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RESUMO 
 
 
 

Os princípios que norteiam o Sistema Único de Saúde (SUS) são universalidade, 
eqüidade e integralidade, enquanto que as diretrizes são constituídas pela 
descentralização, com direção única em cada esfera de governo, o atendimento 
integral e a participação da comunidade. Os municípios são os principais 
administradores, na participação da comunidade por meio dos conselhos de saúde, 
no atendimento integral e na promoção, prevenção, cura e reabilitação. Para que 
isso ocorra, pressupõe-se que haja comando único em cada esfera do governo, 
mediante a regionalização e a hierarquização da rede de serviços e a 
complementaridade da rede privada na cobertura assistencial. Segundo o modelo 
federal, as Organizações Sociais (OS), não se identificam com a privatização de 
entes públicos. Devem sim, serem percebidas pela administração pública como 
entidades privadas de cooperação e apoio, não podendo ser consideradas apenas 
como forma de delegação na prestação de serviços públicos. A relação entre as 
Organizações Sociais e o Poder Público deve ser fundamentada numa ética de 
solidariedade e parceria. Neste sentido, a interrogação a ser respondida nesta 
pesquisa é a seguinte: a parceria entre Organizações Sociais na gestão de hospitais 
públicos interfere na eficácia do seu atendimento? A transformação de hospitais em 
Organizações Sociais de Saúde (OSS) vem se configurando como uma alternativa 
mais abrangente, devendo ser contextualizada e entendida como integrante desse 
conjunto de iniciativas. A qualidade dos serviços de saúde é hoje universalmente 
reconhecida como satisfação das necessidades explicitadas e implicitadas pelo 
cliente, e tornou-se assim imperativo para todo tipo de organização hospitalar. A 
pesquisa é um estudo de caso de um hospital municipal administrado em parceria 
com uma Organização Social de Saúde. Um ganho importante é a utilização de 
indicadores hospitalares como instrumento de gestão por todos os hospitais 
gerenciados por OSS, possibilitado pela ênfase dada na qualidade das informações 
e na utilização de indicadores de desempenho previstos nos contratos de gestão. 
Com relação à comparação entre hospitais gerenciados por OSS e geridos por 
municípios ou estados de forma direta existem vários estudos que comprovam a 
melhoria dos indicadores hospitalares de qualidade, Entretanto, nesta pesquisa ficou 
evidenciado que a diferença não foi muito grande. A produção das OSS poderia ser 
maior se os estados e municípios efetivamente realizassem a funções de 
fiscalizadores das ações das entidades. Para os problemas de gestão do SUS não 
existe somente uma solução, existem várias, e as OSS não podem ser consideradas 
a única solução e sim, uma das soluções possíveis, desde que devidamente 
contextualizada e relativizada. Espera-se que o resultado desta pesquisa possa 
levar informações úteis para gestores de saúde, e, consequentemente, contribuir 
para a melhoria contínua dos serviços hospitalares oferecidos, principalmente, pelos 
municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista 

 
Palavras-chave: Organizações Sociais de Saúde; qualidade em saúde; parceria 
público-privada 

 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
 

The principles that guide the “Sistema Único de Saúde” (SUS) are universality, 
fairness and completeness, whereas the lines of direction are constituted by the 
decentralization, with only direction in each sphere of government, the integral 
attendance and the participation of the community. The cities are the main 
administrators, in the participation of the community by means of the health advice, in 
the integral attendance and the promotion, prevention, cure and whitewashing. So 
that this occurs, it estimates that it has only command in each sphere of the 
government, by means of the regionalisation and the hierarchy of the net of services 
and the complementarity of the private net in the welfare covering. According to 
federal model, the “Organizações Sociais” (OS), is not identified with the privatization 
of public beings. They must yes, to be perceived for the public administration as 
private entities of cooperation and support, not being able to be considered only as 
form of delegation in the public rendering of services. Still according to author, the 
relation between the Social Organizations and the Public Power must be based on 
ethics of solidarity and partnership. In this direction, the interrogation to be answered 
in this research is the following one: the partnership between “Organizações Sociais” 
in the management of public hospitals intervenes with the effectiveness of its 
attendance? The transformation of hospitals in “Organizações Sociais de Saúde” 
(OSS) comes if configuring as a more including alternative, having to be 
contextualized and to be understood as integrant of this set of initiatives. The quality 
of the health services is today universally recognized as satisfaction of the 
necessities expressed and implied  by the customer, and thus became imperative for 
all type of hospital organization. The research is a study of case of a managed 
municipal hospital in partnership with an OSS. An important profit is the use of 
hospital pointers as instrument of management for all the hospitals managed for 
OSS, made possible for the emphasis given in the quality of the information and the 
use of foreseen pointers of performance in management contracts. With the results 
gotten in the research it was verified that `did not occur none privatization' of public 
services, and yes, a shared management of partnership form. The patrimony of the 
hospital, as well as, all the carried through investments remains being of the state or 
municipal manager. With regard to the comparison between OSS and direct 
administration some studies exist that prove the improvement of the quality pointers, 
however, in regards to the production data, the difference are not very great. The 
production of the OSS could be bigger if the states and cities effectively carried 
through the functions of the actions of the entities. For the problems of management 
of the SUS a solution does not only exist, several exist, and the OSS cannot be 
considered the only solution and yes, one of the possible solutions, since that duly 
contextualized and relativized. One expects that the result of this research can take 
useful information for health managers, and, consequentemente, to contribute for the 
continuous improvement of the offered hospital services, mainly, for the cities of the 
Region Metropolitan of the Lowered Santista. 
 
 
Keywords: Social Health Organizations; quality in health; public-private partnership 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A autonomia administrativa para estabelecimentos públicos de saúde é uma 

temática recorrente na área da saúde pública no Brasil há muitos anos. Gestores 

das três esferas de governo: Federal, estaduais e municipais, com freqüência 

buscaram no passado, no escopo do direito administrativo, formas de atenuar a 

rigidez dos ritos e processos próprios da administração pública em geral, tão 

avessos às práticas preconizadas para o sucesso na administração hospitalar. Foi 

assim, por exemplo, que nas décadas de 70 e 80 muitos hospitais da administração 

direta transformaram-se em fundações públicas ou a elas foram subordinados 

(PIERANTONI, 2001). 

Os princípios que norteiam o Sistema Único de Saúde (SUS) são 

universalidade, eqüidade e integralidade, enquanto que as diretrizes são 

constituídas pela descentralização, com direção única em cada esfera de governo, o 

atendimento integral e a participação da comunidade (BRASIL, 1990). Os municípios 

são os principais administradores, na participação da comunidade por meio dos 

conselhos de saúde, no atendimento integral e na promoção, prevenção, cura e 

reabilitação. Para que isso ocorra, pressupõe-se que haja comando único em cada 

esfera do governo, mediante a regionalização e a hierarquização da rede de 

serviços e a complementaridade da rede privada na cobertura assistencial (BRASIL, 

2011). 

Segundo relatório de oficina de gestão de estabelecimentos públicos de saúde 

do Ministério da Saúde, a criação e adoção de diferentes personalidades jurídicas 

para a gestão de hospitais visaram sempre lhes proporcionar uma maior autonomia 

administrativa e financeira, permitindo a necessária flexibilidade para o cumprimento 

de suas atividades finalísticas, mantendo subordinadas suas metas às políticas 

estabelecidas para o sistema de saúde (BRASIL, 1991). Nesse relatório consta que 

embora a atribuição de nova personalidade jurídica não tenha se mostrado 

suficiente, novas leis se encarregaram de equiparar os órgãos autônomos – 

autarquias, fundações, empresas públicas – àqueles da administração direta, tanto 

no que se refere ao controle normativo, que enfatizava o cumprimento de 
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procedimentos formais em detrimento do desempenho, como do eficiente uso dos 

recursos. 

A falta de autonomia na gestão de recursos humanos e materiais é 

repetidamente referida como o fator principal que, no âmbito do SUS, dificulta a 

prestação de serviços hospitalares com agilidade e qualidade (ÍBANEZ e NETO, 

2007). Segundo os mesmos autores, as unidades assistenciais vinculadas à 

administração pública direta enfrentam inúmeros problemas criados pela falta de 

autonomia orçamentária, financeira e administrativa, que acaba por comprometer 

sua efetividade. Um desses problemas é a dificuldade de incorporar profissionais e 

especialistas de saúde no número e na diversidade que se fazem necessários. É 

igualmente prejudicada a relação com o mercado de insumos de saúde 

(medicamentos e equipamentos) e com os parceiros do setor privado, que têm em 

comum a característica de alto dinamismo tecnológico. 

De acordo com Ferreira Júnior (2004), parcerias envolvendo o governo e 

hospitais filantrópicos e beneficentes sempre ocorreram, viabilizadas por vários tipos 

de instrumentos legais. Assim, a elaboração de novos modelos de parceria 

envolvendo o Poder Público e entidades não lucrativas (filantrópicas ou 

beneficentes) do setor saúde, implicou numa redefinição de antigos modelos de 

relacionamento pautados em modalidades como o credenciamento, o 

cadastramento, ou a contratação para a realização de serviços médico-assistenciais 

ou o fornecimento de determinados tipos de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e 

Terapia (SADT).  

Nessa linha, a reforma do Estado se apóia na publicização1, ou seja, na 

propriedade pública não-estatal que absorve os serviços não-exclusivos do Estado, 

transformando em Organizações Sociais (OS). Por conseguinte, as OS constituem 

um mecanismo institucional de descentralização social de ações do Poder Público 

mediante a publicização (FERREIRA JÚNIOR, 2004). 

As Organizações Sociais (OS) foram idealizadas em 1998 pelo Governo 

Federal, justamente como uma nova figura jurídica capaz de suprir as lacunas 

detectadas nos moldes tradicionais de parceria entre Estado e sociedade na 

                                                           
1
 Por publicização deve-se entender a produção de forma não lucrativa pela sociedade de bens 

ou serviços públicos não-exclusivos do Estado (MARE, 1998). 
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prestação de serviços públicos (BRASIL, 2006). As OS são entidades públicas de 

direito privado, não estatais, gozando de autonomia administrativa e financeira, 

dotadas de finalidade social e sem fins lucrativos e que, quando habilitadas pelo 

Poder Publico, podem receber dotações orçamentárias, bem como firmar contratos 

de gestão com entes governamentais (ALVES, 2000). 

Conforme Alves (2000), as OS segundo o modelo federal não se identificam 

com a privatização de entes públicos. Devem sim, serem percebidas pela 

administração pública como entidades privadas de cooperação e apoio, não 

podendo ser consideradas apenas como forma de delegação na prestação de 

serviços públicos. Ainda segundo o autor, a relação entre as Organizações Sociais e 

o Poder Público deve ser fundamentada numa ética de solidariedade e parceria. 

Neste sentido, a interrogação a ser respondida nesta pesquisa é a seguinte: a 

parceria entre Organizações Sociais na gestão de hospitais públicos interfere na 

eficácia do seu atendimento? 

A dissertação será organizada em quatro capítulos, subdivididos em tópicos 

com o intuito de permitir a discussão de um modelo de parceria público-privada que 

busca proporcionar assistência hospitalar com qualidade.  

O primeiro capítulo, ou de introdução, descreve sobre aspectos relevantes da 

administração hospitalar, com ênfase nas parcerias público-privadas e a participação 

do Terceiro Setor na gestão de serviços de saúde e a delimitação dos objetivos da 

pesquisa. Na seqüência, aprofunda-se o estudo sobre as parcerias com 

Organizações Sociais de Saúde (OSS) e a gestão da qualidade que no contexto da 

saúde que é reconhecida como satisfação das necessidades explicitadas e 

implicitadas pelos usuários. 

No segundo capítulo é definida a metodologia adotada para a realização da 

pesquisa quantitativa e qualitativa proposta. 

A caracterização do hospital, objeto da pesquisa, é descrita no capítulo três. 

No quarto capítulo são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa, 

buscando verificar a hipótese de que a parceria com as OSS proporciona um 

atendimento hospitalar eficaz. 

O quinto capítulo apresenta as considerações finais desta pesquisa, delineando 

as conquistas alcançadas e os desafios futuros das parcerias com Organizações 

Sociais de Saúde (OSS). 
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1.1 Objetivos 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar os fatores que condicionam a 

eficácia das unidades hospitalares que são gerenciadas por Organização Social de 

Saúde (OSS). 

1.1.1 Objetivos Específicos 

• Identificar a eficácia da parceria público-privada na gestão de um hospital de 

um município da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS). 

• Verificar os resultados atingidos pelo hospital após dois anos de parceria com 

OSS. 

• Verificar a percepção da qualidade dos serviços prestados pelo hospital na 

ótica do usuário. 

1.2 Parceria Público-Privada e a participação do Te rceiro Setor na Gestão da 

Saúde 

Pereira (2001) classifica o Estado observando o regime político e a natureza de 

suas instituições, nas seguintes categorias: Estado absoluto, Estado liberal, Estado 

social-democrático (do bem-estar social) e Estado social-liberal (democrático). 

Conforme o autor, o Estado social-democrático é aquele que procura assegurar, de 

forma universal, além dos direitos civis, os direitos sociais tais como: educação 

fundamental, assistência à saúde, renda mínima e um sistema básico de 

previdência. 

Przeworski (2001) aponta que em muitos sistemas políticos, inclusive 

democráticos, as burocracias parecem adquirir autonomia em relação a quaisquer 

controles. Como os burocratas nunca sabem com certeza quais as forças políticas 

que o povo elegerá, tentam manter-se livres que qualquer tipo de controle político. 

Já os políticos que temem perder o poder, segundo o autor, sentem-se incentivados 

a deixar a burocracia fora dos controles políticos, e em conseqüência, políticos e 

burocratas estabelecem um acordo tácito que os mantêm autônomos. 

