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Magnífico Reitor, Prezadas/os Conselheiras/os,  
  
  

Objetivando subsidiar a elaboração de uma proposta alternativa ao modelo de cessã o 
de prerrogativas da autonomia universitária, expresso pela EBSERH, docentes, técnicos 
e administrativos, estudantes, em diálogo permanente com as entidades representativas, 
elaboraram o documento “PROPOSTA DE MODELO DE GESTÃO PARA O 
FORTALECIMENTO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS” que aprofunda e desenvolve 
o documento anterior “PROPOSIÇÕES QUE FUNDAMENTAM A RESOLUÇÃO DO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO SOBRE O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 
DOS HOSPITAIS DA UFRJ”. 

Solicitamos que o mesmo seja incluído na pauta e que seja dada ampla 
publicidade à proposta. 
 
Saudações universitárias,  

PROPOSTA DE 
MODELO DE 
GESTÃO PARA O 
FORTALECIMENTO 
DOS HUs

SAMUEL TOSTA - 09/04/2013
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Proposta de modelo de gestão 
para o fortalecimento dos hospitais 
universitários

O presente documento foi elaborado por um conjunto de professores, estudantes e técnico-
administrativos, com apoio das respectivas entidades representativas na UFRJ. Distribuído aos 
integrantes do Consuni do último dia 22, será apresentado formalmente em sessão extraordinária 
marcada para 29 de agosto.

 
Trata-se do desenvolvimento de outro material (“Proposições que fundamentam a resolução do 

Conselho Universitário sobre o fortalecimento institucional da UFRJ”), também protocolado naquele 
colegiado, no início de maio (e divulgado em encarte especial do Jornal da Adufrj nº 798).

 
O texto busca subsidiar uma proposta alternativa à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(Ebserh), modelo privatizante que o governo pretende impor aos HUs federais.

(Versão preliminar, 21 de agosto de 2013) 

INTRODUÇÃO

O objetivo deste 
documento é subsidiar a 
elaboração de proposições 
alternativas ao modelo 
de cessão das unidades 
hospitalares da UFRJ 
classificadas como 
“hospitais de ensino” da 
UFRJ à EBSERH. A “solução 
EBSERH” coloca-se como 
a exortação thatcheriana 
do “There is no alternative”: 
a empresa é apresentada 
como a única alternativa 

oferecida pelo governo, 
restringindo o horizonte de 
possibilidades ao que é a 
vontade governamental que, 
com a EBSERH,  passa a ter 
um inédito controle sobre 
os hospitais federais e, em 
particular, sobre os hospitais 
universitários.

A pressão governamental 
direta e a ofensiva pró 
a adoção do modelo 
empresarial empreendida 
pelos grandes meios 

de comunicação, como 
expresso no editorial do 
notoriamente privatista 
O Globo para que as IFES 
desmembrem os seus 
hospitais, torna a posição da 
UFRJ sobre a cessão decisiva 
para a generalização do 
modelo em toda rede 
hospitalar federal. Isso cria 
responsabilidades adicionais 
em relação à decisão do 
CONSUNI.

Como assinalado em 

documento anterior 
proposta protocolizada 
no (CONSUNI em maio 
deste ano), há que se ter 
propostas para garantir 
o futuro do Complexo 
Hospitalar da UFRJ como 
espaço estratégico de 
formação de profissionais 
e pesquisadores e de 
produção de conhecimento 
científico e tecnológico 
capazes de solucionar os 
graves problemas atuais e 
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futuros da saúde pública 
no país, confirmando 
a projeção nacional e 
internacional da UFRJ como 
instituição pública de alta 
relevância para a ciência.

O aprofundamento 
do documento anterior, 
explicitando de modo 
mais objetivo o modelo 
institucional pretendido, 
requer a consideração de 
que o cenário das políticas 
sociais em todo o mundo 
atualmente é de alta 
imprevisibilidade.

A possibilidade de 
aprovação dos 10% do 
orçamento federal para a 
saúde, por exemplo, poderá 
criar recursos adicionais 
da ordem de mais de R$ 
30 bilhões, parte dos quais 
poderia ser utilizada para 

fundamentar propostas mais 
consistentes para a gestão 
dos HUs. Análises realizadas 
a partir do Sistema de 
Informações de Orçamentos 
Públicos para a Saúde 
(SIOPS) mostram que o 
Ministério da Saúde financia 
atualmente apenas 8% do 
pessoal do SUS. Isso precisa 
ser revisto, principalmente 
à luz das propostas de 
ampliação do financiamento 
federal.

A ênfase recente das 
políticas de saúde no país, 
pautando as preocupações 
que embasam o lançamento 
do programa “Mais 
Médicos” e políticas 
relacionadas, tem destacado 
a centralidade da formação 
dos trabalhadores no âmbito 
das políticas públicas 

federais para a saúde, o 
que cria oportunidade para 
criação de novas fontes 
de recursos, por meio de 
convênios com o Ministério 
da Saúde ou com os estados 
e municípios.

Qualquer movimento 
brusco e voluntarista, 
supostamente em nome da 
inovação gerencial, pode 
ser prematuro, marcado 
pelas medidas improvisadas 
e que em pouco tempo 
confirmam a sua fragilidade 
e, pior, revelam que o 
caminho trilhado debilitou 
o que é público. A história 
mostra que falsas urgências 
decisórias tendem a ter 
vieses extremamente 
ideológicos, gerando 
decisões que cobram 
preços potencialmente 

altos no futuro. Sempre há 
alternativas e, muitas vezes, 
alternativas melhores e 
mais coerentes do que as 
que tentam ser empurradas 
revestidas do rótulo de 
urgência.

A proposta apresentada 
a seguir, como já apontado, 
aprofunda e desenvolve 
as proposições para uma 
alternativa à Ebserh 
anteriormente publicizadas, 
tomando como referência 
o modelo incorporado 
ao Estatuto da UFRJ, em 
especial em seu Artigo 
17, que dispõe sobre o 
Complexo Hospitalar, 
referência que a presente 
proposta reivindica como 
a mais pertinente aos fins 
institucionais da UFRJ.

Os dados e recomendações do 
presente relatório parcial estão 
fundamentados na leitura de 
documentos e diagnósticos prévios 
existentes e da análise de bancos 
de dados públicos da saúde e do 
governo federal (SIA, SIH e SIASG) 
e, para pessoal, de bancos de dados 
disponíveis para 2013.

Ressaltamos a exiguidade do prazo 
definido para as ações constantes do 
último documento da CONSUNI 
(Art. 4. Elaboração de diagnóstico 
técnico de estrutura física, financeira 

e profissional) e especialmente 
a insuficiência dos prazos para 
procedermos a um diagnóstico mais 
detalhado.

O documento está estruturado em 
três seções.

Na primeira discorremos sobre 
a especificidade dos hospitais 
universitários, sua centralidade 
para a estrutura da universidade, as 
implicações da adoção da EBSERH 
para a autonomia universitária e as 
armadilhas do contrato da EBSERH 
com a UFRJ e da proposta de 

resolução da reitoria ao CONSUNI.
Na segunda parte do documento 

são apresentadas uma avaliação geral 
do modelo gerencial da proposta da 
EBSERH e a proposta alternativa de 
consolidação do Complexo Hospitalar 
da UFRJ, estruturada em 2009.

Na terceira parte é realizado um 
diagnóstico preliminar sucinto das 
condições de recursos humanos e 
financeiras do Complexo Hospitalar, 
já com alguns indicativos de 
desdobramentos recomendados.

SEÇÃO 1: HOSPITAIS DE ENSINO E AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA

ESTRUTURA DO DOCUMENTO

Hospitais de ensino: uma 
introdução

Os hospitais 
universitários (HUs) são 
equipamentos sociais de 
educação e saúde. São 
hospitais-escola, campos 

de treinamento para as 
profissões de saúde e 
inúmeras outras áreas de 
conhecimento e produção 
de inovação. Como tais, se 
caracterizam por ser parte 
da universidade pública, 
atendendo ao projeto 

político-pedagógico das 
instituições de ensino às 
quais pertencem.

São pelo menos 13 
cursos diferentes, em sua 
maioria da área da saúde, 
que tradicionalmente 
encontram nos hospitais 

seus espaços de formação 
prática: medicina, 
enfermagem, farmácia, 
biomedicina, fisioterapia, 
fonoaudiologia, nutrição, 
psicologia, terapia 
ocupacional, musicoterapia, 
odontologia, medicina 
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forense e serviço social. 
A estrutura dos HUs é 
tão complexa que poderia 
ainda ser utilizada para 
a prática de estudantes 
de várias engenharias, 
química, física, 
administração, direito, 
economia, informática, 
comunicação e arquitetura, 
só para dar os exemplos 
mais evidentes.

Um hospital-escola 
da universidade pública 
compartilha de seu 
objetivo: promover o 
ensino, a pesquisa e a 
extensão universitária de 
forma pública, gratuita e 
com qualidade e de forma 
indissociável. No caso dos 
hospitais universitários, seu 
principal braço de extensão 
é a assistência à saúde, o 
atendimento à população 
por meio de sua vinculação 
com o Sistema Único de 
Saúde (SUS).

No campo da 
assistência à saúde, os 
hospitais universitários 
desempenham as funções 
de centros de referência de 
média e alta complexidade 
com o objetivo de atender 
as demandas do sistema, 
mas não apenas. É também 
papel dos hospitais 
universitários desenvolver 
e avaliar novas tecnologias 
com a finalidade de 
incorporação das melhores 
ao SUS. Funcionam ainda 
na educação continuada 
dos profissionais que 
atuam na rede pública de 
assistência à saúde.

Os hospitais-escola são 
as grandes incubadoras 
da novidade, da eficiência, 
da formação e da prática 
da saúde no país, com o 
foco nas necessidades da 
população. Por isso têm 
que ser públicos e não 
podem ser permeados por 

interesses econômicos que 
desloquem seu eixo da 
formação de pessoas (dos 
profissionais de saúde e 
outras áreas relacionadas, 
bem como dos 
pesquisadores e docentes) 
e qualidade social para o 
eixo da produtividade e da 
lucratividade. Os objetivos 
da formação de pessoas 
e do desenvolvimento de 
pesquisas socialmente 
referenciadas são 
distintos dos interesses 
de empresas, porém são 
típicos das universidades, 
por isso é urgente 
termos uma proposta 
para o fortalecimento 
dos hospitais dentro da 
universidade pública.

