public Management 

(Nova Gestão Pública), movimento mundial que se iniciou na década de 1990. Essa reforma 

apresentou como um de seus objetivos a reestruturação da governança pública. E uma das 

propostas apresentadas nesse sentido foi a implementação de serviços públicos não-exclusivos 

do Estado, que previa que organizações privadas, qualificadas como Organizações Sociais 

(OS), pudessem ser responsáveis por gerenciar esses serviços mediante contrato (BRESSER-

PEREIRA, 1999). 

 

A formalização dessa iniciativa deu-se através da Lei n.º 9.637, de 15 de maio de 1998, que 

estabelece critérios e diretrizes para a qualificação das OS e dá liberdade para que cada Estado 

implemente essa iniciativa de acordo com as necessidades locais. Assim, as Organizações 

Sociais de Saúde (OSS) são instituições privadas sem fins lucrativos que atuam em parceria 

formal com o Estado/Município na gestão de equipamentos públicos de saúde e, nesse modelo, 

o governo planeja o serviço que deverá ser executado, define metas, faz o aporte de recursos 

orçamentários necessários para o custeio das atividades e cobra os resultados. A 

responsabilidade direta pela gestão da unidade é das OSS, mas o serviço continua sendo público 
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e os seus bens, mobiliários e equipamentos pertencem ao Estado/Município (BRASIL. 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1998). 

 

Bresser Pereira afirma que uma reforma gerencial precisa de uma estratégia de gestão e a 

principal estratégia escolhida para esse processo foi a Total Quality Control (Gestão pela 

Qualidade Total). Trata-se de estratégia empresarial que se aplica ao gerenciamento público por 

adotar outros critérios de excelência, que não apenas o lucro, que não existe na gestão pública. 

 

É possível transferir os instrumentos de gerenciamento privado para o setor 

público, mas de forma limitada. Pode-se descentralizar, controlar por resultados, 

incentivar a competição administrada, colocar o foco no cliente, mas a 

descentralização envolve o controle democrático, os resultados desejados devem 

ser decididos politicamente, quase-mercados não são mercados, o cliente não é 

apenas cliente, mas um cliente-cidadão revestido de poderes que vão além dos 

direitos do cliente ou do consumidor. (BRESSER-PEREIRA, 1999). 

 

Explicitando-se essas diferenças na autonomia e responsabilização dos dirigentes, foi 

legitimado o controle da qualidade na administração pública e esta foi determinada a principal 

estratégia para implementação da reforma. 

 

Nesse modelo de gestão, os contratos com o ente público são firmados por um período 

determinado e o orçamento que deverá ser repassado é negociado anualmente. As OSS recebem 

um orçamento fixo determinado no final do ano de vigência, que é depositado em 12 parcelas 

mensais. Essas parcelas são fixas e negociadas de acordo com as metas de produção e qualidade 

estabelecidas. Se a produção for inferior a 85% do estabelecido em contrato, o aporte para o 

mês seguinte será menor e varia de 70% a 90% do valor proposto para a atividade, a depender 

do quão menos foi produzido. Entretanto, se a produção ultrapassar os 100% do estabelecido 

em contrato, de maneira geral, não há aporte adicional de recursos, o que implica necessidade 

de ajuste da demanda eletiva para garantir a perenidade da organização e a entrega dos serviços 

à população (BRASIL, 2004; BRASIL, 2012; SÃO PAULO. SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, 2008). 

 

No mercado da saúde, pode-se relacionar como vantagens do sistema privado a eficiência 

produtiva, a capacidade de resposta às demandas dos usuários, maiores incentivos individuais 

e organizacionais e a flexibilidade no uso de insumos e produtos. Por outro lado, entre as 

vantagens do sistema público estão a redução dos custos transacionais, a facilitação de tarefas 

que requerem continuidade e garantias de acesso equitativo, coesão social e coerência com as 
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demais políticas públicas (VIANA; SILVA; ELIAS, 2007). As Organizações Sociais 

potencialmente trazem consigo combinadas vantagens dos dois sistemas.  

 

3.3 A microrregião do M’Boi Mirim 

 

A microrregião do M’Boi Mirim, na Zona Sul da cidade de São Paulo, é dividida em dois 

distritos: o Jardim Ângela e o Jardim São Luís, que juntos somam aproximadamente 700 mil 

habitantes (SÃO PAULO. PREFEITURA MUNICIPAL, 2017a; SÃO PAULO. PREFEITURA 

MUNICIPAL, 2017b). Conforme o Diagnóstico de M'Boi Mirim (SÃO PAULO. 

SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM, 2008), nessa área existem 168 favelas em 2.357.088 m2, 

com um total de 34.548 domicílios (segundo lugar, em número, entre todas as Subprefeituras7).  

 

Nesse perímetro, com 62,1 km2, foram mapeadas 48 áreas de riscos. A microrregião faz divisa, 

dentro da cidade de São Paulo, com Capão Redondo, Campo Limpo, Vila Andrade, Santo 

Amaro, Socorro, Cidade Dutra e Parelheiros, e com as cidades de Embu e Itapecerica da Serra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Mapa da cidade de São Paulo com destaque para a microrregião do M’Boi Mirim  

Fonte: WIKIMEDIA COMMONS, 2005 (destaques da autora). 

                                                 
7 Denominadas Subprefeituras à época do estudo realizado; hoje se denominam Prefeituras Regionais. 
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O Mapa de Exclusão/Inclusão Social aponta que 42,4% da população residente do Distrito do 

Jardim São Luís e 73,7% da população do Distrito Jardim Ângela estão no agrupamento 

classificado como alta e altíssima vulnerabilidade social. O índice de exclusão (numa variação 

de -1 a +1) do Distrito Jardim Ângela é -1 e do Distrito Jardim São Luís é -0,79 (SÃO PAULO. 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. MOYSÉS DEUTSCH, 2010).  

 

Nesse contexto, foi inaugurado em 2008 o Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch - M’Boi 

Mirim, com foco no atendimento de urgências, emergências e parto. 

 

O hospital foi idealizado e construído pela Prefeitura Municipal de São Paulo, sua mantenedora, 

e atende exclusivamente ao Sistema Único de Saúde (SUS). A gestão é de responsabilidade da 

Organização Social de Saúde Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (CEJAM) em 

parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein. Nesse modelo de gestão, o Einstein gerencia 

as práticas assistenciais e o CEJAM é responsável pela gestão financeira e pela contratação de 

recursos humanos. O Einstein e o CEJAM compõem, junto com representantes da comunidade, 

eleitos pelos usuários, o Comitê Técnico Gestor, que dá as diretrizes para a condução 

operacional do hospital (SÃO PAULO. HOSPITAL MUNICIPAL DR. MOYSÉS DEUTSCH, 

2018). 

 

Desde sua fundação, a característica do Hospital do M’Boi Mirim foi prestação de serviço no 

sistema de “portas abertas”, sendo que 85% dos procedimentos cirúrgicos se originavam das 

demandas de urgência e emergência nas áreas de cirurgia geral, cirurgia pediátrica, obstetrícia 

e ortopedia. Entretanto, no final de 2015, após análise da lista de espera oficial da 

Coordenadoria Regional de Saúde Sul para cirurgias eletivas e avaliação da demanda reprimida 

de procedimentos cirúrgicos eletivos na região, definiu-se o programa de cirurgias eletivas do 

hospital, intitulado Projeto Eletivas (SÃO PAULO. HOSPITAL MUNICIPAL DR. MOYSÉS 

DEUTSCH, 2016). 

