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EDITORIAL

Healthcare: The need for creating learning 
organizations
Saúde: a necessidade de se criar organizações de aprendizagem

Em todas as regiões do mundo, temos um desafio no atendimento 
das necessidades de saúde da população. A lacuna entre ‘deman-
da’ ou necessidade para serviços de saúde e a ‘oferta’ de serviços de 
saúde é grande. Há dois fatores que contribuem com essa lacuna. 
O primeiro e, talvez, principal componente é nossa limitada com-
preensão da biologia humana. O segundo componente nasce da 
inadequação e impropriedade dos recursos aplicados. Infelizmente, 
até para condições médicas para as quais nós já provamos métodos 
de tratamento, nós temos dificuldade na efetivação do atendimen-
to apropriado em tempo razoável. A segunda lacuna é a que temos 
uma melhor oportunidade de sanar em curto prazo.

No Brasil, a taxa de mortalidade infantil em 2013 foi de 12.9 por mil, 
enquanto a taxa média da Organização para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (Organisation for Economic Cooperation 
and Development – OECD) foi de 4,3. A espera para cirurgias car-
díacas teve média de cerca de dois anos em São Paulo3. Algumas 
pesquisas sugerem que quase 17% dos pacientes não procuram cui-
dados de saúde devido a fatores que incluem dificuldades de acesso 
ao sistema4,5. Estes indicadores de desempenho do sistema de assis-
tência à saúde podem ser atribuídos, em parte, à disponibilidade de 
recursos. De acordo com um relatório da OCDE, o gasto per capita 
em saúde no Brasil é de cerca de um terço do que a de um país médio 
da OCDE. O Brasil tem 1,8 médicos por mil habitantes, enquanto o 
número de países da OCDE é de 3,2 médicos por 1000. Da mesma 
forma, o Brasil tem a metade dos leitos hospitalares por habitante 
em relação à média dos países da OCDE. Ainda assim, o Brasil gasta 
9,3% do PIB em serviços de saúde, um número que se alinha com 
o de outros países da OCDE. Assim, à medida que o PIB do Brasil 
cresce, podemos esperar que a disponibilidade de recursos cresça 
também. 

Claramente, um crescimento dos recursos deveria melhorar o aces-
so a serviços de saúde de qualidade. Mas, infelizmente, aumentar os 
recursos, por si só, não é suficiente para fechar essa lacuna. Mesmo 
nos países da OCDE onde a disponibilidade de recursos é significa-
tivamente maior do que no Brasil, nós continuamos a testemunhar 
o acesso inadequado à saúde. Por exemplo, um estudo6 recente sobre 
a oferta de profissionais de saúde nos Estados Unidos apontou que 
o número de profissionais treinados tem que crescer em 15 a 20% 

Sriram Dasu1

Tradução: Luísa Moura Peters2



8 Com. Ciências Saúde. 2014; 25(1): 1-110

Sriram Dasu

para atender as tendências da demanda atual. 
Fechar a lacuna, portanto, requer não apenas o 
aumento dos recursos, mas também cuidadosa 
atenção para o desenho e a operacionalidade do 
sistema de saúde. 

Temos que rever como os recursos disponíveis 
são implantados e influenciar a demanda para 
melhorar a utilização do sistema.  O Brasil, em 
considerável mérito, tem buscado a ‘reenge-
nharia’ de seu sistema público de saúde com 
considerável sucesso7. Uma notável inovação 
na prestação dos serviços de saúde foi a im-
plantação do sistema de Atenção Básica de base 
comunitária8. Inovações mais recentes incluem 
a introdução de instalações de urgência para 
atenuar a superlotação nos serviços de emer-
gência. Como resultado dessas mudanças, a 
arquitetura geral do sistema de serviços do SUS 
parece ser bem projetada. É importante, agora, 
melhorar a forma como este sistema opera e 
como o público o utiliza. Podemos fazer melhor 
com o que já temos? Com base nas experiências 
de outros países, há espaço para considerável 
otimismo. 