Num sistema burocrático, é difícil saber onde é 
tomada a decisão, quando e como ela é tomada. 
Como se sabe, esse é um dos traços essenciais do 
universo burocrático descrito por Kafka 
(LAPASSADE,1989; p.177). 
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No final do século XX e neste início de século tornam-se mais evidentes as 

complexidades das relações entre os vários agentes sociais (governo, estamentos 

da burocracia estatal, corporações profissionais, movimentos autônomos da 

sociedade civil, universidades, sindicatos, etc.). A difusão de informações, a 

INTERNET, a chamada globalização e a velocidade nas telecomunicações geram 

novas demandas e internacionalizam questões aparentemente locais. Acrescente-se 

a isso a simultaneidade dos acontecimentos, presenciados via TV por satélite, em 

todos os cantos do planeta (DUARTE, 2009). 

Segundo Alcoforado (2005), na década de 80 houve redefinição do papel do 

Estado e fortalecimento da capacidade estatal de formulação e fiscalização das 

políticas públicas, sendo transferidas a entidades não governamentais algumas 

atividades que não caberiam ao governo prover de forma direta, como, por exemplo, 

a prestação de serviços sociais. 

No campo econômico, destacam-se as várias crises, elevado endividamento 

externo e altas taxas inflacionárias — situação agravada pela perda da sustentação 

política e econômica por parte dos países ditos "centrais" -, escassez de recursos e 

a necessidade de priorizar alguns setores (ALCOFORADO, 2005).  

Nesse quadro, a Reforma Gerencial do Estado2 entra em pauta de discussão, 

e, como itens cruciais, são levantadas as bandeiras da redução do Estado e da 

necessidade de torná-lo mais eficiente e mais responsável (accountable) frente à 

sociedade. (FERREIRA JUNIOR, 2004). 

Íbanez e Neto (2007) relatam que “é preciso superar a visão de que um serviço 

de saúde somente é público se for administrado diretamente pelo Estado. Esta visão 

incorpora o conceito de Estado formulador, controlador e avaliador dos serviços 

prestados, substituindo o Estado proprietário, empregador e prestador exclusivo”. 

Jatene (2005 p.27) colocou em evidência os principais problemas do 

atendimento médico do país. Ao discorrer especificamente sobre o SUS, advertiu: 

Apesar dos problemas, é preciso reconhecer que o setor de saúde se 
organizou no Brasil, e eu não tenho dúvida ao dizer que talvez seja o 

                                                           
2
 “Reforma Gerencial do Estado” é o termo pelo qual ficou conhecido o conjunto de ações voltadas para 

reduzir o custo e ampliar a eficiência, eficácia e efetividade do Estado. A administração pública gerencial coloca 
a ênfase sobre o cidadão/usuário/cliente (dependendo da vertente) e os resultados da ação estatal, ao invés de 
simplesmente se ater à racionalidade dos processos (típica da administração pública burocrática tradicional). 
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único do país com políticas públicas absolutamente claras e 
estabelecidas. O problema da saúde no país não é a ausência de 
recursos de alta tecnologia ou profissionais competentes, porque isso 
nós temos. O nosso desafio é oferecer o acesso à saúde 
principalmente às populações de baixa renda. 

 Oferecer o acesso à saúde de modo igualitário a toda população significa 

reestruturar o Sistema Único de Saúde, adequando-o a uma forma de acordo social 

abrangente. Ao contrastar a realidade contida no âmbito do direito posto, existem 

normas no atual sistema jurídico aptas a oferecer o arcabouço necessário a esta 

reestruturação. 

O setor de saúde tem grande influência do movimento social de saúde, 

especialmente da organização das associações de bairros e movimento sanitarista, 

demandando equipamentos públicos e melhor qualidade no atendimento em saúde. 

A década de 1980 é marcada pela redemocratização do país e explosão dos 

movimentos sociais, os quais participam efetivamente no processo da elaboração da 

Constituição Federal e construção do SUS (BRASIL, 2011). 

O sistema de saúde existente naquele período não atendia o cidadão 

satisfatoriamente e dificultava o gerenciamento da administração hospitalar, 

principalmente no setor financeiro, impossibilitando realocação de recursos 

materiais, contratação e a capacitação dos profissionais. A burocracia excessiva na 

compra de materiais (licitação), contratação e desligamento de recursos humanos, 

assim como o baixo nível salarial, em comparação com salários do setor privado, 

dificultavam a operacionalização da saúde no país (BARBOSA e ELIAS, 2010). 

Segundo Nogueira (2011), os motivos da baixa efetividade podem ser 

desdobrados da seguinte maneira:  

1) reduzida autonomia técnico-administrativa, devido às normas e 

procedimentos típicos da administração direta;  

2) limitações criadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente 

quanto à admissão e expansão dos recursos humanos;  

3) falta de agilidade nos processos licitatórios para a aquisição de 

equipamentos e insumos de necessidade urgente;  

4) dificuldades de incorporação de pessoal mais qualificado e de certas 

especialidades, inclusive porque alguns profissionais, a exemplo dos 
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anestesistas e oftalmologistas, recusam-se a prestar concurso público ou 

prestam, mas não assumem as vagas disponíveis. 

Para Junqueira (2004 p. 25-36), a ação inter-setorial não se esgota no âmbito 

de uma organização ou de uma política social, mas de várias organizações públicas, 

sejam privadas ou estatais, apontando para a necessidade de procurar outras 

saídas, para lidar com as incertezas e a complexidade dos problemas sociais. 

Portanto, o conceito de gestão inter-setorial e de rede cria novas possibilidades 

de intervenção, gerando em cada um de seus membros a participação que viabiliza 

a reconstrução da sociedade civil. Ocasiona a criação de respostas novas aos 

problemas sociais, tornando mais eficaz a gestão social, que se caracteriza por ser 

inter-setorial, articulando instituições e pessoas para construírem projetos, recuperar 

a vida e a utopia (JUNQUEIRA, 2004 p. 25-36).  

As organizações do chamado Terceiro Setor são organizações públicas 

privadas, porque não estão voltadas à distribuição de lucros para acionistas ou 

diretores, mas para a realização de interesses públicos, entretanto, desvinculadas 

do aparato estatal, mas que estabelece uma nova relação entre Estado e 

Sociedade, entre público e privado. 

Ainda segundo Junqueira (2004 p. 25-36), as organizações sem fins lucrativos 

ganham espaço na cena política, passando a constituir uma alternativa de eficácia à 

gestão das políticas sociais, e o Estado, sem eximir-se de sua responsabilidade, 

transfere algumas de suas competências para organizações da sociedade civil, que 

passam a assumir, em caráter complementar, e em parceria, ações sociais que 

possibilitam oferecer à população melhores condições de vida. 

No Brasil, a forma de relação mais antiga, tradicional e, possivelmente, ainda a 

mais institucionalizada, entre Estado e “terceiro setor”, é a filantropia, e, na saúde, 

entidades filantrópicas detêm historicamente um papel relevante na assistência 

hospitalar. Nos dias atuais, esse segmento se responsabiliza por cerca de 1/3 da 

capacidade instalada hospitalar, além de apresentar amplitude geográfica e 

capilaridade de rede (único estabelecimento de saúde em municípios de pequeno 

porte) que o credencia a cumprir papel de relevo nas políticas públicas de 

universalização do acesso aos serviços de saúde (GERSCHMAN et al., 2003 p. 265-

83). 
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A prestação de serviços públicos relacionados à saúde da população brasileira 

surge como um dos principais problemas da atualidade. As notícias veiculadas 

através da mídia apresentam situações absurdas, que demonstram a precariedade 

existente no sistema de atendimento à saúde, em todos os seus níveis.  

A Lei n. 8.080/90 postula que os serviços privados de assistência à saúde 

caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, 

legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, 

proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 1990). 

A falta de recursos na área de saúde representa um dos maiores problemas no 

cenário nacional. A Emenda Parlamentar n. 29, que vincula recursos para a saúde, 

foi editada com o propósito de equilibrar despesas e receitas da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2000). 

Contudo, a manutenção do sistema e a defasagem de salários de prestadores 

de serviços nele inseridos atestam a necessidade premente de se perquirir acerca 

de novos modos de obtenção de financiamento, aptos a cumprir um verdadeiro 

papel social a pelo menos 75% da população brasileira que dependem 

exclusivamente do SUS, por não possuírem planos ou seguros de saúde 

(PALERMO, 2006). 

Cumpre também ressaltar que a Emenda 29, ao estabelecer pisos de 

investimento em saúde para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, previu 

a intervenção quando não ocorrer o cumprimento do exigido (BRASIL, 2000). 

O que ocorre na realidade das entidades federativas em sua maioria é 

justamente o descumprimento desta disposição. Como a intervenção é uma medida 

de alto custo político, outra punição seria a suspensão das transferências de verbas 

para as entidades descumpridoras. Porém, caso isto ocorresse, a população seria 

completamente penalizada (PALERMO, 2006). 

Os contratos de parceria público-privada estão situados como a resposta 

contemporânea ao processo de evolução das funções do Estado, processo esse que 

teve seu início com as privatizações. Em um segundo momento, os serviços públicos 

passaram a ser oferecidos através de contratos de concessão (MEIRELLES, 1999 p. 

239). 

Contrato de concessão é o ajuste pelo qual a Administração delega 
ao particular a execução remunerada de serviço ou de obra pública 
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ou lhe cede o uso de um bem público, para que o explore por sua 
conta e risco, pelo prazo e nas condições regulamentares e 
contratuais. Daí a tripartição da concessão em concessão de serviço 
público, concessão de obra pública e concessão de uso de bem 
público, consubstanciadas em contrato administrativo bilateral, 
comutativo, remunerado e realizado “intuitu personae”. 

 

De acordo com Di Pietro (1999), o uso das parcerias público-privadas na área 

da saúde encontraria óbice na própria Constituição Federal. 

 É importante realçar que a Constituição, no art. 199, § 1º, permite a 
participação de instituições privadas “de forma complementar”, o que 
afasta a possibilidade de que o contrato tenha por objeto o próprio 
serviço de saúde, como um todo, de tal modo que o particular 
assuma a gestão de determinado serviço. 

Ressalta-se que os contratos de parceria público-privada na área da saúde, 

pactuados como modalidade de concessão administrativa, não representam a 

gestão do próprio serviço pelo setor privado, pois a Administração Pública celebra o 

contrato como usuária direta deste serviço para oferecê-lo gratuitamente à 

população e possui toda a responsabilidade quanto à sua execução (DI PIETRO, 

1999). 

1.3 A Parceria com Organização Social na Gestão Hos pitalar 

 

Organizações Sociais são entidades públicas de direito privado, não estatais, 

gozando de autonomia administrativa e financeira, dotadas de finalidade social e 

sem fins lucrativos e que, quando habilitadas pelo Poder Publico, podem receber 

dotações orçamentárias, bem como firmar contratos de gestão com Entes 

Governamentais (DUARTE, 2009). 

As Organizações Sociais foram regulamentadas pela Lei Federal nº 9637 de 15 

de maio de 1998, que dispõe sobre o Programa Nacional de Publicização e a 

qualificação de entidades da sociedade civil, como Organizações Sociais. No âmbito 

estadual, a Lei Complementar nº 846 de 4 de junho de 1998 implantou no Governo 

do Estado de São Paulo, o modelo de administração dos hospitais públicos 

mediante contratos de gestão com organizações sociais de saúde (OSS). Nos 

termos dessa lei, para ser qualificada como OSS a entidade deve comprovar no 
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mínimo cinco anos de existência e relevantes serviços prestados na área da saúde 

nesse período. 

Conforme Keinert (2003), a relação da administração pública com as 

organizações sociais, mediada pelo contrato de gestão, pode caracterizar uma forma 

de delegação e de certo modo, uma descentralização na gestão dos serviços de 

saúde. Segundo a mesma autora, o estado realiza esses contratos com o 

pressuposto de que a gestão dos serviços públicos pelas OSS é mais eficiente que o 

realizado pelo próprio estado. 

O modelo de Organização Social de Saúde (OSS) foi implantado com o 

objetivo principal de iniciar os trabalhos de hospitais recém construídos e contratar 

funcionário em um período curto de tempo, mas também de melhorar qualidade do 

serviço público e garantir a satisfação dos usuários do Sistema Único de Saúde 

(BARATA; MENDES, 2006). 

A experiência iniciou-se com um grupo de quinze hospitais localizados em 

regiões de alta vulnerabilidade social e carentes de serviços públicos, com o intuito 

de melhorar o acesso da população à atenção hospitalar, principalmente na região 

metropolitana de São Paulo (BARATA; MENDES, 2006). De acordo com os autores, 

embora essa discussão venha sendo feita há pelo menos duas décadas, as 

soluções encontradas continuam provocando polêmicas entre os atores setoriais da 

saúde. A terceirização progressiva de serviços em hospitais da administração direta 

é um exemplo de medida amplamente utilizada em todo o território nacional. O que 

inicialmente se restringia a áreas de apoio, como informática, segurança, limpeza e 

alimentação vêm cada vez mais se estendendo às áreas finalísticas, sendo já 

bastante comum a contratação de cooperativas de especialidades médicas 

(anestesistas, p.ex.).  

A transformação de hospitais em Organizações Sociais de Saúde (OSS) vem 

se configurando como uma alternativa mais abrangente, devendo ser 

contextualizada e entendida como integrante desse conjunto de iniciativas 

(BARATA; MENDES, 2006). Para os autores, no Estado de São Paulo, o setor da 

saúde, em meados da década de 1990, apresentava problemas relativos à falta de 

equipamentos, excesso de demanda e insatisfação da população em relação à 

prestação dos serviços. Nesta retomada da construção, entretanto, alguns 

problemas surgiram, destacando-se, especialmente, a falta de recursos para início 
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do funcionamento dos hospitais: o Estado não dispunha de recursos financeiros 

suficientes para contratar recursos humanos e mantê-los treinados e atualizados. 

