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RESUMO 
 
 

 Este estudo teve como objetivo avaliar o cumprimento da pactuação do contrato de 

Metas entre o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e a Fundação Municipal de 

Saúde de Niterói no período de 2002 a 2012, no que tange ao atendimento em emergência e 

procedimentos de média e alta complexidade nas áreas selecionadas. Trata-se de um estudo de 

caso com abordagem quantitativa de caráter principalmente exploratório e descritivo. O 

Hospital Universitário Antônio Pedro que até o ano de 2008 tinha um Serviço de Emergência 

aberto à população para demanda espontânea, passa a funcionar de forma referenciada. No 

que tange aos procedimentos realizados neste período de 2008 a 2012, observamos que os 

procedimentos de caráter de atendimento eletivo, ou seja, que podem ser agendados e sem 

caráter de urgência tiveram um acréscimo em detrimento dos atendimentos de caráter de 

atendimento de urgência que diminuíram. 

 Através da evolução dos procedimentos cirúrgicos de alta e média complexidade 

realizados nos aparelhos circulatório, osteomuscular e nervoso central-periférico, no período 

de 2003 a 2012, observou-se que o ano de 2006 em todas as especialidades foi o ano que 

houve o maior registro de procedimentos cirúrgicos em todas as especialidades selecionadas e 

que no ano de 2008, ano que o Serviço de Emergência tornou-se referenciado, houve o menor 

registro em todas as especialidades. Tudo indica que a restrição do acesso ao Serviço pode ter 

possibilitado a redução de procedimentos de média e alta complexidade, já que pacientes que 

estão em estado grave necessitam de uma intervenção cirúrgica em tempo oportuno e as 

dificuldades de comunicação entre o HUAP e a Central de Regulação impedem este 

encaminhamento. 

 A partir de 2008, foi possível comparar os procedimentos de média e alta 

complexidade nas especialidades selecionadas e verificou-se que os procedimentos de alta 

complexidade aumentaram e os procedimentos de média complexidade diminuíram, 

demonstrando uma tendência do HUAP em se tornar cada vez mais um centro de referência 

em alta complexidade. 

Palavras-chaves: Contrato de Gestão, Metas, Hospital de Ensino 
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SUMMARY 

 

 This study’s objective is to evaluate the accomplishment of the goals pact contract 

between “Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP)” and “Fundação Municipal de Saúde 

de Niterói” in the 2002-2012 period, regarding the emergency treatment and medium and high 

complexity procedures in the selected areas. It’s a case study with quantitative approach, 

mainly exploratory and descriptive. Hospital Antônio Pedro, which had until the year 2008 an 

Emergency Service opened to the population for spontaneous demand, is now working in a 

referred way. Regarding the procedures taken place in this 2008-2012 period, we observed 

that the elective procedures, the ones that can be scheduled and that have no urgency, 

increased, over the urgent ones, that decreased.  

 Through the evolution of the medium and high complexity surgical procedures 

performed in the circulatory, musculoskeletal  and central-peripheral nervous systems in the 

2003-2012 period, we observed that the year 2006, in all its specialties, was the year in which 

there was the biggest record of surgical procedures and in the year 2008, when the Emergency 

Service became referred, there was the smallest record in every specialty. It all indicates that 

the restriction of access to the Service may have enabled the reduction of the medium and 

high complexity procedures, since the patients in serious condition need a fast surgical 

intervention and the communication difficulties between HUAP and “Central de Regulação” 

stop this routing. 

 Since 2008, it was possible to compare the medium and high complexity procedures in 

the selected specialties and it has been verified that the high complexity procedures increased 

and the medium complexity decreased, demonstrating a HUAP tendency to become 

increasingly a high complexity referral centre. 

 
Key-words: Management contract, Goals, Teaching Hospital  
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CONTRATO DE METAS: O CASO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO 
PEDRO 
 

 
 

 

INTRODUÇÃO  
 
 

   “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”(CF, art.196). 

Para que ocorra a concretização deste direito, constituiu-se o Sistema Único de Saúde (SUS), 

no qual “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada” (CF, art.198).  

 Com esta obrigatoriedade do Estado, tornou-se imprescindível a formulação de 

políticas públicas que viabilizassem a concretização de tais deveres. Entende-se por política 

pública o que traz a concepção de Aguilar (1993), uma “política é um comportamento 

propositivo, intencional, planejado, que se movimenta com a decisão de atingir certos 

objetivos através de certos meios, constituindo-se em uma ação com sentido”. Além de sua 

institucionalidade estatal, implica três elementos: o desenho de uma ação coletiva intencional, 

o curso que efetivamente toma a ação como resultado das decisões e interações que comporta,  

e os fatos reais que essa ação coletiva produz. Forma, assim, um ciclo processual composto 

pela fase de formulação, implementação e avaliação.  

  A Avaliação no campo da saúde consiste fundamentalmente em aplicar um 

julgamento de valor a uma intervenção. Este julgamento pode ser o resultado da aplicação de 

critérios e normas, ou seja, uma avaliação normativa (CONTANDRIOPOULOS, 2006). 

O objeto deste trabalho é a contratualização de metas entre o Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP), unidade hospitalar ligada à Universidade Federal Fluminense (UFF), 

e a Fundação Municipal de Saúde. Desde janeiro de 2008, a Emergência do HUAP mudou sua 

forma de atuação, passando de uma emergência aberta para uma emergência referenciada 

através da Central de Regulação da Região Metropolitana II, que abrange os municípios de 

Niterói, São Gonçalo, Tanguá, Maricá, Itaboraí, Rio Bonito e Silva Jardim.  

Esse novo modo de operar do Serviço de Emergência do hospital gerou em toda a 

sociedade diversos questionamentos. Na VI Conferência Municipal de Saúde de Niterói 2011,  

algumas propostas que foram elencadas como diretrizes para os próximos quatro anos de 
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governo demonstram que a sociedade não está de acordo com este novo modo de operar. Tais 

propostas buscam garantir a reabertura da Emergência do Hospital Antônio Pedro como porta 

de entrada para os usuários de Niterói, que as vagas do HUAP sejam 100% disponibilizadas e 

amplamente divulgadas para a central de regulação da Metropolitana II e que haja o 

redirecionamento da verba municipal do Hospital Universitário para as unidades próprias da 

rede enquanto a emergência do mesmo estiver fechada (Relatório da VI Conferência 

Municipal de Saúde de Niterói, 2011). 

 A hipótese a ser testada é a de que o novo modo de operar do Serviço de Emergência 

do Hospital Universitário Antônio Pedro através da contratualização, melhora o desempenho 

da unidade hospitalar em média e alta complexidade, orientando a prestação de serviços para 

o que foi previamente pactuado. 
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2. JUSTIFICATIVA 
 
            Através da minha experiência como estagiária no Hospital Universitário Antônio 

Pedro e dos conhecimentos recebidos em algumas disciplinas do Curso de Administração, 

dentre elas a Administração Pública e Instituições de Direito I, tomei conhecimento sobre o 

Projeto de Lei das Fundações Públicas de Direito Privado (PL 2.092/2007), que consiste na 

proposta de um novo ente administrativo para compor a Administração Indireta.  

 Interessei-me em conhecer quais seriam os impactos desse projeto, algo não muito 

divulgado pela mídia, participando de audiência pública, fórum de saúde, sempre em busca de 

informações sobre as consequências para a nossa sociedade.   

 Parte do pressuposto de que um novo modelo jurídico, em áreas que não se faz 

necessário o poder de polícia, melhoraria a prestação de serviço, já que proporcionaria maior 

flexibilidade gerencial. No âmbito da Administração Pública, há uma valoração de uma nova 

forma de atuação denominada como gerencial, que visa aprimorar a avaliação de 

desempenho. 

 Em minha Monografia apresentada ao Curso de Administração da Universidade 

Federal Fluminense, sob o título “O Huap e a celebração de contratos de metas: uma 

justificativa para um novo modelo jurídico, de Fundação Estatal de Direito Privado?” 

verifiquei a evolução dos Contratos de Metas no período de 2000 a 2008, comparando as 

metas pactuadas e a produção realizada pelo hospital. Observou-se que houve a execução do 

que havia sido estabelecido, muitas vezes a maior, porém em alguns casos a menor e que a 

cobrança por resultados não foi tão rígida. No período analisado, o menor índice de produção 

relativo ao pactuado, foi no ano 2000, pois as internações materno-infantil representaram 

34,55% do que estava pactuado. E o maior índice foi em 2008, no grupo 13 de 

radiodiagnósticos, pois excedeu a meta pactuada em 105,78%.1    

 Atualmente, como Administradora atuando no HUAP, surgem em mim algumas 

inquietações quanto aos questionamentos da sociedade sobre o modo de operar do Serviço de 

Emergência do Hospital. 

 Como dito anteriormente, uma das propostas da VI Conferência Municipal de Saúde 

de Niterói 2011 foi de redirecionar a verba municipal transferida para o HUAP para as 

unidades próprias da rede enquanto a emergência do mesmo estiver fechada. Isso demonstra 

                                                 
1 No ano 2000, foram pactuadas 2.000 internações materno-infantil, sendo realizadas apenas 691 

internações. Quanto aos exames de radiodiagnóstico, em 2008, foram pactuados 36.000 mil exames, sendo 
realizados 74.055 mil exames. Fonte: Contrato de Metas e DATASUS.   
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que não está claro que esta verba é utilizada para viabilizar não somente o atendimento no 

Serviço de Emergência, mas também os atendimentos no Serviço Ambulatorial e demais 

serviços e que o HUAP faz parte da rede de saúde de Niterói através de uma pactuação. Sendo 

assim, faz-se necessário explorar esta nova lógica de atuação do HUAP, compreendendo o 

sistema das relações sociais no qual está inserido, pois a realidade social é histórica. 

 Para Bourdieu, Chamboredon e Passeron (1999) o senso comum estrutura-se em torno 

de uma “filosofia do conhecimento do social e da ação humana”, cuja característica dá a 

ilusão da transparência dos fatos sociais, baseada no sentimento de ‘familiaridade’ ou 

vivência social. Diante dessa reflexão, nos perguntamos até que ponto o senso comum 

expresso nas propostas da VI Conferência Municipal de Saúde de Niterói 2011 demonstra 

uma ilusão da transparência do fato social, que é o Contrato de Metas do Hospital com a 

Fundação Municipal de saúde? Bourdieu nos alerta a evitar as armadilhas da pretensão do 

conhecimento do fato social, para isso é preciso construir explicações. 

 A mudança de atuação do Serviço de Emergência do HUAP ocorreu de que forma?  

Por quê? O que isso alterou nos procedimentos de alta e média complexidade? 

 Dessa forma, a análise deste novo modo de operar do HUAP é fundamental para 

caracterizar possíveis mudanças relacionadas ao uso da contratualização, propor novas 

direções ou fundamentar a realidade existente atualmente.   
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 3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo Geral: 

 

Avaliar o cumprimento da pactuação do contrato de Metas entre o Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP) e a Fundação Municipal de Saúde de Niterói no período de 2002 a 

2012, no que tange ao atendimento em emergência e procedimentos de média e alta 

complexidade nas áreas selecionadas. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar a regionalização e regulação da oferta e demanda de leitos no HUAP, por 

intermédio da Central de Regulação da Região metropolitana II;  

 Identificar no HUAP as instâncias e mecanismo de regulação interna dos leitos;       

 Caracterizar a evolução da produção da emergência no período considerado; 

 Cotejar e analisar a evolução dos procedimentos de média e alta complexidade nas 

especialidades de Ortopedia, Neurocirurgia e Cardiovascular no período de 2008 a 

2012 frente ao quantitativo pactuado;   

 Identificar na Secretaria Municipal de Saúde as instâncias e mecanismos de regulação, 

monitoramento e avaliação do Contrato de metas; 

 Caracterizar os mecanismos de repasse de recursos do contrato de metas pela SMS 

para o hospital em especial se estão condicionados a avaliação do cumprimento de 

metas; 
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4. METODOLOGIA  
  

 A Avaliação no campo da saúde consiste fundamentalmente em aplicar um julgamento 

de valor a uma intervenção. Este julgamento pode ser o resultado da aplicação de critérios e 

normas, ou seja, uma avaliação normativa, na qual se busca através de um dispositivo capaz 

de fornecer informações cientificamente válidas e socialmente legítimas, que diferentes atores 

envolvidos, mesmo que tenham campos de julgamento diferentes, se posicionem e construam 

(individual ou coletivamente) um julgamento capaz de ser traduzido em ação 

(CONTANDRIOPOULOS, 2006). 

 Trata-se de um estudo de caso com abordagem quantitativa de caráter principalmente 

exploratório e descritivo. Segundo os critérios apresentados por Vergara (1997), quanto aos 

fins, é exploratória porque não se encontraram informações cientificamente produzidas que 

atendessem as necessidades da pesquisa proposta, sendo a lógica da pactuação pouco 

explorada. Descritiva, porque visa conhecer e interpretar a lógica da pactuação. Quantitativa, 

pois se utilizará estatística para analisar os dados oriundos do Contrato de Metas 

 Foi realizada uma avaliação normativa, que é a atividade mediante a qual se procura 

verificar se uma intervenção corresponde às expectativas. Foi utilizado o critério de fidelidade 

– ou a conformidade com aquilo que era previsto. A pergunta articulada foi: 

 

O novo modo de operar do Serviço de Emergência do Hospital Universitário Antônio 

Pedro melhorou o desempenho da unidade hospitalar em média e alta complexidade? 

  

 De modo a verificar, o atendimento de média e alta complexidade foi selecionado, de 

forma não sistemática, três áreas de atuação do hospital que são Ortopedia, Neurocirurgia e a 

Cirurgia Cardiovascular no período de 2002 a 2012. Em contraponto, ao que foi pactuado, 

apresentaremos os resultados alcançados através do levantamento junto a Base de dados do 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS).  No ano de 2008, houve uma alteração da 

tabela de procedimentos do SUS conforme Portaria GM/MS nº 321 de 08 de Fevereiro de 2007, 

tendo uma redução de toda estrutura da tabela (Grupos, subgrupos, forma de organização e 

procedimentos). Dessa forma, os dados de internação anteriores a 2008 são apresentados de uma 

forma diferente dos dados a partir de 2008 no DATASUS. Um dos objetivos deste trabalho foi o 
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de avaliar os procedimentos de média e alta complexidade em cada uma das áreas selecionadas, 

porém só foi possível a partir de 2008.  