Vários estudos estimam que os resultados na 
área de Saúde possam ser melhorados, ao tem-
po em que se reduziriam seus custos em 20 a 
50%, nos Estados Unidos. Embora muitos fato-
res que contribuem para o desperdício nos EUA 
claramente não são aplicáveis ao SUS, muitos o 
são. Os fatores que se aplicam universalmente 
incluem: a) pacientes que não utilizam o siste-
ma como planejado, gerando visitas evitáveis   e 
onerosas para os hospitais e serviços de emer-
gência, particularmente por parte de doentes 
crônicos; e b) operações ineficientes dos siste-
mas de saúde, resultando em atendimento len-
to, reinternações evitáveis  , oportunidades per-
didas para a intervenção oportuna, e falta de 
produtividade devido à fraca infraestrutura de 
planejamento. Melhores práticas operacionais, 
que são amplamente empregadas em outros 
setores de serviços e indústrias, só agora estão 
começando a ser difundidas para o setor de saú-
de de maneira global. Essas práticas renderam 
enormes benefícios em outros setores. Segundo 
algumas estimativas, a adoção de práticas de 
gestão modernas, como no sistema de produção 
da Toyota, por exemplo, melhorou a produtivi-
dade em 30%. Tudo isso sugere que há espaço 
significativo para a melhoria do acesso e da 

qualidade no sistema de saúde público brasilei-
ro, sem onerar mais os recursos já existentes. 

O Instituto de Medicina9 propôs um modelo 
estrutural de desenvolvimento do trabalho de 
diminuição dos custos e melhora da qualidade 
do atendimento. Os elementos-chave desta es-
trutura de trabalho incluem a criação de uma 
infraestrutura de dados, vinculada à comuni-
dade, proporcionando atendimento focado no 
paciente, a continuidade de cuidados, a otimi-
zação das operações e incentivos. Estes são vis-
tos como elementos de uma infraestrutura que 
permite a melhoria contínua e a aprendizagem. 
A estrutura do SUS possui, através de sua ênfa-
se nos agentes comunitários, um mecanismo 
maravilhoso de conexão com a comunidade e 
de facilitação da continuidade dos atendimen-
tos. Os outros elementos necessitam de desen-
volvimento. 

Para efetivar os ganhos de produtividade que 
estão disponíveis, há necessidade de educação 
e formação de profissionais de saúde e admi-
nistradores. A formação realizada no exercí-
cio do serviço pode fornecer ferramentas para 
melhorar os sistemas em uma base contínua 
de longo prazo. A curto prazo, o treinamento e 
a educação podem, pelo menos, criar consciên-
cia sobre as oportunidades de melhorias. Além 
da formação, há uma necessidade imperiosa de: 
reforçar os sistemas de dados para tornar mais 
fácil a compreensão de como os pacientes estão 
utilizando o sistema; facilitar a continuidade 
do tratamento; monitorar a produtividade; me-
lhorar o planejamento de pessoal; identificar 
oportunidades de melhoria e criar uma maior 
transparência. 

A ESCS está posicionada de maneira singular 
para facilitar esses esforços na criação de or-
ganizações de aprendizagem dentro do SUS. 
Alunos e professores fazem parte do SUS e, 
portanto, estão ativamente envolvidos na pres-
tação da assistência em saúde. Eles têm fortes 
relações de trabalho com os profissionais e ad-
ministradores de saúde e compreendem não 
apenas as questões clínicas, mas também ques-
tões não-clínicas que afetam o SUS. Um grupo 
de trabalho de professores e funcionários da 
ESCS que estabeleça parceria com os profissio-
nais e administradores de saúde, por exemplo, 
podem impulsionar a inovação na prestação 
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de assistência à saúde de uma forma sustentá-
vel. Uma abordagem para a institucionalização 
desses esforços seria a criação de um centro de 
inovação da assistência à saúde, a ser ‘alojado’ 
na ESCS. A missão deste centro seria auxiliar 
o SUS a melhorar o acesso e reduzir os custos, 
enquanto aumenta a qualidade. O referido cen-
tro poderia desenvolver e executar programas 
educativos, ‘em serviço’ e ‘pré-serviço’, para 
orientar o desenvolvimento da infraestrutura 
digital, identificar e estudar os problemas reais 
que necessitam de uma análise acadêmica mais 
profunda, agir como um intermediário entre o 
SUS e outras instituições de pesquisa, e, ainda, 
fornecer orientação para os formuladores de 
políticas públicas relativas a questões que exer-
cem uma influência sobre o projeto e as opera-
ções de assistência à saúde.
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In every region of the world, we have a challenge meeting the 
health needs of the population1. The gap between “demand” or 
need for healthcare services and the “supply” of healthcare services 
is large. There are two factors that contribute to this gap. The first 
and perhaps the major component is our limited understanding 
of human biology. The second component stems from inadequate 
and improperly deployed resources. Unfortunately, even for medi-
cal conditions for which we have proven treatment methods, we 
have difficulty in delivering appropriate care in a timely fashion. 
The second gap is one we have a greater opportunity to close in the 
short term. 