 

O Projeto contempla as especialidades de cirurgia geral, cirurgia pediátrica, ginecologia e 

otorrinolaringologia e respeita metas de produção acordadas em contrato da OSS com a 

Secretaria Municipal de Saúde.  
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3.4 O Projeto Eletivas Ginecologia 

 

A meta contratada para a cirurgia ginecológica é de 90 cirurgias por trimestre, sendo 45 

cirurgias grandes e 45 cirurgias pequenas. As cirurgias ditas grandes são as histerectomias e 

miomectomias, que exigem internação hospitalar. Já entre as pequenas estão as demais cirurgias 

do nosso escopo, laqueaduras tubárias, colpoperineoplastias, bartholinectomias, ninfoplastias, 

ooforectomias ou ooforoplastias por tumor anexial benigno, curetagens uterinas diagnósticas e 

histeroscopias cirúrgicas, todas realizadas no sistema hospital-dia (SÃO PAULO. HOSPITAL 

MUNICIPAL DR. MOYSÉS DEUTSCH, 2016). 

 

As primeiras cirurgias deste projeto foram realizadas em novembro de 2015 e, em março de 

2016, o projeto entrou em pleno funcionamento –  com volume de consultas já realizadas, 

retornos programados e cirurgias indicadas.  

 

3.5 A formação das filas de espera 

 

A primeira fila formada foi a para laqueadura tubária. Este, além de ser um procedimento de 

baixa complexidade realizado em mulheres jovens, em idade reprodutiva, com nenhuma ou 

poucas comorbidades, trata-se do único procedimento cirúrgico em ginecologia em que a 

indicação não é reavaliada pelo cirurgião. Essa demanda origina-se nos ambulatórios de 

Planejamento Familiar da Atenção Básica. 

 

A esterilização cirúrgica foi regulamentada como método anticoncepcional através da Portaria 

nº 144/97 do Ministério da Saúde, referente ao artigo 6º, parágrafo único da Lei nº 9.263, que 

regula o parágrafo 7º do Artigo 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar 

(OSIS et al, 2009). Estabeleceu-se, então, que o solicitante à esterilização cirúrgica, seja o 

homem ou a mulher, deveria ter capacidade civil plena, além de ser maior de 25 anos ou ter 

pelo menos dois filhos vivos, e que a cirurgia só pode ser realizada após 60 dias da solicitação, 

período em que o solicitante deve passar por aconselhamento e orientação, medida que visa a 

desencorajar a esterilização precoce (sob risco de arrependimento futuro). 

 

A indicação da cirurgia, portanto, depende apenas do desejo da paciente, desde que ela se 

enquadre nos termos da lei. Além disso, são geralmente pacientes jovens e sem comorbidades, 
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ou seja, não precisam ser compensadas clinicamente antes da programação da cirurgia. Assim, 

as pacientes encaminhadas para esterilização cirúrgica chegaram praticamente prontas para a 

cirurgia, em volume superior à nossa capacidade interna de realizar a cirurgia, o que provocou 

a formação da nossa primeira fila de espera. 

 

Entretanto, como a laqueadura tubária é apenas um procedimento do rol que compõe a meta de 

pequenas cirurgias, essa fila de espera para laqueadura logo repercutiu em filas de espera para 

todos os demais procedimentos desse rol, das cirurgias realizadas no sistema hospital-dia. 

 

Por isso, desde abril de 2016, as pacientes atendidas no ambulatório de cirurgia ginecológica 

estão sendo inseridas em filas de espera organizadas em planilhas por tipo de procedimento, em 

que constam a data da indicação da cirurgia, o número de prontuário, nome completo, a idade, 

as observações clínicas relevantes para o caso e o procedimento indicado. Dessa maneira, 

conseguimos acompanhar o andamento das filas de espera e balancear o agendamento dos 

diferentes tipos de procedimento dentro da meta estabelecida, sem que um seja realizado em 

detrimento de outro. 

 

Isso é importante porque, apesar das laqueaduras tubárias inicialmente comporem a maior fila 

de espera da ginecologia, procedimentos como a curetagem uterina e a histeroscopia cirúrgica 

podem diagnosticar câncer de endométrio e, além do resultado desse anatomopatológico ser 

condição necessária para o referenciamento dessa paciente para serviço de ginecologia 

oncológica, o diagnóstico precoce e o tempo para o início do tratamento influenciam no 

prognóstico dessas pacientes. 

 

Nesse período também foi necessário o contingenciamento da demanda de primeiras consultas 

no ambulatório. A cada trimestre ajustávamos o número de vagas por CID 108 no sistema SIGA 

Saúde9 da Prefeitura, de acordo com o andamento de cada uma das filas e o volume de cirurgias 

indicado no ambulatório. O ajuste dinâmico é importante porque, embora soubéssemos quantas 

pacientes novas seriam agendadas por CID 10, existe uma taxa de absenteísmo nas consultas 

                                                 
8 A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, ou Classificação Internacional de 

Doenças – CID 10, é publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) com objetivo de padronizar a 

codificação de doenças e outros agravos relacionados à saúde. A cada condição de saúde é atribuída uma categoria 

única à qual corresponde um código CID 10. 
9 SIGA Saúde – Sistema Integrado de Gestão de Atendimento – agenda eletrônica do município, em que as 

unidades da atenção básica agendam consultas com especialistas e exames nas unidades de referência. 
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agendadas que pode chegar a 25% (OLESKOVICZ et al., 2014); e também porque nem todos 

os encaminhamentos do generalista da atenção básica para a avaliação do especialista em 

cirurgia ginecológica resulta em indicação de cirurgia propriamente. 

 

Por outro lado, esse contingenciamento da demanda dificulta o processo de entendimento e a 

discussão das filas de espera, tanto da fila da atenção básica, de quem aguarda a consulta com 

o especialista, quanto da nossa fila interna, de pacientes com indicação de cirurgia que precisam 

aguardar pelo seu agendamento, pelo viés de seleção. 

 

Percebemos nesse período que, embora soubéssemos quem eram as pacientes que agendamos 

e quem eram as pacientes que aguardavam o agendamento de cirurgia dentro do hospital, não 

sabíamos as características epidemiológicas da demanda da nossa região, o que constitui o 

principal entrave no manejo dessas filas e o motivo pelo qual não conseguimos precisar nem 

qual deveria ser o ajuste na oferta de procedimentos, se ela fosse possível no momento.  

 

O presente trabalho parte da premissa de que não basta realizar ajustes no volume da oferta, 

mas é preciso estudar mais profundamente a demanda existente e aumentar a eficiência dos 

serviços para a oferta já estipulada. Depois, então, é possível planejar um aumento adequado 

da oferta, de maneira direcionada, sem o risco do desperdício de recursos públicos em ações 

pouco efetivas. 

 

3.6 Objetivos 

 

O objetivo geral é construir um modelo de gerenciamento para a fila de espera de cirurgia 

ginecológica no Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch – M’Boi Mirim.  

E os objetivos específicos são: 

 

— Descrever o processo de formação da fila de espera para cirurgia ginecológica, sua atual 

composição por tipo de procedimento e seu modo de gerenciamento atual. 

— Descrever o perfil epidemiológico da demanda gerada pela atenção básica para consulta com 

especialista em cirurgia ginecológica e identificar o índice de indicação cirúrgica por tipo de 

procedimento. 

— Propor um novo modo de organização da fila de espera para cirurgia ginecológica, baseado 

no uso racional de recursos. 
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 Pesquisa bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de levantamento no acervo bibliográfico do 

Sistema de Bibliotecas da Fundação Getúlio Vargas, incluindo o catálogo de dissertações e 

teses. Entre as bases de dados integradas à busca do Sistema de Bibliotecas da FGV estão: 

SCIELO, LILACS, EBSCO, CAPES, JSTOR, OECD iLibrary, RePEc, ScienceDirect e 

SCOPUS.  

 

Também buscamos diretamente as referências recorrentes nos artigos levantados, artigos da lei, 

sites institucionais do governo e documentos internos do hospital. 

 

As palavras-chave utilizadas foram: fila de espera, saúde, cirurgia eletiva, waiting list, waiting 

time, healthcare, health policy, public health, health services, elective surgery. 