   Com o intuito de levantar a origem dos pacientes que realizaram atendimento no 

Serviço de Emergência a partir do momento que o mesmo tornou-se referenciado, do mesmo 

modo verificar a quantidade de atendimentos/mês no período de 2008 a 2012 será utilizado 

consulta através do sistema informatizado de registro de atendimentos em emergência do 

Hospital. 

 Segundo Lukde e André (1975), o estudo de caso busca profundidade na análise de 

uma realidade a ser estudada, o objeto de estudo foi a contratualização realizada entre o 

HUAP e a FMS, no que tange o atendimento em emergência e de procedimentos de média e 

alta complexidade. Quanto aos meios, a pesquisa foi bibliográfica, documental e de campo: 

 Bibliográfica, pois a fundamentação teórica metodológica do trabalho implicou em 

uma investigação na legislação, livros e artigos. O levantamento bibliográfico exposto aqui 

foi realizado através de busca não sistemática na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com 

artigos completos e originais, em idioma português, que foram realizados em território 

brasileiro, incluindo-se dissertações, teses, revisões de literatura e editoriais. Foi realizada a 

busca por material nas bases de dados SCIELO com os descritores “contratualização”, 

“hospital de ensino”, “hospital universitário”. 

  Documental, pois a coleta de dados nos arquivos da UFF e do HUAP, especificamente 

os Relatórios de Gestão apresentados no período de 2008 a 2012 e o Contrato de Metas assinado 

em 2008, respectivamente. O Plano Operativo Anual elaborado em 2008 será utilizado como 

referência para analisar os procedimentos de média e alta complexidade nas especialidades 

selecionadas, pois foi assinado em novembro de 2008 e ficou vigente até setembro de 2012, 

sendo aproximadamente o período selecionado para estudo. 

 Pesquisa de Campo, pois se realizou entrevistas com roteiro semi-estruturado com  

informantes-chave que exerciam a coordenação de áreas que possuem relevância para 

compreender os processos de trabalho dos setores que estão envolvidos com a 

contratualização entre o Hospital Universitário Antônio Pedro e Fundação Municipal de 

Saúde. Inicialmente, pretendia-se entrevistar 4 informantes-chaves, sendo no Hospital 

Universitário Antônio Pedro: os coordenadores do Núcleo Interno de Regulação e do Serviço 

de Emergência; E na Fundação Municipal de Saúde: um representante do Departamento de 

Controle, Avaliação e Auditoria e um representante da Central de Regulação da Região 

Metropolitana II. Ocorre que até o momento não houve o retorno do processo de autorização 

de pesquisa protocolado junto a Prefeitura Municipal de Niterói o que inviabilizou a 
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identificação na Secretaria Municipal de Saúde das instâncias e mecanismos de regulação, 

monitoramento e avaliação do Contrato de metas e a caracterização dos mecanismos de 

repasse de recursos do contrato de metas pela SMS para o hospital em especial se são 

condicionados a avaliação do cumprimento de metas. 
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5. REFERENCIAL TEÓRICO  
 

 A formulação do SUS se deu através de um processo participativo no âmbito da 

Reforma Sanitária, porém como explica Menicucci (2007) ao analisar o campo das políticas 

públicas chama-se a atenção para os problemas de implementação, que em uma visão clássica 

é vista como uma das fases do ciclo das políticas públicas na qual se cumpre as metas 

definidas no processo de formulação. Mas, levando-se em consideração o aspecto processual, 

tendo em vista que o processo de implementação pode diferir da concepção original, a autora 

relata que o sucesso da implementação de uma política pública: “está associado à capacidade 

de obtenção de convergência entre os agentes implementadores em torno dos objetivos da 

política e, particularmente, do suporte político daqueles por ela afetados.”    

Menicucci (2007) faz uma análise das condições políticas de implementação da reforma 

da política de saúde nos anos 90 e expõe que o contexto político tanto nacional como 

internacional não se mostrara favorável, devido à rediscussão do papel do Estado.         

A Constituição de 1988 estabeleceu que o SUS deveria ser um sistema regionalizado e 

hierarquizado, cabendo ao Município a responsabilidade de prestar atendimento à população, 

e à União e aos estados, a cooperação técnica e financeira necessária (Art.30, VII). Uma das 

diretrizes do SUS, prevista no artigo 198 da Constituição Federal, é a descentralização, com 

direção única em cada esfera de governo. Tal descentralização pressupõe autonomia político-

administrativa dos serviços para os municípios. 

No que tange a descentralização, Vasconcelos & Pasche (2007) defendem que: 

 
“A descentralização, contudo, não se esgota na municipalização, e o processo de 
regionalização da saúde é uma diretriz há muito defendida pelos que propõem a 
organização racionalizada dos serviços de saúde. Seu objetivo é distribuir de forma 
mais racionalizada e equânime os recursos assistenciais no território, com base na 
distribuição da população, promovendo a integração das ações e das redes 
assistenciais, de forma que garanta acesso oportuno, continuidade do cuidado e 
economia de escala” (VASCONCELOS & PASCHE, p.536). 
 
 

   

A lei 8080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre a organização e o funcionamento dos 

serviços de saúde, em seu artigo 4°, define que o SUS é constituído por um “conjunto de 

ações e serviços de saúde, prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”. 
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Também prevê a participação da iniciativa privada de forma complementar, através de 

contratação ou convênio.  

Segundo Bezerra (2008) a tendência neoliberal, afasta o Estado cada vez mais das 

políticas sociais como a educação, saúde, dentre outras, configurando o denominado “Estado 

Mínimo”, sendo assim, a partir do momento que diminui sua responsabilidade de execução 

direta abre espaço para o setor privado. 

Vasconcelos & Pasche (2007) definem o SUS como “arranjo organizacional do Estado 

brasileiro que dá suporte à efetivação da política de saúde no Brasil, e traduz em ação os 

princípios e diretrizes desta política”. Porém, os autores acreditam que a concepção de política 

de saúde influenciada pela reforma sanitária não foi traduzida em ações de imediato, embora 

houvesse acontecido a incorporação nos textos legais. Para eles, o maior desafio do SUS 

continua sendo o de promover mudanças na organização dos serviços.  

A Administração Pública Brasileira passou por vários momentos de reforma do aparelho 

de Estado. Para Giambiagi e Alem (2008) devido às duas décadas de ditadura militar, o 

aparato administrativo possuía uma demasiada centralização de poder e de recursos por parte 

do governo federal, intervindo nos estados e municípios, reduzindo, dessa forma, sua 

autonomia.  

A descentralização proposta na Constituição Federal foi ratificada pela Norma 

Operacional Básica do SUS (NOB-SUS 96) publicada em 06 de novembro de 1996 cuja 

finalidade primordial foi “promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público 

municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes”.  

Outro fator destacado pela NOB-SUS 96, é a necessidade de aperfeiçoar a gestão do SUS, de 

modo a reordenar o modelo de atenção à saúde. Tem-se por Gestão: “a atividade e a 

responsabilidade de dirigir um sistema de saúde (municipal, estadual ou nacional), mediante o 

exercício de funções de coordenação, articulação, negociação, planejamento, 

acompanhamento, controle, avaliação e auditoria” (NOB-SUS 96, p. 4). 

De modo a facilitar o exercício de tais funções por parte dos gestores estabeleceu-se 

alguns instrumentos que serão abordados abaixo: 

5.1 Programação Pactuada e Integrada e o processo de Regionalização   

 

A NOB-SUS 96 estabelece as bases para um novo modelo de atenção à saúde com 

vistas a uma gestão eficiente e uma produção eficaz, para isso identifica os elementos críticos, 

são estes: 
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- “ a clientela que, direta e imediatamente, usufrui dos serviços; 

- o conjunto organizado dos estabelecimentos produtores desses serviços; e  

- a programação pactuada com a correspondente orçamentação participativa” (NOB-SUS 

96, p.16). 

A programação pactuada e integrada (PPI) consiste em um instrumento essencial para a 

gestão do SUS, sendo negociada nas instâncias integradas pelos gestores municipal, estadual e 

federal – a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e pelos gestores estadual e municipal – a 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e ratificadas nos respectivos Conselhos Estaduais de 

Saúde (CES). Através dessa relação entre as três esferas estatais é possível a construção de 

redes regionais que ampliam o acesso com qualidade e menor custo. 

A elaboração da PPI consiste em um processo ascendente que: 

 
“observa os princípios da integralidade das ações de saúde e da direção única em 
cada nível de governo, traduzindo todo o conjunto de atividades relacionadas a uma 
população específica e desenvolvidas num território determinado, independente da 
vinculação institucional do órgão responsável pela execução destas atividades. Os 
órgãos federais, estaduais e municipais bem como os prestadores conveniados e 
contratados têm suas ações expressas na programação do município em que estão 
localizados, na medida em que estão subordinados ao gestor municipal” (NOB SUS 
96, p. 18). 

 

As programações pactuadas e integradas conforme disposto na Portaria de número 

1101 de 12 de junho de 2002 são elaboradas com base nos parâmetros assistenciais do SUS. 

Cabe a Direção Nacional do SUS estabelecer os parâmetros de cobertura assistencial 

conforme disposto no capítulo III, artigo 26 da Lei 8.080/90. 

Tais parâmetros também oferecem subsídios para “auxiliar no acompanhamento, 

controle, avaliação e auditoria dos serviços de saúde prestados no âmbito do SUS”. (Portaria 

1101/2002, Considerações preliminares, c) 

A Portaria de número 1097 de 22 de maio de 2006 define, em seu artigo 1°, a PPI 

como:  

 

“um processo instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) onde, em 
consonância com o processo de planejamento, são definidas e quantificadas as ações 
de saúde para a população residente em cada território, bem como efetuados os 
pactos intergestores para garantia de acesso da população aos serviços de saúde” 
 

 Através dos bancos de dados nacionais o gestor exerce as funções de controle, 

avaliação e auditoria, nos quais são cadastradas todas as unidades prestadoras de serviços de 

saúde (UPS) de modo a garantir a verificação da regularidade dos faturamentos.  
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 Cabe aos órgãos de controle a definição dos instrumentos para a realização das 

atividades, consolidação das informações necessárias, análise dos resultados obtidos em 

decorrência das ações e propostas de medidas corretivas (NOB-SUS 96). 

 Tais atividades irão possibilitar a avaliação do cumprimento das ações programadas, a 

NOB 96 deixa clara a necessidade de aperfeiçoar e disseminar técnicas de avaliação de 

resultados, de modo a aferir o impacto nas condições de saúde da população. Tal avaliação é 

imprescindível para selecionar as prioridades de intervenção e a reprogramação contínua da 

alocação de recursos. 

A Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS (NOAS-SUS 2001), publicada em 

26 de janeiro de 2001, acrescenta neste processo de avaliação a qualidade da assistência e a 

satisfação dos usuários. 

A NOAS-SUS 2001 constata que:  

 

“houve avanços significativos na organização de redes articuladas e resolutivas de 
serviços, mediante o desenvolvimento do processo de programação integrada, a 
implantação de centrais de regulação, o fortalecimento do controle e avaliação, a 
organização de consórcios intermunicipais ou, ainda de forma mais explícita, por 
meio da formulação e progressiva implementação de planos de regionalização 
promovidos pelas Secretarias de Estado da Saúde/SES” (NOAS-SUS 2001, p. 1). 
 

        De modo a ordenar o processo de regionalização da assistência a NOAS-SUS 2001 

instituiu o Plano Diretor de Regionalização (PDR), o qual cabe à Secretaria Estadual de Saúde 

sua elaboração e aprovação na CIB e CES. Tal Plano deve conter no mínimo a descrição da 

organização do território em regiões, microrregiões de saúde e módulos de assistência; 

identificação das prioridades de intervenção; investimentos; o papel de todos os municípios; 

fluxos de referência e contra referência; estratégias de regulação; estruturação de redes de 

referência especializada; fluxo de referência para outros estados caso não haja disponibilidade 

no território estadual. 

 A NOAS-SUS 2001 estabeleceu a regionalização como uma estratégia de 

hierarquização dos serviços de saúde, que obteve êxito na organização de redes, conforme 

mencionado acima, porém, como afirmam Nascimento et al (2009): 

 

“observou-se que os Estados e Municípios não estão desenvolvendo métodos de 
sistemas de planejamento eficazes, ou seja, não se adequaram aos moldes da norma 
operacional de assistência em Saúde – NOAS 01/2002, no que diz respeito ao 
controle, avaliação, regulação e auditoria” (NASCIMENTO, p. 347). 
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 A pactuação de responsabilidades no campo da gestão do Sistema entre os entes 

federados foi firmada através do documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde em 2006, 

publicado na Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, que contempla três dimensões: 

O Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. Leite (2013) destaca que 

o Pacto Pela Saúde foi um movimento de mudança diferente das normas operacionais, por se 

tratar de um acordo interfederativo e ressalta a substituição do sistema de habilitação dos 

entes federados pela adesão solidária dos mesmos aos Termos de Compromisso de Gestão, a 

regionalização solidária e cooperativa entre os níveis de governo.  

 O Pacto de Gestão apresenta as seguintes diretrizes para a gestão do SUS:  

 Descentralização;  

 Regionalização;  

 Financiamento;  

 Planejamento; 

 Programação Pactuada e Integrada; 

 Regulação; 

 Controle social. 