 Além disso, havia também limitações jurídicas, como a Lei Federal nº 8666/93, 

que proibia a terceirização de serviços-fins de hospitais públicos estaduais (BRASIL, 

1993). 

Os serviços de saúde, em geral, estão em completa mudança, o que implica 

uma radical transformação de sua perspectiva. Há um ambiente cheio de incertezas 

que justifica a aplicação do enfoque estratégico e obriga-os a empreender 

mudanças.  

Vecina e Malik (2007) apontam como principais tendências entre outras da 

área hospitalar no Brasil as seguintes características:  

• Reduzir número de leitos e hospitais, exceto em casos específicos;  

• Criar escalas econômicas mais adequadas para serviços com maior 

complexidade, com concentração de tecnologia tanto em equipamentos 

quanto em processos;  

• Incorporação da integralidade nos discursos de serviços públicos e 

privados; 

• Buscar novas formas de financiamento, pois o modelo atual deixa todos 

os atores insatisfeitos. 

A delegação da prestação de serviços para uma organização filantrópica tem 

objetivos bem claros: facilitar o acesso aos serviços de saúde para responder ao 

princípio da equidade, buscar fórmulas para conhecer e moderar o crescimento do 

gasto, dotar o sistema de estabilidade financeira e garantir a melhoria da qualidade 

dos serviços. (FUNDAP, 2005). 

Atualmente, duas modalidades institucionais principais se apresentam aos 

gestores do SUS como possível solução para o problema da falta de autonomia 

gerencial das unidades assistenciais – as Organizações Sociais (OS) e as 

Fundações Estatais (FE). Além dessas duas modalidades, há as Fundações de 

Apoio (FA) e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). 

Contudo, as FA têm como missão precípua o apoio a atividades de pesquisa e 

ensino realizadas pelo hospital e, ao se imiscuírem nas atividades de gestão, deixam 

de respeitar esse limite legal (NOGUEIRA, 2011). 
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Segundo Nogueira (2011), a mudança deve-se iniciar nas políticas públicas e a 

partir das autoridades sanitárias (municipais, estaduais ou federal) que se ocupam 

dos hospitais. A definição e a prática de uma política hospitalar, coordenada com o 

resto do sistema de saúde, são condições primordiais para melhorar o sistema. Em 

efeito, a reforma deve começar por se concentrar no nível de macrogestão, 

começando pela identificação das necessidades de saúde da população que se vai 

atender e organizando seguidamente a resposta do sistema a tais necessidades e, 

como parte dela, definindo o papel do hospital. 

A prática gerencial e, relativamente, recente nos estabelecimentos de saúde da 

América Latina, devido à limitação de recursos, encontra-se sob influência dos 

países norte-americanos e europeus e dos grandes provedores de fundos. Por 

enquanto, a gestão limita-se à administração e à execução de diversas exigências 

de investimento e de funcionamento que emanam dos serviços sanitários (OPAS, 

2004).  

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS (2004), esta 

nova prática gerencial existe há muito tempo nos estabelecimentos privados. Dado 

que a pressão da alocação de recursos tem sido constante. Nos estabelecimentos 

lucrativos o lucro condiciona, com freqüência, a seleção das atividades e as 

responsabilidades propostas. O que está em jogo hoje em dia são a eficácia do 

sistema e o controle dos gastos em saúde. 

Uma avaliação conduzida pelo Banco Mundial evidenciou que as principais 

deficiências que afetam a qualidade do cuidado nos hospitais brasileiros estão 

relacionadas às áreas de suprimento de medicamentos, de gestão das pessoas e de 

equipamentos e insumos médicos (World Bank, 2007). Esses problemas foram 

identificados pelos respondentes dos questionários da investigação como sendo 

resultantes de baixa eficiência e eficácia no manejo de recursos, ou seja, como 

devidos ao mau desempenho gerencial. Em geral, os hospitais estaduais registraram 

dificuldades gerenciais mais sérias do que seus congêneres federais.  

O Poder Executivo, consciente das dimensões continentais do Brasil, de suas 

diferenças regionais e culturais e sabedor de que nem sempre possui em seu 

quadro pessoas capacitadas especificamente para a gestão de estabelecimentos 

hospitalares e afins, de alguns anos para cá tem procurado descentralizar a 
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atividade administrativa, transferindo seu exercício para pessoas jurídicas, 

especialmente para entidades do Terceiro Setor (BARBOSA, et al, 2002). 

No Brasil, o setor público possui limitações de recursos, impostas pela 

capacidade de arrecadação além de aspectos legais como a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Convive, 

também, com o alto custo de manutenção e operação de suas estruturas; pelo 

regime de contratação de pessoal, de insumos, e do engessamento burocrático das 

suas ações. Por outro lado, segundo Íbanez e Neto (2007), o setor privado, liderado 

pelas organizações sem fins lucrativos da área de saúde, tem revelado um 

atendimento de qualidade à população dando um importante suporte social à 

comunidade. 

Em estudo patrocinado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), as 

entidades do Terceiro Setor são responsáveis por um terço dos hospitais existentes 

no país, algo em torno de 132 mil leitos, com características muito variadas de porte 

e de complexidade, em sua maioria vinculados ao SUS, embora não exclusivamente 

(BARBOSA, et al, 2002). Segundo o autor, esse estudo identificou grande 

diversidade dessas entidades do Terceiro Setor e ainda constatou que as áreas 

governamentais reguladoras do setor filantrópico são bastante abrangentes, 

reunindo uma vasta regulamentação com inúmeros órgãos atuantes. Envolve várias 

áreas de atuação em organismos governamentais das esferas municipal, estadual e 

federal, principalmente no sentido do reconhecimento da utilidade pública e da 

filantropia, o que possibilita a isenção de taxas e impostos e propicia certa 

imunidade tributária. 

Analisando as questões estratégicas da reforma sanitária brasileira e o 

desenvolvimento do Terceiro Setor, Oliveira e Junqueira (2003), mostram a 

necessidade do fortalecimento das entidades desse setor como algo importante para 

o desenvolvimento social do país. Apontam que o movimento sanitário avançará ao 

incorporar ou se aliar ao que chamam de “iniciativa privada cidadã sem, entretanto 

pautar-se pelo paradigma mercantilista que valoriza fundamentalmente o lucro, mas 

pela idéia do bem estar da população” (p.235). Ainda segundo os autores as 

organizações sociais como se apresentam em alguns outros países são importantes 

na construção de um sistema democrático que privilegie a participação, a cidadania 

e a equidade. 
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 No novo modelo de estado brasileiro, adotado com a reforma do Estado, o 

instrumento mais poderoso para se trabalhar com resultados e modernizar o serviço 

público é o contrato, em sentido amplo e estrito. Amplo quando compreende o 

acordo de vontades dos atores da administração pública e das instituições que 

representam, e estrito, no sentido de se fazer os pactos, de se restringir ou focar as 

atividades das organizações ao previsto e acordado (BRASIL, 1995). 

A contratualização é uma prática importante na administração pública pós-

reforma do Estado, pois possibilita instituir práticas de planejamento, avaliação e 

monitoramento da execução por parte do Estado (órgão contratante) e o terceiro ou 

órgão público contratado (ALCOFORADO, 2005).  

Na contratualização, os instrumentos contratuais que podem ser utilizados, em 

sua maioria, são os mesmos já praticados pela administração pública, entretanto, o 

foco e a forma de se construir o instrumento é que muda, já que se passa de uma 

visão anterior focada no processo (meio), para uma nova visão focada nos 

resultados (fins). As três esferas da administração pública: Federal, Estadual e 

Municipal vem utilizando amplamente a contratualização que se tem revelado um 

importante avanço para a eficiência dos serviços públicos (ROBLES e FISCHMANN, 

1995). 

Os acordos de resultado ou contratos de gestão, firmados entre dois órgãos da 

administração pública pressupõem a estipulação de compromissos assumidos de 

parte a parte com uma determinada política pública e com os seus resultados. 

Antigamente, pelo antigo modo, o órgão só precisava funcionar, independente do 

seu desempenho relacionado à quantidade ou qualidade dos serviços que prestava. 

Agora ele tem que atingir resultados e prestar contas deles, demonstrando eficiência 

e eficácia (ALCOFORADO, 2005). 

O contrato de gestão é utilizado na administração pública, e diversos estudos 

(ANDRÉ, 1994, 1995 e 1999; ROBLES e FISCHMANN, 1995) apresentam suas 

possibilidades e limites. André (1999), por exemplo, define o contrato de gestão 

como o instrumento legal de “compromisso administrativo interno ao Estado, firmado 

entre o Poder Executivo e a diretoria de instituições de direito público e empresas 

estatais”. 

Carneiro e Elias (2003) acreditam que a modalidade de gestão da Organização 

Social de Saúde (OSS) não caracteriza fator limitante para a criação e implantação 
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de políticas públicas de saúde, ao contrário, favorece a eficácia do gerenciamento 

da produção desse tipo de serviço. 

Segundo Oliveira e Junqueira (2003), a saúde, empreendimento social de alta 

complexidade, movimenta grandes aportes de recursos econômicos, humanos e 

materiais em todos os países do mundo.  

No Estado de São Paulo, fez-se uma opção por experimentar um novo modelo 

de gestão para algumas de suas unidades hospitalares, com implantação de 

Organizações Sociais de Saúde (OSS) gerenciadas por entidades públicas não 

estatais, submetidas a contratos de gestão, que são acompanhados e avaliados por 

estruturas das Secretarias Estadual e/ou Municipais de Saúde criadas 

especificamente para este fim. 

Para Barata e Mendes (2006, p.49), “...surgem dificuldades para custeio da 

rede de serviços de saúde, especialmente da área hospitalar do sistema, de média e 

alta complexidade, que necessitam de expansão para garantir o acesso equitativo 

da população”. 

No âmbito dos modelos de gestão adotados no setor saúde em São Paulo 

(organizações sociais e administração direta), as formas de ordenamento jurídico 

apresentam desdobramentos em relação aos limites e possibilidades quanto à 

gestão do trabalho em suas diversas dimensões – recrutamento, seleção, 

contratação, administração e controle, progressão funcional, entre outras – que 

impactam sobre a utilização da capacidade instalada de Recursos Humanos (RH). 

Uma pesquisa financiada pelo Banco Mundial3, comparando o desempenho de 

12 hospitais administrados pelas OSS com 10 da administração direta, todos com 

mais de 100 leitos, situados no estado de São Paulo, obteve resultados francamente 

favoráveis aos primeiros. Para tal comparação foram utilizados indicadores de 

eficiência técnica, eficiência alocativa, eqüidade e qualidade. 

• Eficiência técnica – definida como a capacidade de produzir o máximo de 

resultados com dada quantidade de insumos, foi avaliada pelo indicador “total de 

altas no ano / número total de leitos”.  

• Eficiência alocativa - mede as condições de utilização dos insumos. Para essa 

avaliação foi utilizado um maior número de indicadores, podendo ser citados: (i) 

                                                           
3 Nilson do Rosário Costa e José Mendes Ribeiro, “Estudo Comparativo do Desempenho de Hospitais em 

Regime de Organização Social”, mimeo, Rio de Janeiro, julho de 2004. 
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intervalo de substituição - tempo médio decorrido em dias (ou horas) entre a saída 

de um paciente e a admissão de outro; (ii) taxa de ocupação de leitos; (iii) tempo 

médio de permanência; (iv) uso da força de trabalho, avaliado pelo número de horas 

contratadas por categoria profissional – médicos, enfermeiros e auxiliares. 

• Eqüidade – indicadores utilizados para medir o quanto o processo de 

autonomização pode estar criando barreiras de acesso aos grupos mais vulneráveis 

da população.  

• Qualidade – as OSS apresentaram indicadores de mortalidade geral 

ligeiramente mais baixos do que as unidades em regime de administração direta, 

com variações entre clínicas. 

Segundo os autores do relatório, esse conjunto de resultados indica que sob as 

mesmas condições de oferta de leitos e disponibilidade de recursos financeiros, as 

OSS em 2003 produziram mais altas e menos óbitos ocorreram nos hospitais 

gerenciados por este modelo organizacional. 

Dados da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo mostram que em 2005 

muitas dessas diferenças persistiam, apesar de terem sido observadas melhoras no 

desempenho global dos estabelecimentos da administração direta. Ainda segundo 

essa fonte, o nível de satisfação dos usuários das OSS variou de 80% a 90% de 

aprovação naquele ano, quando foram entrevistados 33 mil pacientes internados e 

53 mil ambulatoriais, conforme previsto no Contrato de Gestão. Além disso, seis dos 

dezessetes hospitais gerenciados pelas OSS foram certificados pela Organização 

Nacional de Acreditação (ONA), sendo que três receberam o primeiro nível (o 

melhor) e os demais o segundo nível (BRASIL, 2006). 

1.4 Gestão da Qualidade em Saúde 

 

Uma revisão teórica será apresentada sobre os seguintes temas: qualidade nos 

serviços de saúde, com ênfase na assistência hospitalar. 

A qualidade, como conceito, é conhecida há milênios, porém, as primeiras 

preocupações das organizações em relação a esse tema foram evidenciadas na 

fase da inspeção, que surgiu no século XIX devido à produção em massa 

(MARSHALL, 2006, p. 21). A próxima fase, marcada pela publicação, em 1931, da 

obra Economic control of quality of manufactured product (MARSHAL, 2006, p. 22), 
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é conhecida pelo controle estatístico da qualidade, necessário devido ao 

crescimento do comércio e conseqüentemente da produção, a partir do qual já não 

era mais possível fazer a inspeção de todas as peças produzidas, e passou-se a 

fazê-la por amostragem (JURAN, 1993). 