 

4.2 Definição de espera 

 

Definimos como tempo de espera o período transcorrido em meses desde a inclusão da paciente 

na nossa fila de espera interna, ou seja, desde a indicação precisa de cirurgia pelo médico 

especialista, até a data da realização da cirurgia. Essa definição partiu da definição de “inpatient 

waiting time”, utilizada nos estudos realizados pela OCDE (SICILIANI; HURST, 2004; 

SICILIANI; HURST, 2005; SICILIANI; MORAN; BOROWITZ, 2014). 

 

A espera transcorrida da data do encaminhamento da atenção básica até a data da consulta com 

o especialista, definida pelos mesmos autores como “outpatient waiting time”, não foi avaliada 

nesse estudo. 

 

Os termos fila de espera e lista de espera foram utilizados como sinônimos e significam a espera 

não-presencial, ou seja, as pacientes aguardam em suas residências o agendamento da consulta 

com o especialista e o do retorno para marcação da cirurgia. A comunicação do agendamento é 

realizada por contato telefônico da equipe da central de consultas do hospital ou via agente 

comunitário de saúde. 
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4.3 Levantamento de dados 

 

4.3.1 Submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa 

 

Para a etapa do levantamento de dados, o projeto intitulado “Proposta de modelo de 

gerenciamento da fila de espera para cirurgia ginecológica em hospital municipal da Zona Sul 

da cidade de São Paulo” foi submetido à apreciação da Autarquia Hospitalar Municipal e ao 

Sistema de Gerenciamento de Projetos de Pesquisa (SGPP) do Hospital Israelita Albert 

Einstein. Após aprovação nessas instâncias, o projeto foi submetido à Plataforma Brasil, que o 

direcionou ao Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São 

Paulo.  

 

O projeto tem o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 

82015418.3.0000.0086 e foi aprovado no parecer 2.494.141. 

 

4.3.2 Da demanda proveniente da atenção básica 

 

No final de maio de 2017, de uma proposta da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou-se a 

discussão de alternativas de manejo da fila de espera da Coordenadoria Regional de Saúde Sul 

para cirurgia ginecológica. Nesse processo, foram selecionadas as primeiras 575 de 3.48810 

pacientes dessa fila, que foram contatadas por telefone pela central de consultas do hospital 

para agendamento gradual nos ambulatórios da cirurgia ginecológica, de junho a dezembro de 

2017.  

 

Essas pacientes foram selecionadas apenas por serem as primeiras colocadas na fila, 

independentemente do CID 10 de encaminhamento e por isso as consideramos amostra aleatória 

da demanda da nossa região nesse estudo. 

 

Tabulamos, dessas 575 pacientes, com quantas não obtivemos contato, quantas já haviam sido 

operadas em outro serviço no momento da convocação para agendamento da consulta, quantas 

foram agendadas e não compareceram e quantas foram agendadas e compareceram. 

                                                 
10 Número de pacientes na fila de espera da Coordenadoria Regional de Saúde Sul para cirurgia ginecológica em 

17/05/2017. 
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Entre as que foram agendadas e compareceram à consulta, levantamos idade, UBS de origem, 

CID 10 de encaminhamento, CID 10 do atendimento e conduta – se contra-referência para a 

UBS para seguimento de rotina em ginecologia, se contra-referência para a UBS para 

encaminhamento para outra especialidade, se referência via CROSS11 para hospital terciário 

(casos oncológicos), se tentativa de tratamento clínico antes de indicação de cirurgia (casos 

selecionados, virgens de tratamento clínico ou com elevado risco cirúrgico), ou se indicação 

imediata de cirurgia. 

 

4.3.3 Das filas de espera internas ao hospital  

 

O recorte do cenário das filas de espera internas para cirurgia ginecológica foi feito no dia 31 

de dezembro de 2017, após o encerramento dos agendamentos cirúrgicos do ano. Foram 

analisadas apenas as filas para cirurgia ginecológica eletiva, que são separadas por tipo de 

procedimento: (1) laqueadura tubária; (2) curetagem uterina ou histeroscopia cirúrgica; (3) 

colpoplastia anterior/posterior; (4) ooforectomia/ooforoplastia; (5) bartholinectomia; (6) 

ninfoplastia (ou correção cirúrgica de hipertrofia de pequenos lábios); (7) histerectomia 

abdominal ou miomectomia; e (8) histerectomia vaginal. 

 

Os procedimentos foram segmentados em diferentes filas para tentarmos manter a equidade no 

agendamento cirúrgico, uma vez que as diferentes afecções ginecológicas têm diferentes níveis 

de repercussão na saúde da mulher. Essa segmentação ocorreu à medida que começaram a se 

formar as filas de espera e na ordem em que elas foram se formando no serviço.  

 

Para análise, cada uma das filas foi dividida em três grupos: (1) pacientes que estavam na fila 

e foram operadas em nosso serviço; (2) pacientes que estavam na fila, foram convocadas para 

agendamento cirúrgico, mas não foram operadas por motivos diversos; e (3) pacientes que 

permanecem na fila aguardando convocação para cirurgia. 

 

                                                 
11 CROSS: Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Governo do Estado 

de São Paulo. 
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Do primeiro grupo calculamos o tempo de espera em meses, considerando a diferença entre a 

data da indicação da cirurgia, definida pela data de inclusão em fila de espera, e a da realização 

da cirurgia. Analisamos a média e a mediana do tempo de espera em meses. 

 

Do segundo grupo, levantamos os motivos pelos quais as cirurgias não foram realizadas. 

Pontuamos esses motivos e quantificamos sua frequência em termos absolutos e percentuais. 

 

Do terceiro grupo, quantificamos o total de pacientes que permanecem em espera e a 

perspectiva de espera em meses para cada paciente, considerando sua posição na fila de espera 

e o número máximo de procedimentos de cada tipo que realizamos por mês. Então, calculamos 

a média da perspectiva de espera em meses por tipo de procedimento. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 A fila de espera da Coordenadoria Regional de Saúde Sul  

 

Das primeiras 575 pacientes da fila de espera da Coordenadoria Regional de Saúde Sul, 325 

(56,5%) pacientes foram agendadas e compareceram à consulta; 76 (13,2%) pacientes foram 

agendadas e não compareceram; 63 (11%) pacientes já haviam sido submetidas a cirurgia em 

outro serviço no momento da ligação; e com 113 (19,7%) pacientes não conseguimos contato 

por telefone, nem via UBS de referência (figura 3). 

 

 

 

Figura 3 – Representação esquemática da amostra analisada em relação à população total e gráfico com as 

subdivisões da amostra.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Dos 325 prontuários analisados, conseguimos recuperar o encaminhamento original feito pela 

atenção primária de 154 pacientes, dos quais 82 (53,2%) continham CID 10 determinado pelo 

generalista coincidente com o CID 10 determinado posteriormente na consulta com o 

especialista e 72 (46,7%), não.  

 

Em primeira análise, superficial, eventualmente poderia se supor que em quase 50% dos casos 

houve um erro de avaliação do generalista que realizou o encaminhamento. Entretanto, quando 

analisamos os CIDs 10 mais atentamente, podemos perceber que em alguns casos classificados 

como CID 10 não coincidente foi utilizado CID 10 equivalente e, em outros casos, foi utilizado 

CID 10 secundário, para pacientes com mais de uma morbidade ginecológica.  
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Após essa análise mais refinada, do total de 154 encaminhamentos analisados, 109 (70,8%) 

encaminhamentos continham CIDs 10 iguais ou equivalentes aos CIDs 10 dados pelo 

especialista, 14 (9,1%), CIDs 10 de diagnósticos associados ao diagnóstico dado pelo 

especialista, e, apenas 31 (20,1%), CIDs 10 de diagnósticos realmente diferentes do diagnóstico 

dado pelo especialista. 

 

Considerando a população total de 3.488 pacientes, o número total de pacientes na fila de espera 

para cirurgia ginecológica da Coordenadoria Regional Sul na data de 17 de maio de 2017, e a 

amostra de 154 encaminhamentos analisados, podemos afirmar que 20,1% dos 

encaminhamentos realizados pelo generalista tiveram o CID 10 diferente do CID 10 

determinado na consulta pelo especialista, com margem de erro de 6,2 pontos percentuais para 

cima ou para baixo e 95% de confiança. Ou seja, o generalista realizaria uma avaliação 

imprecisa em 13,9% a 26,3% dos casos encaminhados ao especialista em cirurgia ginecológica. 