  

 O Pacto pela saúde 2006 ressalta a importância do Sistema de Planejamento do SUS 

em cada esfera de gestão de modo que contemple suas peculiaridades e necessidades de 

saúde. Sendo a área do planejamento considerada como “instrumento estratégico de gestão do 

SUS”. A programação pactuada e integrada é tida como um instrumento do planejamento, em 

sua definição a PPI é: 

 

“um processo que visa definir a programação das ações de saúde em cada território e 

nortear a alocação dos recursos financeiros para a saúde, a partir de critérios e 

parâmetros pactuados entre os gestores” (Pacto de Gestão do SUS 2006, p. 33). 

 

 Este Pacto foi realizado com o intuito de repensar algumas dificuldades na 

consolidação e qualificação da gestão pública em saúde que são ocasionadas por uma série de 

fatores conjugados conforme é descrito:  

 

“escassez crônica de recursos para o setor; ausência de definição sobre 
responsabilidades sanitárias; persistência de iniqüidades referentes ao acesso 
a serviços de saúde entre municípios, pequenas e grandes regiões, e estados; 
inadequação dos mecanismos e instrumentos regulatórios existentes; 
condução normativa excessivamente rígida e burocrática; ordenação 
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institucional compartimentalizada e fragmentada; debilidade e desintegração 
das práticas institucionais de planejamento, programação e avaliação; 
desintegração e fragmentação dos sistemas de informação em saúde; 
financiamento e organização enfocados excessivamente na oferta e na 
dimensão assistencial dos serviços; indefinição de meios e modos para a 
gestão de políticas de saúde no âmbito regional” (MS,  2005). 
 

 A regulamentação pelo Poder Executivo Federal da Lei nº 8.080, por meio do Decreto 

nº 7.508, de 2011, visa dar transparência à gestão do SUS, por intermédio do Contrato 

Organizativo da Ação Pública da Saúde. Neste serão definidas, entre outros aspectos, as 

responsabilidades e as atribuições de cada ente federado na provisão de ações e serviços de 

saúde, os investimentos na rede de serviços, além dos critérios de avaliação dos resultados e 

formas de monitoramento permanente. Leite (2013) explica que a definição das 

responsabilidades dos três entes por meio da gestão interfederativa se dá com foco nas redes 

de atenção à saúde. 

 Para tanto, a criação do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, tem como 

função, organizar e integrar as Regiões de Saúde, considerando-se as especificidades 

municipais, regionais e estaduais, as responsabilidades dos entes federativos na garantia da 

integralidade da assistência aos seus usuários.  

 Conforme estabelecido no Decreto 7508/2011, o planejamento da saúde em âmbito 

estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, de modo que o Plano Estadual de Saúde 

expressará no seu conteúdo o desenho das regiões de saúde instituídas, bem como as redes de 

atenção à saúde organizadas no território das regiões e entre estas. 

 O decreto institui a criação das Comissões Intergestores Regionais, para que atuem no 

âmbito das regiões de saúde, juntamente com as comissões bipartite e tripartite.  Além disso, 

o exercício da governança do SUS, no âmbito das regiões de saúde, vivenciado nas 

Comissões Intergestores Regionais, demanda um processo permanente de planejamento, cujos 

produtos são expressos no COAP. O produto do planejamento regional integrará o Plano 

Estadual de Saúde e o Contrato Organizativo de Ação Pública.  

 Leite (2013) pontua que a regulamentação da Lei 8.080/90 põe fim ao denominado 

Pacto pela Saúde, aprimorando-o, e também termina com a proliferação de normas 

operacionais e assistenciais, institucionalizando-se os novos pontos essenciais do 

financiamento.  

 



 26

5.2 Regulação  

 

 A Regulação pressupõe a definição da regionalização e dos processos de planejamento 

e programação de modo que atenda as necessidades de saúde da população. 

 O Pacto de Gestão do SUS faz uma distinção entre o conceito de Regulação da 

Atenção à Saúde e Regulação Assistencial. Sendo este último uma ação que integra o 

primeiro conceito, juntamente com a Contratação, o Controle Assistencial, a Avaliação da 

Atenção à Saúde, a Auditoria Assistencial e as Regulamentações da Vigilância 

Epidemiológica e Sanitária. Sendo assim, descreveremos o conceito de Regulação 

Assistencial como um “conjunto de relações, saberes, tecnologias e ações que intermediam a 

demanda dos usuários por serviços de saúde e o acesso a estes” (Pacto de Gestão do SUS 

2006, p.35).  

 Já a Política Nacional de Regulação (PNR), que foi instituída em 1 de agosto de 2008 

pela Portaria n.° 1559,  em seu artigo 2 º, descreve  três eixos de atuação: Regulação de 

Sistemas de Saúde,  Regulação da Atenção à Saúde e a Regulação do Acesso à Assistência. A 

Regulação de Sistemas de Saúde tem a finalidade de definir macrodiretrizes para a Regulação de 

Atenção à Saúde, e esta de defini-las para a Regulação do Acesso à Assistência. Para fins dessa 

pesquisa, exploraremos a Regulação do acesso, definida como: 

    
 “a organização, o controle, o gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos 
assistenciais no âmbito do SUS, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, 
sendo estabelecida pelo complexo regulador e suas unidades operacionais e esta 
dimensão abrange a regulação médica, exercendo autoridade sanitária para a 
garantia do acesso baseada em protocolos, classificação de risco e demais critérios 
de priorização” (PNR 2008, art. 2º, inciso III) 

 

 Nascimento et al (2008) alertavam, em seu artigo sobre Regulação em saúde: 

aplicabilidade para concretização do Pacto de Gestão do SUS, que o processo ainda é 

incipiente, pois mesmo com a descentralização da saúde não foi possível garantir a regulação 

do acesso à assistência. E que a regulação deve ser pensada dentro da perspectiva dos 

princípios norteadores do SUS e não somente como um meio de racionalização de recursos. 

Para os autores: “O pacto reforça no SUS o movimento de uma gestão pública baseada em 

resultados, que só podem ser obtidos de forma satisfatória, a partir de um planejamento e de 

sua implementação de forma eficiente” (NASCIMENTO et al 2008, p.351). 

 Um dos objetivos nacionais firmados no COAP é o fortalecimento de mecanismos de 

programação e regulação nas redes de atenção à saúde do SUS.  
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 A regulação se efetiva por meio da implantação de complexos reguladores, de forma a 

disponibilizar para o cidadão a assistência demandada, seja de consultas, urgência, leitos entre 

outros.     

 

5.3 Complexo Regulador 

  

 O Complexo Regulador, que é tido como uma estratégia da Regulação Assistencial 

consiste na: 

 
“articulação e integração de Centrais de Atenção Pré-hospitalar e Urgências, 
Centrais de Internação, Centrais de Consultas e Exames e Protocolos Assistenciais 
com a contratação, controle assistencial, avaliação, programação e regionalização” 
(Pacto de Gestão do SUS 2006, p.35).  

   

 Os complexos reguladores possuem certa flexibilidade no sentido de sua abrangência 

já que podem ser intermunicipal, municipal, micro ou macro regional, estadual ou nacional. 

Tanto a abrangência como a sua gestão devem ser pactuados. Essa gestão, quando se trata de 

uma referência intermunicipal pode se dar nos seguintes modos: 

 

“I. Pelo gestor estadual que se relacionará com a central municipal que faz a gestão 
do prestador. 
II. Pelo gestor estadual que se relacionará diretamente com o prestador quando este 
estiver sob gestão estadual. 
III. Pelo gestor municipal com co-gestão do estado e representação dos municípios 
da região” (Pacto de Gestão do SUS 2006, p. 36). 

No artigo 7º da Política Nacional de Regulação, os Complexos Reguladores são 

denominados como estruturas formadas por unidades operacionais denominadas centrais de 

regulação, e que devem ser de preferência descentralizadas e com um nível central de 

coordenação e integração. 

Ferreira (2009) em sua pesquisa avaliou os resultados da implantação do Complexo 

Regulador na organização do sistema público de saúde de Ribeirão Preto-SP, concluindo que 

houve mudanças no acesso às organizações que compõem a rede de saúde, tanto na atenção 

ambulatorial quanto hospitalar, sendo considerado como uma “ferramenta profícua de 

avaliação e gestão” que garante a equidade. Porém, há falhas de comunicação já que há pouco 

reconhecimento junto aos usuários do SUS e falta de investimentos, carecendo de 

aperfeiçoamento. 
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A Portaria n.º 1863/GM publicada em 29 de setembro de 2003 instituiu a Política 

Nacional de Atenção às Urgências a ser implantada em todas as unidades federadas, 

respeitadas as competências das três esferas de gestão.  

   O´Dwyer (2010) destaca que a PNAU faz uma grande aposta no médico regulador e 

sua atuação para a organização do sistema.  

“Esse profissional tem prerrogativas de autoridade para alocar pacientes dentro do 
sistema, comunicando sua decisão aos médicos assistentes das portas de urgência, a 
chamada “vaga zero” para internação. Esta é uma prerrogativa que prevê que a 
instituição, ao receber o paciente, não poderá recusá-lo alegando falta de vaga. A 
descrição das atribuições deixa claro que a decisão de condução do caso é do 
regulador e indica a utilização do conceito ampliado de urgência. A gravação dos 
chamados dá respaldo a todos – solicitantes, regulador e receptor –, no sentido do 
registro correto e claro das informações.” (2010, p. 5) 

 
  

O Pacto pela saúde 2006, como dito anteriormente, inclui no conceito de Regulação da 

Assistência à Saúde a ação de contratação que são atos que envolvem desde a habilitação dos 

prestadores até a formalização do contrato na sua forma jurídica. Uma das metas desse Pacto 

foi a contratualização de todos os prestadores de serviços e a colocação de todos os leitos e 

serviços ambulatoriais advindos dessa contratualização sob regulação.  

5.4 Contratualização 

 
 André (1999) citado por Lima (2009) relata que os arranjos contratuais foram 

introduzidos na administração pública originalmente na França no final da década de 60 com 

vistas a sua modernização e flexibilização. Na França, os contratos de programa com as 

empresas estatais e os contratos de plano com as empresas de economia mista, foram 

instituídos a partir de 1969. No ano de 1990, novos arranjos foram introduzidos, os contratos 

de serviços com os denominados centros de responsabilidade, entidades da administração 

direta francesa. Na Espanha, desde a década de 70, foram utilizados contratos com estatais 

prestadoras de serviços industriais de utilidade pública. De forma mais sistemática e 

abrangente, em meados da década de 80, no bojo das mudanças ocasionadas pelas reformas 

de Estado e da administração pública, fenômeno de caráter universal, ainda que com 

características diferentes em função da história de cada país. 

No Brasil, a Reforma proposta nos anos 90 pelo então Ministro da Administração 

Federal e Reforma do Estado, Luis Carlos Bresser Pereira, no que tange a chamada 

“publicização”, propõe a criação de novas instituições, transformando os “burocratas 
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profissionais” em “administradores públicos”. Tal reforma teve como propósito tornar o 

Estado capaz de atender às demandas da sociedade de forma efetiva. Nas suas diferentes 

abordagens, surge em um cenário de críticas ao modelo burocrático da administração pública. 

(BRESSER, 2009 ; LIMA, 2009) 

 Lima (2009) com base nas idéias de  Sano (2008) e Abrucio (2007) expõe que as idéias 

preconizadas no referido Plano Diretor foram mais ou menos absorvidas no âmbito federal, já 

que alguns governos estaduais adotaram a nova forma de gestão, constituindo organizações 

sociais para gerenciar órgãos públicos de diferentes áreas de atuação, distribuídas em todas as 

regiões do país, concentradas especialmente no Sudeste e Nordeste.  

 A autora relata que as primeiras experiências de arranjos contratuais no Brasil 

ocorreram em 1991 no estado de São Paulo. No âmbito federal, o “contrato de gestão” 

denominado de “acordo ou convênio de desempenho” foi introduzido através do Decreto n° 

137, de 27/05/91 que criou o Programa de Gestão das Empresas Estatais. Em1991 foi 

estabelecido o primeiro contrato de gestão com uma entidade do setor saúde, a Associação das 

Pioneiras Sociais/APS, a qual era uma fundação de direito público e a partir do contrato foi 

transformada em fundação de direito privado. Em São Paulo, desde 1998, alguns hospitais da 

Secretaria Estadual de Saúde (SES) de São Paulo tiveram sua gestão repassada para as 

Organizações Sociais de Saúde (OSS), ente jurídico-administrativo constituído e qualificado 

especificamente para esta finalidade. As OSS estabelecem contratos com a Secretaria, onde 

estão definidas as atividades a serem realizadas pelo hospital, os recursos necessários à sua 

operacionalização, as metas e indicadores de eficiência e qualidade, e que condicionam o 

repasse de recursos. 

 
  Lima (2009) conclui que segundo alguns estudos avaliativos (Ibanez et al., 2001; 

Ferreira Junior, 2003), as metas e indicadores estabelecidos nos contratos das OSS com a 

Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo têm sido alcançados.  

 Perrot et Roodenbeke (2005) também citado por Lima (2009) relata que os Estados 

membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) adotaram, em 2003, uma resolução 

intitulada “O Papel da Contratualização na melhoria do desempenho dos sistemas de saúde” 

destacando a importância da formulação de uma política contratual nacional, em sintonia com 

as regras e princípios da política nacional de saúde e do compartilhamento das experiências 

em curso de arranjos contratuais no setor público e privado. 
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 Além do foco nos resultados que se quer alcançar, são aspectos centrais nos arranjos 

contratuais os mecanismos de acompanhamento e avaliação, monitoramento, os padrões 

esperados, as formas, a periodicidade, incentivos existentes, de forma a induzir o alcance dos 

resultados pré-definidos e acordados (LIMA, 2009). 

 A autora ainda explica que uma das condições consideradas como estruturantes da 

contratualização é a existência de área ou prática de planejamento de saúde na secretaria 

contratante, permitindo que a secretaria construa um plano na qual conste as necessidades da 

população, as possibilidades de oferta da rede, definição do papel do hospital no atendimento 

daquelas necessidades ou de atuação em novas frentes. Tal plano poderia ser utilizado como 

referência para a elaboração do plano operativo anual (POA) do hospital.  