Dirigir para a educação e a 
saúde públicas 

As universidades 
reivindicam seus hospitais. 
Sua recuperação passa pela 
aplicação dos recursos 
disponíveis pela própria 
instituição, respeitando 
a lógica da formação e 
da pesquisa a serviço das 
necessidades da população. 
Para isso, é necessário que 
as unidades acadêmicas 
retomem o controle da 
operação dos hospitais.

O afastamento das 
unidades acadêmicas da 
concepção dos hospitais 
foi construído pelos anos 
de subfinanciamento 
e neoliberalismo, que 
estimularam a busca 
de recursos extra-
orçamentários por meio 
de editais individuais 
de pesquisa e projetos 
focalizados. Este 
movimento, ao mesmo 
tempo que quebrou a lógica 
dos projetos institucionais 
de pesquisa, tirando-
os da centralidade da 

instituição pública, colocou 
o professor individual 
como responsável pelo 
financiamento dos 
hospitais. Essa perversa 
alteração subverteu a lógica 
das estruturas coletivas 
orientadas por atividades 
em rede, pelas necessidades 
da formação do estudante e 
do serviço médico, além de 
ter privilegiado hierarquias 
de especialidades baseadas 
na maior ou menor 
obtenção de recursos.

A reincorporação das 
unidades acadêmicas à 
operação dos hospitais de 
ensino devolveria a estas 
unidades sua característica 
universitária original: 
o atendimento à saúde 
vinculado ao ensino e à 
pesquisa, com a finalidade 
de desenvolver profissionais 
e tecnologias voltadas ao 
bem-estar dos pacientes, e 
não ao lucro dos hospitais.

São várias as unidades 
acadêmicas que podem 
encontrar no hospital-
escola espaço para sua 
prática profissional. 
Cada uma delas 
possui um projeto 
político-pedagógico.

Todos estes projetos 
precisam ser estudados 
e transformados em 
um grande projeto 
político-pedagógico 
para os hospitais de 
ensino, respeitando as 
especificidades de cada 
formação. Um projeto 
político-pedagógico 
coletivo beneficiaria tanto 
a operação dos hospitais 
como a formação integral 
dos estudantes que o 
utilizassem como local de 
prática.

O foco no atendimento à 
saúde vinculado ao ensino 
e à pesquisa trazido pelas 
unidades acadêmicas 

deverá ser a referência para 
o dimensionamento dos 
serviços de saúde prestados 
nestes hospitais. Assim, 
os números ideais para o 
funcionamento adequado 
dos hospitais-escola 
devem ser formulados 
respeitando a centralidade 
do ensino, da pesquisa e 
da extensão universitárias1, 
bem como o bem-estar 
dos pacientes envolvidos 
nos tratamentos. Deste 
modo, os profissionais 
formados nestes espaços 
serão tipicamente voltados 
à atuação em sistemas 
públicos e gratuitos de 
saúde, como é o SUS.

O aprofundamento 
da relação entre 
unidades acadêmicas e 
hospitais-escola gerará 
maior capacidade de 
planejamento, integrada 
ao SUS, dos sistemas de 
atendimento de acordo 
com sua finalidade 
precípua. Assim, 
várias questões como a 
necessidade de contratação 
de novos profissionais, 
as necessidades de 
compras de implementos 
e equipamentos, 
a necessidade de 
financiamento poderão ser 
objeto de planejamento de 
longo prazo e obedecerão à 
lógica de pesquisa e ensino, 
típica de um hospital 
cuja principal missão é a 
formação de profissionais 

 1 Refere-se aqui às relações ideais 
de pessoal voltado para a formação 
(relação discentes/docentes, necessidades 
de profissionais supervisores para cada 
tipo de procedimento), número de 
atendimentos e procedimentos a serem 
realizados com finalidade de formação 
(relação número de internações/
discentes, números de atendimentos/
discentes, número de cirurgias/
discentes), necessidade de profissionais 
dedicados para operação e compra de 
equipamento, medicamentos e insumos 
de saúde por área, bem como para 
acompanhar os desenvolvimentos de 
novos protocolos.
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e o desenvolvimento 
de tecnologias para 
atendimento às necessidades 
de saúde da população, 
conforme identificadas pelo 
SUS.

As armadilhas do contrato 
da EBSERH com a UFRJ e da 
proposta de resolução da 
reitoria ao CONSUNI

No bojo do processo 
de debate a respeito da 
adesão à EBSERH em 
nossa universidade, 
foram apresentados dois 
documentos que merecerão, 
a partir de agora, uma 
análise conjunta: uma 
minuta do contrato a ser 
assinado entre a UFRJ e 
a empresa e a resolução 
de adesão proposta pela 
reitoria ao CONSUNI.

Se compararmos, por 
exemplo, o contrato com 
a resolução proposta pela 
reitoria, percebe-se que 
a linguagem usada é de 
confiança excessiva nas 
benesses da empresa, sem 
a preocupação de criar 
mecanismos que garantam 
e assegurem os interesses da 
universidade. Esta se baseia 
em expectativas que não 
têm a menor viabilidade 
de serem concretizadas no 
futuro, podendo ser dito que 
nem o plano nem o contrato 
têm por base o mundo real.

Num excesso de 
autoconfiança nas 
promessas de um governo, 
se coloca a UFRJ ao 
sabor da variação de 
governos e ministros: fala-
se na “perspectiva que a 
EBSERH se consolide”; na 
“possibilidade de dispor de 
recursos administrativos”; 
sem garantias. Fala-se 
ainda, de forma genérica, 
em “compromisso com 

as tradições acadêmicas, 
garantidas pelas instâncias 
universitárias”. O problema 
é que nada disso é 
reconhecido nem pela lei, 
nem pelo regimento da 
EBSERH, que não prevê a 
intervenção dos conselhos 
universitários em nenhum 
momento, somente para 
aprovar o contrato e 
entregar os HUs à empresa.

Além da própria estrutura 
da empresa como prevista 
na lei violar a Constituição 
Federal de 1988 (CF/88), 
esse formato de contrato 
é um verdadeiro ataque à 
autonomia universitária. 
Vejamos, ponto a ponto, os 
problemas da resolução e do 
contrato:
• a resolução “autoriza a 

contratação da EBSERH”, 
mas não exige que todos 
os contratos e planos 
de reestruturação dos 
hospitais cobiçados, 
componentes essenciais 
para essa apreciação, 
sejam analisados pelo 
CONSUNI. Isso é 
inadmissível; 

• não foram apresentados, 
no único contrato da 
Maternidade-Escola 
divulgado, os anexos, 
nem o cronograma, 
muito menos as “metas de 
desempenho”; 

• O mais grave: “a duração 
do contrato é por prazo 
indeterminado” (cláusula 
13ª), enquanto a resolução 
da reitoria afirma no art. 
4º, de maneira ingênua, 
no mínimo, que “o 
CONSUNI, a qualquer 
tempo, poderá decidir, 
de forma soberana e 
autônoma, pela rescisão 
do contrato”. O conselho 
pode até decidir isso, mas 
tal decisão não será aceita 
pela empresa posto que 
não prevista no contrato, 

e isso acarretará um 
processo judicial longo 
caso queiramos sair.

• Há uma contradição 
incontornável entre 
a resolução citada e a 
Cláusula 12ª do contrato, 
que impõe, como de praxe 
em qualquer contrato, 
para atender aos interesses 
da Contratada, que “ 
este contrato poderá ser 
extinto por resolução 
de ambas as partes, por 
rescisão unilateral, em 
virtude da extinção da 
unidade hospitalar, por 
inexecução ou execução 
inadequada e por 
anulação, observado o 
devido processo legal e a 
ampla defesa, bem como 
observados, no que couber 
os artigos 77 e seguintes 
da Lei 8.666/93.” Ora, a 
formulação jurídica do 
contrato foi feita com 
esse objetivo (proteger 
a empresa), e não com 
o objetivo de garantir 
a autonomia da UFRJ 
em terminar o contrato 
quando bem entender.

• Além disso, em caso de 
rescisão, como resta claro 
na cláusula 12ª, paragrafo 
2º, “serão levantados 
as benfeitorias e bens 
materiais aplicados na 
unidade hospitalar pela 
contratada ou a indenizará 
por valor correspondente, 
bem como a ressarcirá 
quanto aos valores 
decorrentes da extinção 
antecipada de contratos 
cíveis e trabalhistas”. É 
como um contrato de 
separação de bens: em 
caso de rescisão, levamos 
somente o que já tínhamos 
antes.

• Haverá a cessão do imóvel 
da maternidade e de 
todos os seus bens, e dos 
seus servidores. Segundo 

o parágrafo 8º, “aos 
servidores administrativos 
não se garante a 
manutenção nos quadros 
da Maternidade-Escola”, 
ao contrário do que diz a 
resolução, art. 2º., inciso 
VII.

• Todos aqueles que 
tiverem cargo ou função 
gratificada (cláusula 5ª., 
parágrafo 3º.), ou seja, 
os que tiverem sob sua 
responsabilidade a gestão, 
serão cedidos ao órgão de 
origem, ou seja, à empresa 
e, portanto, não serão 
mais servidores da UFRJ 
enquanto exercerem essas 
funções; se for docente, 
a contratada “poderá 
disponibilizar a sua 
participação em atividades 
teóricas,... com carga 
semanal de até oito horas”. 
Ou seja, a empresa terá a 
prerrogativa de decidir se 
o professor dará aulas ou 
não.

• Na cláusula 6ª, parágrafo 
1º, afirma-se que 
a empresa poderá 
contratar com terceiros 
para execução de 
atividades meio, o que 
configuraria uma espécie 
de terceirização da 
terceirização.

• Na cláusula 7ª inciso 
IX, afirma-se que cabe 
à contratada incentivar 
a pesquisa, e a definição 
de diretrizes. Está claro 
o ataque à autonomia 
quando se diz que cabe 
à empresa definir as 
diretrizes das pesquisas 
realizadas nos HUs. 
Também caberia a ela, 
segundo o contrato, 
definir as metas de 
desempenho da atenção à 
saúde. (inciso XIII).

