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CONTRIBUICAO PARA ESTUDOS DE EFICIENCIA NOS SER· 
VI<;OS DE SAUDE OCUPACIONAL 

Jose Ferraz Nunes (*) 

1 - lntroduc;io 

A contribuic;:ao essencial da economia no sector dos servic;:os de saude 
tera de passar par estudos que permitam conhecer mais profundamente a efi
ciencia desses servic;:os. Neste artigo vai-se dar um primeiro passo para se 
poder proceder a analise da eficiencia interna nos servic;:os de saude ocupa
cionaL 

Primeiramente definirei o ponto de partida te6rico da eficiencia interna 
e depois discutirei o processo de produc;:ao numa unidade de saude ocupacio
nal, na empresa Volvo, na Suecia. 0 facto de partir de uma unidade especf
fica nao vai p6r em causa a generalizac;:ao da problematica discutida, ja que 
e a discussao metodol6gica o meu principal objective. 

Os estudos sabre eficiencia interna pressupoem que se conhec;:am os 
inputs utilizados e os outputs prestados, bem como a relac;:ao que existe entre 
eles. Os outputs, em si mesmos, nao tem valor e, portanto, e necessaria conhe
cer o valor relativo do usa desses outputs. No esquema abaixo resume-se esta 
problematica: 

Inputs Outputs Valor de uso 

x, 

z 
y, z, 

Ym Zp Xn 

2 - Definic;io de eficiencia econ6mica 

Neste artigo nao me vou preocupar com o valor de usa e, portanto, ape
nas se dara o primeiro passo na analise entre inputs e outputs. Para simplifi
car a exposic;:ao te6rica vai-se supor que n = 2 e m = 1, quer dizer que cons
truirei um modelo com dais inputs e um output. A generalizac;:ao para modelos 

(*) Doutorado em Economia pela Universidade de Gotemburgo (Suecia) e docente da mesma 
Universidade. 
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em que n > 2 e m > 1 nada modifica aos princfpios, exigindo apenas ferramenta 
matematica um pouco sofisticada. 

Na figura 1 mostram-se algumas observa<;:oes de um uso hipotetico dos 
inputs x, e x2 para produzir o output y,: 

FIGURA 1 

lsoquanta do output Y1 

Se supusermos que os pre<;:os relatives entre os inputs x, e x2 estao defi
nidos pela linha ST, teremos entao as seguintes medidas de eficiencia 
para a observa<;:ao F: 

Quociente OV I OF mede a eficiencia tecnica; 
Quociente OU I OV mede a eficiencia do pre<;:o; 
A eficiencia econ6mica, a que tambem chamamos «eficiencia interna», 

e igual ao produto entre eficiencia tecnica e eficiencia do pre<;:o, 
ou ov ou ou 

-x-=-
OF OV OF 

Portanto, OUIOF indica o grau de eficiencia interna. Este tipo de analise 
torna possfvel a compara<;:ao entre duas observa<;:oes nao eficientes, como sao 
os casas de F E G, ou ainda nos casas das observa<;:oes A, B e E, que sao 
tecnicamente consideradas eficientes, nao o ja sendo na dimensao econ6mica 
total. 

3 - A produc;ao nos servic;os de saude ocupacional 

A aplica<;:ao do modelo acima exposto exige que se defina de forma tao 
exacta como possfvel o processo produtivo numa unidade de se!Vi<;:os de saude 
ocupacional. Teremos assim de conhecer quais e quantos os outputs que sao 
prestados durante um perfodo e que recursos sao necessaries para prestar 
esses outputs. 
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Uma unidade de servic;:os de saude ocupacional tern como objective melho
rar as condic;:oes sanitarias nos locais de trabalho, impedindo acidentes de tra
balho e doenc;:as ocupacionais, e tambem promover a reabilitac;:ao dos indivf
duos ja atingidos. Tambem se utilizam os conhecimentos medicos para 
satisfazer a procura de servic;:os de saude em geral, embora nao seja o objec
tive principal da saude ocupacional. 