 Cabe destacar o que Perdicares  (2012) ressalta que: 

 

É importante salientar a diferença existente entre contratualização e o instrumento 
contratual propriamente dito. A contratualização pode ser entendida como um 
processo e uma estratégia, enquanto que o contrato é a ferramenta utilizada para 
formalização do processo contratual. O contrato em si é uma ferramenta que pode 
ter inúmeros contornos, conforme as necessidades do processo. 
 

 
 Segundo Alcoforado (2005) o processo de contratualização pode ser dividido em três 

etapas: negociação, construção do instrumento e gerenciamento. 

A contratualização é um dos pilares da NOB-SUS 96 no que tange à nova organização 

da prestação de serviços, conforme explicitado no trecho abaixo: 

 
“Os estabelecimentos desse subsistema municipal, do SUS - Municipal, não 
precisam ser, obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, nem precisam ter sede 
no território do município. Suas ações, desenvolvidas pelas unidades estatais 
(próprias, estaduais, federais) ou privadas (contratadas ou conveniadas, com 
prioridade para as entidades filantrópicas), têm que estar organizadas e coordenadas 
de modo que o gestor municipal possa garantir à população o acesso aos serviços e a 
disponibilidade das ações e dos meios para o atendimento integral” (NOB-SUS 96, 
p. 2). 
 

Jungstedt (2009) cita que o contrato de gestão é um ato administrativo complexo e que 

por exigência da lei cria-se um plano de trabalho, tendo a estrutura especificada no artigo 116, 

da Lei 8.666/93 (2009, p. 131). O artigo em questão apresenta no parágrafo 1º, as informações 

que devem constar no plano, que são: identificação do objeto a ser executado, metas a serem 

atingidas, etapas ou fases de execução, plano de aplicação dos recursos financeiros, 

cronograma de desembolso, previsão de inicio e fim da execução do objeto, conclusão das 
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etapas ou fases programadas. A Emenda Constitucional n°19/1998 acrescenta à Constituição 

Federal, que:  

A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da 
administração  direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser 
firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação 
de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:  
I - o prazo de duração do contrato; 
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e 
responsabilidade dos dirigentes; (Art. 37, § 8º). 
 

 

A NOAS/2001 prevê que, para o fortalecimento da capacidade de Gestão do SUS, faz-

se necessário mudar a lógica de transferência de recursos dos hospitais públicos sob gestão de 

outro nível de governo, definindo que: 

 

“unidades hospitalares públicas sob gerência de um nível de governo e gestão de 
outro, habilitado em gestão plena do sistema, preferencialmente deixem de ser 
remunerados por produção de serviços e passem a receber recursos correspondentes 
à realização de metas estabelecidas em comum acordo” (NOAS-SUS 2001, II.4). 

 
 
 O que já estava previsto na lei 8.080/90 regulariza a participação dos HE’s, citando que: 
 

 
“Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao 
Sistema Único  de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, 
ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam 
vinculados” (Lei 8.080/90, artigo 45). 
 

 

Uma das propostas, que será analisada nesta pesquisa, é quanto à redefinição do fluxo 

de financiamento, não mais centrado em mecanismos tradicionais de faturamento dos serviços 

produzidos, mas através da ampliação das transferências de caráter global, fundo a fundo, 

com base em programações ascendentes, pactuadas e integradas. Dessa forma, o município 

deixa de ser prestador de serviço e assume o papel de gestor do SUS, valorizando os 

resultados advindos de programações e sendo responsável pela saúde de seus munícipes 

(NOB 1996, p.1). 

Em 15 de Abril de 2004 foi publicada a Portaria Interministerial n.º 1000 que dentre 

outros objetivos buscou promover a melhoria na condução dos serviços de saúde por meio da 
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gestão qualificada e da integração dos Hospitais de Ensino às demais ações e serviços do 

Sistema Único de Saúde.  

O artigo 6º da portaria estabeleceu os requisitos obrigatórios para certificação como 

hospital de ensino, dentre eles dispor de serviço de Unidade de Atendimento às Urgências e 

Emergência, funcionando 24 horas por dia, ou ser formalmente desobrigado pelo gestor do 

SUS por meio de resolução da Comissão Intergestores Bipartite e estar formalmente inserido 

no Sistema de Urgência e Emergência locorregional, com definição de seu papel no Plano 

Estadual de Assistência a Urgência, conforme previsto na Portaria nº 2048/GM, de 5 de 

novembro de 2002 (Portaria Interministerial n.º1000, 2004, inc. XIII ; XIV). 

Diante da necessidade de reorientar e reformular a política para os hospitais de ensino 

do Ministério da Educação no Sistema Único de Saúde, em 27 de Maio de 2004, foi lançado o 

Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino do Ministério da Educação no SUS, 

objeto da Portaria Interministerial nº 1.006.  

O Programa pressupôs ações estratégicas quanto a definição do perfil assistencial, do 

papel da instituição e de sua inserção articulada e integrada com a rede de serviços de saúde 

do SUS, definição do papel da instituição na pesquisa, no desenvolvimento e na avaliação de 

tecnologias em saúde e de gestão, definição do papel dos hospitais de ensino na educação 

permanente e na formação de profissionais de saúde e qualificação do processo de gestão 

hospitalar em função das necessidades e da inserção do hospital na rede do Sistema Único de 

Saúde.  

Tais ações estratégicas serão definidas e especificadas mediante processo de 

contratualização com estabelecimento de metas e indicadores, que ocorre após certificação do 

hospital universitário como hospital de ensino. Entende-se do processo de contratualização 

como o meio pelo qual as partes, o representante legal do hospital de ensino e o gestor local 

do SUS, estabelecem metas quantitativas e qualitativas do processo de atenção à saúde, de 

ensino e pesquisa e de gestão hospitalar que deverão ser acompanhadas e atestadas pelo 

Conselho Gestor da Instituição ou pela Comissão Permanente de Acompanhamento de 

Contratos. 
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5.5 Alguns resultados da Contratualização em Hospitais de Ensino  

 

A utilização de arranjos contratuais tem sofrido incremento em diversos países, entre 

Governo e prestadores, privados ou estatais, em diversos níveis com o intuito de melhorar o 

desempenho dos prestadores.  

A elaboração de contratos de gestão envolve metas quantitativas e qualitativas afetas à 

assistência à saúde, ensino, pesquisa e gestão, definidas mediante compromisso firmado entre 

ambas as partes, hospital e gestor do SUS. A contratualização deve ainda pressupor o 

aperfeiçoamento dos mecanismos existentes de controle e avaliação. O monitoramento das 

metas pactuadas pelos contratos firmados entre os HE e os gestores do SUS cabe à Comissão 

Permanente de Acompanhamento de Contratos (LIMA; URIBE RIVERA, 2011; 

MACHADO; KUCHENBECKER, 2007). 

 Os Hospitais de ensino possuem múltiplas dimensões como a assistência, ensino e 

pesquisa cujo desempenho e qualidade influenciam umas às outras. Uma integração mais 

orgânica entre essas dimensões começou a ser formulada a partir de 2004, com a Política de 

Reestruturação dos Hospitais de Ensino. Tal Programa envolve os hospitais federais e os 

demais hospitais de ensino de natureza pública ou privada e tem como objetivos a 

qualificação e o desenvolvimento da assistência, da gestão, do ensino, da pesquisa e da 

avaliação tecnológica em saúde, tendo em vista o SUS (LIMA; URIBE RIVERA, 2011; 

LOBO ET AL, 2010).  

Costa et al (2009) analisaram a evolução do Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal de Minas Gerais (HC/UFMG) de 1998 a 2006, abordando as principais diretrizes que 

nortearam a sua gestão institucional nesse período, seja através da descentralização 

administrativo-gerencial, implantação do Programa de Gestão de Desempenho em ação 

conjunta com os trabalhadores, estabelecendo os objetivos e metas de cada setor e outras 

ações. Tais metas pactuadas eram avaliadas semestralmente. Os autores relatam que: 

 

 

“A maioria das dificuldades observadas possuiu estreita relação com o que 
caracteriza e confere grande complexidade às organizações hospitalares 
universitárias, a existência das diferentes racionalidades: adocrática, burocrática e 
profissional, que ordenam as relações e os processos de trabalho e tensionam o 
cotidiano pelas disputas por espaços de poder e de exercício de autonomia” (COSTA 
et al, 2009, p. 272) 
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Tal dificuldade foi atenuada através do Programa de Incentivo ao Desempenho (PID) 

como estratégia fundamental para a motivação e envolvimento dos trabalhadores com os 

objetivos, constituído pelo pagamento de remuneração variável de acordo com o alcance de 

metas previamente negociadas entre cada Unidade e a Diretoria.  

 Em dezembro de 2004, foram definidos os termos de compromisso do HC/UFMG 

com o gestor do SUS/BH, segundo as diretrizes nacionais estabelecidas pelo MS e MEC. 

Alguns resultados obtidos foram: 

- Ampliação significativa de serviços assistenciais na média e alta complexidade, 

especialmente para os pacientes cardiológicos, e o início da Telessaúde; 

-  Melhora significativa de todos os indicadores tradicionais do desempenho hospitalar; 

- Credenciamento do HC/UFMG como Centro de Referência em Cardiologia, Alta 

Complexidade em Nefrologia, para realização de transplante de medula óssea e transplante 

cardíaco (COSTA ET AL, 2009). 

Tais resultados se aplicam com a colocação de Barata et al (2010) que os Hospitais de 

Ensino exercem seu principal papel na oferta de procedimentos de alta complexidade e de 

referência para o SUS, sendo necessário a mudança do perfil assistencial dos HE, no sentido 

de ampliar e concentrar seus atendimentos nas áreas de alta complexidade. Um dos 

inconvenientes em realizar procedimentos de baixa complexidade nos HE é a utilização de: 

 

“(...) um serviço de alta capacidade instalada, com pessoal especializado e, portanto, 
com atendimentos em média mais custosos para procedimentos simples que seriam 
mais bem realizados em unidades básicas de saúde; (...) os atendimentos de baixa 
complexidade realizados no HE bloqueiam as agendas para os procedimentos de 
maior complexidade, provocando o surgimento de filas de espera e demanda 
reprimida, que prejudicam os pacientes, pois atrasam seu atendimento” 

                          (BARATA ET AL, 2010, p.9) 

 

 

Para muitos, uma das portas de entrada do sistema de saúde permanece sendo através 

dos serviços de emergência, num contexto onde há sérios problemas de integração entre os 

diferentes níveis de complexidade. Nesta perspectiva, frequentemente cabe aos HE o 

desempenho de atribuições que fogem da sua vocação mais primordial de prover assistência 

especializada num contexto de formação de profissionais de saúde (MACHADO; 

KUCHENBECKER,  2007).  

 Estes são alguns dos motivos que tornam fundamental a regulação dos atendimentos 

realizados pelos HE, privilegiando os atendimentos especializados e referenciais. 
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  Lobo et al (2009) avaliaram o impacto da reforma de financiamento na produtividade 

de hospitais de ensino, através do Sistema de Informações dos Hospitais Universitários 

Federais, foram construídas fronteiras de eficiência e produtividade em 2003 (antes da 

reforma) e 2006 (depois da reforma) com técnicas de programação linear, por meio de análise 

envoltória de Dados que é realizada por meio da comparação de um conjunto de unidades 

similares.  Segundo seus resultados, o incremento médio de receita em 51%, não representou 

nesses hospitais aumento concomitante do número de internações e cirurgias ajustadas (queda 

de 6% e 4%, respectivamente), mas houve acréscimo das consultas de pacientes externos 

(44%). Nessa pesquisa, os resultados obtidos em relação ao Hospital Universitário Antônio 

Pedro, unidade hospitalar ligada a UFF, demonstrou que não houve queda de eficiência 

técnica de 2003 e 2006, tendo como percentuais 0,75 e 0,84 respectivamente. Quanto ao 

incremento de receita em 30%, não representou no HUAP aumento concomitante do número 

de cirurgias (queda de 5%), mas houve acréscimo das internações ajustadas e consultas de 

pacientes externos (6% e 70%, respectivamente). 

     Em suas conclusões, Lobo et al (2009) expõem que a reforma permitiu o 

desenvolvimento de melhorias gerenciais, mas é necessário maior tempo de acompanhamento 

para observar mudanças mais efetivas do modelo de financiamento.  

 Ainda sobre a experiência de contratualização com hospitais de ensino, Lima (2009) 

analisou quatro hospitais de ensino e suas respectivas Secretarias de Saúde contratantes, com 

experiências de contratualização em diferentes graus de estruturação. Hospitais que 

apresentam sistemas de gestão mais organizados, normalmente apresentaram uma 

contratualização mais estruturada com a Secretaria. Na percepção dos dirigentes dos hospitais, 

os contratos trouxeram maior inserção na rede de atenção à saúde e um incremento na 

regulação e relacionamento com a secretaria. Também, como ambicionado pelo Programa de 

Reestruturação dos Hospitais de Ensino, houve um aumento de produção da média 

complexidade ambulatorial e uma diminuição dos procedimentos de atenção básica nos 

hospitais entre o período de 2004 a 2007. Embora tais resultados não possam ser diretamente 

relacionados à existência dos contratos, pois foram encontrados em hospitais com sistemas de 

contratualização mais e menos estruturados, podem ser entendidos como indício de resultado. 

A pesquisadora sugere alguns pontos de melhoria no processo de contratualização, de forma a 

trazer melhores resultados: apoio ao desenvolvimento gerencial e à estruturação 

organizacional das secretarias de saúde e hospitais, com objetivo de melhoria contínua, por 

parte do Ministério de Saúde; revisão das estimativas de financiamento dos 

convênios/contratos e do sistema de incentivos, de forma a incluir as equipes assistenciais; 
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revisão de práticas e mecanismos de prestação de contas; introdução de contratos internos 

entre equipes e dirigentes do hospital e ampliação dos contratos externos entre Secretarias e 

outras unidades de sua rede de serviços (LIMA, 2009).  