• A perda da autonomia 
é clara: apenas o 
superintendente será 
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indicado pelo reitor e 
este não mais estará 
vinculado à UFRJ, 
posto que receberá 
uma função e deverá 
ser cedido à empresa, 
passando a se submeter 
hierarquicamente à 
estrutura empresarial, e 
não mais aos conselhos 
da UFRJ (clausula 9ª., I). 
O mesmo vale para os 
gerentes.

• Dentre as obrigações da 
UFRJ pelo contrato está a 
transferência dos recursos 
recebidos do Ministério 
da Saúde (referentes a 
ações de média e alta 
complexidade), bem 
como autorizar o Fundo 
Nacional de Saúde a 
“transferir diretamente” 
à empresa os recursos 
oriundos do REHUF. Na 
cláusula 10ª, se lê: “as 
dotações orçamentárias 
do MEC serão alocadas 
diretamente no orçamento 
da EBSERH, e pelos 
recursos provenientes 
do Ministério da Saúde 
e de outras fontes, “os 
quais serão integralmente 
transferidos pela 
contratante à contratada”.
Dessa maneira, ao 
transferir os valores 
direto para a empresa, 
esta fará a aquisição dos 
equipamentos e, se o 
contrato for rescindido, 
a UFRJ ainda deverá 
indenizá-la, sendo 
absolutamente irrelevante 
o disposto no parágrafo 
único do art. 3º da 
resolução da reitoria: “esta 
comissão acompanhará as 
aquisições patrimoniais 
dos hospitais, 
caracterizando os bens que 
deverão ter assegurada sua 
incorporação pela UFRJ, 
no tempo devido”.

O ataque à autonomia 
universitária

A Constituição de 1988, 
em seu artigo 207, afirma 
que “as universidades 
gozam de autonomia 
didático-científica, 
administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial, 
e obedecerão ao princípio 
de indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão.” 
A lei que cria a EBSERH, 
porém, vai na contramão 
do espírito deste artigo ao 
buscar transferir a gestão 
administrativa e financeira 
dos hospitais universitários 
para uma empresa pública 
de direito privado. Ora, 
as empresas públicas, 
dentro do ordenamento 
jurídico vigente, se 
dedicam a atividades de 
natureza econômica, e 
não assistencial. Visam, 
em última instância, o 
lucro e possuem metas 
elevadas de produtividade. 
Isto evidentemente não se 
coaduna com a lógica dos 
hospitais universitários, 
voltados para a formação 
de profissionais da área de 
saúde e para o atendimento 
gratuito às necessidades da 
população.

Com a EBSERH, o 
funcionamento dos HUs 
é modificado no âmbito 
administrativo e de gestão 
financeira, à revelia 
não só do artigo 207 da 
Constituição Federal, mas 
também dos estatutos da 
universidade. Afinal, várias 
unidades acadêmicas que 
utilizam os HUs como 
locais de prática passarão 
a ter que se submeter a 
normas estranhas aos seus 
estatutos. O regimento 
interno da EBSERH atribui 
à empresa, em seu artigo 2º, 
“a finalidade de prestação 

de serviços gratuitos 
de assistência médico-
hospitalar, ambulatorial 
e de apoio diagnóstico e 
terapêutico à comunidade 
(...)”, o que evidentemente 
entra em rota de colisão 
com a concepção de 
hospital referenciado na 
indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão 
– esta última equivalente, 
nesse caso, à assistência.

A adesão à EBSERH faz 
com que a universidade 
perca a capacidade de gerir 
seus próprios hospitais. 
Afinal, segundo o regimento 
interno da empresa, todos 
os cargos da diretoria 
executiva são de livre 
nomeação (artigos 7 e 13). 
Apenas o superintendente 
poderá ser selecionado 
entre os professores do 
quadro permanente da 
universidade contratante. O 
Conselho de Administração 
é todo formado a partir 
de indicações do governo, 
à exceção de dois cargos 
reservados, respectivamente, 
à ANDIFES e aos 
funcionários da empresa. A 
estes dois últimos é vedada, 
pelo regimento interno da 
EBSERH, a participação em 
votações relativas aos planos 
de cargos e salários dos 
funcionários da empresa. 
As outras gerências serão 
selecionadas por um comitê 
integrado pela EBSERH 
e pelo superintendente, 
sem qualquer menção aí à 
necessidade de vínculo com 
a instituição de ensino da 
qual o hospital faz parte.

O colegiado executivo do 
hospital administrado pela 
EBSERH será composto 
por um superintendente 
da unidade hospitalar 
e três gerentes, todos 
de livre nomeação. O 
superintendente será 

escolhido pelo reitor 
preferencialmente no 
quadro permanente da 
universidade. Ou seja, 
nem mesmo ele tem que 
pertencer, obrigatoriamente, 
aos quadros da instituição 
de ensino a que o hospital 
se vincula. Além disso, 
caberá à diretoria executiva 
da EBSERH (portanto, à 
empresa matriz) selecionar, 
com a participação do 
superintendente, os 
gerentes.

Caberá justamente a 
este colegiado executivo, 
um verdadeiro corpo 
estranho à universidade, 
“propor, implementar e 
avaliar o planejamento de 
atividades de assistência, 
ensino e pesquisa a serem 
desenvolvidas no âmbito 
do hospital”. Isto significa 
que a definição sobre 
as atividades de ensino, 
pesquisa e assistência 
sai da alçada dos órgãos 
colegiados da universidade 
e passa a ser feita em 
conjunto pelo MEC e pela 
EBSERH, desconsiderando 
assim os projetos 
político-pedagógicos das 
universidades envolvidas.

Por fim, ainda no que 
se refere à gestão, a lei 
que criou a EBSERH é 
clara ao afirmar que os 
conselhos universitários 
deixarão de examinar as 
contas e funcionamento 
de seus hospitais, sendo a 
prestação de contas devida 
exclusivamente a órgãos 
de controle como a CGU 
e o TCU. Ou seja, os HUs 
ficarão cada vez mais 
distantes das universidades. 
O vínculo será basicamente 
formal.

Quando olhamos para 
a História recente dos 
hospitais universitários, 
percebemos que há 
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anos o poder público 
tem sido negligente 
com eles, negando-lhes 
sistematicamente os 
recursos indispensáveis ao 
seu pleno funcionamento. 
Com isso, as condições 
materiais para que as 
universidades possam 
exercer sua autonomia 
ficam extremamente 
comprometidas.

É nesse contexto que 
em 2006, após anos 
negligenciando a abertura 
de concursos públicos para 
os HUs, o governo federal 
foi corretamente interpelado 
pelo TCU. O MPOG então 
estabeleceu um acordo 
com o TCU (Acórdão 
1520/2006) que previa a 
realização de concursos 
entre 2006 e 2010 pelo RJU 
como forma de substituir a 
mão de obra dos chamados 
funcionários extraquadros, 
que se proliferavam nos 
HUs. Infelizmente, não só 
nada fora feito nesse sentido 
como o governo buscou, 
por meio da lei que cria a 

EBSERH (Lei 12.550/11), 
burlar o Acórdão do TCU 
ao prever a contratação de 
pessoal pela CLT inclusive 
para as atividades fins dos 
hospitais universitários. 
Isto fere nosso atual 
ordenamento jurídico, razão 
pela qual foi impetrada no 
STF, pelo então procurador 
geral da República, Roberto 
Gurgel, uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade que 
aguarda julgamento.

A universidade pública é 
uma instituição de natureza 
autárquica, exigindo 
portanto um regime 
de trabalho compatível 
com esta condição – 
que, conforme a própria 
Constituição Federal, não é 
o regime celetista. Também 
sob esse aspecto, a adoção 
da EBSERH representa um 
grande desserviço, posto 
que compromete seriamente 
as atividades próprias da 
instituição universitária e 
rompe a isonomia entre os 
servidores ao estabelecer no 
ambiente de trabalho uma 

diferenciação entre estes e 
os empregados da empresa, 
cuja equipe receberá 
gratificações bem acima dos 
salários atualmente pagos. 
Os servidores do RJU que 
forem cedidos à EBSERH 
estarão subordinados à 
cultura empresarial das 
metas, bônus, prêmios e 
castigos.

Cabe ainda ressaltar que, 
diferentemente do que tem 
sido muitas vezes afirmado 
na universidade, o que está 
em jogo não é “fazer uma 
experiência com a EBSERH”. 
A adesão à empresa, caso se 
confirme, será, na prática, 
irrevogável. A universidade 
se torna simplesmente refém 
do contrato com a EBSERH, 
posto que, se rescindi-lo, 
não terá pessoal, uma vez 
que os empregados públicos 
contratados pela empresa 
não poderão ser absorvidos 
pelas autarquias federais, 
que são submetidas a um 
regime administrativo 
distinto. Os atuais 
servidores também não 

possuem qualquer garantia 
de serem assimilados 
pela nova empresa, uma 
vez que a seleção dos que 
permanecerem caberá 
somente a ela.

Outro aspecto que torna 
a adesão à EBSERH uma 
medida irreversível é a 
questão da transferência 
dos recursos do MEC e 
Ministério da Saúde. Estes 
terão que ser transferidos 
diretamente da UFRJ 
para a empresa, que com 
essa verba comprará os 
novos equipamentos que 
eventualmente se façam 
necessários e realizará 
benfeitorias. Em caso de 
rescisão do contrato, a 
universidade seria obrigada 
a indenizar a empresa – por 
mais que a EBSERH seja 
apenas uma intermediária 
no processo, visto que 
os recursos necessários à 
realização dessas melhorias 
continuarão saindo do 
Tesouro da União.

SEÇÃO 2: A OPÇÃO ENTRE EBSERH E O COMPLEXO HOSPITALAR DA UFRJ

As origens do modelo 
EBSERH e seus problemas

A Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares 
(EBSERH) foi criada 
pela Lei nº 12.550, de 
15/12/2011. A lei contraria 
o decreto de 2010, pelo 
qual as universidades 
deveriam avaliar e propor 
soluções para os seus 
hospitais, e atribui à 
EBSERH as competências 
de administrar unidades 
hospitalares e de prestar 
serviços de assistência 
médico-hospitalar, 

ambulatorial e de apoio 
diagnóstico e terapêutico 
à comunidade, no 
âmbito do SUS, retirando 
estas competências das 
universidades, que passam 
a ser "clientes" da empresa 
e a "consumir" os seus 
"produtos" e "serviços". 
Esta expropriação de 
funções da universidade 
se apoia na transferência 
à EBSERH da posse 
das edificações e dos 
equipamentos hospitalares 
das universidades-clientes, 
que passam a compor o 
capital da nova empresa, 

e no repasse a esta dos 
recursos da universidade 
originalmente destinados 
às despesas dos hospitais. 
Em suma, a lei propõe que 
os hospitais-escola deixem 
de ser administrados 
pela universidade 
e transformem seu 
compromisso social 
de serem espaços de 
formação, pesquisa e 
atendimento de média e 
alta complexidades numa 
busca de atingir metas de 
produtividade.

