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Sobre o levantamento

• Realização: Instituto de Ensino e 
Pesquisa na Área da Saúde (IEPAS)

• Público: Hospitais privados do Estado 
de São Paulo

• Período pesquisado: maio de 2020

• Metodologia: Questionário virtual 
disponibilizado pela ferramenta 
SurveyMonkey



Objetivos 

• Traçar um panorama de como os 
hospitais paulistas estão lidando com a 
pandemia;

• Conhecer as principais dificuldades do 
público pesquisado e as percepções dos 
gestores sobre o momento atual e o 
futuro.

• Número de hospitais pesquisados: 22



Resultados
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14,29

28,57

47,62

9,52

0 10 20 30 40 50 60

ASSISTENCIAL

ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA

COMERCIAL/RELACIONAMENTO

Área de Atuação (em %)

Área de Atuação (em %)



Nos últimos 30 
dias houve 
incremento ou 
diminuição dos 
atendimentos no 
seu hospital?
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Qual a média 
diária (números 
reais) de casos 
suspeitos ou 
diagnosticados de 
Covid-19 
atendidos por 
essa instituição?
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Qual a taxa de 
ocupação de 
leitos anterior à 
Declaração de 
Pandemia de 
Covid-19, em 11 
de março?
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Ocupação 
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leitos
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Esse hospital 
está realizando 
procedimentos 
e cirurgias 
eletivas 
durante a 
pandemia?
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Com o aumento 
progressivo dos 
casos de 
coronavírus, você 
acredita que terá 
leitos suficientes 
para atendimento 
dos casos, ou teme 
a falta de leitos 
nessa instituição?

73,68

26,32

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ACREDITO QUE TEMOS LEITOS SUFICIENTES

FALTARÁ LEITOS

Os leitos da instituição são suficientes para atender à Covid-19? 
(em %)

Os leitos da instituição são suficientes para atender à Covid-19? (em %)



Há casos 
confirmados ou 
suspeitos de 
covid-19 entre 
os funcionários 
desse hospital?
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Tem constatado 
aumentos de 
preços dos 
insumos e 
equipamentos de 
proteção individual 
– EPI´S - nos 
últimos 30 dias?
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Qual ou quais 
equipamentos 
sofreram maior 
alta de preços?
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O hospital está 
com 
dificuldades 
em repor os 
estoques de 
EPIs e 
insumos?
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Qual a forma 
de aquisição 
desses 
insumos e 
EPI's?

63,64

22,73

9,09

4,5

0 10 20 30 40 50 60 70

NEGOCIAÇÃO DIRETA COM FORNECEDORES

GRUPO OU PLATAFORMA DE COMPRAS

REVENDEDORES

TODAS AS OPÇÕES

Forma de aquisição dos insumos e EPIs (em %)

Forma de aquisição dos insumos e EPIs (em %)



Para o atendimento 
dos casos de Covid-
19, você acredita 
que haverá 
necessidade de 
aumento ou 
redução do quadro 
de funcionários?
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Haverá perdas 
financeiras 
para esta 
instituição com 
a pandemia?
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Quais os 
motivos das 
perdas 
financeiras?

(múltipla escolha)
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Conclusões



Conclusões

• O público participante do Levantamento IEPAS é 
formado quase que em sua totalidade por 
hospitais privados voltados ao atendimento da 
saúde suplementar (95%).

• Mais de 76% dos que responderam ao 
questionário ocupam cargos de decisão dentro 
dos hospitais.

• A grande maioria dos hospitais (86,4%) teve 
diminuição do número de atendimentos e 
procedimentos em decorrência da pandemia de 
Covid-19.



Conclusões

• Dos participantes, apenas 31,8% afirmaram não ter 
atendido a nenhum caso suspeito ou confirmado 
de Covid-19 no mês de maio. 68,2% dos hospitais 
disseram ter atendido a pelo menos um caso por 
dia. 18,1% afirmaram atender entre 11 e mais de 
20 casos diários de Covid-19.

• A pandemia diminuiu a taxa de ocupação dos leitos 
dos hospitais. Antes do novo coronavírus, 54,6% 
dos hospitais informaram uma taxa de ocupação 
de leitos superior a 70%. Com a pandemia, apenas 
27,2% dos hospitais afirmam estar com uma taxa 
de ocupação de leitos superior a 70%.



Conclusões

• Apenas 14,3% dos hospitais afirmaram estar 
realizando cirurgias eletivas de acordo com a 
agenda pré-estabelecida antes da pandemia. 
33,3% dos respondentes afirmaram estar 
avaliando caso a caso e 28,6% só estão 
realizando cirurgias em casos de 
urgência/emergência.

• 73,7% dos hospitais acreditam possuir leitos em 
número suficiente para atender aos casos de 
Covid-19.



Conclusões

• 59,1% dos hospitais já registraram casos de 
Covid-19 entre seus colaboradores.

• 100% dos hospitais afirmam que os preços dos 
insumos e Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) aumentaram. Máscaras, de todos os tipos, 
são os itens que mais sofreram aumento, 
segundo 44,4% dos hospitais. Para 25%, todos os 
insumos e EPIs aumentaram.



Conclusões

• Mais da metade dos entrevistados (54,5%) afirma 
estar com dificuldades para repor estoques de 
insumos e EPIs. 63,6% dos hospitais negociam 
essa reposição diretamente com os 
fornecedores.

• 47,6% dos hospitais dizem que o quadro de 
colaboradores deve permanecer estável para o 
enfrentamento da pandemia, e 42,9% que serão 
necessárias novas contratações.



Conclusões

• 100% dos entrevistados afirmam que haverá 
perdas financeiras para os hospitais com a 
pandemia. 44,8% justificam essa perda em razão 
da suspensão ou cancelamento de 
procedimentos e cirurgias eletivas; 27,6% em 
razão do aumento do custo operacional e a 
dificuldade em renegociar com as operadoras de 
planos de saúde; outros 27,6% acreditam que as 
perdas se darão pela queda do movimento, já 
que os próprios pacientes não estão procurando 
os serviços de saúde.
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