 Desde 2000, o Hospital Universitário Antônio Pedro é contratualizado com a 

Fundação Municipal de Saúde prestando serviços de média e alta complexidade. 
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6. Hospital Universitário Antônio Pedro 

 

6.1 Breve Histórico 

 

 O Jornal da UFF (2008) descreve a história do Hospital Universitário Antônio Pedro, 

fundado em 15 de janeiro de 1.951, que teve em seu nome a homenagem a seu idealizador o 

médico Antônio Pedro Pimentel, que faleceu antes de sua inauguração. Inicialmente, 

pertencente à Prefeitura Municipal de Niterói, desde essa época já era considerado como 

hospital-escola, pois atuava em consonância com a Faculdade Fluminense de Medicina. A 

instituição adquiriu autonomia administrativa por meio de uma lei especial, já que os escassos 

recursos da Prefeitura não arcavam com os custos, passando a aferir os mesmos, por meio do 

pagamento de serviços médicos prestados ao cidadão que pudesse pagar. Em 1957, a lei foi 

revogada e após oito meses sem recursos o hospital fechou. Em 1961, quando ocorreu o 

incêndio do Gran-circo Americano, que vitimou cerca de 400 pessoas, o hospital foi reaberto 

em caráter de emergência. Em 1964, após grande mobilização, o hospital foi doado pela 

Prefeitura à Universidade Federal Fluminense, sendo o primeiro Hospital Universitário do 

Brasil.  

 Essa doação2 se deu através do projeto de número 5, sancionado e promulgado pela 

deliberação 2.403, de 27 de janeiro de 1964, relata que a Câmara Municipal votou e o governo 

à época sancionou a obrigatoriedade de a emergência do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP) estar em pleno funcionamento: “Fica a Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro obrigada a prestar serviços de socorro de urgência, em regime de internação ou 

não, inclusive de obstetrícia, à população de Niterói, fazendo-o gratuitamente às pessoas 

reconhecidamente pobres”. 

 Essa condição foi pauta de audiência em outubro de 2013, na qual, através do vereador 

Leonardo Giordano, foi proposta a reabertura do Serviço de Emergência do Hospital 

Universitário Antônio Pedro. 

 
 

                                                 
2  Disponível em: http://rotaryicarai.blogspot.com.br/2013/07/lei-diz-que-huap-e-para-
populacao-menos.html 
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6.2 Dimensão 
 
 
 O Hospital Universitário Antônio Pedro é uma instituição hospitalar universitária de 

ensino público ligada à Universidade Federal Fluminense e vinculado ao Ministério de 

Educação. 

 É referência para a Região Metropolitana II e para os Municípios pactuados com a 

Secretaria Municipal de saúde de Niterói, em relação à atenção ambulatorial especializada e 

internação de média e alta complexidade, cujo processo de regulação está sob a 

responsabilidade do Complexo Regulador da Metropolitana II e do Núcleo Interno de 

Regulação Ambulatorial e de Internação do HUAP (NIR/HU), conforme percentual 

estabelecido em pactuação.  

 É uma unidade de média e alta complexidade, com os seguintes serviços: cirurgia 

geral e especializada, internação, ambulatório de especialidades, unidades de terapia intensiva 

adulto, neonatal, hemocentro, setores de diagnóstico e apoio – laboratório, raios-X e 

tomografia computadorizada, farmácia, central de material e esterilização. 

 Vem ao longo de sua existência oferecendo serviços de atendimento de pronto-

socorro, porém desde 2008 o Serviço de Emergência tem funcionado de forma referenciada, 

através da Central de Regulação da Região Metropolitana II. A Região Metropolitana II 

representa cerca de 6,2% da área do estado e é composta por sete municípios: Itaboraí, 

Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá, com uma população de 

1.974.910 de pessoas e que representa 12,07% da população total do estado do Rio de Janeiro 

conforme dados do Plano Diretor de Regionalização do Estado do Rio de Janeiro 2012/2013.  

 Segundo informações da Assessoria de Planejamento, a capacidade instalada do 

hospital em 2014 é de 280 leitos, sendo que apenas 220 encontram-se ativos. O Atendimento 

realizado pelo HUAP é exclusivamente para o Sistema Único de Saúde. 

 

6.3 Crises de Financiamento 

 
Os problemas relativos ao financiamento do HUAP não foram superados com a sua 

transferência para o poder federal, é o que relata Calvet e Silva (2000), explicando que a crise 

do hospital, assim como da saúde pública do Brasil como um todo, iniciou-se na década de 80 

quando foi anunciado o rombo na Previdência Social. O HUAP possuía duas fontes de 

recursos: 
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De um lado o Ministério da Previdência e Assistência Social através do INAMPS, 
reembolsava os atendimentos médicos e as intervenções cirúrgicas efetuadas pelo 
HU. Por outro lado, o Ministério da Educação (MEC) repassava recursos 
orçamentários e financeiros através da reitoria, para a manutenção do hospital 
(custeio e capital) (Idem, p.29). 

 
 
 
 Os recursos provenientes do INAMPS destinavam-se à compra de insumos básicos e 

manutenção de alguns equipamentos e serviços, enquanto os recursos repassados pelo MEC 

saldavam despesas fixas e era investido na compra de novos aparelhos. Porém, tal divisão de 

responsabilidades não permaneceu ao longo do tempo, uma vez que o MEC diminuiu o seu 

papel no que tange à responsabilidade de financiar as atividades desenvolvidas no HUAP, 

limitando-se ao pagamento dos funcionários docentes e técnico-administrativos, promovendo 

cortes de verbas substancialmente (CALVET e SILVA, 2000).  

 Os autores relatam que uma das maiores dificuldades foi a existência de dois modelos 

distintos, nos quais, ao mesmo tempo, que o Hospital tem que atender as diretrizes do 

Ministério da Saúde, atual responsável pelo pagamento do que o hospital produz, tem, 

também, que atender as premissas do MEC, visto que deve manter atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Um dos pontos divergentes no âmbito desses dois modelos refere-se ao 

tempo máximo de internação, visto que para o SUS cada procedimento possui um respectivo 

período e quando este é ultrapassado, não há o repasse da verba do tempo da internação 

excedente. De um lado o atendimento assistencial e de outro o que visa o ensino e pesquisa, 

sobre esse fato Calvet e Silva (2000) expõem duas situações: 

 
 
 

1) O HU para não bancar o prejuízo com o custo excedente, atende pura e 
simplesmente o paciente, liberando-o no tempo devido e abdica muitas vezes de 
estudar àquele caso; 2) O HU atende e acompanha caso a caso a evolução/regressão 
da doença ou da cirurgia, libera o paciente no tempo que achar mais conveniente e 
por esta decisão, arca com custo excedente daquela internação (Idem, p.38). 

 
 
 

A partir do exposto acima, ficava nítido que o hospital para manter sua essência 

universitária voltada ao ensino, deveria arcar com os custos excedentes, visto que há uma 

limitação no repasse de recursos por parte do SUS. A medida adotada para aumentar o fluxo 

de recursos, foi o foco em atendimentos de emergência-urgência, que, como registra os 

mesmos autores: “possuem uma bonificação de aproximadamente 50% sobre o seu valor 

tabelado”. Para eles as conseqüências foram:   
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“(...) desfigurou -se por completo o perfil do Hospital Universitário, cuja finalidade 
principal é o ensino, a pesquisa e quando necessário promover o atendimento 
terciário. (...) os desgastes acelerados dos equipamentos utilizados, sem a 
possibilidade de adquirir novos equipamentos com as já precárias verbas, 
culminaram, por um lado o desinteresse de boa parte de seus profissionais e por 
outro, no total sucateamento dos equipamentos e instalações físicas (CALVET E 
SILVA, 2000, p. 39). 

  
 

 Em meio a essa crise, buscavam-se alternativas que viabilizassem a continuação da 

prestação dos serviços médicos hospitalares por parte do hospital.  

 Em 14 e 15 de abril de 2000, no Conselho Nacional de Saúde, em Brasília, realizou-se 

a Oficina de Trabalho “Inserção (do componente assistencial) dos Hospitais Universitários e 

de Ensino no Sistema Único de Saúde”. A autora relata que tal Oficina estabeleceu que os HE 

deveriam firmar acordos com os gestores do SUS no âmbito federal, estadual e municipal, de 

acordo com a “hierarquização e regionalização dos serviços”, de forma mais orgânica, de modo 

a atender a demanda da população. Sendo assim, o estabelecimento do contrato de metas, 

torna-se condição para transferência de recursos, de mesmo modo, a liberação do Fator de 

incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e Pesquisa em Saúde (FIDEPS), ficaria condicionada à 

celebração de um Contrato de Metas e à construção de um Plano Operativo Anual, para cada 

hospital, que comporia um dos anexos do referido contrato (LEITÃO, 2004). 

 O FIDEPS é um fator que incide sobre a remuneração por produção de serviços, 

eventualmente estabelecidos, estão condicionados aos critérios definidos em nível federal e à 

avaliação da CIB em cada Estado e integra o teto financeiro da assistência do município e do 

respectivo estado (NOB-SUS 96, 12.2.4). 

 O FIDEPS é um incremento percentual sobre o valor do procedimento realizado, que 

somente seria repassado caso houvesse a estipulação de metas a serem alcançadas pelo HUAP. 

Numa dissertação sobre o princípio do controle social, Leitão (2004) relata o contexto 

de crise financeira e institucional no qual se implementou o Contrato de Metas, isto também 

foi percebido no estudo de Calvet e Silva. Porém, Leitão (2004) em sua exposição, não se 

limita à questão financeira, mas principalmente aos aspectos sociais e políticos presentes em 

toda essa conjectura que envolveu a discussão deste novo modo de operar. 

Em 27 de Maio de 2004, foi lançado o Programa de Reestruturação dos Hospitais de 

Ensino do Ministério da Educação no SUS, objeto da Portaria Interministerial nº 1.006, de 27 

de Maio de 2004.  
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O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) fez vários esclarecimentos 

sobre o programa e explica que ele é fruto de solicitações realizadas por representantes dos 

Hospitais Universitários de Ensino e Pesquisa, em 2003, ao Ministério da Saúde, para enfrentar 

uma crise, que poderia ocasionar no fechamento de leitos na maioria dos Hospitais Universitários. 

Explica que: “identificou-se à necessidade urgente da formulação de uma política governamental para 

o setor e reconheceu-se que a crise financeira e de recursos humanos eram as mais evidentes, 

entretanto, outras crises de caráter estrutural, organizacional e de gestão também se faziam presente” 

(CONASS, 2004, p.1).  

 A Portaria supracitada possui, em anexo, o Termo de Referência para a 

contratualização entre hospitais de ensino e gestores de saúde, que estabelece as diretrizes 

gerais para nortear o Contrato de Gestão e Plano Operativo, contemplando as seguintes ações: 

atenção à saúde, gestão, educação, pesquisa, avaliação e incorporação tecnológica e 

financiamento. 

 

  

6.4 Contratos de Metas  

 

 No ano de 2000 foi firmado o primeiro Contrato de Metas - acordo celebrado entre a 

Universidade Federal Fluminense e a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói - que 

apresenta metas gerais e específicas a serem cumpridas pelo Hospital Universitário Antônio 

Pedro. O Contrato de Metas assinado em oito de maio de 2000 possuía vigência de 02 anos 

(dois) anos, podendo ser prorrogado ou alterado por Termo Aditivo.  

 Dentro dessa nova perspectiva, o hospital pode planejar de que forma seriam 

investidos os recursos provenientes do Ministério da Saúde, que realizaria o pagamento 

mensal dos procedimentos programados e autorizados pelo gestor, em consonância com as 

Tabelas do SIH (Sistema de internação hospitalar) e SIA (Sistema de informação 

ambulatorial). Além, do pagamento mensal do FIDEPS, de acordo com a classificação do 

hospital, sendo custeados com recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – 

FAEC. 

 Tal contrato especifica um Plano Operativo Anual (POA) e prevê que:  

 

“a alteração total ou parcial do Plano Operativo anual, parte integrante do presente  
Contrato de Metas, quanto a compromissos, objetivos, metas, prazos, indicadores de 
desempenho e produtividade e a respectiva programação financeira, poderá ser 
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realizada de comum acordo, mediante a celebração de Termo aditivo” (Contrato de 
Metas 2000, cláusula 4°, § único). 
 
 
 

 Em 14 de março de 2002 foi celebrado um Termo Aditivo, que além de um maior 

detalhamento dos serviços a serem prestados, estabelece que o HU passe a ser hospital de 

referência em várias áreas. 

 Tal termo perdura até 30 de abril de 2004, quando é celebrado novo Termo Aditivo, 

no qual consta em anexo o POA, que cita em sua introdução:  

  
  

(...) os municípios da Região Metropolitana II comprometem-se a manter 
permanente discussão e aprimoramento deste plano, adequando-o, 
progressivamente, ao perfil de maior complexidade do Hospital Universitário 
Antônio Pedro em decorrência da progressiva e necessária assunção, por estes 
municípios, das responsabilidades assistenciais inerentes aos seus níveis de gestão 
no Sistema Único de Saúde (POA 2004, p.1 ). 

 
 
            Essa determinação de adequar os atendimentos realizados pelo hospital em média e 

alta complexidade, parte de todo aquele questionamento abordado acima, sobre o real papel 

de um hospital universitário.   