 

Quanto à conduta, das 325 pacientes atendidas, 30 (9,2%) foram contra-referenciadas para a 

UBS de referência para rotina ginecológica, ou seja, não tinham necessidade de consulta com 

o  especialista; 76 (23,4%) foram contra-referenciadas para a UBS de referência para serem 

referenciadas a outro especialista, por morbidade cirúrgica fora do nosso escopo; 1 (0,3%) foi 

referenciada para serviço terciário, um centro de referência em oncologia; 61 (18,7%) foram 

tratadas clinicamente na primeira consulta; 143 (44%) tiveram cirurgia indicada já na primeira 

consulta; e a 14 (4,3%) pacientes foi solicitado retorno com exames para determinar a conduta 

e as pacientes não retornaram.  

 

Considerando a população total de 3.488 pacientes, o número total de pacientes na fila de espera 

para cirurgia ginecológica da Coordenadoria Regional Sul na data de 17 de maio de 2017, e a 

amostra de 325 pacientes atendidas no ambulatório, podemos afirmar que a nossa taxa de 

indicação de cirurgia na primeira consulta é de 44%, com margem de erro de 5,1 pontos 

percentuais para cima ou para baixo e 95% de confiança. Ou seja, de todas as pacientes 

atendidas, 38,95 a 49,1% têm cirurgia indicada na primeira consulta. 

 

Não foi possível avaliar a taxa de indicação cirúrgica por tipo de procedimento, como proposto 

inicialmente, porque a segmentação da amostra diminui o n de maneira a inviabilizar análise 

estatística acurada. 



53 

 

Das 143 cirurgias indicadas na primeira consulta, 39 (27,2%) foram histerectomias abdominais; 

8 (5,6%) foram histerectomias vaginais; 3 (2%) foram miomectomias; 20 (13,9%) foram 

colpoperineoplastias; 49 (34,2%) foram curetagens uterinas ou histeroscopias cirúrgicas; 4 

(2,8%) foram ooforectomias ou ooforoplastias; 7 (4,8%) foram ninfoplastias; 9 (6,2%) foram 

bartholinectomias; e 4 (2,8%) foram outras cirurgias, não classificadas acima (figura 4). 

 

Legenda: HTA: Histerectomia Abdominal; CTG/HSC: Curetagem Uterina e Histeroscopia Cirúrgica; CPA/CPP: Colpoplastia 

Anterior e Posterior; Barth: Bartholinectomia; Ninfo: Ninfoplastia (ou Correção da Hipertrofia de Pequenos Lábios); HV: 

Histerectomia Vaginal; Ooforec/Ooforopl: Ooforectomia e Ooforoplastia; Miomec: Miomectomia. 

Figura 4 – Conduta na primeira consulta e proporção das cirurgias indicadas. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5.2 As filas de espera internas ao hospital para cirurgia ginecológica por tipo de 

procedimento 

 

De julho de 2016, quando começamos a convocar para cirurgia as pacientes das filas de espera 

internas, até dezembro de 2017, quando foi feito o corte transversal para análise dessas filas, 

foram convocadas e operadas 67 pacientes da fila de espera para laqueadura tubária; 127 

pacientes da fila de espera para curetagem uterina e histeroscopia cirúrgica; 25 pacientes da fila 

de espera para colpoplastia anterior e posterior; 29 pacientes da fila de espera para ooforectomia 

e ooforoplastia; 19 pacientes da fila de espera para bartholinectomia; 16 pacientes da fila de 

espera para ninfoplastia (correção cirúrgica de hipertrofia de pequenos lábios); apenas 3 
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pacientes da fila de espera para histerectomia abdominal e miomectomia; e nenhuma paciente 

da fila de espera para histerectomia vaginal12. 

 

Dessas pacientes já operadas, calculamos a média e a mediana de espera em meses, por 

procedimento, considerando como início da espera a data da indicação da cirurgia pelo 

especialista e, como fim da espera, a data da cirurgia. Para laqueaduras tubárias, a média de 

espera foi de 10,9 meses, com mediana de 10,8 meses. Para curetagens uterinas e histeroscopias 

cirúrgicas, a média de espera foi de 4,4 meses, com mediana de 3,6 meses. Para colpoplastias 

anteriores e posteriores, a média de espera foi de 6,3 meses, com mediana de 6,1 meses. Para 

ooforectomias e ooforoplastias, a média de espera foi de 5,5 meses, com mediana de 5,1 meses. 

Para bartholinectomias, a média de espera foi de 7,4 meses, com mediana de 6,7 meses. Para 

ninfoplastias, a média de espera foi de 6,2 meses, com mediana de 6,1 meses. Para 

histerectomias abdominais e miomectomias, considerando apenas as três cirurgias realizadas 

que não são representativas do nosso universo de cirurgias do mesmo tipo, a média de espera 

foi de 3,5 meses, com mediana de 3,9 meses. Como nesse momento ainda não havia sido 

realizada nenhuma histerectomia vaginal da fila de espera recém-aberta, não temos a média e a 

mediana de espera para esse tipo de procedimento (tabela 1). 

 

Tabela 1 – Média (em meses) e mediana (em meses) da espera considerando as pacientes já 

operadas das filas, por tipo de procedimento, de julho de 2016 a dezembro de 2017. 

Procedimento Média 
(em meses) 

Mediana 
(em meses) 

Laqueadura Tubária 10,9 10,8 
Curetagem Uterina / Histeroscopia Cirúrgica 4,4 3,6 
Colpoplastia Anterior / Posterior 6,3 6,1 
Ooforectomia/Ooforoplastia 5,5 5,1 
Bartholinectomia 7,4 6,7 
Ninfoplastia 6,2 6,1 
Histerectomia Abdominal / Miomectomia 3,5 3,9 
Histerectomia Vaginal -- -- 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Diferentemente dos dados encontrados na pesquisa realizada pela OCDE entre os países- 

membros com filas de espera para cirurgias eletivas (SICILIANI; MORAN; BOROWITZ, 

                                                 
12 O pequeno número de histerectomias abdominais e miomectomias realizadas em pacientes da fila de espera 

justifica-se pelo fato de que essas filas não existiam até o mês de julho de 2017. Essa foi uma das últimas filas a 

serem formadas, junto com a de histerectomia vaginal.  
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2014), a média de espera encontrada por nós foi ligeiramente superior à mediana, mas ainda 

muito próxima dela. Essa proximidade entre os valores da média e da mediana demonstram que 

a distribuição da espera nas nossas filas é mais homogênea que a distribuição encontrada nas 

filas de espera para os procedimentos pesquisados nos países da OCDE. 

 

O que pode explicar essa diferença é o fato de estarmos analisando apenas um hospital em um 

período curto, em que não houve mudanças nas políticas de saúde, ou nas diretrizes 

assistenciais, ou nas diretrizes para a inclusão de pacientes e manejo das filas de espera, ou, 

ainda, nas características epidemiológicas da população atendida, o que deve tornar a 

distribuição dos dados mais homogênea, aproximando a média da mediana. 

 

Quando foram analisadas as médias e medianas de tempos de espera nos diferentes países- 

membros da OCDE, foram somados dados de filas de espera formadas de diferentes maneiras 

em diferentes hospitais e regiões, com diferentes características epidemiológicas, diferentes 

políticas de saúde e diferentes diretrizes para a inclusão de pacientes e manejo das filas de 

espera.  

 

Os gráficos apresentados na figura 5 representam a evolução do tempo de espera em meses ao 

longo do tempo, considerando o período em que as cirurgias foram realizadas, de julho de 2016 

a dezembro de 2017. 

 

A espera para laqueadura tubária tende ao aumento linear progressivo, porque houve um grande 

afluxo inicial dessas pacientes. Foram atendidas em grande volume de março a junho de 2016. 