Para alcançar esses 
objetivos empresariais, 

o MEC contratou com o 
Banco Mundial, em 07 
de março de 2011, um 
empréstimo no valor de 
aproximadamente R$ 1,2 
bilhão para “alavancar” 
essa empresa no bojo de 
um projeto denominado: 
“Federal University 
Hospitals Modernization 
Project”. Isto significou 
anuir com as políticas do 
Banco Mundial para o 
setor de saúde no Brasil. 
Tais políticas contrariam 
frontalmente a essência e 
as políticas do SUS, o que 
fica claro pela descrição 
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feita pelo próprio Banco 
dos “objetivos e políticas a 
serem seguidas pelo governo 
brasileiro”. No texto do 
projeto, os objetivos e 
políticas são:
• Reduzir as despesas 

governamentais com as 
unidades de saúde para 
cuidados terciários e a 
formação de especialistas 
(residência médica).

• Financiar um pacote 
mínimo de cuidados 
para a saúde pública, 
de serviços clínicos 
essenciais.

• Facilitar o desenvolvimento 
do setor privado.

• Encorajar o financiamento 
privado e a provisão de 
seguro para os serviços 
clínicos.

• Encorajar o fornecimento 
de serviços clínicos do 
setor privado, incluindo 
aqueles que têm 
financiamento público.

• O financiamento do 
governo para a saúde 
pública de um pacote 
mínimo de serviços 
clínicos essenciais deixará 
o restante deles para serem 
financiados pelo setor 
privado ou pelo seguro 
social.

• Encorajar o seguro privado 
ou o seguro social para os 
serviços clínicos fora dos 
cuidados essenciais. 

Com estas políticas, os 
serviços de saúde jamais 
seriam integralmente 
públicos e ofertados 
gratuitamente pelo Estado, 
contrariando até mesmo a 
Constituição.

A EBSERH é parte deste 
projeto na medida em que 
segue a diretriz de tornar 
empresa pública de direito 
privado todo serviço não 
privatizável realizado pelo 
Estado.

No entanto, não precisa 

estar na lei a conclusão 
óbvia: uma vez assim 
inseridos na EBSERH, os 
hospitais universitários 
tornar-se-ão mais 
facilmente privatizáveis e 
atrativos ao capital, pois 
já estarão funcionando 
adaptados ao mercado, 
produzindo e vendendo 
"serviços hospitalares" e 
sendo administrados por 
métodos empresariais, 
produzindo ou podendo 
produzir lucros com 
regularidade. Poderão, 
por exemplo, ser postas na 
bolsa ações da EBSERH, 
que deixaria então de ser 
100% estatal, sem precisar 
mexer em mais nada.

A transformação do 
conjunto de hospitais-
escola numa empresa 
pública de direito 
privado também tem 
também consequências 
perversas nas relações 
de trabalho. As novas 
contratações serão regidas 
pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). 
Esta mudança retira do 
trabalhador a sua condição 
de funcionário público e 
as suas responsabilidades 
definidas pela Lei nº 
8.112/90, do Regime 
Jurídico Único (RJU), ou 
seja, o seu compromisso 
com o atendimento das 
necessidades da população, 
e transforma-o num 
trabalhador sob as normas 
do direito privado, em 
cujo contrato de trabalho 
domina o compromisso 
com os resultados da 
empresa.

Alegam os defensores 
deste modelo que 
trabalhadores com vínculo 
CLT são gerenciáveis e 
produtivos, ao contrário 
dos que têm vínculo RJU, 
que não cumprem as suas 

obrigações e só querem 
saber de defender os seus 
privilégios.

Seguindo a verificação 
lógica de que se o objeto 
de trabalho, os meios 
de trabalho e a força de 
trabalho continuam os 
mesmos, o que sustentaria 
aquelas alegações? Apenas 
o poder do empregador de 
demitir sem justa causa, 
inexistente no RJU. Esta 
instabilidade da relação 
de trabalho compõe uma 
forma de contratação 
inadequada ao serviço 
público e, além disso, 
mais cara, por causa 
da contribuição para o 
FGTS do empregador, 
isto é, o Estado e o povo 
brasileiros. Se é pior para 
o trabalhador e mais caro 
para o Estado, como pode 
gerar uma melhoria dos 
serviços?

 A escolha do 
empresariamento da 
saúde e da educação pelo 
atual governo se explicita 
novamente com a criação 
da EBSERH, na mesma 
linha do Projeto de Lei 
Complementar (PLP) nº 
92/07, em fase final de 
tramitação na Câmara 
dos Deputados. O PLP 
autoriza o governo a criar 
fundações "estatais" (de 
direito privado) para 
atuarem nas áreas de 
saúde, educação, ciência 
e tecnologia, cultura, 
desporto, meio ambiente, 
previdência complementar 
dos servidores públicos, 
comunicação e turismo. 
Assim, a EBSERH é mais 
uma peça na engrenagem 
de destruição do Estado 
construído na Constituição 
Federal de 1988, voltado 
para o atendimento das 
necessidades da maioria da 
população.

A EBSERH e a gestão 
empresarial dos hospitais 
universitários 

Em se tratando de 
uma opção por gestão 
empresarial, cabe 
inicialmente examinar a 
consistência da proposta 
EBSERH utilizando marcos 
teóricos próprios da gestão 
empresarial.

A gestão empresarial 
considera central para a 
definição das estratégias 
organizacionais a clara 
demarcação da missão, 
da visão e dos valores. 
O primeiro problema 
fundamental do modelo 
EBSERH é partir de uma 
ênfase equivocada na 
prestação de serviços 
hospitalares em sua missão. 
O Art. 3º do decreto de 
regulamentação da Empresa 
define bem essa prioridade: 
“A EBSERH terá por 
finalidade a prestação de 
serviços assistenciais...”.

Escamoteia-se, 
assim, a necessidade 
de reposicionamento 
estratégico dos HUs a partir 
da missão primordial de 
um hospital de universitário 
e geram-se as condições 
para dissociar o hospital 
universitário da gestão pela 
universidade. Formação de 
pessoal qualificado, pesquisa 
e inovação – atribuições 
da Universidade- perdem 
precedência em relação 
à gestão da capacidade 
instalada- atribuição de 
um “gestor de serviços 
hospitalares”.

Grave equívoco, 
uma vez que o contexto 
recente das políticas de 
saúde no país, pautando 
as preocupações que 
embasam o lançamento do 
programa “Mais Médicos” e 
politicas relacionadas - tem 
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Total 329.894 31.868 4.624 603

Distribuição dos leitos
cirúrgicos 76.331 9.621 1.748 101

clínicos 104.893 8.814 1.355 139

obstétricos 44.437 3.998 590 34

pediátricos 49.042 4.121 597 53

outros 50.191 3.683 195 166

Hospital dia 5.000 650 139 110

SUS — Total 
de leitos

Hospitais de ensino*
Todas as esferas 

públicas

Hospitais 
de ensino* - 

Federais

Complexo 
Hospitalar 

UFRJ

Distribuição da capacidade instalada de leitos disponível ao SUS

* Unidade universitária, de escola superior isolada e unidade auxiliar de ensino 
Fonte: CNES 2013. Tabwin DATASUS. Acesso em 01 de agosto de 2013

destacado a centralidade 
da formação de pessoal no 
âmbito das politicas públicas 
federais para a saúde. 
Configura-se, com essa 
ênfase equivocada, a perda 
de uma oportunidade para 
garantir a esses hospitais 
o desempenho de seu real 
papel no sistema de saúde 
brasileiro.

Esse posicionamento 
é reforçado na frase do 
relatório apresentado ao 
CONSUNI, que integra 
o Processo 222456/13.65:  
“não teremos um SUS 
universal de qualidade sem 
o pleno funcionamento e 
expansão da capacidade 
instalada dos HUs”. Com 
isso se reduz os objetivos 
dos HUs à ampliação de 
capacidade instalada.

O quadro abaixo 
mostra que a participação 
quantitativa dos hospitais 
universitários federais na 
ampliação da capacidade 
instalada de leitos do SUS 
não é a vertente essencial 
da discussão, posto que, 
em números absolutos, não 
chegam a representar 1,5% 
dos leitos totais disponíveis 
ao SUS. A questão central 
é, sim, o reposicionamento 
estratégico no sentido 

de retomarem a missão 
essencial de hospitais 
universitários mais 
qualificados do país.

Outro grande equívoco 
é a hipótese sobre a origem 
de que os problemas 
da gestão dos hospitais 
universitários federais estão 
vinculados unicamente às 
restrições administrativas 
impostas pela vinculação 
às regras da administração 
pública (Lei 8666, Lei de 
Responsabilidade Fiscal) 
e “corporativismo” do 
funcionalismo público, 
resumindo o problema 
à falta de pessoal. Quase 
não são mencionados 
os graves problemas de 
processo, de logística 
e de subfinanciamento 
crônico dessas unidades 
hospitalares.

Inadequação do 
modelo EBSERH para 
gerenciamento de hospitais 
de ensino

Hospitais universitários 
geram produtos complexos 
no chamado mercado 
da saúde. Sua estratégia 
competitiva preferencial 
é a de diferenciação e 
desenvolvimento de 

portfólios de serviços 
de pesquisa, ensino e 
assistência inovadores. 
As experiências nos 
EUA e nas universidades 
paulistas, por exemplo, 
confirmam a necessidade 
de modelos diferenciados, 
propiciando novas formas 
de organização da pesquisa 
e dos serviços, valorizando a 
inovação tecnológica.

O modelo de gestão 
proposto pela EBSERH 
configura uma opção por 
um modelo de gestão 
centralizado que contraria 
as principais teorias de 
estratégia competitiva 
empresarial. Dificilmente 
uma estrutura centralizada 
e com premissas gerenciais 
tão padronizadas terá êxito 
na gestão de um conjunto 
tão complexo e heterogêneo 
de hospitais.