 A partir de 2004, com base neste programa de reestruturação, houve um novo modelo 

de financiamento, o de “orçamentação mista do custeio”, composta por: 

 
 

1) Componente com valor fixo mensal  
A referência para composição dos recursos financeiros relacionados ao valor fixo 
mensal compreenderá:  

I - a produção histórica (físico-financeiro) dos últimos 12 meses da média 
complexidade ajustada às necessidades definidas pelo gestor (nova pactuação);  
II - os recursos atuais do Fator de Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e 
Pesquisa - FIDEPS;  
III- o Programa Interministerial de Reforço e Manutenção dos Hospitais 
Universitários na parcela referente ao Ministério da Saúde, no que diz respeito aos 
hospitais de ensino do MEC, a partir de 2005;  
IV - os incentivos de custeio repassados de forma destacada;   
V - outros recursos adicionais poderão ser acrescidos desde que justificados pelo 
gestor aprovado pelo Ministério da Saúde.  
2) Componente com valor variável, conforme cumprimento de metas estabelecidas 
deverá ser estabelecido pelas partes um percentual do valor de custeio fixo como 
fator de incentivo ao cumprimento das metas e indicadores.  
3) Componente correspondente à produção de serviços, os procedimentos de alta 
complexidade serão custeados de acordo com a apresentação de produção de 
serviços, com limites físico e orçamentários definidos (Idem, p.20). 
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Duas diretrizes citadas na Portaria em questão são: o ajuste dos HE’s no que tange a 

ações de média e alta complexidade e o redirecionamento das ações de atenção básica para a 

rede básica de saúde (idem, p.16). Esse redirecionamento por parte do HUAP deu-se de forma 

gradual, embora houvesse produção de atendimento básico, o hospital não tinha as despesas 

ressarcidas mediante o faturamento o que pode ser observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Total de recursos produzidos/pago através do piso de atenção Básica no 

período de 2004 a 2009 no Hospital Universitário Antônio Pedro. 

 

 

 
          Piso de Atenção Básica (PAB) 
ANO PRODUZIDO APROVADO/PAGO 

2004 R$ 55.409,90 R$ 0,00 
2005 R$ 7.447,70 R$ 0,00 
2006 R$ 8.191,75 R$ 0,00 
2007 R$ 5.521,70 R$ 0,00 
2008 R$ 0,00 R$ 0,00 
2009 R$ 0,00 R$ 0,00 

                              Fonte: REHUFF 

 

 

Esse foi um dos fatores, que contribuiu para que, no fim de janeiro de 2008, a 

Emergência do Hospital mudasse sua forma de funcionamento - Emergência referenciada - ,  

significando que a Emergência do HUAP estará disponível para a rede pública para casos de 

urgência e emergência de alta complexidade e para alguns casos de cirurgias de média 

complexidade, sendo a transferência por intermédio da Central de Regulação da Região 

Metropolitana II. 

Em novembro de 2008, foi assinado um novo contrato que possui características bem 

peculiares aos demais. Agora se faz a distinção entre os procedimentos de Alta Complexidade 

(AC), que são pagos mediante sistema pós-fixado, ou seja, de acordo com a produção mensal 

aprovada pela Secretaria Municipal de Saúde, independente do que estava estabelecido; e os 

procedimentos de Média Complexidade (MC), que são pagos pelo sistema pré-fixado, ou 

seja, só paga o teto que está estabelecido.  

  Outra inovação foi quanto à introdução da Tabela de Valorização de Desempenho 

conforme a Tabela 2, que estabelece o percentual do valor variável, que se denomina 
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Incentivo ao Contrato de Gestão, de acordo com a faixa de pontuação. No POA de 2008 este 

valor era de R$ 2.921.942,60 ao ano. 

 
Tabela 2: Tabela de Valorização de desempenho 
 

Faixas de Pontuação Percentual do valor variável 

Abaixo de 3.000 Não recebe 

De 3.000 a 3.999 25 % 

De 4.000 a 5.999 50 % 

De 6.000 a 7.000 75 % 

Acima de 7.000 100 % 

Fonte: Plano Operativo Anual (2008) 

  

 Foram inseridas distintas metas físicas como: atenção à saúde, aprimoramento da 

gestão, aperfeiçoamento dos profissionais, atenção hospitalar, atenção de urgência e 

emergência, participação em políticas prioritárias do SUS, formação e educação, pesquisa e 

avaliação tecnológica em saúde, internação hospitalar, atenção ambulatorial e indicadores 

hospitalares, sendo estes três últimos presentes em todos os planos operativos. 

         

 Maeda (2006) explica que o setor de faturamento é o responsável pela emissão das 

contas hospitalares que devem ser pagas pela Fundação Municipal de Saúde, por intermédio 

de guias de faturamento: Autorização de Internação Hospitalar (AIH), Autorização de 

Procedimentos de Alta Complexidade (APAC), Ficha de Atendimento Ambulatorial (FAA) e 

exames subsidiários Serviço de Apoio e Diagnóstico e Terapêutico (SADT).  

 No Hospital a área de faturamento desenvolve importante papel ao centralizar as 

informações sobre as guias de Autorização de Internação Hospitalar do SUS (AIH-SUS), 

Ficha de Atendimento Ambulatorial (FAA) que geram dados para o Sistema de Informação 

Ambulatorial do SUS (SIA – SUS), procedimentos de alto custo correspondente à 

Autorização de Procedimentos de Alto Custo (APAC) e exames subsidiários Serviço de  

Apoio e Diagnóstico e Terapêutico (SADT). Por fim, prepara o mapeamento e a consolidação 

das planilhas de produção para convertê-los em receitas, sob os valores da Tabela SUS. 

 Conforme o fluxo de internação, o paciente recebe os cuidados médico hospitalares e, 

após o tratamento, alta ou permanência, os dados e atos são registrados na AIH, pela Seção de 

Faturamento que encaminha os meios magnéticos (instrumentos de preenchimento e 

apresentação das AIH para efeito de cobrança e pagamento) para a Fundação Municipal de 
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Saúde de Niterói, que realizará a avaliação e encaminhará ao DATASUS para processamento. 

  Após o processamento das AIH o DATASUS emitirá as fitas de crédito bancário e os 

relatórios do sistema, referente à cobrança das despesas ocorridas. 

 O HUAP por ser uma Instituição Federal recebe os recursos oriundos da pactuação 

com a Fundação Municipal de Saúde através de transferência fundo a fundo, ou seja, o 

Ministério da Saúde encaminha o recurso diretamente para o hospital sem passar pela 

Fundação, todas essas transferências ficam registradas na conta do Município como 

desconto.3 Porém, a FMS é interveniente e determina (ou deveria) através da Comissão de 

acompanhamento do POA informar se o mesmo foi cumprido e quanto de recurso deve ser 

liberado. A forma como é feito este acompanhamento e se a transferência de recursos é feita 

através de uma avaliação do cumprimento de metas era um dos objetivos desta pesquisa que 

obteve certos empecilhos expostos mais a frente. 

 O Plano Operativo Anual de 2008 apresenta uma programação orçamentária anual que 

está dividida da seguinte forma: 

 

Pré-fixado: Média complexidade - R$ 11.520.459,23 

Incentivo do Contrato de Gestão – R$ 2.921.942,60 

FIDEPS – R$ 3.600.000,00 

Interministerial: Parcela MS – R$ 1.629.350,00 

Recurso Complementar MS (10% acima produção) – R$ 1.957.730,74 

Pós-fixado: Alta complexidade – R$ 3.665.075,76 

Total: R$ 25.294.558,33 

 

 O site da Fundação Nacional de saúde disponibiliza consulta do total de repasses por 

Bloco por Entidades. O HUAP recebe recursos através do Bloco “Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial e Hospitalar” conforme pactuação.  

 O Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação (FAEC) foi criado no âmbito do 

SUS através da Portaria GM/MS nº 531 de 1999 e em 2001 a Portaria 627 de 27/04/2001 

aprova os Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta 

Complexidade do SIH/SUS que seriam integrantes dos Sistemas de Alta Complexidade 

Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde. A produção referente a estes  

procedimentos será financiada com recursos do FAEC, devendo obedecer ao fluxo de 

                                                 
3  Informação recebida através de uma visita informal a Assessoria de Planejamento da Fundação Municipal de 
Niterói. 
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apresentação definido no cronograma de transmissão dos arquivos e relatórios dos Sistemas 

de Informações Ambulatoriais e Hospitalares. 

 Na tabela 3 consta as ações/serviços e estratégias que foram realizadas no período de 

2008 a 2012 e o total de recursos recebidos por ação relativa a produção em alta 

complexidade, ou seja, aquela que o hospital recebe de acordo com a produção do Hospital 

em um sistema pós fixado. 

 

 

Tabela 3: Total de Transferências fundo a fundo recebidas pelo Hospital Universitário 

Antônio Pedro por ação/serviço/estratégia no período de 2008 a 2010. 

 

AÇÃO/SERVIÇO/ ESTRATÉGIA  TOTAL   

FAEC - TRATAMENTO EM ONCOLOGIA  R$ 4.485.441,50  

FAEC - NEFROLOGIA  R$ 2.362.812,09  

FAEC - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS  R$ 1.492.232,33  

FAEC SIA- NEFROLOGIA  R$ 1.483.508,02  

FAEC AIH - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS  R$ 1.366.311,71  

FAEC SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA  R$ 273.867,41  

FAEC - POLÍTICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS  R$ 206.248,95  

FAEC SIA - LEUCEMIA MIELÓIDE  R$ 82.845,00  

FAEC SIA - TRATAMENTO EM ONCOLOGIA  R$  122.222,50  

FAEC SIA - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS  R$      95.310,00  

FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO  R$      66.375,00  

  
FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO  R$      54.855,00  

FAEC SIA - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS  R$      32.940,00  

FAEC - TRATAMENTO DE QUEIMADOS  R$      28.720,92  

FAEC SIA - POLÍTICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS  R$      11.060,00  

FAEC - DIAGNÓSTICO EM OTORRINOLARINGOLOGIA/FONOAUDIOLOGIA  R$        8.387,75  

FAEC - COLETA/EXAME ANÁTOMO-PATOLÓGICO COLO UTERINO  R$        7.574,15  

FAEC AIH - POLÍTICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS  R$        5.215,53  

FAEC AIH - TRANSPLANTES  R$        2.845,84  
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FAEC SIA - PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO  R$        2.467,37  

FAEC AIH - ANGIOPLASTIA ENDOVASCULAR  R$        2.292,62  

FAEC - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO  R$        2.154,60  

FAEC - CIRURGIA DO APARELHO CIRCULATÓRIO  R$        1.807,88  
TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA         (RCE-RCEG)  R$        1.338,33  
FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL  R$        1.219,63  

FAEC SIA - TUBERCULOSE  R$          462,00  
 Fonte: Consulta disponibilizada através do site do Fundo Nacional de Saúde. 

 

 No levantamento das Transferências de Recursos da Secretaria Municipal de Niterói 

para o HUAP de 2008 a 2012 além do demonstrado acima que se referem ao sistema pós 

fixado, existe uma ação denominada como “Teto municipal da média e alta complexidade 

ambulatorial e hospitalar” que ao longo dos anos apresentou a seguinte evolução apresentada 

na Figura 1. 

 

Figura 1: Total de Transferências fundo a fundo recebidas pelo Hospital Universitário 

Antônio Pedro por teto municipal no período de 2008 a 2010. 
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                Fonte: Consulta disponibilizada através do site do Fundo Nacional de Saúde. 

 

 Em média 25% do total de recursos que a Fundação Municipal de Saúde recebeu no 

bloco de média e alta complexidade, no período de 2008 a 2012, foram descontados na fonte 

para o hospital mediante a produção pré-fixada e pós-fixada. 
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6.5 Relatórios de Gestão da UFF – Panorama e perspectivas apresentadas do Hospital  

 

 O Relatório de Gestão é o relatório que complementa o Processo Anual de Prestação 

de Contas da Universidade e por força de lei deve ser encaminhado ao Tribunal de Contas da 

União anualmente4.  

 

6.5.1 - 2008: Ano em que ocorre a implantação da nova política da Emergência  

 

 No Relatório de Gestão (2008) apresentado pela UFF é exposto que o HUAP 

apresentou dificuldades orçamentárias decorrentes de problemas de seu financiamento. Um 

dos motivos apresentados é no que tange a contratualização junto ao SUS através da 

Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, já que o último contrato assinado era datado de 

dezembro de 2004 tendo um pequeno reajuste em setembro de 2007. Somente em novembro 

de 2008, após longa negociação com o gestor local do SUS à época, o HUAP conseguiu em 

um novo contrato um reajuste orçamentário para R$ 25.294.558,33 anuais, valor tido como 

insuficiente para o Custeio do hospital. Tal negociação foi possível pelo fato do HUAP 

cumprir a maior as metas estabelecidas no Plano Operativo Anual, mesmo com as 

dificuldades já citadas. 

 Outro fator apresentado para o problema de financiamento é quanto às despesas de 

recursos humanos de funcionários terceirizados e os contratados temporários mediante 

Processo Seletivo Simplificado. Em 2008 os valores chegaram a R$ 10.245,623, 67 o que 

corresponde aproximadamente a 34% do gasto total da unidade e parte desses recursos é 

proveniente do SUS.  

 O Relatório ressalta a necessidade de uma política proposta pelo Poder Executivo de  

substituir a força de trabalho terceirizada por profissionais pertencentes ao quadro de 

servidores públicos efetivos contemple o HUAP com o número necessário de vagas para 

reduzir despesas.  Já que as despesas com os servidores públicos efetivos são de 

responsabilidade do Ministério da Educação.  

 Quanto à Gestão Hospitalar o relatório apresenta como ação entre outras a implantação 

de nova política de atendimento no Serviço de Emergência, que continua aberto, porém 

referenciado. E que tal política está nos termos em que dispõe a própria contratualização entre 

o hospital e a FMS de Niterói.  

                                                 
4 Informação retirada do site da UFF, no qual constam os Relatórios de Gestão. Disponível em: 
https://sites.google.com/site/pgiproplanuff/relatorios-de-gestao 
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  No ano de 2008 foram disponibilizados 275 leitos e o HUAP manteve seu papel de 

referência na atenção de alta complexidade em transplantes renal e de córnea, cirurgia 

vascular, hemodinâmica, radiologia intervencionista, ortopedia e maternidade para gestação 

de alto risco (Relatório de Gestão UFF, 2008). 

 

6.5.2 – 2009: Investimentos e revitalização do Hospital  

 
No Relatório de Gestão (2009) um dos objetivos estratégicos estabelecidos para o 

Hospital foi o de reforçar seu papel como unidade de atenção especializada de média e de alta 

complexidade aí incluído o atendimento de urgência e emergência dentro da rede do Sistema 

Único de Saúde para a Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro. 