Depois, com a formação da fila de espera, a entrada para esse tipo de procedimento foi 

imediatamente fechada e as pacientes estão sendo operadas gradativamente, em um ritmo 

constante. O pico no início desse gráfico pode ser atribuído à espera enorme de uma das 

primeiras pacientes atendidas. Sua cirurgia foi postergada além do habitual por ter perdido o 

processo do planejamento familiar realizado na UBS, documento sem o qual não podemos 

realizar a cirurgia. 
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Figura 5 – Gráficos com a variação da espera em meses para cirurgia ginecológica, por tipo de procedimento, de 

julho de 2016 a dezembro de 2017. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Diferentemente, o gráfico bastante irregular da espera para curetagem uterina e histeroscopia 

cirúrgica reflete o fato de que, como o procedimento pode diagnosticar câncer de endométrio e 

existe uma maneira de identificar as pacientes com alta probabilidade de ter esse tipo de câncer 

(pela clínica e pelas características do ultrassom transvaginal), ocorre a priorização das 

pacientes de alto risco que, sem o resultado anátomo-patológico confirmando a doença, não 

podem ser encaminhadas à atenção terciária (a centro especializado em oncologia). Essa fila 

não obedece à sequência lógica, temporal, do “first in, first out” (primeiro a entrar, primeiro a 

sair) desde o princípio, por esse motivo. É a fila em que a priorização é mais evidente, 

considerando as consequências de postergar esse diagnóstico. 

 

Já o gráfico da espera para colpoplastia anterior e posterior é um pouco irregular por motivo 

diverso. Todas as pacientes com indicação desse tipo de procedimento têm baixo risco de 

agravo e de complicações, então tendemos a seguir mais estritamente o “first in, first out” na 

convocação dessas pacientes. Entretanto, trata-se de morbidade que acomete mais 

frequentemente pacientes de faixa etária mais elevada, que tendem a ter mais comorbidades. 

Considerando o tamanho da fila, o tempo médio de espera e o fato de que se trata de cirurgia 

eletiva sem risco de agravo no curto e médio prazos, os exames pré-operatórios e a avaliação 

pré-anestésica não são solicitados no momento da indicação da cirurgia. Quando indicados, 

tanto os exames, quanto a avaliação pré-anestésica são solicitados no momento da convocação 

para o agendamento cirúrgico. Após a liberação pelo anestesista para o procedimento que, em 

alguns casos, requer compensação de determinadas condições clínicas, essas pacientes 

retornam em consulta com o cirurgião para agendamento. O tempo para compensação clínica e 

liberação pelo anestesista é variável e essa variabilidade reflete-se nesse gráfico. 

 

O gráfico da espera para ooforectomia e ooforoplastia é mais regular e constante. Embora todas 

as pacientes com suspeita de doença maligna sejam encaminhadas via CROSS para serviço de 

referência em cirurgia oncológica, priorizamos as pacientes com tumor anexial em detrimento 

de pacientes com prolapso de parede vaginal anterior e posterior, ou cisto da glândula de 

Bartholin, ou hipertrofia dos pequenos lábios, todas cirurgias do mesmo grupo, de pequenas 

cirurgias ou cirurgias realizadas no sistema hospital-dia. Essa priorização ocorre pelo risco de 

torção dos tumores anexiais maiores de 5 cm, uma complicação aguda da condição. O pico 

representado no início do gráfico deve-se a duas pacientes outliers operadas na mesma época. 
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Uma delas demorou para ser liberada pelo anestesista devido às suas comorbidades e com a 

outra tivemos dificuldade de contato para convocação. 

 

As variações no gráfico da espera para bartholinectomia podem estar relacionadas ao fato de 

muitas convocadas não apresentarem o cisto no momento do retorno para agendamento, 

geralmente porque foram submetidas a punção de alívio em serviço de urgência. A punção é 

realmente necessária e indicada algumas vezes, porém impossibilita a realização da cirurgia de 

exérese da glândula. Nesses casos, o retorno fica em aberto e autorizamos encaixe para 

avaliação e agendamento de cirurgia, no momento em que o cisto reincidir. O tempo para 

reincidência após punção é variável. 

 

A espera para ninfoplastia também tem uma tendência a ser mais regular e homogênea. Trata-

se de uma cirurgia simples por morbidade que não apresenta risco de agravo. O gráfico da 

espera para esse procedimento no período estudado apresentou dois picos por causa de duas 

pacientes outliers operadas em épocas diferentes. A paciente responsável pelo primeiro pico do 

gráfico faltou ao primeiro agendamento cirúrgico por gripe e teve sua cirurgia reagendada 

meses depois. A paciente responsável pelo segundo pico tinha 15 anos na época da primeira 

consulta e esperamos que completasse 17 anos para a realização da cirurgia.  

 

Levantamos também os motivos pelos quais pacientes que foram convocadas para agendamento 

cirúrgico não foram submetidas à cirurgia. Os motivos, em números absolutos e percentuais, 

por tipo de procedimento, estão listados na tabela 2. Das 408 pacientes convocadas para 

agendamento cirúrgico entre julho de 2016 e dezembro de 2017, somando todos os 

procedimentos que compõem nosso escopo de pequenas cirurgias em ginecologia e para os 

quais temos filas de espera, 125 pacientes não realizaram a cirurgia. Dessas, não obtivemos 

contato com 51 (41%), após pelo menos duas tentativas, por telefone; 19 (15%) não operaram 

por mudança de conduta após reavaliação na consulta de retorno para agendamento cirúrgico; 

15 (12%) faltaram à consulta agendada para programação cirúrgica; 12 (10%) desistiram de 

realizar a cirurgia; 11 (9%) já haviam operado em outro serviço no momento da convocação e 

também 11 (9%) tiveram intercorrências clínicas não relacionadas à morbidade cirúrgica em 

questão e a cirurgia não foi agendada considerando o risco-benefício; 4 (3%) pacientes estavam 

grávidas no momento da convocação e a cirurgia foi adiada – para essas deixamos retorno em 

aberto no pós-parto para reavaliação e reprogramação de cirurgia, de acordo com o desejo da 
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paciente; e 2 (2%) retornaram após convocação via telefone, foram orientadas quanto à cirurgia, 

tiveram a cirurgia agendada e não compareceram na data para internação. A margem de erro 

dessa análise é de 7,3 pontos percentuais para cima ou para baixo com intervalo de confiança 

de 95%. 

 

Tabela 2 – Motivos pelos quais pacientes convocadas para agendamento cirúrgico não foram 

submetidas à cirurgia, no período de julho de 2016 a dezembro de 2017, em número absolutos 

e percentuais. 

Motivo LT CTG/HSC CPA/CPP 
Ooforec/ 

Ooforopl 
Barth Ninfo Total 

Sem contato 25 (46%) 9 (35%) 6 (50%) 4 (40%) 5 (33%) 2 (25%) 51 (41%) 

Faltou à 

consulta 

agendada 

8 (15%) 0 (0%) 1 (8%) 0 (0%) 1 (7%) 5 (63%) 15 (12%) 

Faltou à 

cirurgia 

agendada 

1 (2%) 0 (0%) 1 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (2%) 

Desistiu da 

cirurgia 
9 (17%) 2 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (7%) 0 (0%) 12 (10%) 

Operou em 

outro serviço 
7 (13%) 1 (4%) 1 (8%) 2 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (9%) 

Intercorrência 

clínica 
2 (4%) 5 (19%) 2 (17%) 0 (0%) 2 (13%) 0 (0%) 11 (9%) 

Engravidou 

durante a 

espera 

2 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 1 (7%) 0 (0%) 4 (3%) 

Mudança de 

conduta 
0 (0%) 9 (35%) 1 (8%) 3 (30%) 5 (33%) 1 (13%) 19 (15%) 

Total 54 (100%) 26 (100%) 12 (100%) 10 (100%) 15 (100%) 8 (100%) 125 (100%) 

Legenda: LT: Laqueadura Tubária; CTG/HSC: Curetagem Uterina e Histeroscopia Cirúrgica; CPA/CPP: Colpoplastia Anterior e 
Posterior; Ooforec/Ooforopl: Ooforectomia e Ooforoplastia; Barth: Bartholinectomia; Ninfo: Ninfoplastia (ou Correção da 

Hipertrofia de Pequenos Lábios). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A análise de cada motivo de não-agendamento cirúrgico por tipo de procedimento não é viável 

porque o n disponível para tal é muito pequeno. Entretanto, extrapolaremos os termos utilizados 

para suspensão de cirurgia para agrupar esses motivos em “fator paciente” e “fator extra-

paciente” e permitir a análise dos números encontrados. 