Basta dizer que não 
há precedentes bem 
sucedidos para gestão de 
um número tão grande 
de leitos e hospitais 
dessa complexidade com 
um modelo de gestão 
centralizada e que dê 
relevância central à 
capacidade instalada e 
quantificação dos serviços 
prestados. Trata-se de 

um modelo que replica a 
lógica de faturamento SUS 
e todas as suas mazelas. 
Modelos mais avançados 
de remuneração iniciam-se 
por definições estratégicas 
bem delineadas da missão 
e por um estudo de custos 
que garanta a viabilidade 
econômica da prestação 
de serviços, preocupação 
que em momento 
algum identificamos no 
planejamento da EBSERH.

A inadequação do 
modelo e da estrutura da 
EBSERH para gerenciar 
os hospitais universitários 
federais foi central para a 
recente decisão da UFPR de 
não aderir à EBSERH.

A inconsistência das 
propostas e planejamento 
da gestão apresentados até 
o momento pela EBSERH

O relatório apresentado 
pela EBSERH em 14 de 
maio de 2013, intitulado 
“Dimensionamento de 
serviços assistenciais e 
da gerência de ensino 
e pesquisa” tem por 
objetivo declarado mapear 
a capacidade instalada 
do hospital e projetar a 
capacidade de produção 
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futura de serviços do 
HUCFF. Entretanto, sequer 
esboça um diagnóstico 
de pessoal ou financeiro, 
limitando-se a fazer 
projeções de crescimento 
de atendimentos futuros 
sem explicitar claramente 
as premissas para essas 
projeções de aumento. 
No que tange a propostas 
para dimensionamento de 
pessoal, limita-se a indicar 
as categorias profissionais 
necessárias em cada 
setor segundo portarias 
do MS, sem dar pistas 
sobre dimensionamento 
de pessoal necessário. 
Em momento algum faz 
menção à necessidade 
de reposicionamento 
estratégico desses hospitais. 
Adota os moldes mais de 
uma carta de intenções, 
enfatizando o enfoque 
commodity da empresa 
em relação aos “serviços 
ofertados” pelos hospitais 
universitários. Das 31 
páginas, apenas uma 
tangencia genericamente 
a questão do ensino e da 
pesquisa.

Consideramos prematuro 
já indicar metas para prazos 
curtos sem ter equacionado 
adequadamente os gargalos 
de estrutura e processo. 
Sequer é possível afirmar ser 
desejável ou viável em curto 
prazo retornar à estrutura 
de 517 leitos ativos do 
HUCFF. Uma redistribuição 
de leitos pelos hospitais 
componentes do Complexo 
Hospitalar precisaria ser 
uma das opções analisadas. 
Além disso, o diagnóstico da 
EBSERH de que o principal 
problema reside na “falta 
de pessoal” precisa ser mais 
bem qualificado.

A julgar pela qualidade 
do diagnóstico e do 
planejamento apresentados 

pela EBSERH, rumaremos 
para mais um fracasso 
que justificará medidas 
ainda mais radicais, que 
certamente incluirão a 
efetiva privatização do 
conjunto mais complexo 
de unidades do SUS. 
Precedentes não faltam- 
o mais recente é a 
transferência da gestão do 
laboratório público FURP 
– maior laboratório público 
do país – para a empresa 
farmacêutica EMS, líder na 
área de genéricos nacionais, 
noticiada no Valor 
Econômico de 14 de agosto.

Gestão inovadora com 
planejamento estratégico 
para um modelo integrado 
e com diferenciação em alta 
complexidade - O Complexo 
Hospitalar da UFRJ 

Uma breve avaliação 
da constituição dos 
prestigiados hospitais de 
escolas médicas americanas, 
inglesas e canadenses 
mostra que a formação de 
associações de hospitais de 
ensino em saúde em moldes 
EBSERH nos Estados 
Unidos, por exemplo, 
fica restrita ao apoio a 
um pequeno número de 
hospitais mais jovens, 
fundados a partir de 2008, 
ainda sem identidade para 
ter um padrão similar aos 
hospitais universitários mais 
tradicionais.

Há que se destacar o 
desempenho acadêmico 
de excelência da UFRJ no 
Brasil – 2ª universidade 
brasileira em cursos de pós-
graduação contemplados 
com as duas notas mais 
altas da CAPES e 3º lugar 
nos rankings nacionais 
de produção científica - 
e a tradição de formação 

científica robusta dos 
alunos na área de saúde. 
Nesse sentido, faz sentido a 
aposta na consolidação do 
Complexo Hospitalar da 
UFRJ, com configurações 
inovadoras e que se 
potencializariam com o 
aporte de vários institutos e 
departamentos da UFRJ.

O Complexo Hospitalar 
da UFRJ foi concebido 
em 2009 a partir de 
compromisso com os 
princípios do SUS e foco 
na inovação tecnológica. 
Contempla todos os níveis 
de atenção e formação 
profissional em saúde, 
desde a atenção básica, 
capitaneada pelo Polo 
Centro (HESFA, Instituto de 
Ginecologia e Maternidade 
Escola), passando pela 
alta complexidade (Polo 
Fundão - HUCFF, IPPMG 
e Instituto de Doenças 
do Tórax) e com um 
espaço privilegiado para 
pesquisa e ensino na área 
de psiconeurobiologia 
(Polo Praia Vermelha - 
IPUB e Instituto Deolindo 
Couto). Essa configuração, 
desenvolvida de forma 
sinérgica e integrada 
com outros núcleos de 
excelência da UFRJ – 
COPPE e COPPEAD, 
Faculdade de informática 
para desenvolvimento de 
sistemas na área biomédica e 
Faculdade de administração 
para desenvolvimento do 
campo de administração 
hospitalar sendo exemplos 
– potencializa uma inserção 
diferenciada no cenário 
assistencial, com formação 
integral de pessoal para 
a saúde e de pesquisa em 
saúde.

Insuficientemente 
financiado desde sua 
concepção, o Complexo 
Hospitalar da UFRJ 

seria a alternativa à 
altura dos modelos de 
desenvolvimento de 
inovação na área biomédica 
dos principais centros de 
excelência mundiais. Nesse 
sentido, seria essencial uma 
maior aproximação entre 
o Complexo Hospitalar e 
o Ministério da Ciência 
e Tecnologia, que vem 
canalizando recursos 
substanciais para a 
promoção da inovação.

Várias outras 
oportunidades do momento 
atual reforçam a opção por 
essa proposta.

O HUCFF integra a 
Rede Nacional de Pesquisa 
Clínica. A proposta 
de consolidação do 
Complexo Hospitalar da 
UFRJ reforça o potencial 
para desenvolvimento 
de excelência em 
pesquisa translacional 
e recursos humanos em 
saúde qualificados para 
desenvolver inovações nessa 
perspectiva. A pesquisa 
translacional é aquela que 
transfere para a beira do 
leito achados de bancada 
e vice-versa, constituindo 
um paradigma alternativo 
às oposições entre pesquisa 
básica e aplicada. As 
lacunas entre o cuidado na 
ponta e a pesquisa básica 
incluem tanto áreas de alta 
complexidade quanto a de 
doenças de alta prevalência 
e interesse para a saúde 
pública.

A aposta no Polo de 
Atenção Básica ganha força 
adicional com a posição 
do governo federal de 
ampliação de residência 
medica e treinamento em 
atenção básica.

O Polo de 
Neuropsiquiatria incorpora 
atendimento a transtornos 
que compõem a mais 
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importante carga de doenças 
nacional, possibilitando 
pesquisa de ponta em 
transtornos mentais de alta 
prevalência e custo para 
o sistema de saúde, como 
depressão e demência.

O Polo de Alta 
Complexidade cria 
oportunidade para 
desenvolver áreas de ponta 
da evolução médica e até 
mesmo o desenvolvimento 
de parcerias com empresas 
de tecnologia médica, a 
exemplo do que vemos 
na Coppe. O Complexo 
Hospitalar teria como 
foco a inovação pautada 
nas reais necessidades do 
SUS e não nas diretrizes 
da política industrial. Essa 
perspectiva não afasta 
parceria com empresas 
no desenvolvimento 
de inovações, apenas 
redireciona o foco dessas 
parcerias para uma agenda 
definida pelas necessidades 
do SUS captadas na ponta 
do sistema de saúde.

Diversas empresas de 
equipamentos biomédicos 
e biotecnologia tem 
intenção ou interesse 
em instalar centros de 
pesquisas no campus do 
Fundão, configurando 
oportunidades de parceria 

do Complexo Hospitalar 
para desenvolvimentos em 
vários ramos da tecnologia 
médica, que podem 
alavancar o núcleo de 
excelência em engenharia 
clínica e biomédica, central 
ao desenvolvimento do 
Complexo Hospitalar.

A UFRJ é a quinta 
universidade brasileira em 
solicitação de patentes, com 
25 depositadas em 2012. A 
maior incorporação da área 
biomédica pode contribuir 
para uma participação ainda 
maior da UFRJ no cenário 
de inovação nacional.

A tecnologia 
tradicionalmente atua como 
fator de atração de mão de 
obra altamente qualificada 
na área de saúde no Brasil, 
devendo necessariamente 
integrar um projeto que 
aposta em diferenciação.

Pontos centrais na 
proposta de consolidação 
do Complexo Hospitalar – 
considerando centralmente 
o Estatuto da UFRJ e o 
Complexo Hospitalar na 
estrutura institucional 
da UFRJ – apontam a 
importância de desenvolver 
os seguintes aspectos 
para assegurar o sucesso 
operacional e acadêmico:

a) Sistemas de 

informação e a questão da 
pesquisa

 A integração operacional, 
assistencial e acadêmica do 
complexo hospitalar tem em 
sua raiz um forte aporte de 
tecnologia de informação, 
seja na informatização 
de prontuários, seja 
na disponibilização de 
serviços de telemedicina 
que integrem serviços 
no âmbito do complexo. 
Prontuários eletrônicos 
constituem, adicionalmente, 
bases de informações 
clínicas que podem tornar 
mais ágeis as pesquisas e 
sistematizar, com rápido 
acesso, um grande volume 
de informações.