Partindo da experiencia em algumas unidades da empresa Volvo, em 
Gotemburgo, na Suecia, definem-se tres grupos de outputs e dezasseis cate
gorias de outputs, conforms o seguinte esquema: 

Grupe de output Categoria de output 

1. Exames de saude conforme a lei. 
2. Exames de saude pedidos. 
3. Outros exames de saude. 
4. Testes audiometricos. 
5. Exames de admissao. 

Prevenc;:ao. 6. Visitas aos locais de trabalho. 
7. lnformac;:ao e educac;:ao. 
8. Estudos dos locais de trabalho. 
9. Projectos de investigac;:ao. 

10. Contactos externos. 
11. Comite de higiene e seguranc;:a. 

{

12. Consulta medica (R). 
13. Consulta ao fisioterapeuta. 
14. Atendirnento individualizado. 

Reabilitac;:ao .. 

Cura {
15. Consulta medica (C). 

, 16. Consulta ao enfermeiro. 

Os outputs classificados como prevenc;:ao e reabilitac;:ao sao investimen
tos no nfvel de saude dos indivfduos e, portanto, o seu valor sera conhecido 
no futuro. Os servic;:os destinados a cura deverao ser considerados como con
sumo no presents. 

0 resultado da produc;:ao acima referido tera de ser quantificado. Ha, 
porem, algumas excepc;:oes, como e o caso das categorias de outputs 
n.05 6-11. As restantes medidas de output podem definir-se em dais nfveis. Ou 
considerando o numero de prestac;:oes au considerando o numero de epis6-
dios. Neste ultimo caso teremos de considerar a unidade de produc;:ao, um indi
vfduo com um problema determinado. Par exemplo, o indivfduo AA utiliza as 
seguintes servic;:os par causa do problema XX: 

Quatro consultas medicas; 
Doze consultas ao fisioterapeuta; 
Cinco consultas ao enfermeiro. 

A apresentac;:ao dos outputs baseados em epis6dios e assim uma forma 
mais agregada da produc;:ao que exige o conhecimento da relac;:ao prestac;:ao 
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de servi<;:os e indivfduos, para alem do problema que afecta cada indivfduo. 
Esta concep<;:ao do processo produtivo nos servi<;:os de saude e motivada 
porque: 

1) A produ<;:ao nos servi<;:os de saude e sempre baseada em indivf
duos e o consumo da-se simultaneamente com a produ<;:ao; 

2) As caracterfsticas do indivfduo consumidor, como o diagn6stico, 
a idade, o sexo e a profissao, influenciam a composi<;:ao dos ser
vi<;:os a prestar; 

3) Os efeitos da produ<;:ao, a que chamei «valor de usa», s6 podem 
ser medidos para cada indivfduo. E exactamente o efeito no «capi
tal» saude dos indivfduos que determina a existencia dos servi<;os 
de saude. 

4 - Os recursos e os custos 

Definida a produ<;:ao, identificando e quantificando os outputs, ha que medir 
os inputs utilizados para conseguir as diferentes presta<;:oes. A analise econ6-
mica tem como ponto central exactamente a descri<;:ao da liga<;:ao input-output. 
A situa<;:ao mais comum e a de proceder a cortes or<;:amentais como medida 
de aumentar a eficiencia interna, o que s6 par acaso podera constituir uma 
ferramenta eficaz. E que, sendo a eficiencia a minimiza<;:ao dos custos dado 
um determinado nfvel de produ<;:ao, e necessaria saber qual a combina<;:ao de 
recursos que se utiliza em cada momenta. Produzir o mesmo com menores 
custos nao e somente uma questao de redu<;:ao dos inputs utilizados, mas tam
bern altera<;:ao das propor<;:oes desses mesmos . inputs. 

Assim, e ainda dentro do ambito do ponto de partida na Volvo, definiram
. -se inputs variaveis e fixos. Os variaveis sao: 

Medicos; 
Fisioterapeutas; 
Enfermeiros; 
Pessoal administrative; 
Material de consumo clfnico; 
Medicamentos; 
Outro material. 

Os inputs fixos sao constitufdos pelo valor da deprecia<;:ao de instrumen
tos e instalac;oes, bem como pela conservac;ao destes capitais. 