A fase de gestão da qualidade deixou clara sua importância, inclusive para as 

empresas de serviços, e a qualidade deixou então de ser exclusividade da indústria 

(NOGUEIRA, 2008). Entre estas empresas de serviços, incluem-se as voltadas à 

saúde, que foram talvez, as últimas, a se preocuparem com o assunto qualidade. Os 

autores explicam que essa preocupação tardia com a qualidade é justificada pelo 

fato de que as empresas prestadoras de serviços de saúde acreditavam possuir 

qualidade em medida suficiente, ou porque temiam ser complexo o gerenciamento 

das mudanças que o processo de gestão baseado na qualidade causa, ou ainda, 

porque perceberam que houve uma superestimação dos conhecimentos médicos e 

que os profissionais de medicina eram resistentes ao trabalho em equipe (MELLO e 

CAMARGO, 1998). 

Segundo Nogueira (2008), a qualidade da assistência adquiriu significado 

particular nos diversos setores da saúde, principalmente nas instituições privadas, 

cujo interesse é atender melhor o usuário, visando a competitividade do mercado, 

aumento da produtividade, otimização dos recursos e, conseqüentemente, o 

aumento do lucro. Para o autor, os serviços hospitalares estão cada vez mais 

preocupados com os custos cada vez mais elevados devido à complexidade 

tecnológica, com os usuários mais exigentes e com o cumprimento de melhorias 

para o credenciamento. 

Para Neves (2010), a qualidade dos serviços de saúde é hoje universalmente 

reconhecida como satisfação das necessidades explicitadas e implicitadas pelo 

cliente, a custos adequados, e tornou-se assim imperativo para todo tipo de 

organização hospitalar. Aquilo que se considera qualidade aceitável varia com o 

tempo, os constantes progressos clínicos e organizacionais vão aumentando a 

capacidade e qualidade do desempenho dos profissionais, mas vão aumentando 

também as expectativas dos doentes. Estes e outros aspectos da qualidade dos 

cuidados de saúde têm em comum um conceito multidimensional de qualidade, 

tornando inevitável a sua classificação conforme o número de perspectivas ou de 

ângulos de observação. 
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Kitchenham e Pfleeger (1996) afirmaram que nenhum componente 

isoladamente é suficiente amplo para abranger todos os aspectos da qualidade. Os 

mesmos autores citam, num outro contexto que não o da saúde, que a qualidade 

“era difícil de definir, impossível de medir e fácil de reconhecer”. A qualidade é mais 

facilmente reconhecida na sua ausência e muitas das percepções dos usuários 

sobre as unidades hospitalares resultam da medição da ausência de qualidade. 

Neste ponto de vista, o bem-estar e a satisfação dos usuários é crucial. Tende a ser 

uma perspectiva individual mais do que coletiva, pois as necessidades de cada 

usuário podem ser diferentes e mesmo colidir com as necessidades de outros 

usuários, assim como, podem estar em conflito com a perspectiva dos profissionais. 

As definições de qualidade são mais ou menos subjetivas, diferindo conforme a 

formação profissional, os interesses envolvidos e a ética (ZANON, 2001 p. 52). 

Desde o início do século passado, procurou-se definir qualidade médico-assistencial. 

Zanon (2001 p. 53) relata que o conceito de qualidade do setor saúde surgiu em 

1912 partindo do princípio de que a observação de tudo o que acontece durante e 

após o tratamento é a melhor maneira de avaliar a qualidade da assistência 

prestada.  

Codman (1914) criou os conceitos de tratamento eletivo, paliativo e de 

emergência, bem como o de risco provável. Suas idéias estimularam propostas para 

estabelecer uma definição operacional da qualidade médico-assistencial, que foi 

definida pela Joint Comission on Acreditation of Health Care Organization (JCAHO) 

como: o grau segundo o qual os cuidados com a saúde do paciente aumentam a 

possibilidade da desejada recuperação deste e reduzem a probabilidade do 

aparecimento de eventos indesejados, dado o atual estado de conhecimento 

(JCAHO, 1990). 

Segundo Zanon (2001 p.67), o hospital é usualmente avaliado segundo dois 

critérios básicos, qualidade e produtividade. De acordo com o autor, quanto melhor 

for a qualidade, maior será a produtividade, porque o desperdício e o retrabalho dos 

processos são evitados ou eliminados. 

Enquanto a gestão da qualidade em outros países foi adotada na indústria, a 

partir da Segunda Guerra Mundial, no Brasil teve início na década de 1980, e na 

saúde, na década de 1990. Entretanto, o Ministério da Saúde só passou a pensar na 

gestão da qualidade a partir da Norma Operacional Básica (NOB/SUS-93), que 
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envolveu a discussão sobre a Acreditação Hospitalar (HALEY; ALMEIDA, 1994, p. 

29). 

De acordo com Malik (2006 p. 21), na área da saúde, para aqueles que 

precisam ver clara intenção naquilo que fazem, desde os anos 2000 está-se 

discutindo riscos, ou o oposto a eles (de forma positiva), a segurança. Um dos 

propósitos da atual busca da qualidade é estar protegido contra processos movidos 

por pacientes ou financiadores. Desde os primórdios da Administração Científica, 

fala-se na função segurança na administração, que visa a proteger patrimônio, 

pessoas e clientes. Ou seja, há aspectos na gestão da qualidade que são datados 

do início do século XX e nem isso são menos atuais ou já implantados (MALIK, 2006 

p. 21). 

 

Administrar qualidade refere-se ao esforço para oferecer um bom 
produto ou serviço àqueles que se quer atingir. No que diz respeito à 
utilização de indicadores, trata-se de definir a priori os indicadores 
desejados e trabalhar no sentido de atingi-los e não apenas verificar, 
ao final, se eles foram ou não logrados. No caso de um serviço de 
saúde, o ideal seria oferecer um tipo de assistência que tenha o 
efeito desejado, de acordo com as expectativas dos usuários, dos 
técnicos prestadores de assistência, dos gestores dos serviços, dos 
financiadores e até dos fornecedores de materiais e equipamentos, 
entre outros atores privilegiados. Não basta a cirurgia ter sido 
tecnicamente prefeita, sob o ponto de vista médico. Deve se 
considerar, também, o estado em que o paciente saiu do 
procedimento, a opinião da sua família a respeito, se os recursos 
utilizados foram os mais adequados. A satisfação do paciente não 
substitui o ponto de vista técnico-científico, mas pode ajudar a 
relativizá-lo (MALIK, 2006 p.26-27). 

 

A qualidade de serviços de cuidado à saúde abarca aquilo que possa aumentar 

uma medida abrangente de bem-estar do paciente, após considerar-se o balanço de 

ganhos e perdas esperados, intervenientes em todas as partes do processo 

(DONABEDIAN, 1980). Na concepção consagrada desse autor, tal qualidade 

compreende dois domínios: técnico e interpessoal. O técnico abrange a aplicação da 

ciência e da tecnologia da Medicina à administração de um problema pessoal de 

saúde. Já o interpessoal refere-se à administração da interação social e psicológica 

entre o cliente e os profissionais. 

Donabedian (1994) ampliou o conceito de qualidade, utilizando-se de 

dimensões de qualidade denominadas sete pilares da qualidade (eficácia, 
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efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade) que 

podem ser usadas como critérios de avaliação, apresentadas no Quadro 1. 

Ainda no Quadro 1, na dimensão aceitabilidade, o conceito amenidades é 

utilizado para se referir às condições de conforto e aparência dos serviços, isto é, a 

estética das instalações e equipamentos no local onde a prestação ocorre, atenção 

dispensada ao paciente, esclarecimentos e outros aspectos que envolvem questões 

de qualidade ligadas à satisfação do usuário, além da eficácia técnica (WESTPHAL 

e ALMEIDA, 2001). 

 

Quadro 1 – Os sete pilares da qualidade segundo Don abedian 

 

 

Porter e Teisberg (2007) concluíram que o simples fato de conseguir acesso ao 

sistema, ser atendido, não quer dizer que tal atendimento traga para o paciente um 

benefício para sua saúde. Por mais paradoxal que pareça, a qualidade do 

tratamento dispensado, os benefícios alcançados, as complicações ocorridas, os 
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problemas decorrentes de cada atendimento não são informações medidas e 

analisadas em todo o sistema de saúde. Os autores afirmam que quantidades 

realizadas e conformidade a padrões estabelecidos são avaliados, mas o resultado 

disso para o paciente, o valor alcançado, raramente é analisado. 

 

Um serviço de saúde praticado com excelência deveria ser: um 
melhor serviço de diagnóstico especializado utiliza somente os 
exames necessários e possibilita ao médico identificar correta e 
rapidamente os problemas de saúde do paciente; com um 
diagnóstico mais rápido e detalhado é possível iniciar mais cedo o 
tratamento correto e personalizado para cada paciente; tratamentos 
iniciados mais cedo e aplicados corretamente reduzirão o tempo de 
internamento ou tratamento; tempo de internamento ou tratamento 
reduzidos evitam complicações causadas pela internação hospitalar, 
como possibilidades de infecções hospitalares, ou derivadas de 
agravamento por atrasos no início do tratamento (Porter e Teisberg, 
2007 p. 145). 

 

“A melhoria da qualidade é um processo organizacional estruturado para 

envolver as pessoas no planejamento e execução de um fluxo contínuo de melhorias 

nos sistemas, de modo a oferecer cuidados de saúde que atendam e excedam as 

expectativas dos clientes.” (MEZOMO, 1995). O autor diz que as estratégias para a 

melhoria da qualidade são: a conformidade com os requisitos, a vantagem 

competitiva e o verdadeiro processo de melhoria. 

Uma análise crítica do setor saúde revelou deficiência em seus serviços de 

saúde, decorrentes do crescimento da demanda, principalmente no setor público, e 

queda na cobertura das ações, afetando a qualidade dos serviços (MOTTA, 2001, p. 

24). 

A temática qualidade em saúde está relacionada a avaliação dos serviços de 

saúde, uma vez que, na essência do conceito de qualidade, está embutida a idéia de 

avaliação (TRONCHIN; MELLEIRO; TAKAHASHI, 2005, p. 80). 

As avaliações dos serviços de saúde buscam analisar as estruturas, os 

processos e os resultados dos serviços prestados. Acreditações e certificações 

comparam os serviços prestados com padrões ou protocolos de atendimento e 

respondem qual o grau de aderência ou cumprimento destes padrões. São avaliadas 

as estruturas, os processos e os resultados. A satisfação dos pacientes em relação 

ao atendimento recebido deve ser considerado um resultado (NEVES, 2010). 
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As estruturas são toda a parte física, ou seja, os prédios, os equipamentos, 

toda a parte física envolvida na prestação de serviços, além dos recursos humanos 

e organizacionais. Os processos são a organização do trabalho, a existência de 

documentação, os protocolos utilizados, as diretrizes seguidas, as rotinas de 

trabalho documentadas ou não, o modo de realizar cada procedimento. Os 

resultados são avaliados através de pesquisas de satisfação do cliente ou 

indicadores que possam medir a qualidade da prestação dos serviços. 

Segundo Jannuzzi (2002), é comum encontrarmos na literatura especializada 

de avaliação referências à dimensões desejáveis de desempenho de organizações e 

programas avaliados. São utilizados como indicadores de programas os termos: 

efetividade, eficiência e eficácia. 

Existe uma inter-relação muito forte entre eficiência e eficácia, porém a primeira 

não pode compensar a falta da segunda, pois nada é mais inútil que produzir 

eficientemente algo que não tem qualquer valor para a sociedade e não contribui em 

nada para o bom desempenho da organização.  

Sobre este assunto Drucker (2001) dizia que “não basta fazer as coisas 

corretamente (eficiência), tem que se fazer as coisas corretas (eficácia). O autor 

afirma que a eficiência concentra-se no modo como as operações se realizam, a 

maneira como elas se executam, centrando-se no ‘como’ e tendo como pergunta 

fulcral ‘como se pode melhorar o que está sendo feito?’. Já a Eficácia, para Drucker 

(2001), concentra-se na razão de ser das operações, nos resultados a serem 

alcançados, nos objetivos. O foco da eficácia é no ‘que’ e tem como pergunta fulcral 

‘o que se deve fazer?’. 

Para Marinho e Façanha (2001), no uso corrente, a efetividade diz respeito à 

capacidade de se promover resultados pretendidos. Tratando-se de programas 

sociais, diria respeito à implementação e ao aprimoramento de objetivos, 

independentemente das insuficiências de orientação e das falhas de especificação 

rigorosa dos objetivos iniciais declarados do programa. 

Os programas ou as organizações são efetivos quando seus critérios 

decisórios e suas realizações apontam para a permanência, estruturam objetivos 

verdadeiros e constroem regras de conduta confiáveis e dotadas de credibilidade 

para quem integra a organização e para seu ambiente de atuação. 
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A eficiência denotaria a competência para se produzir resultados com 

dispêndio mínimo de recursos e esforços, dados que, por sua vez, remetem à 

avaliação para considerações de benefício e custo dos programas sociais, ou seja, 

os investimentos que foram mobilizados devem produzir os efeitos desejados. 

A eficácia, por sua vez, remete às condições controladas e aos resultados 

desejados de experimentos, critérios estes que, é necessário reconhecer, não se 

aplicam automaticamente às características e realidade dos programas sociais. 

Programas sociais regem-se, também, por objetivos de eficácia, uma vez que, se 

espera que os investimentos que mobilizam devem produzir os efeitos desejados 

(RIBEIRO, 2006 p. 28). 

(...) é importante reconhecer que a efetividade e a eficiência (ou seja, 
efetividade organizacional) dos programas são ingredientes 
indispensáveis da eficácia, inclusive para fins de conhecimento dos 
resultados pretendidos. (Marinho e Façanha, 2001: 12). 