A área de tecnologia de 
informação no Complexo 
Hospitalar da UFRJ ainda 
é incipiente, contando 
apenas com funcionários 
extraquadro. Uma opção 
possível seria estruturá-la a 
partir de concursos públicos 
vinculados à carreira de 
Tecnólogo prevista no Plano 
de Carreiras do Ministério 
da Ciência e Tecnologia. 
Seria uma oportunidade 
para o desenvolvimento 
de sistemas próprios, 
adequados ao perfil 
de gestão integrada da 
assistência, ensino e 

pesquisa dos Hospitais 
Universitários.

b) Os setores de 
compras e Almoxarifado: 
a necessidade de um 
planejamento integrado 
para toda a rede

Estimativas diversas 
têm situado a logística 
– entendida como 
operações de aquisição e 
distribuição de insumos- 
como responsável por 10 
a 15% dos gastos da saúde 
(Healthcare Financial 
Management Organization, 
2005), destacando essa 
área como um dos mais 
importantes focos para 
ganhos de eficiência na 
gestão de sistemas e serviços 
de saúde.

Lamentavelmente 
não raro são setores 
negligenciados, 
caracterizados pela baixa 
qualificação profissional. 
O relatório do TCU 
recentemente divulgado 
ilustra a gravidade da 
situação encontrada 
no HUCFF nesse setor 
essencial para a gestão das 
atividades de saúde.

Várias iniciativas 
de profissionalização 
e aprimoramento de 
processos são essenciais 
para o sucesso do 
Complexo Hospitalar da 
UFRJ. Uma sugestão seria 
substituir os compradores 
– hoje integralmente 
representados por 
funcionários extraquadro - 
por Tecnólogos Analistas de 
gestão da carreira do MCT 
ou por gestores concursados 
do MPOG.

Haveria evidente ganho 
de escala com compras 
compartilhadas, mas 
outras iniciativas de 
fortalecimento da gestão 
da cadeia de suprimentos 
– modernização dos 
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almoxarifados com 
controle de materiais 
por Identificação por 
Rádio Frequência 
(RFID), processos mais 
modernos de gestão de 
estoques, equipe com 
forte conhecimento do 
mercado de matérias 
médico-hospitalares, 
além de controle de 
práticas anticompetitivas 
e transparência nos 
processos de aquisição - 
seriam essenciais. Diante 
da crescente demanda por 
profissionais qualificadas 
para a área de saúde, 
o setor de compras e 
almoxarifado poderia 
ainda compor campo de 
estágio para a Faculdade de 
Administração e Ciências 
Contábeis.

c) Farmácia: concepção 
própria por se tratar de 
hospitais de ensino e 
pesquisa.

A Farmácia hospitalar 
em unidades de ensino 
e pesquisa em saúde 
tem como função não 
só promover inovações 
na gestão da assistência 
farmacêutica, a exemplo 
da distribuição por dose 
unitária individualizada, 
como atuar como 
polo diferenciado de 
farmacovigilância, na 
fase pós-comercialização 
imediata de produtos 
farmacêuticos novos. Muitos 
desses produtos tendem a 
ser inicialmente utilizados 
em hospitais de ponta, o 
que também pode favorecer 
a condução de estudos de 

farmacoeconomia.
d) Núcleo de inteligência 

de engenharia
 A manutenção predial 

e de equipamentos do 
HUCFF conta com 
50 funcionários entre 
bombeiros hidráulicos, 
eletricistas, engenheiros, 
arquitetos, desenhistas 
projetistas - sendo mais 
da metade extraquadros. 
Entretanto, inexiste um 
setor de engenharia clínica 
que possa não apenas 
viabilizar a manutenção 
ágil e temporânea de um 
parque de equipamentos 
diferenciado, como também 
contribuir para inovações 
nesta área.

Grande parte dos 
desenvolvimentos 
tecnológicos na área 

de equipamentos na 
atualidade é viabilizado 
mediante parcerias entre 
usuários e produtores 
de equipamentos. 
Assim, a criação de um 
núcleo de inteligência 
em engenharia- com 
interfaces com a engenharia 
biomédica e parcerias 
com outros institutos 
da UFRJ (Biofísica, 
Microbiologia, COPPE) 
- pode criar um patamar 
de excelência operacional 
com oportunidade de 
produção de inovações 
que precisa ser valorizado. 
Parcerias internas com 
a Escola de Engenharia 
poderiam ser estudadas para 
potencializar a capacidade 
de inovação e sinergia com a 
Universidade.

SEÇÃO 3. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DAS CONDIÇÕES DE PESSOAL E  
FINANCEIRAS DO COMPLEXO HOSPITALAR

A questão do pessoal em 
hospitais de ensino

As necessidades de 
trabalhadores em cada uma 
das áreas de cada hospital 
devem ser centralmente 
planejadas, pois a melhor 
forma de se conceber 
qualquer estrutura de saúde é 
com planejamento na forma 
de sistema, especialmente 
quando se tratam de 
estruturas financiadas por 
recursos de mesma fonte 
(Tesouro Nacional).

No caso da UFRJ, a 
existência de um grande 
hospital geral (com 
capacidade potencial 
de 500 leitos), sem 
maternidade, pediatria ou 
psiquiatria, acompanhada 
da existência de institutos 
especializados em serviços 
ligados à obstetrícia (77 

leitos), pediatria (69 leitos), 
psiquiatria (103 leitos 
comuns e 90 leitos de 
hospital-dia), neurologia 
(51 leitos), ginecologia (12 
leitos), doenças do tórax (18 
leitos – dentro do hospital 
geral), cardiologia, além 
de um hospital de atenção 
básica (15 leitos) evidencia 
ainda mais a necessidade de 
uma concepção pedagógica e 
administrativa em rede.

Em conjunto, os hospitais 
devem ter um conselho 
que se reúna com as 
unidades acadêmicas que 
potencialmente possam 
utilizá-los (ou mesmo ter 
um conselho composto em 
parte por representantes 
destas unidades) e propor 
um projeto levando em 
consideração:

1) Quais as formações 
em nível de graduação que 
utilizarão o hospital como 

campo de apoio à formação 
prática.

2) A necessidade de 
criar um núcleo de estágios 
da rede de hospitais que 
permita a circulação dos 
estudantes entre as várias 
unidades hospitalares.

3) Quais as 
especializações profissionais 
em nível de residência que 
serão formadas na rede de 
hospitais, considerando as 
vocações e necessidades 
regionais e do SUS.

4) Formação de um 
núcleo coordenador de 
residência para manter 
a relação dos vários 
programas em rede com o 
MEC.

5) Quantos programas 
de pós-graduação da UFRJ 
podem ser desenvolvidos, 
integral ou parcialmente, 
dentro dos hospitais.

6) Desenvolver uma 

coordenação de programa 
de pós-graduação em 
saúde e em áreas de apoio 
à saúde para dar corpo 
a uma nova concepção 
do ensino e pesquisa de 
graduados com interface 
prática nos hospitais 
(desenvolvimento de 
protocolos, medicamentos, 
tecnologias diagnósticas, 
tecnologias de tratamento, 
administração de recursos 
de autarquias de serviço 
público, tecnologia da 
informação, comunicação 
e difusão de práticas de 
prevenção, entre outras).

7) Criar um 
departamento de gestão 
da informação responsável 
pela informatização 
dos prontuários e pela 
construção de um banco 
de dados de referência para 
pesquisas e de resultados de 
pesquisas desenvolvidas nos 
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hospitais.
Diante deste projeto é 

necessário que se proponha, 
com base nas relações 
ideais para o perfil da rede, 
a distribuição e eventual 
contratação de profissionais 
nas diversas áreas de 
formação e pesquisa 
existentes e propostas.

Desta forma, o projeto 
político-pedagógico de 
cada curso que se servir 
do hospital deve incluir 
um compromisso com 
seu funcionamento. Os 
professores envolvidos com 
os hospitais devem dar parte 
de suas horas de trabalho 
dedicadas à extensão e 
ao ensino nestes locais, 
cumprindo seu papel de 
supervisores, preceptores e 
profissionais de referência, 
inclusive nas áreas que não 
são diretamente ligadas 
à atenção à saúde. Os 
cursos devem assumir 
enfermarias, salas de 
cirurgia, administração 
técnica de compras e 
licitação, além das salas 
de aula e laboratórios 
de pesquisa. Enfim, as 
unidades acadêmicas 
precisam assumir a direção 
do hospital, que apenas por 
elas gerido será de fato um 
hospital-escola.

A avaliação das 
necessidades de pessoal 
dos hospitais universitários 
tem que ter como base 
critérios condizentes 
com suas especificidades. 
Além da maior exigência 
de pessoal relacionada à 
complexidade do hospital e 
o número de especialidades 
por ele atendidas, um 
hospital de ensino 
demanda um número de 
funcionários maior que 
um hospital puramente de 
assistência por conta da 
necessidade de preceptoria, 

acompanhamento 
de procedimentos e 
supervisão de utilização de 
equipamentos. Além disso, 
sua face de referência em 
pesquisa também implica 
em uma necessidade maior 
de funcionários para a 
as atividades de apoio à 
pesquisa, como é o caso de 
um complexo sistema de 
informação que organize 
e torne de fato públicos 
os dados e resultados 
produzidos em cada 
hospital-escola.

Desta forma, uma análise 
comparada da questão de 
pessoal nos hospitais de 
ensino da UFRJ deve sempre 
tomar como referência 
outros hospitais de ensino, 
além das semelhanças 
estruturais tradicionalmente 
utilizadas. Existem alguns 
trabalhos publicados de 
análise comparada de 
hospitais-escola no Brasil. 
A sua maior parte possui 
um viés empresarial muito 
forte, por serem produzidos 
em espaços de formação em 
administração de empresas, 
e não de administração 
pública. Apesar disso os 
dados são úteis para pensar 
a questão na UFRJ.

Um exemplo deste 
tipo de trabalho é Zucchi 
e Bittar (2002), no qual 
podemos encontrar um 
estudo simples de hospitais 
gerais e especializados entre 
os quais identificam-se 
quatro hospitais de ensino. 
A tabela a seguir apresenta 

alguns números relevantes, 
no que se refere ao quadro 
de pessoal, comparando 
os hospitais estudados por 
Zucchi e Bittar com os 
hospitais da UFRJ.