No ano de 2009 foram disponibilizados 230 leitos em nota o Relatório informa que 

alguns leitos tiveram de ser desativados por conta das obras ocorridas ao longo do ano, sendo 

informados apenas os leitos operacionais.  

 Explica que nesse ano, no que tange a área de investimentos, os recursos foram 

voltados principalmente para a revitalização e adequação das condições prediais do hospital. 

Já que o mesmo foi construído na década de 1950, e que careceu por longo tempo de 

manutenção adequada de suas instalações. Os locais que entraram em reforma neste ano 

foram o Serviço de Emergência e adaptação do Centro Cirúrgico, da ORL e Oftalmologia. 

Um dos fatos relevantes destacados quanto à assistência disponibilizada foi a retomada 

das cirurgias cardíacas e do transplante renal. 

 
 
 
6.5.3 – Anos de 2010, 2011 e 2012   
 
  

Em 2011, o Relatório apresenta o destaque no hospital quanto a outro procedimento de 

alta complexidade que não foi objeto deste estudo que é os transplantes renais que foram 

realizados 279 procedimentos superando o número de 72 transplantes contratualizados com o 

Gestor Municipal. 

Houve Reforma e adequação da Unidade Coronariana, passando de 7 para 10 leitos, 

todos com box/cortina, assim como a obra de adequação da sala da Ressonância Magnética e 

outras reformas estruturais. O hospital neste período adquiriu diversos equipamentos, 

modernizando seu parque tecnológico.  
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No ano de 2012, um dos objetivos estratégicos traçados foi a revisão dos processos de 

atendimento de forma a integrar as “portas de entrada” aos serviços e às especialidades 

médicas. Segundo informações do Relatório em análise estão integradas as portas de entrada, 

que são o Ambulatório e a Emergência, com todos os serviços e especialidades oferecidas 

pelo hospital. Da mesma forma, outro objetivo foi integrar o ambulatório e a emergência, 

porta de entrada do hospital, com a internação através do Núcleo Interno de Regulação.  

  O Relatório (2012) detalha alguns planos de ação como: 

 

“Estabelecer uma ação política junto às prefeituras dos municípios atendidos 
pelo HUAP, visando ao atendimento assistencial e emergencial, conforme 
preconizado pelo SUS; Adequar o perfil assistencial do HUAP àquele 
previsto para os hospitais universitários dentro das normativas do SUS, 
voltado para a realidade epidemiológica regional.” 

  
 
Uma das ações apresentadas como fruto desses planos de ações é que em situações de 

emergência, o Hospital Universitário Antônio Pedro e a Secretaria Municipal de Saúde atuam 

em conjunto, como no acordo firmado entre ambos para tornar disponíveis anestesistas a fim 

de atender à demanda reprimida de cirurgias de câncer de mama, reduzindo, assim, a fila de 

espera. Assim como, nas políticas prioritárias do SUS, como, por exemplo, o esforço conjunto 

para redução da fila de cirurgias oncológicas e cirurgias de mama. Até setembro de 2012, o 

Serviço de Mastologia do HUAP realizou 114 cirurgias e 1.652 consultas em pacientes em 

fase de diagnóstico, pré-operatório e pós-tratamento. 

Ao apontar sobre a regulação realizada, considera-se a rede SUS como um todo, de 

forma hierarquizada e regionalizada, com objetivo de possibilitar a oferta de alternativas mais 

adequadas às necessidades de atenção à saúde do usuário, entretanto há deficiências no 

Complexo Regulador da Região (CREG). 

O Plano Operativo Anual foi renovado em setembro de 2012 para vigorar até 2013.  

 Um dos resultados Alcançados apresentados foi a pactuação da regulação pelo 

Complexo Regulador da Metropolitana II, por meio de Sistema de Gerenciamento 

Informatizado, até o momento não implementado.  

 
 

6.6 Serviço de Emergência/HUAP 

 

 Souza Júnior (2007) através de uma pesquisa operacional simulou o fluxo de pacientes 

nos setores de emergência do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). O autor 
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verificou que as causas dos problemas na emergência do HUAP naquele momento eram as 

mesmas da maioria das emergências dos hospitais públicos no Brasil que são recursos 

humanos e materiais insuficientes para atender à demanda, instalações obsoletas, fluxo 

desordenado de pessoas e material, falta de priorização de atendimento, onde pacientes de alta 

complexidade concorre por atendimento com pacientes de média e baixa complexidade, 

grande demanda por atendimento ambulatorial que poderia ser feito em um posto de saúde, 

sobrecarga de trabalho dos profissionais de saúde e longo tempo de espera por atendimento. 

 O Serviço de Emergência estava aberto para a população através da livre demanda e o 

autor relata que: 

 

“Esses fatos têm gerado filas e fluxo confuso na unidade de 
emergência, onde pacientes de alta complexidade concorrem por 
atendimento com pacientes de média e baixa complexidade” (p. 14, 
2007)    

 

 

 Analisando os dados do HUAP, o autor verificou que a maioria dos atendimentos era 

de pacientes de baixa complexidade. O autor expõe que seu trabalho é uma extensão do 

estudo realizado por Magalhães (2006) o qual investigou a possibilidade de introduzir um 

sistema de classificação de risco em 3 níveis no HUAP. Naquele momento, o sistema de 

admissão de pacientes ocorria da seguinte forma: os pacientes que chegavam por conta 

própria eram recebidos primeiramente pelo guarda, que informava a disponibilidade de 

médico encaminhando-o para outra unidade ou para a recepção, onde o paciente aguardava 

em uma fila. A principal crítica feita ao sistema antigo de admissão foi a forma como o 

processo de admissão de pacientes se iniciava, ou seja, o enfermo antes de receber o 

atendimento médico tinha que passar primeiro pelo guarda (profissional responsável pela 

segurança do patrimônio físico) e pelo recepcionista, ambos sem conhecimento técnico para 

avaliar o estado clínico de um paciente. 

 Outro aspecto negativo observado por Magalhães (2006) apud Souza Júnior (2007) foi 

o fluxo confuso e com filas desnecessárias, onde se constatou que o paciente passava pela 

recepção duas vezes: a primeira vez onde era feita uma triagem inicial e a segunda para 

preencher a ficha, com isso o paciente passava por cinco filas até receber o atendimento do 

médico. Além disso, no antigo sistema não existia uma classificação de risco de pacientes, 

onde o paciente possa ser identificado como atendimento de baixa, média e alta 

complexidade.  
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 No novo modelo de admissão com classificação de risco proposto por Magalhães 

(2006), o paciente ao entrar no hospital deveria ser encaminhado diretamente para a seção de 

triagem, onde o enfermeiro faria a classificação de risco em três níveis: paciente de baixa 

complexidade, média complexidade e alta complexidade. Após a classificação de risco os 

pacientes são encaminhados para o atendimento médico, todavia, a fila de atendimento não é 

mais o critério  FIFO5, mais sim o critério de maior emergência, ou seja, o paciente de alta 

complexidade tem prioridade sobre o de média complexidade e o de média complexidade tem 

prioridade sobre o de baixa complexidade.  Este modelo proposto por Magalhães foi aceito 

pela diretoria do HUAP e vigorou até o início de 2008. 

 Através da dissertação de Souza Júnior (2007), podemos observar a estrutura do 

Serviço de Emergência do HUAP antes dele se tornar um serviço referenciado, o mesmo era 

organizado em várias seções que englobavam vários processos e diferentes recursos. A área 

de entrada englobava os processos de atendimento do guarda, recepção, triagens de 

enfermagens e médica e o atendimento da seção de Trauma. A área interna englobava os 

processos de sala de repouso, Centro de Tratamento Intensivo (CTI), Centro Cirúrgico, 

Necrotério, Sala de Sutura, Box, Hipodermia, Clínicas Especializadas e áreas para exames 

laboratoriais e radiológicos.  Em 2007, havia segundo o autor 145 médicos distribuídos em 14 

plantões, ou seja, 10 médicos por dia, em diversas especialidades como 

Otorrinolaringologista, Oftalmologista, Neurologista, Ortopedistas, Cirurgião geral, Cirurgião 

pediátrico, Cirurgião bucomaxilofacial, Cirurgião vascular, Pediatras e Clínico médico e em 

média 15 profissionais da área de enfermagem nas categorias de enfermeiros e técnicos de 

Enfermagem na emergência. Havia, naquele momento, 58 leitos distribuídos conforme a 

Tabela 4: 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4: Quantidade de leitos no Serviço de Emergência por setor em 2007 
 

Setor Leitos

Trauma 12 
Repouso 6 

                                                 
5 FIFO: Significa First in, First out; traduzindo: o primeiro a entrar é o primeiro a sair. 
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Hipodermia 8 
Box 24 
Clínicas esp. 8 
Total 58 

                                                Fonte: SOUZA JUNIOR, 2007 

 

O redirecionamento das ações de atenção básica para a rede municipal de saúde e o 

ajuste do HUAP em ações de média e alta complexidade foi um dos fatores, que contribuiu 

para que, no fim de janeiro de 2008, a Emergência do Hospital mudasse sua forma de 

funcionamento. Ou seja, deixou de ser porta de entrada aberta e tornou-se uma Emergência 

referenciada, significando que a Emergência do HUAP estará disponível para a rede pública 

para casos de urgência e emergência de alta complexidade e para alguns casos de cirurgias de 

média complexidade, sendo a transferência por intermédio da Central de Regulação da Região 

Metropolitana II  que é composta por sete municípios: Niterói, São Gonçalo, Tanguá, Maricá, 

Itaboraí, Rio Bonito e Silva Jardim (CARTA AOS USUÁRIOS DO HUAP, 2008). 

 Lima e Rivera (2010) explicam o funcionamento da rede de coordenação de ações de 

saúde e apresentam uma das dificuldades:  

 

Cada município tem um Coordenador Municipal de Atenção às Urgências e há uma 

Coordenação Regional. Este conjunto de atores constitui um colegiado, responsável 

pela coordenação do serviço. A regulação da assistência é feita pela Central de 

Regulação de Urgências. [...] Em geral predomina a dificuldade de interação com os 

hospitais de grande porte vinculados às esferas federal e estadual e aos hospitais 

privados, onde tanto a Central de Regulação de Urgências quanto os coordenadores 

municipais têm dificuldades para intervir (2010, p.328) 

 

 

Em Carta aos usuários do HUAP (2008), a direção explica como será este novo modo 

de operar: 

 

Não haverá atendimento ao paciente que vem diretamente da rua ou de casa. [...] 
Depois do atendimento inicial nestas Emergências [outras que sejam abertas], se for 
avaliada a existência de uma situação que necessite a transferência para o HUAP, o 
Hospital onde o paciente se encontra deve entrar em contato com a Central de 
Regulação da Região Metropolitana II que providenciará a transferência. Já foram 
definidos, junto com o SUS, quais casos são estes. Alguns destes casos, 
considerados mais complexos e graves, serão sempre aceitos, outros vão depender 
da capacidade de tratá-los naquele momento. 
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 Tal postura foi ratificada pelo então coordenador da Emergência do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, Modestino Salles, quando realizada a entrevista na REVISTA 

AMF : 

 

“Todos sabem que a emergência do Antônio Pedro vinha sendo ocupada com 
atendimentos  que, na verdade, não lhe cabia, o que acarretava em sua sobrecarga 
histórica. A partir de agora, estamos atendendo apenas o paciente referenciado, ou 
seja, aquele que já teve o primeiro socorro e, por conseguinte, já passou por uma 
triagem na qual foi constatado que seu perfil de atendimento condiz com o 
atendimento disponível no Huap. Esta não é uma postura temporária, mas uma 
decisão de cunho administrativo”. 
 
 

 
  Este novo modo de atendimento da Emergência do Hospital tem sobrecarregado outras  

unidades de saúde, gerando indignação por parte de toda a sociedade, que reivindica a 

abertura do setor.  

 

MONTEIRO (2008) apud JORNAL SINTUFF: 

 
Segundo a administração, no entanto, a Emergência do Huap só recebe pacientes 
oriundos de outros hospitais ou trazidos pela SAMU, mas o que de fato acontece, 
informam os funcionários do serviço de acolhimento/triagem da Emergência, é que 
não existe nenhum protocolo de referência; então, quando chega um caso grave, seja 
o doente ‘referenciado’ (encaminhado por escrito por outra unidade) ou de ‘demanda 
espontânea’ (que procura por socorro imediato diretamente no hospital), a chefia da 
unidade é consultada e, aceita ou não. Outras vezes quem decide é o médico chefe 
do plantão, inexistindo protocolo ou qualquer regra de referência sobre qual paciente 
deve ser ou não atendido (2008, p. 91). 

  
 

 O diretor-geral do Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), Tarcísio Rivello, 

expôs através do site oficial do hospital que o sistema de emergência do Huap está em 

consonância com os conceitos de hierarquização e referência e contrarreferência estabelecidos 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Seguindo esse modelo, o diagnóstico inicial e os 

primeiros procedimentos de emergência são realizados nos serviços de saúde da região em 

que reside o paciente.  

 Quando o quadro clínico do paciente é considerado de alta ou média complexidade, o 

médico da unidade de atendimento faz o encaminhamento por meio do Núcleo Interno de 

Regulação do Huap, que entra em contato com a Emergência do hospital, a fim de avaliar se o 

caso se enquadra no perfil da instituição. 
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 Para Rivello, uma Emergência com demanda espontânea, além de não ser 

responsabilidade do Huap, incorre em uma série de distorções. “Somos um hospital 

universitário, de ensino. Temos de ter uma qualidade de atendimento para que possamos 

ensinar aos residentes e estudantes dos cursos de Medicina, Enfermagem e Farmácia, por 

exemplo, como é feito o atendimento”, enfatiza. 