 

Em geral, a avaliação da qualidade é realizada tendo por base variáveis 

gerenciais, segundo o enfoque de sistemas. Procura medir as condições estruturais 

dos serviços, desde os parâmetros físicos, de habilitação de pessoal, e/ou do 

desempenho do equipamento. Outras maneiras de realizar a avaliação são através 

de indicadores do processo, função de sensibilidade das tarefas ou especificação da 

assistência, da indicação e aplicação apropriada terapêutica (NOVAES; PAGANINI, 

1992). 

A questão da qualidade no campo da saúde se deslocou da visão de um 

resultado isolado das práticas médicas, através de auditorias médicas, para um 

conjunto de processos de trabalho. 

Deste modo, a qualidade passou a ser relacionada à organização dos serviços 

de saúde como um todo, refletindo a influência que sofreu da teoria da Qualidade 

Total. 

O Controle de Qualidade Hospitalar (CQH) é uma das experiências práticas 

brasileiras, de avaliação da qualidade de serviços hospitalares, fundamentada, entre 

outros critérios, na monitoração de um grupo de indicadores que após dois anos de 

implantação já apresentava resultados (BURMESTER; DUARTE; BERTOLUCCI, 

1993). 
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No setor saúde, a avaliação tem se constituído em instrumento para conhecer 

e melhorar as formas de agir dos profissionais e, ao contrário das outras 

organizações, tem orientado suas ações a partir dos determinantes das condições 

de saúde e da subjetividade dos sujeitos que permeiam a realidade social (PAIVA, 

2006). 

A avaliação é a emissão de um juízo de valor, comparando resultados de 

procedimentos técnicos e/ou administrativos com parâmetros previamente definidos, 

por quaisquer critérios. Assim, um indicador pode ser definido como um sensor que 

auxilia a verificar se os objetivos propostos foram ou não alcançados. Esse processo 

deve ser visto como algo positivo, estabelecendo assim, objetivos cada vez mais 

próximos ao ideal, e tentar alcançá-los (BURMESTER; MALIK, 1997). 

Segundo Carvalho (2003), os indicadores utilizados para a gestão hospitalar 

são os seguintes: indicadores com ênfase nos usuários (avaliação da satisfação dos 

usuários); indicadores com foco nos recursos humanos (absenteísmo, rotatividade, 

índice de freqüência de acidentes de trabalho, hora de treinamento por trabalhador); 

indicadores com foco nos pacientes (tempo de permanência, taxa de mortalidade, 

taxa mensal de cesarianas, índice de infecção hospitalar) e os indicadores com foco 

na administração hospitalar (taxa de ocupação de leitos, margem líquida). 

No final da década de 1980, a Federação de Hospitais, entidade representativa 

de parcela significativa das instituições de serviços de saúde do país, vinha 

buscando desenvolver projetos e programas voltados para a melhoria e desenvolver 

projetos e programas voltados para a melhoria da qualidade e desempenho de seus 

filiados, porém sem resultados efetivos e representativos. Buscou-se apoio e 

respaldo em entidades internacionais, a Federação Latino-Americana de Hospitais e 

a Organização Pan-americana de Saúde, para reforçar as atividades de cooperação 

técnica aos países membros e de mobilizar os recursos na transformação dos 

sistemas nacionais de saúde para desenvolvimento dos sistemas locais de saúde. 

Essa necessidade surgiu quando os países membros avaliaram os êxitos 

alcançados para chegar à meta de “Saúde para Todos no ano 2000” e acordaram as 

necessidades primordiais de acelerar esse processo orientado a outorgar maior 

prioridade ao desenvolvimento da infra-estrutura de saúde. Observou-se uma 

profunda preocupação do setor pela qualidade de assistência à saúde oferecida pela 

estrutura de serviços (OMS/OPAS, 1992). 
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Surgiu a série de publicações sobre garantia de qualidade que a OPAS/OMS 

oferece aos países da América Latina e do Caribe, que reflete um esforço para 

melhorar a qualidade e a eficácia da assistência e um impulso para aumentar a 

eficiência na utilização dos recursos disponíveis, contribuindo, simultaneamente para 

o alcance de uma equidade na prestação de serviços de saúde.  

A avaliação da estrutura de um estabelecimento de saúde, ou seja, sua 

organização administrativa e os recursos materiais, humanos e financeiros, é a de 

que uma boa infra-estrutura promove a qualidade e a produtividade. Entretanto, ela 

apenas informa o potencial da instituição, mas não avalia a sua efetividade e 

eficiência (ZANON, 2001 p. 68). 

Segundo Taublib (1998), a produtividade dos leitos hospitalares usualmente é 

avaliada pelos seguintes indicadores: pacientes/dia (PD), média de pacientes/dia 

(MP), leitos/dia (LD) e taxa de ocupação hospitalar (TOH): 

• Pacientes/dia é o número de pacientes internados por dia em um 

determinado período; é obtido multiplicando-se o número de pacientes 

pelo número de dias de permanência; 

• Média de pacientes/dia é a média diária de pacientes internados em um 

determinado período; é obtida dividindo-se o número de pacientes/dia 

pelo número de dias da semana, mês ou ano; 

• Leitos/dia é o número de leitos colocados à disposição para internação 

no hospital em um determinado período; 

• Taxa de ocupação hospitalar é a relação percentual entre pacientes/dia 

e leitos/dia em um período estudado. 

 

A análise dos recursos econômico-financeiros de um hospital depende da 

contabilidade de custos, do balanço financeiro e da demonstração dos resultados. 

Os indicadores utilizados para avaliar a produtividade desses recursos são os 

seguintes: custo paciente/dia, liquidez, atividade, rentabilidade, alavancagem e 

viabilidade econômica (TAUBLIB, 1998). 

A excelência da planta física e dos equipamentos não significa, 

necessariamente, que a instituição apresenta a qualidade e a produtividade 

esperadas. Conseqüentemente, pode ocorrer que a alocação crescente de recursos 

para manter ou ampliar a estrutura não cause impacto significativo sobre a qualidade 
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médico-assistencial, sobre a qualidade administrativa ou sobre a produtividade. Por 

outro lado, estruturas físicas deficientes podem produzir bons resultados, “porque os 

bons profissionais de saúde conseguem bons resultados, mesmo em precárias 

condições materiais e financeiras” (PEREIRA, 2001). Vale, portanto, reafirmar que é 

a qualidade do elemento humano que presta a assistência, seus valores morais, sua 

formação profissional, seu estado de atualização técnico-científica e, principalmente, 

o seu comprometimento que determinam se a assistência será de boa ou má 

qualidade, produtiva ou improdutiva (ZANON, 2001 p. 72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

2. METODOLOGIA 
 

 
A pesquisa é um estudo de caso de um hospital municipal administrado em 

parceria com uma Organização Social de Saúde. 

Segundo Yin (2007), o estudo de caso é a técnica mais adequada para a 

investigação de fenômenos contemporâneos, mais flexível e com a possibilidade de 

utilização de múltiplas fontes de evidências 

A pesquisa é quantitativa e qualitativa. Num primeiro momento foi realizado 

levantamento bibliográfico, utilizando artigos científicos disponíveis nas bases de 

dados BIREME, LILACS e SciELO, possibilitando visualizar a avaliação de modelos 

de parceria público x privada na gestão de serviços de saúde. Além disso, também, 

foi feito um levantamento de documentos e leis relacionados ao tema proposto para 

dar maior embasamento técnico das questões relacionadas às Organizações Sociais 

de Saúde (OSS). 

Numa segunda etapa da pesquisa foi realizado um estudo utilizando 

indicadores hospitalares usualmente utilizados para medir aspectos como gestão da 

qualidade, produtividade e dimensionamento de pessoal, possibilitando verificar o 

desempenho dos serviços prestados pelo hospital, visualizando as mudanças das 

ações do hospital durante os anos de 2005 a 2007, período que estava sob 

administração direta municipal e o período seguinte de 2008 a 2010 sob gestão da 

OSS. Os indicadores utilizados são os definidos pelo Ministério da Saúde através da 

Portaria MS/GM nº 312 de 02 de maio de 2002, quais sejam:  

• Média de Permanência (MP);  

• Taxa de Ocupação Hospitalar (TOH); 

• Média de Pacientes-Dia (MPD); 

• Taxa de Mortalidade Hospitalar (TMH). 

Os indicadores e dados secundários foram obtidos nas bases de dado do 

DATASUS. 

Num terceiro momento foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 27 

(vinte e sete) pacientes internados nos setores que possuem maior rotatividade de 

pacientes, ou seja, os leitos de clínica médica, clínica cirúrgica (eletivas), e 
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pediatria4, com a utilização de um formulário pré-testado junto a 13 (treze) pacientes 

internados, com 03 (três) perguntas abertas e 06 (seis) fechadas, visando avaliar na 

ótica do usuário, a eficácia das estruturas, processos e resultados relacionados a 

acessibilidade e percepção da qualidade dos serviços atualmente prestados pelo 

hospital. Deste modo, o que se mediu, não foi a satisfação propriamente dita, mas a 

percepção dos serviços oferecidos. 

As entrevistas foram realizadas em dois dias e ocorreram nas dependências do 

hospital, nos quartos onde se encontravam pacientes acamados. Todos os 

pacientes já haviam sido submetidos a algum tipo de procedimento médico, sejam 

cirúrgicos ou clínicos. Em alguns momentos surgiam intercorrências, como 

intervenções assistenciais por parte dos médicos e pessoal de enfermagem, o que 

dificultaram um pouco as entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Nos leitos de pediatria os entrevistados foram os acompanhantes dos pacientes. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL 
 

 

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o 

hospital objeto desta pesquisa é um hospital geral de médio porte que desde 

primeiro de agosto de 2008 é gerenciado por uma Organização Social de Saúde 

(OSS), através de um Contrato de Gestão firmado com um município da Região 

Metropolitana da Baixada Santista (RMBS).  

O hospital possui 11.250,95 m² de área construída e possui um conjunto de 

equipamentos e serviços para a realização dos Serviços de Apoio ao Diagnóstico e 

Tratamento (SADT), sendo alguns serviços e equipamentos próprios e outros 

funcionando sob o regime de contrato de prestação de serviços. Possui espaço 

físico para o setor de diagnóstico por imagem (Tomografia e Raio-X) e de posto 

avançado de laboratório para a realização de exames de análises clínicas.  

Dentro do programa de atenção ao paciente cirúrgico o hospital oferece as 

seguintes especialidades: 

• Cirurgia bucomaxilofacial (média complexidade) 

• Cirurgia de gineco-obstetrícia (média complexidade) 

• Cirurgia geral (média complexidade) 

• Cirurgia neurológica (média e alta complexidade) 

• Cirurgia otorrinolaringológica (média complexidade) 

• Cirurgia plástica (média complexidade) 

• Cirurgia proctológica (média complexidade) 

• Cirurgia traumato-ortopédica (média complexidade) 

• Cirurgia urológica (média complexidade) 

• Cirurgia vascular (média complexidade) 

 

Há um grupo multidisciplinar de atenção ao aleitamento materno para 

assistência após o nascimento do bebê. Na maternidade são realizados 

procedimentos e exames preventivos, como teste do olhinho, da orelhinha e, 

também do pezinho.  
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No centro cirúrgico são realizadas cirurgias por videolaparoscopia, dentre 

outras técnicas que expõe menos o paciente ao risco de infecção, possibilitando 

recuperação rápida. 

O Quadro 2 mostra o número de profissionais por categoria previsto no 

Contrato de Gestão. 

 

Quadro 2 – Número de Profissionais por categoria do  hospital 

Categoria Quantidade % 

Médico Plantonista 121 27 

Enfermeiro Plantonista 81 18 

Dentista Bucomaxilofacial 07 2 

Técnico de Enfermagem 25 5 

Auxiliar de Enfermagem 132 29 

Fisioterapeuta 02 0,4 

Assistente Social 02 0,4 

Psicólogo 02 0,4 

Nutricionista 02 0,4 

RH Administrativo 69 15 

Segurança 12 3 

TOTAL 455 100% 

          Fonte: Contrato de Gestão do Hospital 

 

Os principais equipamentos existentes no hospital estão especificados no 

Quadro 3. 
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Quadro 3 – Principais equipamentos do hospital 

Equipamento Quantidade 

Raio X 02 

Tomógrafo Computadorizado 01 

Ultrasson Convencional 01 

Equipo Odontológico 01 

Berço Aquecido 18 

Bomba de Infusão 80 

Desfibrilador 07 

Equipamento de Fototerapia 17 

Incubadora 14 

Eletrocardiógrafo 04 

Endoscópio das Vias Urinárias 12 

Laparoscópio/Vídeo 01 

Microscópio Cirúrgico 02 

          Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 

 

O Hospital possui uma Central de Material e Esterilização (CME) em espaço 

amplo e áreas distintas para material sujo e limpo, que evitam cruzamento de fluxos, 

reduzindo riscos de contaminação. O setor possui duas termodesinfectadoras e 

duas autoclaves, aparelhos controlados eletronicamente. 

Uma lavanderia com capacidade para lavar cerca de 600 quilos de roupas por 

dia foi criada pelo hospital.  

O hospital tem características voltadas para procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos e possui 138 leitos de especialidades distribuídos da seguinte maneira: 

• Psiquiatria: 10 Leitos  

• Obstetrícia: 26 Leitos 

• Clínica Médica: 41 Leitos 

• Clínica Cirúrgica: 41 Leitos 

• Tisiologia: 01 Leito 

• Pediatria: 19 Leitos  

O Hospital possui também 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

pediátrica e neonatal 
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Todos os leitos discriminados acima foram contratualizados entre a OSS e o 

município para atendimento exclusivo de pacientes encaminhados pelos 

profissionais das unidades municipais de atendimento de urgência e emergência, 

através de uma central de regulação subordinada a Secretaria Municipal de Saúde. 