Todos os hospitais 
estudados por Zuchi 
e Bittar (2002) são de 
grande porte e possuem 
corpo clínico fechado, 
tal como nos hospitais 
da UFRJ. Os hospitais 
HC e HD mencionados 
no referido trabalho são 
hospitais públicos de nível 
secundário de atenção à 
saúde, portanto não são 
de tão alta complexidade 
como nosso HU. Vale 
lembrar que a relação 
funcionários por leito 
tende sempre a aumentar 
com a complexidade do 
hospital. HE e HF são 
ambos hospitais públicos, 
no entanto especializados 
em cardiologia. Sendo assim 
nos interessa comparar os 
números do HUCFF com 
os de HC e HD, porém 
não podemos verificar 
a mesma qualidade de 
análise comparada quanto 
aos nossos hospitais 
especializados em relação 
a HE e HF, por se tratarem 
de especialidades muito 
diferentes.

Conforme podemos 
verificar na tabela 1, a 
relação funcionário por 
leito e médio por leito do 
HUCFF é equivalente à 
de HC, enquanto é muito 
superior à de HD. O fato 

de HD ser um hospital 
de nível secundário, 
portanto de mais baixa 
complexidade, pode ser um 
dos elementos explicativos 
da diferença. No entanto, 
apenas uma maior clareza a 
respeito das especialidades 
atendidas em HD, o que 
não está disponível no 
trabalho utilizado, poderia 
nos esclarecer mais 
definitivamente sobre o 
tema.

Outro estudo relevante 
para nossa referência é 
apresentado por Barata, 
Bittar, Magalhães, Alves 
e Carvalho (2002). Tal 
estudo utiliza 19 hospitais 
de ensino no estado de São 
Paulo (onde 8 são Hospitais 
de Ensino do Governo do 
Estado, referidos como 
HEE, de São Paulo e 11 
hospitais de ensino que 
prestam serviços ao SUS, 
referidos como HESUS)2 e 
avalia a relação funcionário/

Tabela 1: Quadro comparativo indicadores de pessoal em hospitais de ensino 

 
*Zucchi & Bittar (2002)       
** no estudo de Zucchi e Bittar (2002) os nomes dos hospitais foram omitidos   
*** soma total de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem 

2 Os hospitais estudados foram: 
Hospital das Clínicas de Ribeirão 
Preto, Hospital das Clínicas e CAISM 
da Unicamp, Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Botucatu (Unesp), 
Hospital de Base de São José do Rio 
Preto (Funfarme), Hospital das Clínicas 
de São Paulo (FMUSP), Hospital 
Universitário da USP e Hospital das 
Clínicas de Marília (FAMEMA), como 
HEE’s e Hospital São Paulo (Unifesp), 
Hospital Escola da Universidade de 
Taubaté, Hospital Universitário Dr. 
Domingos Cerávolo Leonardo (APEC), 
Hospital Amaral Carvalho, Hospital 
Padre Albino e Emílio Carlos, Hospital 
de Reabilitação de Anomalias Crânio-
faciais/USP, Hospital do Câncer 
Barretos, Hospital Universitário São 
Francisco de Assis, Casa de Saúde Santa 
Marcelina, Irmandade da Santa Casa da 
Misericórdia, como HESUS.
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leito, enfermeiro/leito 
e enfermagem/leito 
nestes hospitais. Neste 
caso, são trabalhadas 
médias em que hospitais 
gerais e especializados 
são contabilizados 
conjuntamente. Apesar 
de questionarmos esta 
metodologia podemos fazer 
uma análise comparada com 
a média dos quatro maiores 
hospitais da UFRJ e temos 
números muito próximos, 
como se pode verificar na 
tabela 2 abaixo.

Os números com os quais 
trabalhamos para analisar 
os indicadores médios de 
pessoal nos HUs da UFRJ 
incluem os funcionários 
extraquadro nas quatro 
unidades hospitalares, 
evidenciando a necessidade 
de concursos públicos 
para a rede de hospitais da 
UFRJ. A definição do perfil 
destes concursos depende 
de um maior conhecimento 
da distribuição e da 
necessidade de pessoal 
específica de cada unidade 
hospitalar e da rede de 
hospitais da UFRJ como um 
todo.

Apesar das regularidades 
apresentadas nos perfis 
dos HUs da UFRJ em 
relação a outros hospitais 
de ensino, há que se 
considerar algumas questões 
ligadas ao movimento da 
tecnologia e da medicina 
ao longo das últimas quatro 
décadas que a visão mais 
gerencial do problema 
contida nestes trabalhos 
não leva em conta. Todos 
os indicadores utilizados 

nestes trabalhos tomam 
como referência para pensar 
o dimensionamento do 
pessoal o número de leitos. 
O peso do número de leitos 
na avaliação dos hospitais 
reflete um desconhecimento 
das importantes mudanças 
na medicina hospitalar 
ocorridas recentemente. 
Houve aumento do 
número de trabalhadores 
em relação aos leitos em 
todos os hospitais visando 
melhorar o serviço prestado. 
Esta tendência reflete 
principalmente maior uso 
de tecnologia intensiva 
em equipamentos de alta 
complexidade para exames 
e tratamentos, o que não 
implica mais leitos, mas 
exige pessoal especializado 
para operação, supervisão 
de procedimentos, 
manutenção adequada e 
treinamento, reduzindo 
paralelamente o tempo de 
diagnóstico e aumentando 
a eficácia dos tratamentos. 
Outra tendência no mesmo 
sentido é o crescimento do 
atendimento ambulatorial 
e em hospital dia, que 
também precisa de mais 
pessoal, mas resulta em 
menor tempo de internação, 
menor risco de infecção 
hospitalar e maior conforto 
ao paciente.

Assim, ao contrário do 
que se espera no senso 
comum, as tecnologias 
mais desenvolvidas podem 
implicar em aumento 
do pessoal envolvido na 
produção final, no entanto 
associada a uma maior 
qualidade do produto 

e muitas vezes até uma 
redução em seu custo 
total (aumentando o peso 
relativo dos gastos com 
pessoal nos gastos totais). 
O desenvolvimento destas 
tecnologias trabalho-
intensivas na saúde tem tido 
como resultado um menor 
tempo de internação, maior 
celeridade diagnóstica, 
menor risco de infecção 
hospitalar e maior conforto 
ao paciente, todos resultados 
fundamentais para o SUS 
e para o treinamento dos 
melhores profissionais e 
pesquisadores da área.

Estas tendências dos 
hospitais gerais em busca 
de uma medicina de melhor 
qualidade ampliam-se 
nos hospitais-escola, que 
necessitam ainda de pessoal 
para as atividades de ensino, 
preceptoria e pesquisa. 
É evidente que estes 
indicadores quantitativos 
são totalmente inadequados 
para medir o desempenho 
dos hospitais-escola.

Um estudo sobre 
composição ideal do 
quadro de pessoal para 
o Complexo Hospitalar 
vem sendo conduzido pelo 
grupo, iniciando-se por um 
dimensionamento centrado 
na equipe de enfermagem 
e médica e benchmarking 
com outras unidades 
hospitalares semelhantes. 
A categoria funcional com 
metodologias mais definidas 
para dimensionamento de 
pessoal é a da enfermagem, 
coincidentemente a 
categoria com maior 
representatividade 

assistencial nas unidades 
hospitalares.

Na equipe de 
enfermagem, chama a 
atenção a composição 
da equipe, com baixa 
participação de enfermeiros 
de nível superior e 
existência ainda de 66 
funcionários do quadro 
pertencentes à categoria 
“atendente de enfermagem”, 
categoria extinta na equipe 
de enfermagem. Isso 
aponta para a possiblidade 
de uma força de trabalho 
envelhecida, menos 
qualificada que em outros 
hospitais de mesmo 
porte e complexidade. O 
diagnóstico demográfico 
da força de trabalho 
precisará ser concluído 
em algum momento como 
subsídio ao planejamento 
da reposição de pessoal. 
Para o perfil de unidades 
de alta complexidade, 
seria desejável aumentar o 
contingente de enfermeiros 
na composição da equipe de 
enfermagem.

Na análise dos 
funcionários extraquadros, 
temos hoje 1396 
funcionários, que, excluídos 
residentes e estagiários, 
correspondem a um terço 
da força de trabalho das 
Unidades do Complexo 
UFRJ. O contingente de 
funcionários extraquadros 
teve uma redução entre 2010 
e 2013 no HUCFF, motivada 
em grande parte pela 
dispensa de 32 copeiros, 79 
funcionários da categoria 
“auxiliar operacional 
de serviços gerais” e 20 
“auxiliares operacionais”- 
categorias sem 
especificidade funcional. 
Atualmente, quase um 
terço dos extraquadros hoje 
corresponde a profissionais 
de enfermagem e um quinto 

 

Tabela 2 - Quadro comparativo indicadores médios de pessoal em hospitais de ensino 
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são médicos. Assistentes e 
auxiliares de administração 
tem também participação 
expressiva, de em torno de 
20% dos extraquadros.

Análises adicionais 
já realizadas dos dados 
disponíveis sobre pessoal 
indicam que, diferentemente 
das unidades de saúde 
municipais e federais 
do Ministério da Saúde 
(MS) do Rio de Janeiro, 
o Complexo Hospitalar 
da UFRJ apresenta baixo 
índice de terceirização de 
serviços, o que tende a gerar 
considerável economia de 
custeio relativamente a 
outras unidades de saúde. 
Entretanto, aumenta os 
quadros de pessoal com 
categorias profissionais 
para as quais não existem 
quadros de servidores 
públicos e dificulta análises 
de indicadores de pessoal, 
como funcionário/leito.

Setores estratégicos – 
como compras e informática 
– são hoje compostos 
integralmente por 
funcionários extraquadros. 
Várias categorias 
profissionais atuantes  no 
Complexo UFRJ não 
configuram quadros 
previstos para servidores 
públicos das carreiras da 
Saúde e Educação, mas 
poderiam ser contratados 
no âmbito do quadro de 
Tecnólogos do Ministério 
de Ciência e Tecnologia ou 
do Quadro de Gestores do 
MPOG.

Assim, o equacionamento 
do “problema da falta de 
pessoal”, isoladamente, 
não resolverá o problema 
de reposicionamento 
estratégico do Complexo 
Hospitalar da UFRJ, 
independentemente da 
atuação da EBSERH.

Na dimensão de gestão 

de pessoas, nunca é demais 
lembrar que entre os 
elementos essenciais para 
a gestão bem-sucedida de 
pessoas, em especial quando 
se trata de organizações 
profissionais com alto grau 
de autonomia decisória, 
como as organizações 
de saúde (Mintzberg, 
1993), incluem projetos 
desafiadores, mais que 
metas de desempenho 
operacional.