 

Quando falamos de suspensão de cirurgia, são considerados fator paciente todos os motivos que 

estão diretamente relacionados ao estado ou ao comportamento do paciente. Entre eles, não 

comparecimento, intercorrência clínica, recusa de realizar a cirurgia, intubação difícil, óbito 
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antes da realização da cirurgia. E fator extra-paciente, que inclui todos os motivos que ocorrem 

por questões externas e independem do paciente. Entre eles estão fatores organizacionais como 

termos de consentimento não-assinados; falta de vaga de UTI13; prioridade cedida para 

urgência; falta de exames; falta de hemocomponentes; fatores relacionados aos recursos 

humanos, como equipe de anestesia incompleta, equipe de cirurgia incompleta; falta de 

avaliação pré-anestésica; mudança de conduta; e fatores relacionados aos materiais e 

equipamentos, como falta de equipamento ou material não solicitado em tempo hábil (SÃO 

PAULO. HOSPITAL MUNICIPAL DR. MOYSÉS DEUTSCH, 2015). 

 

Em nossa extrapolação, consideraremos fator paciente: sem contato; falta à consulta agendada; 

falta à cirurgia agendada; desistência da cirurgia; intercorrência clínica e gravidez; e 

consideraremos fator extra-paciente, realização da cirurgia em outro serviço, que consideramos 

uma falha do sistema que deveria atuar em rede; e mudança de conduta, que está relacionada à 

reavaliação do caso pelo cirurgião no momento da convocação para cirurgia (tabela 3). 

 

Tabela 3 – Motivos pelos quais pacientes convocadas para agendamento cirúrgico não foram 

submetidas à cirurgia por grupo, fator paciente e fator extra-paciente, no período de julho de 

2016 a dezembro de 2017, em número absolutos e percentuais. 
 

Legenda: LT: Laqueadura Tubária; CTG/HSC: Curetagem Uterina e Histeroscopia Cirúrgica; CPA/CPP: Colpoplastia 

Anterior e Posterior; Ooforec/Ooforopl: Ooforectomia e Ooforoplastia; Barth: Bartholinectomia; Ninfo: Ninfoplastia (ou 

Correção da Hipertrofia de Pequenos Lábios). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observamos que, mesmo agrupando os motivos da não realização de cirurgia, a análise por tipo 

de procedimento é prejudicada pelo n pequeno. Podemos afirmar apenas que a não realização 

da cirurgia se deve, considerando a somatória de todos os tipos de procedimento relacionados, 

em 76% dos casos ao fator paciente, com margem de erro de 6,2 pontos percentuais para cima 

ou para baixo, com intervalo de confiança de 95%.  

 

                                                 
13 UTI: Unidade de Terapia Intensiva. 

Grupo LT CTG/HSC CPA/CPP 
Ooforect/ 

Ooforopl 
Barth Ninfo Total 

Fator 

Paciente 
47 (87%) 16 (62%) 10 (83%) 5 (50%) 10 (64%) 7 (88%) 95 (76%) 

Fator 

Extra-

Paciente 

7 (13%) 10 (38%) 2 (17%) 5 (50%) 5 (33%) 1 (13%) 30 (24%) 

Total 54 (100%) 26 (100%) 12 (100%) 10 (100%) 15 (100%) 8 (100%) 125 (100%) 
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Considerando a data de inclusão das pacientes na fila de espera por procedimento e o número 

de procedimentos realizados por mês, calculamos a perspectiva de espera para cada paciente, 

assumindo que todas compareçam ao retorno para agendamento cirúrgico e tenham cirurgia 

agendada. A partir desse número, calculamos a perspectiva média de espera em meses por tipo 

de procedimento (tabela 4).  

 

Tabela 4 – Número de pacientes que aguardavam por cirurgia ginecológica eletiva no final de 

dezembro de 2017 e perspectiva média de espera por tipo de procedimento. 

Procedimento 
N. de pacientes em fila 

de espera 

N. procedimentos 

realizados/mês 

Perspectiva média de 

espera (em meses) 

Laqueadura Tubária 36 4 22,7 

Curetagem Uterina / 

Histeroscopia Cirúrgica 
84 6 11,4 

Colpoplastia Anterior / 

Posterior 
43 2 16,1 

Ooforectomia / Ooforoplastia 14 1 10,3 

Bartholinectomia 57 1 36,1 

Ninfoplastia 5 1 5,4 

Histerectomia Abdominal / 

Miomectomia 
102 14 6,3 

Histerectomia Vaginal 10 1 6,4 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A maior espera é para a realização de bartholinectomia, com média de espera de 36,1 meses, 

seguida da laqueadura tubária, com 22,7 meses e da colpoplastia anterior e posterior com 16,1 

meses. A menor espera é para a realização de ninfoplastia, com média de espera de 5,4 meses, 

seguida da histerectomia abdominal e miomectomia, com 6,3 meses, e da histerectomia vaginal, 

com 6,4 meses. 

 

Essa perspectiva da espera em meses por tipo de procedimento foi utilizada na customização 

do modelo de gerenciamento da fila de espera para cirurgia ginecológica eletiva no Hospital do 

M’Boi Mirim. 

 

5.3 Um novo modelo 

 

Nossa proposta não tem o objetivo de atingir espera zero. O custo da prontidão da estrutura para 

um procedimento que não requer urgência no tratamento é maior que o custo da espera 

(CULLIS; JONES, 1986). Não se trata apenas dos custos financeiros. Os custos sociais para 

satisfazer esse excedente também podem ser maiores que os benefícios sociais de fazê-lo, 
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considerando a demanda de urgência, emergência e procedimentos eletivos de outras 

especialidades que perderíamos a oportunidade de atender para abarcar essa prontidão. 

 

Dessa forma, considerando que (1) a relação entre custos hospitalares e tempos de espera são 

uma curva em “U” (SICILIANI; STANCIOLE; JACOBS, 2009), devido aos custos com o 

gerenciamento da fila a partir de um determinado ponto, que passam a se sobressair aos efeitos 

econômicos do racionamento pela espera; e que (2) esperas variando entre três a seis meses 

tiveram pouco impacto na saúde dos indivíduos (SICILIANI; HURST, 2004), enquanto esperas 

maiores podem estar relacionadas à deterioração no quadro de saúde dos pacientes (KILI et al., 

2003; SARIN et al., 1993), nossa proposta relaciona-se não apenas ao gerenciamento da fila, 

mas também à contingência da demanda. 

 

Devido ao perfil da demanda e não apenas à composição, mas à dinâmica das diferentes filas 

de espera internas ao hospital, o novo modelo de gerenciamento, mesmo fundamentado nos 

mesmos preceitos, deve ser customizado em formatos diferentes para cada tipo de procedimento 

cirúrgico do nosso rol. 

 

A laqueadura tubária é uma cirurgia totalmente eletiva, indicada apenas pelo desejo da paciente 

em submeter-se a ela e cuja espera não representa agravo às condições de saúde, ou prejuízo à 

qualidade de vida. Entretanto, longas filas de espera para esse procedimento podem ter 

implicações sociais. 