Além desses leitos foram contratualizados pelo Governo do Estado de São 

Paulo 30 leitos de clínica cirúrgica e 20 leitos de UTI adulto, que são gerenciados 

pela Secretaria Estadual de Saúde para atendimento a pacientes dos municípios do 

Litoral Sul 

A pesquisa considerou apenas os 138 leitos de especialidades gerenciados 

pelo município e que são disponibilizados no Sistema de Informações Hospitalares 

do Ministério da Saúde (SIH/SUS). 

A Tabela 1 apresenta a distribuição dos leitos por especialidade, exceto leitos 

de UTI, revelando que no período de 2005 a 2007, não houve variação do número 

total de leitos, apresentando somente em 2007 uma redistribuição dos leitos, com a 

disponibilização de um leito na especialidade de tisiologia, ocasionando a redução 

de um leito na especialidade de clínica médica. A partir de 2009 observa-se uma 

redistribuição mais acentuada dos leitos de especialidades, verificando-se ampliação 

de 17% do número dos leitos de clínica cirúrgica e 25% de psiquiatria em relação ao 

ano de 2008, ocasionando a redução de 13% do número de leitos de obstetrícia, 2% 

de clínica médica e 13% de pediatria. 

 

Tabela 1 – Número de Leitos Hospitalares por especi alidade e ano 
Período: 2005 a 2010 ������������� 	

� � 	

 � 	

� � 	

� � 	

� � 	
�
 �

1-Cl. Cirúrgica 35 25% 35 25% 35 25% 35 25% 41 30% 41 30% 

2-Obstetrícia 30 22% 30 22% 30 22% 30 22% 26 19% 26 19% 

3-Cl. Médica 43 31% 43 31% 42 30% 42 30% 41 30% 41 30% 

5-Psiquiatria 8 6% 8 6% 8 6% 8 6% 10 7% 10 7% 

6-Tisiologia 0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 1 1% 1 1% 

7-Pediatria 22 16% 22 16% 22 16% 22 16% 19 14% 19 14% ����� ��� �

� ��� �

� ��� �

� ��� �

� ��� �

� ��� �

�
Fonte: Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

 

Considerando o número de pacientes/dia por leitos de especialidades, observa-

se na Tabela 2, nas especialidades de obstetrícia e clínica médica que houve uma 

manutenção dos dados no período analisado. O que chamou atenção foi a redução 
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no número de pacientes internados na clínica cirúrgica, nos anos que o hospital já se 

encontrava sob a parceria com a OSS, o que pode ser justificado por fatores como o 

período de transição e a reestruturação física que o hospital se submeteu para se 

adequar as condições mínimas estabelecidas pelo gestor municipal no contrato de 

gestão, além de grandes reformas estruturais que culminaram com a suspensão 

temporária de internações. 

Outro aspecto a ser considerado é o número reduzido e muitas vezes “zerado” 

de pacientes internados na especialidade de tisiologia. Segundo os dirigentes do 

hospital houve um problema no processamento dos dados nos sistemas, e que a 

produção foi informada em outras especialidades, porém não souberam dizer quais. 

Porém relatos de alguns profissionais do hospital apontam que o hospital ficou um 

período sem o profissional médico tisiologista. 

 

Tabela 2 – Número de Pacientes/Dia por leito de esp ecialidade e ano 
Período: 2005 a 2010  ������������� 	

� � 	

 � 	

� � 	

� � 	

� � 	
�
 �
1-Cl.Cirúrgica 13263 33% 11974 32% 12496 34% 6146 20% 9020 25% 8241 25% 

2-Obstetrícia 7939 20% 7253 19% 7740 21% 7714 25% 8221 23% 5649 17% 

3-Cl. Médica 11043 28% 11506 30% 10133 28% 11012 35% 10238 28% 11674 35% 

5-Psiquiatria 563 1% 2194 6% 2454 7% 3430 11% 3458 10% 1261 4% 

6-Tisiologia 0 0% 0 0% 267 1% 0 0% 23 0% 200 1% 

7-Pediatria 7336 18% 4917 13% 3146 9% 3062 10% 5031 14% 6161 19% ����� �
��� �

� ����� �

� �	� �

� ���� �

� ����� �

� ���� �

�
Fonte: Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

 

Outra medida hospitalar a ser considerada na pesquisa é a evolução das altas 

de pacientes internados no hospital por leitos de especialidades, no período de 2005 

à 2010. 

As altas hospitalares são atos médicos que determinam a finalização da 

modalidade de assistência que vinha sendo prestada ao paciente, ou seja, a 

finalização da internação hospitalar. O paciente pode receber alta curado, melhorado 

ou com seu estado de saúde inalterado. O paciente poderá, caso necessário, passar 

a receber outra modalidade de assistência, seja no mesmo estabelecimento, em 

outro ou no próprio domicílio (BRASIL, 2002a). Na pesquisa não estão sendo 

consideradas as transferências internas.  
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Na Tabela 3 verifica-se que o número de altas hospitalares foi maior no período 

em que o hospital estava sob administração direta municipal. Este indicador pode 

estar relacionado a transferência do cuidado ao paciente do hospital para outros 

contextos de saúde e, também ao fato de que as instalações físicas do hospital 

naquela época eram precárias e não atendiam os parâmetros exigidos pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através da Resolução de sua Diretoria 

Colegiada -RDC nº 50 (BRASIL, 2002b).  

 

Tabela 3 – Altas de internações hospitalares por es pecialidade e ano 
Período: 2005 a 2010 ������������� 	

� � 	

 � 	

� � 	

� � 	

� � 	
�
 �
1-Cirurgia 2822 31% 2603 31% 2272 30% 1576 24% 2050 31% 1873 32% 

2-Obstetrícia 3308 36% 3022 36% 3096 41% 2967 44% 2652 39% 1883 32% 

3-Cl. Médica 1624 18% 1514 18% 1351 18% 1311 20% 975 15% 1091 19% 

5-Psiquiatria 84 1% 309 4% 243 3% 350 5% 266 4% 64 1% 

6-Tisiologia 0 0% 0 0% 16 0% 0 0% 1 0% 16 0% 

7-Pediatria 1310 14% 894 11% 605 8% 502 7% 774 12% 906 16% ����� ���� �

� ���	 �

� ���� �

� �
 �

� ��� �

� ���� �

�
 Fonte: Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

 

Com o estabelecimento da parceria iniciou-se uma grande mudança física no 

local onde funciona o hospital, tais como, reformas e ampliações na estrutura física, 

adequando as instalações de acordo com a legislação sanitária vigente. 

Outro fator que pode ser considerado é o sistema de faturamento dos serviços 

prestados pelo hospital no período sob administração direta. Para o processamento 

dos procedimentos desenvolvidos no hospital era utilizada a tabela de 

procedimentos do Sistema Único de Saúde e os recursos financeiros eram 

repassados para os profissionais de saúde levando-se em consideração a produção 

apresentada, ou seja, quanto maior o número de procedimentos hospitalares, maior 

o valor do repasse para os profissionais. 

As metas físicas constantes no Plano Operativo Anual (POA) do hospital 

podem ser observadas no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Metas Físicas estabelecidas para Leitos de Especialidades 

Especialidades Leitos 
Leitos 

Dia/Mês 

Pac. 
Dia/Mês 

(TOH=0,8) 

MP
I 

Nº. 
Internações/ 

Mês 
(TOH=0,8)  

Nº. 
Internações

/ Ano 
(TOH=0,8) 

Cirurgia Eletiva 12 360 288 3 96 1152 

Clínica Cirúrgica 29 870 696 4,8 145 1740 

Clínica Médica 35 1050 840 5,2 162 1938 

Clínica 
(paciente 
crônico) 6 180 144 12 12 144 

Obstetrícia 26 780 624 3 208 2496 

Pediatria 19 570 456 6 76 912 

Psiquiatria 9 270 216 15 14 173 

Psiquiatria 
(crônico) 1 30 24 52 0 6 

Tisiologia 1 30 24 28 1 10 ����� ��� ����
 ����	 ��� �����
             I – MP: Média de Permanência 
           Fonte: Plano Operativo Anual do hospital, 2010. 

 

Com a parceria estabelecida, os repasses começaram a ser realizados 

seguindo uma pactuação previamente acordada entre gestor e prestador, 

condicionada ao alcance de metas, levando-se em consideração indicadores de 

saúde, número de profissionais, complexidade de serviços, dentre outros fatores. 

Deste modo, os contratos firmados entre as equipes de saúde com a OSS seguiram 

a mesma lógica, ou seja, repasses de acordo com as metas estabelecidas. 

Segundo o Plano Operativo Anual (POA), o valor estabelecido para o repasse 

financeiro mensal para custeio do hospital foi de R$ 3.154.148,85 (três milhões, 

cento e cinqüenta e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e cinco 

centavos), sendo que 90% do valor está condicionado ao cumprimento de metas. 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 
 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os resultados da pesquisa mediante 

análise dos dados secundários que verificam a eficácia das unidades hospitalares 

que são gerenciadas por Organizações Sociais de Saúde (OSS), analisando os 

resultados atingidos por um hospital municipal da Região Metropolitana da Baixada 

Santista (RMBS) que é gerenciado em parceria com uma OSS. 

A análise dos dados da pesquisa é realizada em duas fases, uma que analisa 

dados de indicadores de saúde da assistência hospitalar e outra que mede a 

percepção da qualidade dos serviços prestados pelo hospital, na ótica dos pacientes 

internados. 

Cabe ressaltar que antes da análise dos dados secundários, parte-se da 

hipótese de que a parceria público-privada na gestão de hospitais públicos é um 

modelo de gestão eficaz. 

4.1 Análise de Indicadores 
 

Para a análise dos dados secundários são considerados os indicadores 

hospitalares no período de 2005 a 2007, anos em que o hospital estava sob gestão 

da administração direta municipal e a partir de 2008, quando o município estabelece 

parceria com a Organização Social de Saúde (OSS) para gerenciamento do hospital. 

No período em que o hospital estava sob gestão da administração direta, o 

hospital não possuía monitoramento de indicadores de saúde por parte do gestor 

municipal. A remuneração mensal dos profissionais de saúde era calculada com 

base na produção registrada nas guias de Autorização de Internações Hospitalares 

(AIH) pelo setor de faturamento do hospital no Sistema de Informações Hospitalares 

(SIH), sistema oficial do Ministério da Saúde. 

Com a parceria estabelecida com a OSS, foi elaborado um Plano Operativo 

Anual (POA) estabelecendo as metas qualitativas e quantitativas que o hospital 

deveria atingir mensalmente para receber integralmente os valores previstos no 

Contrato de Gestão, firmado com a municipalidade.  Os repasses dos recursos são 

realizados de duas maneiras: 90% do orçamento dividido em 12 parcelas fixas 
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ligado à produção e os outros 10% divididos em 12 parcelas mensais vinculadas a 

indicadores de qualidade – avaliação trimestral, portanto, a organização deve se 

organizar, inicialmente, com o valor respectivo aos 90%, o restante só é recebido 

mediante a avaliação de desempenho. 

Para o estabelecimento das metas foram definidos indicadores hospitalares, da 

qual foram selecionados alguns para utilização nesta pesquisa: 

• Média de Permanência (MP);  

• Taxa de Ocupação Hospitalar (TOH); 

• Média de Pacientes-Dia (MPD); 

• Taxa de Mortalidade Hospitalar (TMH). 

A nomenclatura dos indicadores utilizados na pesquisa tem como base o 

Manual de Padronização da Nomenclatura do Censo Hospitalar (BRASIL, 2002a). 

Utilizou-se as seguintes medidas hospitalares para o cálculo dos indicadores 

utilizados (BRASIL, 2002a): 

• Leito/Dia: Unidade de medida que representa a disponibilidade de um leito 

hospitalar de internação por um dia hospitalar. Os leitos/dia correspondem 

aos leitos operacionais ou disponíveis, aí incluídos os leitos extras com 

pacientes internados, o que significa que o número de leitos/dia pode variar 

de um dia para outro de acordo com o bloqueio e desbloqueio de leitos e com 

a utilização de leitos extras. 

• Paciente/Dia: Unidade de medida que representa a assistência prestada a um 

paciente internado durante um dia hospitalar. O dia da saída só é computado 

se a saída do paciente ocorrer no mesmo dia da internação. 

O primeiro indicador hospitalar considerado na pesquisa foi a Média de 

Permanência (MP). Na Tabela 4 observa-se que a Média de Permanência (MP) é 

maior no período em que o hospital já se encontrava sob gerenciamento da OSS, 

apresentando um percentual de 8,2%. Já no período sob administração direta a MP 

foi de 5,7. 

A Média de Permanência (MP) é a relação entre o total de pacientes/dia e o 

total de pacientes que tiveram saída do hospital em determinado período, incluindo 

os óbitos. Representa o tempo médio em dias que os pacientes ficaram internados 

no hospital. 
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A MP do paciente e a Taxa de Ocupação Hospitalar (TOH) são parâmetros que 

permitem identificar o desempenho da gestão. 

Segundo Marinho e Façanha (2001, p. 8), a média de permanência (MP) é um 

indicador bastante complexo e não pode ser analisado isoladamente do contexto 

integral do sistema de atenção e cuidados à saúde. Baixas médias de permanência 

podem significar apenas altas precoces, óbitos prematuros ou óbitos inevitáveis que 

demandariam internações em organizações especiais. Altas médias de 

permanências podem, por outro lado, significar a baixa capacidade de resolução dos 

casos atendidos. Outro ponto importante a ser considerado é o fato da MP variar 

com o diagnóstico, idade, sexo, sistema de financiamento e distância do domicílio ao 

hospital. 

A evolução da Média de Permanência apresentada na Tabela 4, também, 

sugere que o sistema de pagamento por metas estipulado pelo Contrato de Gestão 

firmado com a OSS e a municipalidade pode ter certa influência, pois são 

consideradas metas quantitativas e qualitativas. 