As questões de estrutura, 
custo e financiamento 

Em 2011, a previsão de 
dotação orçamentária para 
o Complexo Hospitalar 
da UFRJ era de R$ 181,3 
milhões, com R$ 127 
milhões para o HUCFF. Há 
claramente um problema 
de subfinanciamento do 
Complexo Hospitalar da 
UFRJ. Basta dizer que o 
orçamento do Hospital 
Municipal Souza Aguiar, 
que em si já padece de 
subfinanciamento, é superior 
ao do HUCFF.

O problema já estava bem 
colocado nos documentos 
que originam a proposta 
do Complexo Hospitalar 
da UFRJ, onde é realizada 
a comparação com o 
orçamento dos hospitais 
do Ministério da Saúde no 
Rio de Janeiro, bem mais 
generoso.

Isso se torna ainda mais 
grave diante dos conhecidos 
problemas de infraestrutura 
e instalações das unidades, 
já bastante discutidos em 
documentos anteriores e 
para os quais resta apenas 
traçar uma linha de 
prioridades de ação.

Um diagnóstico financeiro 
abrangente e aprofundado 
sobre a necessidade de 
financiamento necessitará de 

prazo mais amplo, para que 
sejam estudadas a estrutura 
de gastos atual e projeções 
futuras. Isso implicará a 
análise da estrutura de gastos 
com serviços e materiais 
constantes do SIASG e por 
comparação com outras 
unidades de saúde.

Problemas na operação 
do setor de Compras e 
Abastecimento foram 
apontados em relatório 
recente do TCU, que 
precisam ser equacionados. 
Ainda assim, alimentação 
e nutrição, vigilância e, 
em algumas unidades 
do Complexo Hospitalar 
da UFRJ, manutenção 
predial e de equipamentos 
são conduzidas 
predominantemente como 
serviços próprios. Isso 
impacta positivamente 
na estrutura de custos e 
julgamos que a situação 
financeira do Complexo 
Hospitalar poderia estar 
ainda mais precária se 
tivesse sido feita a opção pela 
terceirização desses serviços.

Essencial para garantir 
a viabilidade econômica 
do Complexo Hospitalar 
da UFRJ é a definição de 
fontes e responsabilidades 
pelo financiamento. Apesar 
da dupla vinculação com 
o Ministério da Educação 
(MEC) e com o Ministério 
da Saúde (MS), a maior 
parte do financiamento 
dos HUs, até 2010, foi 
de responsabilidade do 
MEC (pelo menos 70% 
do orçamento), que tem 
a folha de pagamento 
dos trabalhadores como 
sua principal despesa. 
Isso significou que os 
recursos disponíveis para 
manutenção e modernização 
dos hospitais eram muito 
restritos, o que causou um 
subfinanciamento deles 

por anos e prejudicou 
sensivelmente as condições 
de trabalho, ensino e 
pesquisa.

Em 27 de janeiro de 
2010, aparentemente 
reconhecendo a necessidade 
de enfrentar o problema 
do abandono dos HUs 
pelo Estado, o decreto 
presidencial n° 7082 instituiu 
que o financiamento dos 
hospitais universitários 
federais seria partilhado, 
paritariamente, entre as áreas 
de educação e saúde. Este 
mesmo decreto instituiu 
também o Programa 
Nacional de Reestruturação 
dos Hospitais Universitários 
Federais (REHUF) 
para “revitalização dos 
hospitais das universidades 
federais, integrados ao 
SUS”. Apontava ainda 
que a modernização dos 
HUs dependia também 
da iniciativa das próprias 
universidades de apresentar 
planos de reestruturação de 
seus hospitais, respeitadas 
em sua autonomia.

O Decreto presidencial 
n° 7082 de 27 de janeiro 
de 2010 instituiu que o 
financiamento dos hospitais 
universitários federais seria 
partilhado, paritariamente, 
entre as áreas de educação e 
saúde. Ao mesmo tempo, o 
MEC estabeleceu que esses 
recursos seriam distribuídos 
pelos hospitais com base 
em três critérios: porte, 
desempenho e integração 
com o SUS. O porte é 
avaliado pelos números de 
leitos ativos, leitos de UTI, 
partos de alto risco, salas 
cirúrgicas e habilitações 
para atendimento. O 
desempenho é medido 
pelas relações funcionários/
leitos, estudantes/
docentes, docentes/
residentes, pesquisas/
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docentes, internações/
estudantes de medicina, 
internações/residentes, pela 
taxa de ocupação, pelas 
médias de permanência 
geral e por especialidade 
(sem hospital dia) e pela 
média de permanência na 
maternidade. A integração 
do hospital com o SUS é 
indicada pela variedade de 
portas de entrada e pelo nível 
de contratualização.

A matriz de distribuição 
de recursos do MEC padece 
da mesma síndrome que a 
maior parte das avaliações 
que tem a gerência como 
foco principal para pensar o 
funcionamento dos hospitais, 
qual seja, a maior parte dos 
indicadores que utiliza toma 
como referência o número de 
leitos. Como já discutimos, 
o peso do número de leitos 
na avaliação dos hospitais 

reflete um desconhecimento 
das importantes mudanças 
na medicina hospitalar 
ocorridas nas últimas 
quatro décadas na direção 
de aumento do número 
de trabalhadores em 
relação ao número de leitos 
em todos os hospitais, 
visando melhorar o serviço 
prestado, exatamente por 
conta do desenvolvimento 
tecnológico.

As soluções passam por 
estudar um financiamento 
tripartite MS, MCT e ME 
e, talvez, parcerias com 
empresas na perspectiva 
de retomar um conceito de 
inovação em sintonia como 
os princípios do SUS e não 
apenas com os ditames da 
política industrial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos últimos meses, ao 
longo dos debates que 
fizemos na UFRJ a respeito 
da EBSERH, algumas 
perguntas se repetiram 
várias vezes e seguem sem 
resposta: se a origem dos 
recursos da EBSERH, a 
exemplo do que ocorre com 
as universidades, é também 
o Tesouro da União, por que 
precisamos dessa empresa? 
Se há mais recursos a 
serem disponibilizados, 
por que o governo não os 
repassa diretamente aos 
hospitais universitários? 
Por que o governo 
prefere ter a EBSERH 
como intermediária? Se a 
contratação de funcionários 
pela EBSERH também se 
dará por meio de concursos 
públicos, por que o governo 
não autoriza a abertura 
de concursos diretamente 
pelas universidades, já que 
para isso basta um ato do 
MPOG? A quem interessa 
acabar com o regime de 
trabalho estatutário? Por 
que tanto medo dos RJU? 
Por que ceder a gestão dos 
nossos HUs a uma empresa? 
A quem isto de fato 
beneficia? Seremos todos 
incompetentes na UFRJ 
para gerir nossos próprios 
hospitais?

A ausência de respostas 

a essas perguntas nos leva 
a concluir o óbvio: não 
precisamos da EBSERH. O 
papel que nos cabe, nesse 
sentido, é batalhar para 
resolver os problemas dos 
HUs nas três dimensões 
a partir das quais eles se 
manifestam hoje: pessoal, 
financiamento e uma 
gestão voltada para um 
realinhamento estratégico 
do Complexo Hospitalar da 
UFRJ com sua real missão.

O problema dos concursos 
públicos para contratação 
de servidores é de natureza 
política. Sua solução 
exige articulação com os 
ministérios públicos, os 
procuradores do trabalho, 
a ANDIFES e as bancadas 
parlamentares dos estados. 
Nessa linha, recentemente, 
um acordo do MEC e 
do MPOG com a UnB, 
mediado pelos procuradores 
federais do trabalho, levou 
à autorização para abertura 
de 689 novas vagas RJU para 
servidores, escalonadas em 
três anos.

A questão do 
financiamento também 
é evidentemente política. 
Nesse caso, é preciso 
empenho para que os 
hospitais universitários 
voltem a ser prioridade na 
agenda do governo federal. 

É a boa e velha disputa 
pelos fundos públicos, 
que a UFRJ jamais deve 
se abster de fazer. Nesse 
sentido seria importante 
lutar por um financiamento 
tripartite MS, MCT e ME. 
Essa co-responsabilização 
criaria a oportunidade para 
o ingresso de quadros no 
Plano de Carreiras do MCT, 
que oferece opções para 
recursos humanos em áreas 
críticas onde não há previsão 
de carreiras no MEC ou MS.

Por fim, a gestão. Aqui, 
cabe reconhecer que o 
HUCFF, com uma dívida 
de R$ 14 milhões  e déficit 
de cerca de R$ 30 milhões 
(repassados das verbas de 
custeio da UFRJ), é um 
grande nó. Muito da atual 
situação crítica do HUCFF 
decorre de subfinanciamento 
e da ausência de recursos. 
Mas nem todos os 
problemas têm apenas estes 
fundamentos. Para o caso 
específico da dívida, poderia 
ser pensada a alternativa 
óbvia de auditoria autônoma 
com o objetivo de apurar, 
entre outras coisas, como o 
hospital chegou a uma dívida 
desse tamanho. Recente 
auditoria do TCU (maio de 
2013) indica procedimentos 
administrativos temerários, 
inclusive quanto ao setor de 

compras que tem operado 
quase que exclusivamente 
por meio de dispensa 
de licitação. Além disso, 
a sindicância poderia 
contribuir para apurar a real 
situação do HUCFF que 
recentemente interrompeu 
a abertura de prontuários 
e a realização de novas 
internações.

Entretanto, o essencial 
é o que afirmamos no 
início deste documento: 
que a gestão dos HUs seja 
assumida em conjunto 
pelas diversas unidades 
acadêmicas que têm neles 
um espaço de formação, 
de modo a garantir a 
indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e assistência 
e encarar os desafios e as 
oportunidades encerrados na 
revitalização da proposta do 
Complexo Hospitalar, agora 
fortalecida pela conjuntura 
de necessidade premente de 
qualificação de trabalhadores 
da saúde no SUS. Só assim 
poderemos garantir para 
a área Biomédica da UFRJ 
um destaque e pioneirismo 
à altura das tradições e 
potencialidades desta 
instituição.

Rio de Janeiro, 21 de 
agosto de 2013