0 papel mais importante na gestao dos recursos nestas unidades de saude 
ocupacional consideradas e o da identificac;ao da repartic;ao dos diferentes 
recursos pelos outputs durante um determinado perfodo de tempo, par exem-
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plo, um ana. Na tabela abaixo da-se um exemplo da informac;:ao de base neces
saria no que respeita a repartic;:ao dos recursos humanos pelas diferentes cate
gorias de outputs: 

TABELA N. 0 1 

Numero de horas de trabalho por categoria de output [1986 - Volvo (unidade A)] 

1 
2. 
3. 
4. 
5 
6. 
7. 

8 
9 

10 ....... . 
11 
12 
13 
14 . 
15 .. . 
16 ... . 

Categoria de output 

MMicos 

17 
27 
13 
6 

56 
70 
45 
0 

312 
56 
54 

530 
0 

28 
1 763 

49 

Enfermeiros 

988 
640 
340 

13 
207 
120 

9 
0 

69 
51 
0 

102 
0 
0 

670 
1 284 

Inputs 

Ajudantes Fisiotera- Administra· 
de enfermeiro peutas tivos 

51 0 0 
0 0 0 

12 0 0 
305 0 0 

0 0 0 
102 118 0 

0 188 223 
0 75 0 

51 0 0 
10 11 97 
0 0 0 

123 0 125 
0 1 158 112 
0 0 19 
0 0 2 346 

1 222 0 0 

Construindo tabelas idemticas para o usa dos outros inputs, poderemos, 
em termos simples, fazer comparac;:oes entre unidades diferentes com produ
c;ao identica. Assim, poder-se-a calcular o custo total medio (ATC) e o custo 
variavel media (AVC) em diferentes unidades. 

Como exemplo, apresenta-se na tabela n. 0 2 a comparac;:ao entre ATC e 
AVC, em duas unidades da Volvo, para alguns outputs: 

TABELA N. 0 2 

Custos medios nos servic;os de saude ocupacional (em coroas- 1986) 

Unidade A Unidade B 

Categoria de output 

ATC AVC ATC AVC 

Teste audiometrico . .... . .... . .... 53 39 315 225 
Consulta medica (R). ............ 291 243 694 544 
Consulta ao enfermeiro ........ . . . . . . 42 32 121 90 
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Poderemos apresentar os outputs das consultas medicas (R) e ao enfer
meiro baseadas em indivfduos na tabela n. o 3: 

TABELA N. 0 3 

Custos medlos nos servic;os de saude ocupacional por lndividuo (em coroas - 1986) 

Unidade A Unidade B 

Output 

ATC AVC ATC AVC 

Consulta medica (R). . . . . . .... ..... ' 583 486 784 614 

Consulta ao enfermeiro . . . . . . ''' ''' 141 108 171 126 

5- Considera~oes finais 

Comparando as unidades A e B, parece que a unidade A e sempre mais 
eficiente. lndependentemente do output considerado ou do nfvel de agregaQao, 
nao e necessaria analise matematica sofisticada para poder concluir que a uni· 
dade A gere os recursos economicamente mais eficientes. 

Evidentemente que nao se podera ir muito mais alem nas conclusoes. A 
analise econ6mica nao e bastante para concluir com exactidao que, na reali· 
dade, a unidade A gere os seus recursos melhor. Haque saber sea produ((ao 
e identica, o que, neste caso, quer dizer se as unidades A e B recebem indivf
duos com as mesmas caracterfsticas no que diz respeito a idade, sexo, diag
n6stico, etc., e isto para nomear alguns dos factores que podem influenciar 
as medidas de eficiencia tal como se definiram anteriormente. 

Nao se podera tambem dizer que poderemos dispensar este tipo de ana
lise com o argumento de que os outros factores explicam tudo. A analise eco
n6mica da-nos sinais importantes, que deverao ser usados na gestao dos recur
sos em servi9os de saude. Ha que, num segundo passo, procurar saber se 
existem outras explica96es plausfveis. No exemplo da Volvo acima apresen
tado nao M, par exemplo, qualquer <<desculpa» para que os testes audiometri
cos sejam mais caros na unidade B. No entanto, M factores que explicam 
as diferen9as no que respeita as consultas medicas. 
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