 

Tabela 4 – Média de Permanência por especialidade e  ano 
Período: 2005 à 2010  ������������� ��� ����� ��� ����� �����	

� 	

 	

� ��� 	

� 	

� 	
�
 ��� �����
1-Cirurgia 4,7 4,6 5,5 4,9 3,9 4,4 4,4 4,2 4,6 

2-Obstetrícia 2,4 2,4 2,5 2,4 2,6 3,1 3 2,9 2,7 

3-Cl. Médica 6,8 7,6 7,5 7,3 8,4 10,5 10,7 9,9 8,6 

5-Psiquiatria 6,7 7,1 10,1 8,0 9,8 13 19,7 14,2 11,1 

6-Tisiologia 0 0 16,7 5,6 0 23 12,5 11,8 8,8 

7-Pediatria 5,6 5,5 5,2 5,4 6,1 6,5 6,8 6,5 10 

Média/Mês 4,4 4,6 7,9 5,7 5,1 10,1 10 8,2 7,0 
(I) Período sob administração direta.  
(II) Período sob gerenciamento da OSS 

Fonte: Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 
 

Outro indicador da gestão hospitalar é a Taxa de Ocupação Hospitalar (TOH) 

que é definida como a relação percentual entre o número de pacientes/dia e o 

número de leitos/dia em determinado período, porém considerando-se para o cálculo 

dos leitos/dia no denominador os leitos instalados e constantes do cadastro do 

hospital, incluindo os leitos bloqueados e excluindo os leitos extras. Caso o hospital 
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faça uso constante de leitos extras, a taxa de ocupação hospitalar estará acima de 

100%. (BRASIL, 2002b). 

No período considerado na pesquisa, verificam-se oscilações na Taxa de 

Ocupação Hospitalar em todas as especialidades. Na Tabela 5 verifica-se que no 

período sob administração direta, a taxa de ocupação média foi de 62,74%. Já no 

período sob parceria com a OSS foi de 61,18%.  Porém pode-se observar que o 

maior percentual médio de taxa de ocupação foi verificado no ano de 2009 (68,71%) 

e a maior taxa de ocupação por especialidade mensal foi verificada no ano de 2008 

(117,47), anos em que o hospital já se encontrava sob gerenciamento da OSS. 

Segundo informações dos dirigentes do hospital neste período houve aumento da 

utilização de leitos extras, fator que condiciona o aumento acima de 100% da taxa 

de ocupação hospitalar. 

 

Tabela 5 – Taxa de Ocupação Hospitalar por especial idade e ano referentes ao 

período de 2005 a 2010 ������������� ��� ����� ��� ����� ���	

� 	

 	

� ��� 	

� 	

� 	
�
 ��� �����
1-Cirurgia 77,32% 102,52% 103,74% 94,52% 51,03% 77,23% 70,56% 66,27% 80,40% 

2-Obstetricia 80,56% 76,43% 75,73% 77,57% 75,48% 86,63% 59,53% 73,88% 75,73% 

3-Cl. Médica 64,37% 44,40% 40,82% 49,87% 49,46% 56,10% 63,97% 56,51% 53,19% 

5-Psiquiatria 19,27% 75,13% 84,05% 59,49% 117,47% 94,74% 34,54% 82,25% 70,87% 

6-Tisiologia - - 73,21% 24,40% 0,00% 6,30% 54,79% 20,37% 22,38% 

7-Pediatria 80,39% 56,13% 37,47% 58,00% 36,48% 68,92% 84,39% 63,26% 60,63% ����� ��
�� ����� ���� 	���� ����
� ����� 
���� ����� ����
Fonte: Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

 

Para uma melhor visualização da Taxa de Ocupação Hospital (TOH), foi 

elaborado o Gráfico 1 contendo a TOH das especialidades hospitalares básicas de 

2005 a 2010 e pode-se observar que em 2006 e 2007, as internações nos leitos de 

cirurgia ficou em evidencia enquanto que a clínica médica apresentou  baixa TOH. 

Com a parceria da OSS, verifica-se que houve aumento nas internações de 

obstetrícia, clínica médica e pediatria, demonstrando uma melhor distribuição dos 

leitos. 
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Gráfico 1 – Taxa de Ocupação Hospitalar por especia lidade e ano 
Período: 2005 à 2010 

 
Fonte: Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

 

 
Comparando-se as taxas de ocupação do hospital com um estudo realizado em 

2006 pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o hospital não revelou a 

mesma eficiência técnica apresentada no estudo de Barata, (2006). O estudo 

comparou indicadores de treze hospitais da Administração Direta da Secretaria de 

Saúde do Estado de São Paulo, com treze sob gerenciamento de OSS. A Taxa de 

Ocupação Média dos 13 hospitais gerenciados por OSS foi de 79%, 4,2% maior que 

a taxa apresentada pelos hospitais sob administração direta. 

Apesar da comprovada eficiência das OSS, o controle social, como instrumento 

da accountability é pouco utilizado (DUARTE, 2009 p. 78). 

O Contrato de Gestão da parceria firmada com o município e a OSS para 

gerenciamento do hospital objeto desta pesquisa prevê o monitoramento das metas 

pré-estabelecidas através de duas comissões: Comissão executiva e comissão de 

acompanhamento. 

Com relação a Taxa de Mortalidade Hospitalar (TMH), Tabela 6, os dados 

revelam pequena variação, com exceção da clínica médica que apresentou uma 

média muito acima da média verificada no mesmo período nos hospitais da Região 

Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), 18,75% e 12,18% respectivamente. Este 

quadro pode ser justificado pela ausencia no hospital municipal de leitos para 
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pacientes que necessitam de tratamento para patologias crônicas e de longa 

permanência, que contribuí para o alto índice apresentado.   

Outra informação a ser considerada são os dados da clínica cirúrgica. No 

período sob administração direta, o hospital apresentou taxa média de mortalidade 

superior ao da taxa média dos hospitais da RMBS: 4,74% e 3,68% respectivamente. 

Já no período sob gerenciamento da OSS, o quadro se reverteu: 2,67% (hospital) e 

3,17% (RMBS). Este quadro pode ser justificado pelo fato do município ter 

implantado um Complexo Regulador Municipal com o objetivo de organizar as 

demandas encaminhadas para cirurgias eletivas, que são aquelas que não se 

caracterizam como urgência ou emergência, e o paciente não corre risco de morte. 

 

Tabela 6 – Taxa de Mortalidade Hospitalar por espec ialidade e ano 
Período: 2005 à 2010 ������������� ��� ���� ������� ��� ���� �������	

� 	

 	

� ��� ���� 	

� 	

� 	
�
 ��� ����
Cl.Cirúrgica 4,43% 5,22% 4,57% 4,74% 3,68% 3,55% 3,07% 1,39% 2,67% 3,17% 

Obstetrícia 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,00% 0,04% 0,04% 0,03% 0,05% 

Cl. Médica 16,94% 17,35% 16,50% 16,93% 12,32% 16,84% 22,73% 16,68% 18,75% 12,18% 

Psiquiatria 1,14% 0,32% 2,37% 1,28% 0,67% 1,12% 0,71% 0,00% 0,61% 0,75% 

Tisiologia 0,00% 0,00% 22,22% 7,41% 11,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,15% 

Pediatria 1,77% 1,97% 4,80% 2,85% 2,26% 4,02% 4,67% 3,18% 3,96% 2,57% ����� ���� ��
�� ����� ����� ��
�� ����� ���	� ��	�� ���
� �����
 Fonte: Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

 

Observa-se na Tabela 7 que, no ano de 2010, o hospital atingiu 83% da meta 

estabelecida para o que se refere ao número de pacientes/dia por leitos de 

especialidades, segundo o Plano Operativo Anual (POA).  

Com relação ao cumprimento das metas estabelecidas para a Taxa de 

Ocupação Hospitalar (TOH), somente a especialidade de pediatria atingiu a meta de 

80%. A clínica cirúrgica alcançou 70,56%. A porcentagem baixa de 34,54% 

verificada na psiquiatria deve-se ao fato de que o setor ficou aproximadamente 6 

meses em reforma e ampliação. 
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Tabela 7 – Quadro Comparativo entre Metas estabelec idas no Plano Operativo 
Anual do hospital e a Produção apresentada 
Período: 2010 

Especialidades Pac. Dia/Ano 
(Apresentada) 

Pac. Dia/Ano  
(Meta) 

Taxa de 
Ocupação 
Hospitalar 

(Apresentada)   

Taxa de 
Ocupação 
Hospitalar 

(Meta) 

Clínica Cirúrgica 8241 10080 70,56% 80% 
Clínica Médica 11674 13844 63,97% 80% 

Obstétrica 5649 7488 59,53% 80% 

Pediátrica 6161 5472 84,39% 80% 

Psiquiátrica 1261 2880 34,54% 80% 

TOTAL 32986 39764 60,73% 80% 
Fonte: Plano Operativo – Ano 2010 do Hospital e Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) 

 

Os indicadores apontam que há diversas variáveis que poderiam ser mais bem 

trabalhadas, como avaliação das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, um 

sistema de monitoramento mais adequado por parte do gestor municipal, revisão 

periódica dos indicadores hospitalares, dentre outros. Por ser o primeiro contrato 

desta natureza, município e prestador estão se aperfeiçoando com a criação de uma 

Central de Regulação de Internações Hospitalares e capacitação dos profissionais 

ligados ao componente de auditoria municipal.  

 

4.2 Percepção da Qualidade dos Serviços Prestados p elo Hospital na Ótica 
do Usuário 

 

Os entrevistados foram questionados sobre vários aspectos do hospital, 

questões sobre o motivo de suas internações, suas opiniões sobre o atendimento 

prestado pela equipe médica e de enfermagem, bem como acomodações, limpeza e 

alimentação. 

A maioria dos entrevistados mencionou que o motivo de sua internação deveu-

se a acidente, chegando a 63% do pacientes entrevistados, conforme demonstra o 

Gráfico 2. 

Os acidentes podem ser justificados pelo fato do município sede do hospital ser 

cortado por uma rodovia de aproximadamente 24 quilômetros que faz ligação com 

os municípios do Litoral Sul e, além disso possui ciclovias espalhadas por vários 
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pontos da cidade, e é considerada uma estância turística, que nos finais de semana 

recebe vários visitantes do estado.  

Em segundo lugar, com 20% aparecem as cirurgias eletivas e em terceiro as 

complicações gastrointestinais. 

Segundo a direção do hospital pacientes com problemas gastrointestinais são 

comuns e podem estar relacionados a má alimentação, balneabilidade das praias e 

saneamento básico. 

Gráfico 2 – Principais Motivos das Internações dos Entrevistados 

 
Fonte: Pesquisa com Usuários do Hospital – Setembro/2011. 

 

As cirurgias eletivas são as que não são consideradas de urgência e 

emergência. São agendadas previamente pelo hospital considerando aspectos 

técnicos estabelecidos pelo gestor municipal e previstos no plano operativo. 

Verifica-se no Gráfico 3, a opinião dos pacientes entrevistados sobre o 

atendimento prestado pela equipe médica do hospital. Cerca de 87% dos pacientes 

consideram o atendimento prestado pelos médicos como “muito bom” e 7% avalia o 

atendimento como “excelente”. Assim, a relação entre médico e paciente é aprovada 

pela maioria dos pacientes, o que pode significar que a qualidade na prestação dos 

serviços está sendo percebida com a parceria firmada com a OSS.  

O conhecimento da percepção do usuário sobre uma das dimensões do SUS, 

em especial, a relação entre usuários e profissionais de saúde é crucial para o 

“enfrentamento e restabelecimento do processo saúde-doença, fundamentais para a 
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efetividade do cuidado, a garantia da continuidade do tratamento, e com ganhos 

para todo o sistema de saúde” (Esperidião, 2004, p. 28-9). 

Gráfico 3 – Avaliação do Atendimento da Equipe Médi ca 

 
Fonte: Pesquisa com Usuários do Hospital – Setembro/2011. 

 

A dedicação e a presteza da equipe de enfermagem foi reconhecida pela 

grande maioria dos pacientes entrevistados, como se pode observar no Gráfico 4. 

Cerca de 65% e 25% consideram o atendimento prestado como “muito bom” e 

“excelente” respectivamente. Talvez seja pelo fato destes profissionais ficarem a 

maior parte do tempo com eles, aferindo pressão arterial e ministrando a medicação 

prescrita pelos médicos. 

Outro fator a ser considerado é o trabalho da equipe de enfermagem de 

entrevistas com os pais ou companheiros no ato da internação, para obter dados, 

resultados tangíveis dos pacientes internados. Neste momento, a enfermagem tem a 

oportunidade de oferecer, de forma peculiar, apoio à família e ao paciente. 
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Gráfico 4 – Avaliação do Atendimento da Equipe de E nfermagem 

 

Fonte: Pesquisa com Usuários do Hospital – Setembro/2011. 

Com relação a limpeza do hospital, no Gráfico 5, observa-se que 76% dos 

pacientes estão satisfeitos e somente 10% estão insatisfeitos. 

Essa questão é a que melhor define a qualidade dos serviços prestados aos 

pacientes. Todos os ambientes visitados estavam limpos e foi verificado que os 

funcionários da limpeza estavam constantemente nos setores do hospital e 

apresentavam condutas de profissionais devidamente capacitados, demonstrando 

cordialidade e respeito. O Hospital possui contrato com uma empresa especializada 

em fornecimento de materiais de limpeza e mão-de-obra, com treinamento e 

supervisão de enfermagem, destinada à limpeza técnica hospitalar. A limpeza nos 

corredores do hospital ocorrem a todo momento e de modo mais evidente que as 

demais limpezas de outras áreas. 