 

Segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher - PNDS 

(BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009), 25,9% das mulheres haviam sido submetidas a 

esterilização cirúrgica; 27,4% das mulheres utilizavam a pílula como método anticoncepcional; 

13% das mulheres utilizavam preservativo como método anticoncepcional; e apenas 7% das 

mulheres utilizavam outros métodos, categoria que incluiu dispositivo intrauterino (DIU), 

métodos injetáveis e diafragma, entre outros. 

 

Quando analisamos esses dados por classe socioeconômica, a variação dos números é pequena, 

mantendo aproximadamente a proporção de uso dos métodos. Entretanto, as mulheres das 

classes D e E têm menos acesso aos serviços de saúde (POLITI, 2014), o que talvez se reflita 

nas diferenças encontradas na proporção de mulheres que não utilizam nenhum método 
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anticoncepcional, em média 26,3% das mulheres da classe E versus 15% das mulheres das 

classes A e B (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

 

Com base nesses dados, levantamos a hipótese de que talvez essas mulheres estejam optando 

pela laqueadura tubária considerando a eficácia do método e a facilidade do uso (basta se 

submeter à cirurgia), objetivos que podem ser alcançados com o uso do DIU que ainda tem a 

vantagem de não ser permanente, podendo ser facilmente retirado no caso de arrependimento.  

 

Para essa fila de espera específica e, considerando a necessidade dos outros procedimentos 

cirúrgicos de pequeno porte em ginecologia que competem com a laqueadura no agendamento, 

acreditamos que uma maneira de atenuar o problema seja fortalecer as ações em planejamento 

familiar na atenção básica, fornecer orientações atualizadas sobre métodos de longa 

permanência (como o DIU) para desmistificar seu uso e estudar uma proposta de ação conjunta 

na rede para a inserção do dispositivo nas pacientes que optem por ele, em consonância com o 

programa atual da Secretaria Municipal de Saúde (SÃO PAULO. PREFEITURA 

MUNICIPAL, 2017c). Para as pacientes que remanescem na fila, a convocação para 

agendamento da cirurgia seguirá a ordem de inclusão na fila. 

 

Outro procedimento com perspectiva média de espera muito longa é a bartholinectomia. Para 

tratar do manejo dessa fila, precisamos levar em conta as características do cisto de Bartholin. 

O cisto de Bartholin ocorre como consequência da obstrução do ducto da glândula de Bartholin, 

responsável pela lubrificação do canal vaginal. Essa obstrução pode ser consequência de 

infecção ou trauma. Esses cistos podem ser sintomáticos ou assintomáticos e, durante a infecção 

aguda, na vigência de dor, eritema e edema local, o alívio dos sintomas pode ser realizado 

através da punção e drenagem do cisto.  

 

Nesse caso, esperas longas não implicam risco de agravo. Pacientes com sintomas agudos 

devem ser orientadas a procurar pronto-atendimento ou pronto-socorro para drenagem do cisto 

ou do abscesso da glândula de Bartholin. Na presença de cistos crônicos ou recorrentes, a 

cirurgia está indicada. Nesse caso, como no caso das laqueaduras tubárias, a convocação para 

agendamento da cirurgia seguirá a ordem de inclusão na fila. 
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A histeroscopia, procedimento em que é possível a visualização direta da cavidade uterina, 

indicado nos casos de sangramento uterino anormal e espessamento endometrial suspeito, 

substituiu totalmente a curetagem uterina semiótica, procedimento realizado às cegas, em nosso 

serviço. O agravante de longas esperas para esse tipo de procedimento é a possibilidade de 

retardo no diagnóstico de câncer de endométrio. Mesmo que consigamos identificar 

clinicamente as pacientes com maior risco de câncer, para pacientes na 6ª década de vida, com 

sangramento pós-menopausa e imagem suspeita no ultrassom transvaginal, a priorização não 

basta. A histeroscopia é o procedimento de maior demanda na região. 

 

Uma maneira de diminuir esse tempo de espera sem aumentar o número de procedimentos 

cirúrgicos realizados é a disponibilização de histeroscopia ambulatorial. Esse exame exige 

equipamento específico e desenho adequado de processos, tanto do fluxo de pacientes, quanto 

para a esterilização dos materiais, e não conseguiremos implementar sem um aporte inicial de 

recursos. Porém, no médio e no longo prazos, sua implementação representa maior custo-

efetividade.  

 

Estudo realizado no Reino Unido comparou três modalidades de tratamento histeroscópico, 

método “ver e tratar” com histeroscopia cirúrgica apenas, como realizamos atualmente no nosso 

serviço; histeroscopia ambulatorial seguida de histeroscopia cirúrgica em casos selecionados; e 

método “ver e tratar” com histeroscopia ambulatorial apenas. O método “ver e tratar” com 

histeroscopia ambulatorial foi mais custo-efetiva quando comparada ao método “ver e tratar” 

apenas com histeroscopia cirúrgica em todos os grupos, em especial nas mulheres com 

diagnóstico de pólipo endometrial e nas maiores de 80 anos (SARIDOGAN et al, 2010). 

 

Além disso, outras vantagens da histeroscopia ambulatorial são: o tempo do procedimento, que 

permite a realização de maior número de procedimentos por período; não requerer anestesia, 

dispensando, consequentemente, exames pré-operatórios, avaliação pré-anestésica e internação 

hospitalar, ainda que no sistema hospital-dia. A introdução dessa modalidade de procedimento 

pode aumentar o giro da fila de espera para histeroscopia cirúrgica, diminuindo a perspectiva 

média de espera, que atualmente é de 11,4 meses, sem precisarmos aumentar a oferta no volume 

de cirurgias e de leitos no hospital-dia. 
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A fila com a terceira maior perspectiva de tempo médio de espera é a das colpoperineoplastias. 

Os prolapsos de parede vaginal anterior ou posterior e as roturas perineais, que motivam a 

indicação desse tipo de cirurgia, podem ter impacto variável na qualidade de vida das mulheres 

afetadas, causando desde um desconforto leve, até, em alguns casos, prejuízo na vida social e 

sexual.  

 

O número de pacientes aguardando nessa fila não é muito alto, mas o número de procedimentos 

realizados por mês é muito baixo. Quando conseguirmos drenar os casos cirúrgicos dos outros 

tipos, em especial as laqueaduras, as bartholinectomias e as histeroscopias cirúrgicas, 

conseguiremos aumentar o volume de cirurgias e girar mais rapidamente essa fila.  

 

Para diminuir os custos dessa espera, que muitas vezes implica repetição de exames pré-

operatórios e em maior número de retornos com o cirurgião e com o anestesista para reavaliação 

no momento do agendamento cirúrgico, utilizaremos o dado da perspectiva média de espera 

para programarmos o retorno para coleta dos exames e avaliação pré-anestésica mais próximos 

da data provável da cirurgia. 

 

Os tumores anexiais sugestivos de benignidade podem representar risco de complicação. 

Tumores maiores que 5 cm podem torcer e provocar um abdome agudo vascular, que requer 

cirurgia de urgência. Por outro lado, as ooforectomias e ooforoplastias são indicadas com pouca 

frequência em nosso serviço e a fila de espera conta com poucas pacientes. Para esse tipo de 

procedimento, reduziremos a espera aumentando o volume de cirurgias realizadas em 

detrimento das ninfoplastias. Apesar da hipertrofia dos pequenos lábios poder causar prejuízo 

na qualidade de vida por afetar a autoestima de algumas mulheres e provocar incômodo no ato 

sexual, é procedimento preponderantemente estético e indicado com pouca frequência. 

Atualmente conta com a menor perspectiva média de espera, por ter poucas pacientes 

aguardando na fila. 

 

O manejo da fila para histerectomia abdominal e miomectomia já é baseado em critérios de 

priorização somados à ordem de inclusão na fila de espera, mas ainda de maneira não 

sistematizada. A proposta para essa fila é a criação de um escore de risco, para tornarmos a 

priorização mais objetiva. Apesar de não existir evidências do grau com que a priorização afeta 

pacientes com uma mesma condição (GUTACKER; SICILIANI; COOKSON, 2016), ela já 
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existe empiricamente, quando adiantamos o agendamento da cirurgia de paciente com 

sangramento uterino de grande volume que implica anemia aguda e necessidade de transfusão 

sanguínea. A sistematização dessa priorização através de um escore pode não ter impacto na 

redução do tempo médio de espera, mas pode representar maior equidade nesse processo. 