In Brazil the infant mortality rate in 2013 was 12.9 per 1000 while 
the average OECD rate was 4.3. Waiting time for heart surgeries 
averaged around 2 years in Sao Paulo2. Some surveys suggest that 
nearly 17% of the patients do not seek healthcare because of fac-
tors that include difficulties in accessing the system3,4. These per-
formance indicators of the healthcare system can be attributed in 
part to the availability of resources. According to an OECD report5 
per capita spending on healthcare in Brazil is about one third of 
that of an average OECD country. Brazil has 1.8 physicians per 
1000 while the number for OECD countries is 3.2 physicians per 
1000. Similarly, Brazil has half the hospital beds per capita relative 
to the average of OECD countries. Nevertheless, Brazil spends 9.3% 
of the GDP on healthcare services, a number that is line with that 
of other OECD countries. Thus as Brazil’s GDP grows we can expect 
the availability of resources to grow. 

Clearly a growth in resources should improve access to quality 
health services. Unfortunately increasing resources alone is not 
enough to close the gap. Even in OECD countries where resource 
availability is significantly more than that in Brazil we continue to 
witness inadequate access. For example a recent study6 of supply of 
healthcare professionals in the United States finds that the number 
of trained professionals has to be increased by 15 to 20% to meet 
current demand trends. Closing the gap therefore requires not just 
increasing resources but also paying carefully attention to health 
system design and operations.

We have to revisit how available resources are deployed and in-
fluence demand to improve system utilization. Brazil, has to its 
great credit, reengineered its public healthcare system with con-
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tinuous improvement and learning. The SUS 
structure has through its emphasis on com-
munity workers a wonderful mechanism for 
connecting to the community and facilitating 
continuity of care. The other elements require 
development.

To realize productivity gains that are availa-
ble there is need for education and training of 
healthcare providers and administrators. In-
-service training can provide tools to improve 
systems on a continual basis in the long term. 
In the short term training and education can at 
least create awareness of the opportunities for 
improvements. In addition to training there is 
a compelling need to strengthen data systems 
to make it easier to understand how patients 
are utilizing the system, facilitate continuity 
of care, track productivity, improve staff plan-
ning, identify improvement opportunities, and 
create greater transparency. 

ESCS is uniquely positioned to facilitate these 
efforts to create learning organizations inside 
SUS. Students and faculty are part of the SUS 
and hence are actively engaged in care deli-
very. They have strong working relationships 
with healthcare providers and administrators 
and understand not just the clinical issues 
but also non-clinical issues that impact the 
SUS. A core group of ESCS faculty and staff 
that partners with healthcare workers and 
administrators can drive innovation in heal-
thcare delivery in a sustained manner. One 
approach for institutionalizing these efforts 
would be to create a center for innovation in 
healthcare delivery that is housed in ESCS. 
The mission for this center would be to help 
the SUS improve access and lower costs, whi-
le improving quality. The center can develop 
and execute in-service and pre-service educa-
tional programs, guide the development of the 
digital infrastructure, identify and study real 
problems that require deeper academic analy-
sis, act as an intermediary between the SUS 
and other research institutions, and provide 
guidance to policy makers about issues that 
have a bearing on the design and operations of 
healthcare delivery. 

siderable success7. A notable innovation in 
healthcare delivery was the implementation of 
community based primary care system8. More 
recent innovations include the introduction of 
urgent care facilities to mitigate overcrowding 
in emergency departments. As a result of the-
se changes the overall architecture of the SUS 
delivery system appears to be well designed. It 
is important now to improve how this system 
operates and how public utilizes it. Can we do 
better with what we have? Based on the expe-
riences in other countries there is room for con-
siderable optimism. 

Several studies estimate that the health outco-
mes can be improved while lowering costs by 
20 to 50% in the United States. While many 
factors that contribute to waste in the US 
clearly do not apply to the SUS, many do. Fac-
tors that apply universally include (a) patients 
not utilizing the system as it was intended and 
generating avoidable and expensive visits to 
emergency departments and hospitals particu-
larly from the chronically ill and (b) inefficient 
operations of health systems resulting in dela-
yed care, avoidable readmissions, missed op-
portunities for timely intervention, and lack of 
productivity due to poor planning infrastruc-
ture. Operational best practices that are wi-
dely employed in other service and industrial 
sectors are only now beginning to diffuse into 
the healthcare sector on a global basis. These 
practices yielded tremendous benefits in other 
sectors. By some estimates, adoption of modern 
management practices such as the Toyota pro-
duction system has improved productivity by 
30%. All this suggests that there is significant 
room for improving access and quality in the 
Brazilian public health system without adding 
more to existing resources.

The Institute for Medicine9 has proposed a fra-
me-work for lowering costs while improving 
quality of care. Key elements of this frame-
-work include creating a data infrastructure, 
linking to the community, providing patient 
centered care, care continuity, optimized ope-
rations, and incentives. These are seen as ele-
ments of an infrastructure that enables con-
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