Outro fator que pode estar influenciando a alta aprovação do quesito limpeza 

pode estar relacionado, também, pelo motivo do Serviço de Controle de Infecção 

Hospitalar (SCIH) seguir critérios de caracterização e controle do Centro de Controle 

de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, cuja meta é atingir o índice mais 

próximo de zero. Todas as áreas do hospital são alvo desse controle, que exerce um 

papel ainda maior nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), segundo pode-se 

constatar nesta pesquisa. 
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Gráfico 5 – Percepção dos Usuários quanto à Limpeza  do Hospital 

 

Fonte: Pesquisa com Usuários do Hospital – Setembro/2011. 

 

O conforto dos ambientes foi considerado bom para 80% dos entrevistados e 

regular para 11%, como se pode verificar no Gráfico 6. Esta aprovação pode estar 

relacionada a percepção da qualidade dos serviços prestados pelos médicos e 

pessoal de enfermagem. Segundo Serapioni (1999), a qualidade é constituída de 

dois elementos, um relacionado aos componentes físicos do produto e outro 

subjetivo, relacionado a satisfação do usuário, do ponto de vista da percepção e das 

expectativas. 

Donabedian (1985) entende qualidade em três dimensões: a técnica, a 

interpessoal e a ambiental. A técnica se refere à aplicação, atualizada, dos 

conhecimentos científicos na solução do problema do paciente. A interpessoal se 

refere à relação que se estabelece entre o prestador de serviços e o paciente. A 

ambiental diz respeito às comodidades como conforto e bem estar oferecido ao 

paciente. 
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Gráfico 6 – Avaliação dos Usuários quanto ao Confor to do Ambiente 

 

Fonte: Pesquisa com Usuários do Hospital – Setembro/2011. 

 

Observa-se no Gráfico 7 que 47% dos entrevistados respondeu que o ambiente 

hospitalar é bem sinalizado. Porém 36%, respondeu que este fator não foi percebido 

por eles, servindo como uma reflexão para os dirigentes do hospital, pois durante a 

entrevista alguns acompanhantes dos pacientes disseram que por ser um local que 

possui várias alas seria necessária a colocação de mais placas com indicações de 

locais, como banheiros, elevadores e saída. 

Gráfico 7 – Percepção dos Usuários quanto a Sinaliz ação do Ambiente 

 

Fonte: Pesquisa com Usuários do Hospital – Setembro/2011. 
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A alimentação fornecida pelo hospital obteve 100% de aprovação. Verifica-se 

no Gráfico 8, que 77% dos pacientes entrevistados estão satisfeitos com a 

alimentação fornecida pelo hospital e 23% estão muito satisfeitos.  

A qualidade dos serviços de saúde compreende o domínio técnico e o 

interpessoal. O técnico abrange a aplicação da ciência e da tecnologia da Medicina; 

o interpessoal refere-se à administração da interação social e psicológica entre o 

cliente e os profissionais. Ao domínio interpessoal são somados ainda o ambiente 

onde o cuidado é proporcionado, gerando atributos como conforto, presteza e 

cortesia. Devido à incapacidade do paciente avaliar a qualidade técnica do cuidado, 

este o faz indiretamente, analisando evidências do interesse e da preocupação dos 

profissionais com sua saúde e seu bem-estar (URDAN, 2001 p. 41). 

Gráfico 8 – Avaliação dos Usuários quanto a Aliment ação Fornecida 

  

Fonte: Pesquisa com Usuários do Hospital – Setembro/2011. 

 

Os pacientes foram questionados se eles receberam informações sobre seu 

estado de saúde. Na Tabela 8, verifica-se que 53% disseram que receberam e 47% 

disseram que não, demonstrando que a comunicação ainda é um fator a ser 

melhorado, pois a angústia de informações precisas ainda é um problema apontado 

pelos pacientes. 

A relação médico-paciente é, por excelência, em tipo e qualidade, uma relação 

humana cuja prioridade é a promoção da saúde. É o momento dramático, rico e 
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denso, no contexto das atividades sociais, que tem como característica essencial a 

aplicação de técnicas, conhecimentos e habilidades pelo médico como provedor de 

saúde em favor do semelhante e, sempre, em nome do bem. Considerado como 

fazer bem ao próximo o que dele se espera receber (GOMES, 2003). 

Oliveira (2002 p.64) reconhece que uma das principais atribuições do médico é 

“traduzir o discurso, os sinais e os sintomas do paciente para chegar ao diagnóstico 

da doença”. Quando uma pessoa procura um serviço de saúde, então, estabelece-

se uma relação que “pressupõe uma comunicação com duas vias de fluxo, 

permitindo, no momento em que o indivíduo busca atendimento de saúde, o 

encontro de duas visões de mundo diferentes (...)”. É justamente aí que a formação 

dada ao médico tem falhado, quando não o prepara para se comunicar com o 

doente, mas para olhar a doença, na medida em que enfatiza o distanciamento, a 

utilização dos recursos tecnológicos, em substituição à escuta, ao diálogo, à própria 

relação, que não chega a se instaurar, pois somente o médico tem voz. 

Nesta etapa da pesquisa, os pacientes foram questionados sobre suas 

expectativas em relação ao atendimento recebido. Na Tabela 8, verifica-se um 

empate técnico nas respostas dos pacientes. Cerca de 51% dos pacientes 

responderam que consideraram que o hospital esta oferecendo um serviço melhor 

que o esperado, enquanto que 49% acreditaram que o atendimento foi da maneira 

que esperavam. Este questionamento mede a percepção dos serviços, deixando 

uma reflexão aos dirigentes do hospital: muitas estratégias para melhoria de 

serviços de saúde são baseadas na percepção do usuário, desta forma ouvir e 

observar o comportamento dos pacientes dentro dos hospitais é fundamental para 

compreensão e melhoria da organização do serviço e do ambiente hospitalar 

(BERTO, 2008). 

 

Tabela 8 – Informações sobre o Estado de Saúde dos Pacientes ��������� �����������
Sim 51% 53% 

Não 49% 47% 

  100% 100% 
Fonte: Pesquisa com Usuários do Hospital – Setembro/2011. 
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A qualidade da assistência foi observada na pesquisa com os usuários do 

hospital. Em todos os questionamentos os usuários aprovaram os serviços 

prestados. As críticas e sugestões são colaborações importantes para a melhoria 

contínua da qualidade dos serviços oferecidos. A maior aceitação foi no quesito 

alimentação, um serviço disponibilizado por uma empresa terceirizada que possui 

diversos clientes dentre os quais hospitais de grande porte da Região Metropolitana 

de São Paulo. Isto demonstra que a busca da qualidade está sendo uma prioridade 

por parte do gestor do hospital.  

Profissionais com treinamentos constantes, demonstração de dedicação e 

respeito com os pacientes, trabalho em equipe, integração entre profissionais de 

saúde, parceria com uma Faculdade de Medicina que coloca professores para 

monitorar e gerenciar áreas técnicas, dentre outros fatores podem estar contribuindo 

para os altos índices de aprovação dos usuários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Este estudo pretendeu verificar a eficácia dos serviços hospitalares oferecidos 

aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante a parceria com 

Organizações Sociais de Saúde (OSS), analisando indicadores hospitalares. 

Foi verificado a utilização de indicadores hospitalares como instrumento de 

gestão para os hospitais gerenciados por OSS, possibilitado pela ênfase dada na 

qualidade das informações e na utilização de indicadores de desempenho, desde o 

primeiro Contrato de Gestão. 

Pode-se observar na análise dos indicadores do hospital estudado, que há um 

monitoramento por parte do gestor municipal, que possibilita uma gestão voltada não 

somente para controle de indicadores de produção, mas principalmente, indicadores 

de qualidade. Os indicadores permitiram verificar que não houve grandes mudanças 

no hospital, comparando o período em que era administrado diretamente pelo 

município e o período sob gerenciamento de uma OSS. O número de leitos 

disponíveis para o município foi mantido durante os anos. Com relação a Média de 

Permanência  houve um aumento de 2,5% entre os dois períodos, porém a Taxa de 

Ocupação Hospitalar teve uma pequena redução de 1,56%. A Taxa de Mortalidade 

Hospitalar por especialidade apresentou pouca oscilação no período estudado. 

A liderança, a formalização das estruturas de comando e as linhas hierárquicas 

nas OSS, respondem bem à lógica do modelo da administração pública gerencial, 

principalmente pela condução por profissionais especializados em administração de 

serviços de saúde, com experiência no setor, bastante envolvidos com esse modelo 

de gestão e com suficiente grau de autonomia em relação à entidade mantenedora. 

Os fatores que condicionam a eficácia das unidades hospitalares gerenciadas 

por OSS, objetivo geral desta pesquisa, foi a de delegação das atividades não 

exclusivas do estado a entidades sem fins lucrativos por meio de um contrato de 

gestão, no qual são estabelecidas metas, indicadores, relatórios de prestação de 

contas, que estão permitindo uma expansão de hospitais, melhorando a qualidade 

do serviço oferecido. 

A avaliação, pelo paciente, da qualidade do serviço tornou-se um aspecto 

importante do processo de tomada de decisão no gerenciamento de hospitais. A 
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exposição à avaliação da qualidade de serviços de saúde aumenta a probabilidade 

de obter-se, no final, resultados melhores do que se teria sem ela, e correr o risco de 

encontrar resultados não esperados.  

Mais do que a avaliação de resultados, é necessária a avaliação de processos 

de desenvolvimento institucional das OSS, com indicadores definidos para sua 

mensuração. Para que a avaliação e o monitoramento dos indicadores tenha 

resultado com as parcerias estabelecidas entre OSS é necessário que o gestor 

municipal ou estadual saiba gerenciar os interesses políticos locais e as 

necessidades da população, evitando conflitos de interesses. 

Já na avaliação da percepção da qualidade dos serviços prestados pelo 

hospital, em todos os itens houve aprovação dos pacientes indicando um esforço 

institucional destinado ao aprimoramento dos mecanismos empregados na 

administração direta.  O item 'limpeza' foi o mais elogiado pelos pacientes internados 

do hospital e em compensação, mesmo sendo aprovado, o item 'sinalização do 

ambiente' não foi percebido por 36% dos pacientes constatando que a qualidade não 

é limitada somente ao atendimento prestado, mas, também, a percepção do usuário 

com fatores não ligados diretamente a assistência direta, como limpeza e 

sinalização é fundamental para o aprimoramento constante da qualidade dos 

serviços prestados. 

As principais críticas ao modelo de Organização Social (OS) e que podem ser 

considerados retrocessos à gestão da saúde são: inexistência de controle social, 

privatização do SUS e o fato dos resultados da OSS serem melhores do que os da 

administração direta porque estas recebem mais recursos.  

Para os problemas de gestão do SUS não existe somente uma solução, 

existem várias, e as OSS não podem ser consideradas a única solução e sim, uma 

das soluções possíveis, desde que devidamente contextualizada e relativizada. 

Apesar das limitações previstas neste estudo, espera-se que o resultado possa 

contribuir, levando informações para gestores de saúde, e, consequentemente, 

contribuir para a melhoria contínua dos serviços hospitalares oferecidos, 

principalmente, pelos municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista. 
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APÊNDICE I – Formulário de Pesquisa de Satisfação d os Usuários  
 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS 
MESTRADO EM GESTÃO DE NEGÓCIOS 

Data: ____/ ____/ 2011        Formulário nº: _________ 

Pesquisador: _________________________________________________ 

Leito:__________________________________________ ������ �� �	
����
 

Idade:  Especialidade:  

Sexo:  ( ) Masculino ( ) Feminino  

 

1. Qual o motivo da sua internação?  
 

2. Qual sua opinião sobre o atendimento prestado pela Equipe Médica do hospital?  
 

 
 

3. Qual a sua opinião sobre o atendimento recebido pela Equipe de Enfermagem?  
 

4. O(a) Sr (a) acha que as acomodações do hospital são adequadas em termos de limpeza?  
 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Não percebido  

 

5. Como o(a) Sr(a) julga o conforto dos ambientes?  

( ) Muito Bom ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Muito ruim  

 

6. O hospital é bem sinalizado para você encontrar o local onde precisa ir?  

( ) Sim ( ) Não ( ) Não percebido  

7. O(a) Sr(a) está satisfeito(a) com a alimentação fornecida pelo hospital?  

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Insatisfeito ( ) Muito insatisfeito ( ) Não fornece  

8. O(a) Sr(a)  teve informação sobre o seu estado de saúde?  

( ) Sim ( ) Não  

9. O(a) Sr(a) considera que este hospital oferece um serviço 
melhor do que esperava? 

( ) Sim ( ) Não  
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APÊNDICE II – Termo de Consentimento Livre e Esclar ecido 

 
Prezado(a) Senhor(a): __________________________________________________________ 

 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa sobre Qualidade da assistência hospitalar: avaliação da 

satisfação dos usuários durante seu período de internação, com objetivo de promover reflexão dos 

gestores e trabalhadores de saúde em relação à qualidade do atendimento prestado aos usuários e à 

necessidade de mudanças na formação e nas práticas de saúde, de reconhecer a necessidade de 

reorganizar os serviços para atender as necessidades da população, gerando melhoria da qualidade, 

em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

Assim, gostaríamos de solicitar autorização para a realização da pesquisa supracitada, 

esclarecendo que as informações e opiniões colhidas não causarão nenhum dano, risco ou ônus aos 

informantes à instituição e que, em qualquer momento da realização da pesquisa, caso não seja de 

seu interesse a continuidade do trabalho, haverá possibilidade de retirar este consentimento. 

Agradecemos sua colaboração e nos colocamos à disposição para qualquer informação que 

julgar necessária. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Eu __________________________________________________________________________ , 

aceito participar da pesquisa e estou ciente que a entrevista será registrada pelo pesquisador e 

que, caso queira desistir de participar da investigação, tenho liberdade de retirar este 

consentimento. 

____________________,____ de _______________ de 2011. 

 

_____________________________ 