 

Por fim, quanto às histerectomias vaginais, elas são procedimento pouco frequente em nosso 

meio e, no Hospital do M’Boi Mirim, indicamos apenas em casos de prolapso uterino.  Essa 

fila específica é pequena quanto ao número de pacientes esperando e quanto ao tempo de espera. 

Mesmo com um volume cirúrgico mensal muito pequeno, de uma cirurgia por mês, a espera é 

de 6,4 meses. O risco de agravo dessa condição é mínimo nesse período e, apesar do prolapso 

uterino representar prejuízo na qualidade de vida, a média de espera atual possibilita a 

compensação clínica adequada dessas pacientes, de faixa etária mais elevada e com mais 

comorbidades associadas, até a data da cirurgia, que é realizada, então, com segurança. 

 

Quanto ao manejo da demanda, quando analisamos o estudo realizado com a amostra da fila de 

espera da Coordenadoria Regional de Saúde Sul, observamos que a nossa taxa de indicação de 

cirurgias na primeira consulta é de 44%, com margem de erro de 5,1 pontos percentuais para 

cima ou para baixo e 95% de confiança. Esse número será a base para determinarmos o número 

de vagas para primeira consulta que serão abertas no sistema SIGA Saúde da Secretaria 

Municipal após chegarmos a um tempo de espera médio razoável, de até 6 meses, para nossas 

filas de espera internas.  

 

As vagas por CID 10 serão dimensionadas e liberadas no sistema à medida que as filas forem 

se aproximando a esse tempo médio de espera, inicialmente na proporção que observamos no 

estudo da demanda, de indicação por tipo de procedimento, mas com reavaliações periódicas, 

trimestrais, de acordo com a dinâmica das respectivas filas. 

 

Além disso, priorizaremos o fortalecimento da integração com a rede, através do grupo técnico 

formado por gestores e médicos de referência do hospital e da atenção básica, de maneira a 

diminuir os encaminhamentos de pacientes que poderiam ser tratadas clinicamente na atenção 

primária e para evitar os encaminhamentos de pacientes fora do nosso escopo de cirurgias. O 

excesso de contra-referências por esses motivos representa um custo econômico para o sistema, 
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por conta de consultas desnecessárias ou redundantes, e um custo social, para as pacientes que 

se deslocam em vão entre os equipamentos de saúde. 

 

No Sistema Único de Saúde, a integração da rede, não pelo sistema frio de referência e contra-

referência, que se acumula em pilhas de encaminhamentos e filas de espera para exames e 

consultas com especialistas, mas com o olhar de linha de cuidado, pode viabilizar efetivamente 

a entrega de maior valor na assistência prestada e pode ser feita através de iniciativas locais. É 

o que possibilita a melhor utilização dos recursos, a adequação do atendimento prestado e evita 

a sobreposição de condutas e solicitações médicas, sem a necessidade de grandes 

transformações das políticas públicas ou maior financiamento. 

 

Em resumo, para cirurgias de pequena complexidade, baixo risco de agravo e com alternativas 

ambulatoriais igualmente eficazes, como o DIU, no caso das laqueaduras, e a drenagem, no 

caso do cisto de Bartholin, permaneceremos convocando as pacientes por ordem de inclusão na 

fila de espera. Para a histeroscopia cirúrgica e para as histerectomias e miomectomias, 

focaremos na priorização por escore de risco. Para as colpoplastias anterior e posterior e para 

as ooforectomias e ooforoplastias, aumentaremos a oferta em detrimento de procedimentos de 

menor complexidade que possuem alternativas ambulatoriais de tratamento. E, por fim, em 

relação à demanda, a principal via de manejo é o fortalecimento da integração com a rede. 
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6 CONCLUSÃO 

 

No momento, temos limitações estruturais ao aumento da oferta. O orçamento fixo anual e o 

número de leitos para internação, tanto na enfermaria, quanto no hospital-dia, já no máximo da 

sua utilização, não permitem incrementos no volume de cirurgias realizadas.  

 

Também temos restrições técnicas a modelos focados no aumento da oferta. Considerando que 

a necessidade nem sempre se relaciona com a demanda e que a utilização dos serviços de saúde 

também é determinada pela oferta (ESCRIVÃO JR., 2016), soluções atreladas apenas ao 

aumento da oferta tendem a ser temporárias. 

 

Por esses motivos, nosso modelo tem foco nas estratégias voltadas ao gerenciamento da 

demanda e à custo-efetividade da utilização do equipamento de saúde. 

 

É importante ressaltar que as alternativas encontradas foram estudadas para um cenário 

específico em um contexto particular e não são replicáveis para todo o município, estado ou 

país. Entretanto, acreditamos que a principal conclusão desse trabalho é que o manejo de 

problemas globais deve ser customizado de acordo com os variados contextos locais. 

 

 



69 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando nos propusemos a realizar esse trabalho, acreditávamos que poderíamos propor um 

novo modelo de gerenciamento das filas de espera para cirurgia ginecológica no Hospital do 

M’Boi Mirim que fosse único para todos os tipos de procedimentos, que, de certa forma, 

automatizasse a dinâmica das filas e que fosse fundamentalmente baseado em uma ferramenta 

de priorização.  

 

Entretanto, observamos, através da revisão da literatura e da análise dos dados levantados, que 

não há embasamento científico que determine a eficácia de um único método para redução dos 

tempos de espera e que diversos fatores se relacionam com a espera, de diferentes maneiras, 

para os diferentes procedimentos, determinando a necessidade de uma ação direcionada com 

diferentes estratégias combinadas. 

 

Também se pode questionar a escassez, ou quase ausência, de referências brasileiras na revisão 

realizada. Foram realizadas buscas em português, nas bases de dados do Sistema de Bibliotecas 

da Fundação Getúlio Vargas e refinamos por artigos peer-reviewed e publicados no últimos 

cinco anos. Encontramos apenas 125 artigos. Desses, nenhum propriamente sobre a questão da 

fila de espera para cirurgia eletiva. Na maior parte são artigos sobre fila de espera para 

transplante de órgãos, qualidade de vida após cirurgia, absenteísmo em consultas, tempo de 

permanência, regulação de leitos e otimização dos processos de alta hospitalar. 

 

Retirando o limitador de data da publicação, retornaram 238 artigos, publicados de 1999 a 2018, 

entre eles, um texto sobre o tempo da presença do doente na sala de operação, outro sobre 

avaliação e classificação de risco, artigos sobre a satisfação dos usuários, artigos que discutem 

de maneira geral acesso, universalidade e integralidade no SUS e artigos com foco nos mutirões 

para cirurgia de catarata e adenotonsilectomia.  

 

Retirando o limitador para artigos peer-reviewed, retornaram 5.810 resultados, sendo os 

resultados mais relevantes publicações de jornalistas, reportagens, notícias ou opiniões, 

seguidos de publicações em diário oficial, diário de justiça e cadernos judiciários. 
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Não encontramos publicações em português, com os descritores utilizados, sobre as medidas 

de gerenciamento da fila com estratégias voltadas para a demanda ou para o aumento da 

produtividade, sem foco no aumento da oferta de cirurgias. 

 

Talvez a contingência da demanda possa soar polêmica no nosso meio, sendo, algumas vezes, 

confundida com barreira ao acesso, negligência e omissão de socorro. Entretanto, consideramos 

o discurso favorável ao aumento aleatório e indiscriminado da oferta para procedimentos 

eletivos prejudicial à perenidade das organizações e pouco efetivo em termos de saúde pública, 

por levar apenas ao aumento do consumo de produtos de saúde, sem melhorar a eficiência dos 

serviços ou os resultados em saúde. 
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