 De acordo com o diretor, “o ambulatório é a principal porta de entrada dos pacientes 

que chegam ao Huap, encaminhados pelas redes municipais da região Metropolitana II do 

SUS/RJ. É no setor ambulatorial que é feito um atendimento de forma especializada e/ou 

multiespecializada, utilizando-se o profissional técnico ou docente, o residente e o aluno, 

apanágio para o atendimento acadêmico de um hospital universitário”. De acordo com o 

diretor médico do Huap, Haberlandh Sodré, cabe às unidades de saúde dos municípios e do 

estado o atendimento às demandas de menor complexidade. “O Antônio Pedro hoje tem um 

papel a cumprir dentro da rede de assistência do SUS, que é atendimento de alta 

complexidade. E para atendimento de alta complexidade a emergência tem que ser uma 

emergência referenciada e a grande porta de entrada é o ambulatório”, explicou. 

 A direção do Huap tem como proposta para organizar o sistema de emergência de 

Niterói a construção de uma emergência regional de demanda espontânea aberta 24 horas6, a 

Figura 2 demonstra como seria a atuação do HUAP neste projeto.     

Figura 2: Projeto de Emergência regional proposto pela direção do HUAP 

 

 O projeto se baseia no modelo de consórcio, de acordo com a Lei nº 11.107, de 6 de 

abril de 2005, e envolve a participação do município, do estado e da esfera federal.  

                                                 
6 Disponível em: A verdade sobre a emergência do HUAP 
http://www.noticias.uff.br/noticias/2014/02/huap-emergencia.php.Acesso em: 24/02/2014. 
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 A UFF seria o parceiro político institucional responsável pela parte acadêmica, por 

meio de um convênio de cooperação técnica, envolvendo internos, alunos de graduação de 

Medicina e de outras áreas de saúde, e da residência médica e multiprofissional.  

 A identificação, na Fundação Municipal de Saúde, das instâncias e mecanismos de 

regulação, monitoramento e avaliação do Contrato de metas era um dos objetivos propostos 

que não foi alcançado, pois não houve autorização para realização das entrevistas até o 

presente momento.  

 Sabe-se que o Plano Operativo Anual para o exercício de 2014/2015 está em discussão 

e até o momento não se chegou a um consenso. 

 Conforme matéria publicada no Jornal O Fluminense em 16 de março de 20147 existe  

um impasse no que tange à Emergência do Hospital, o diretor-geral da unidade, Tarcísio 

Rivello afirmou, em entrevista concedida a O FLUMINENSE: 

“o hospital continua funcionando a pleno vapor. (...) cobra, ainda, ações das esferas 

municipal, estadual e federal, justificando que foi apresentada uma proposta para que o 

município tenha uma emergência espontânea, que necessita de atenção da atual 

administração.” 

 Em entrevista relatada no jornal O FLUMINENSE ficou claro o posicionamento tanto 

da Prefeitura de Niterói, juntamente com a Secretaria de Saúde e a Fundação Municipal de 

Saúde, de que o serviço de emergência do Huap foi fechado há mais de quatro anos, de 

maneira unilateral, sem qualquer negociação com o gestor local de saúde (O FLUMINENSE, 

2014), porém tal informação conflita com o informe que consta no Plano Operativo Anual de 

2008 usado como referência nesta pesquisa que possui como uma das metas no que tange a 

atenção de Urgência e Emergência: “Manter serviço de Urgência e Emergência referenciado e 

regulado para atendimento de pacientes internos e externos, funcionando nas 24 horas por dia, 

integrado à regulação em emergência da região Metropolitana II.  

 Em relação à regulação de pacientes, a Fundação Municipal de Saúde esclareceu que: 

“ao realizar a comunicação com o núcleo de regulação interna do Huap, normalmente as 

vagas são negadas ou não há resposta, além disso informou que o hospital não aderiu ao 

Sistema de Regulação Informatizada do município, o que dificulta o encaminhamento de 

pacientes” (O FLUMINENSE, 2014).  

                                                 
7 Matéria disponível em: http://www.ofluminense.com.br/editorias/cidades/impasse-na-emergencia-do-hospital-
antonio-pedro. Acesso em: 17/03/2014. 
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6.7 Núcleo Interno de Regulação 

 

          Diante da necessidade de reorganizar os fluxos de pacientes, leitos e procedimentos no âmbito 

do HUAP, em 17 de junho de 2008, através da Ordem de Serviço GAB/HU n.º003, foi inserido na 

estrutura do Hospital Universitário Antônio Pedro, com vinculação direta e subordinado a 

Coordenação de Atendimento Interno e Externo o Núcleo Interno de Regulação do HUAP 

(NIR/HUAP), que englobou as atividades do Serviço de Internação e Alta e Central de 

APAC. Sendo atribuídas ao NIR as seguintes atividades: 

 

- Estabelecer contatos internos com as Unidades Funcionais/Unidades de Produção/Serviços 

do HUAP de modo a otimizar o acesso dos pacientes aos serviços prestados pelo Hospital; 

 

- Recepcionar os pacientes referenciados ao HUAP para realização de exames e internações, 

de acordo com conceitos de acolhimento e classificação de risco e baseado em perfil, critérios 

e fluxos definidos; 

 

- Estabelecer contra-referência dos pacientes que não se encaixem na missão, no perfil e nos 

critérios definidos pelo HUAP, às Redes Municipais de acordo com pactuação e fluxos 

definidos e, baseado em conceitos de acolhimento e classificação de risco; 

 

- Viabilizar as decisões tomadas e os fluxos definidos em parceria com a CREG 

Metropolitana II e com os demais setores de regulação dos Municípios dessa regional e com 

outros Municípios de outras regionais cujos munícipes estejam em tratamento no HUAP ou 

que tenham interesse em pactuações futuras;  

                                                                      (Ordem de Serviço GAB/HU n.º003, 2008) 
 

 Em 18 de fevereiro de 2011 através da Instrução de Serviço n.° 1 ficou estabelecido 

que todas as Internações, em qualquer Unidade do HUAP, deverão ser realizadas através do 

Núcleo Interno de Regulação (NIR), que procederá às notificações devidas.  

A posição da Prefeitura com relação ao Hospital Universitário Antônio Pedro fica 

nítida através da conclusão da reportagem no jornal o FLUMINENSE (2014): 
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“Infelizmente é triste ver um dos maiores patrimônios assistenciais e acadêmicos deste 

país, o Huap, ter perdido, nos últimos quatro anos, sua importância e papel de vanguarda na 

saúde pública de Niterói e de toda Região Metropolitana”. 

 
 O HUAP é uma instituição de ensino e o Serviço de Emergência é um dos serviços 

imprescindíveis para formação e desenvolvimentos de recursos humanos em gestão e 

assistência médico hospitalar à saúde geral além de sua importância para atendimento da 

Região Metropolitana II. Portanto, faz-se necessário verificar como vem ocorrendo o 

atendimento de emergência referenciada e qual o impacto desta nova forma de atuar nos 

procedimentos de média e alta complexidade. Tem-se por procedimentos de média e alta 

complexidade, ações e serviços que visam a atender aos principais problemas e agravos de 

saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a 

disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o 

apoio diagnóstico e tratamento. Como exemplos das principais áreas que compõem a alta 

complexidade do SUS, organizadas em redes, temos: assistência ao paciente oncológico, 

cirurgia cardiovascular, procedimentos de neurocirurgia, assistência aos pacientes portadores 

de queimaduras, distrofia muscular progressiva, dentre outros (CASTRO, 2012). 

 

  

7. RESULTADOS   
 
 
 Este capítulo está subdividido em 7 segmentos. A primeira parte refere-se à produção 

assistencial no que tange as internações hospitalares por caráter de atendimento de Urgência e 

eletivo no HUAP e em Niterói, relativos aos anos de 2008 a 2012, extraídos dos sistemas de 

informações hospitalares (SIH) do MS. Não foi possível verificar os anos anteriores, pois a 

tabulação de dados neste período não possui os dados por caráter de atendimento. 

 No segundo, terceiro e quarto segmento foi realizado o levantamento do total de 

procedimentos nas três áreas selecionadas que são Ortopedia, Neurocirurgia e Cardiologia no 

período de 203 a 2012. Conforme dito, anteriormente a divisão da produção do hospital em 

média e alta complexidade só foi possível no período de 2008 a 2012. Da mesma forma, foi 

avaliada a produção frente o quantitativo pactuado. 

No quinto segmento de modo a analisar a regionalização e regulação da oferta e 

demanda de leitos no HUAP, por intermédio da Central de Regulação da Região 



 59

metropolitana II foi  levantado a partir dos dados fornecidos pelo Núcleo Interno de 

Regulação as vagas cedidas e recusadas pelo NIR a Central de Regulação da região 

Metropolitana II. 

 No sexto segmento de modo a caracterizar a evolução da produção do Serviço de 

Emergência no período considerado foi verificado os registro no sistema informatizado do 

HUAP e da mesma forma o percentual de registros por município. 

 Em seguida, a partir da percepção dos coordenadores de áreas relacionadas com o 

objeto de estudo foi identificado alguns pontos relacionados aos processos de trabalho 

desenvolvidos nos respectivos serviços.  

  

7.1 Internações hospitalar por caráter de atendimento no município de Niterói e no 
HUAP. 

 
 O Hospital Universitário Antônio Pedro que até o ano de 2008 tinha um Serviço de 

Emergência aberto à população para demanda espontânea, passa a funcionar de forma 

referenciada.  

             Na figura 3, verificamos o total de internações hospitalares do SUS com caráter de 

atendimento de urgência, no município de Niterói, prestado por unidades de natureza federal, 

estadual, municipal, contratados e filantrópicos.  

 

Figura 3: Total de Internações hospitalares com caráter de atendimento de urgência em 

Niterói, no período de 2008 a 2012. 
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                 Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 
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 Observa-se um declínio dos atendimentos de urgência prestados pelo HUAP, única 

Instituição Federal no município de Niterói, em aproximadamente 54 % se comparado o ano 

de 2008 e 2012. Observa-se também que a esfera municipal embora seja responsável por 

aproximadamente 54 % de toda internação hospitalar com caráter de urgência no município 

ao longo do período analisado tem apresentado um declínio, enquanto a esfera estadual tem 

aumentado sua participação e no ano de 2012 ultrapassou o total de internação da esfera 

municipal.  

 Na figura 4, verificamos o total de internações hospitalares do SUS com caráter de 

atendimento eletivo por esfera no município de Niterói. 

 

Figura 4: Total de Internações hospitalares com caráter de atendimento eletivo em 

Niterói, no período de 2008 a 2012 
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Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

 

 O que podemos observar na Figura 4 é o papel relevante do HUAP nas internações 

eletivas no município que representa aproximadamente 38 % de todas as internações eletivas 

realizadas em Niterói. Sendo seguidos pela esfera municipal com 20 %, estadual com 17 %, 

filantrópico 14 % e contratado 11%. 

 Através da Tabela 5, podemos verificar os dados relativos ao HUAP no que tange as 

internações realizadas de caráter de atendimento eletivo e de urgência no período de 2008 a 

2012. 
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Tabela 5: Total de Internações hospitalares por caráter de atendimento eletivo e de 

urgência no HUAP, período de 2008 a 2012 

 
 

Ano/mês 
processamento Eletivo Urgência Total 

2008 2458 4470 6928 
2009 2991 3056 6047 
2010 2792 2575 5367 
2011 3475 2382 5857 
2012 2965 2288 5253 

                                  Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares  

                                do SUS (SIH/SUS) 

 

 Através da Tabela 5, verificamos no HUAP uma redução de aproximadamente  

49 % do número de internações com caráter de urgência no ano de 2012 em comparação ao 

ano de 2008. Quanto às internações de caráter eletivo, houve um aumento de 29,26 % se 

comparado o ano de 2008 e o ano de 2011, que apresentou o maior número de atendimentos. 

 No que tange aos procedimentos realizados neste período de 2008 a 2012, observamos 

que os procedimentos de caráter de atendimento eletivo, ou seja, que podem ser agendados e 

sem caráter de urgência tiveram um acréscimo em detrimento dos atendimentos de caráter de 

atendimento de urgência que diminuíram (Tabela 5). 

 

7.2 Procedimentos cirúrgicos no aparelho circulatório (Cirurgia Cardíaca) no Hospital 

Universitário Antônio Pedro. 

 

 Conforme dito anteriormente, no ano de 2008, a tabela de procedimentos do SUS foi 

unificada, sendo assim os dados disponíveis no período de 2002 a 2007 possuíam uma forma 

de organização diferente do período de 2008 a 2012.  No primeiro período, os procedimentos 

de Cirurgia Cardíaca estavam organizados por: Cirurgia Cardiovascular Adulto, Cirurgia 

Cardiovascular Pediátrica, Cirurgia Cardiovascular Adulto e Pediátrica, Marcapasso, Cirurgia 

Vascular, Cardiologia Intervencionista, Procedimentos Endovasculares e Eletrofisiologia. A 

partir de 2008, com a tabela unificada as formas de organização: Cirurgia Cardiovascular 

Adulto, Cirurgia Cardiovascular Pediátrica, Cirurgia Cardiovascular Adulto e Pediátrica e 

Marcapasso passaram a compor apenas a Cirurgia Cardiovascular, dessa forma para 

proporcionar a comparação durante todo o período unificamos os dados na Figura 4. 
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 Conforme dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o 

HUAP estava desabilitado para cirurgia Cardíaca e implante de marcapasso definitivo 

(Cirurgia Cardiovascular) a partir de dezembro de 2007. Através do relatório de avaliação 

(ASPLAN, 2008), verificou-se que o HUAP solicitou habilitação como Centro de Referência 

contemplando o Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular, 

Cirurgia Vascular, Procedimentos da Cardiologia Intervencionista, Procedimentos 

Endovasculares Extra cardíacos e Laboratório de Eletrofisiologia no ano de 2005, naquele 

momento, esta habilitação era considerada uma das habilitações mais difíceis para o HUAP 

dentre as que estavam em andamento em janeiro de 2008, devido a uma série de fatores, 

dentre eles, a série histórica inexpressiva de atendimentos em cirurgia cardíaca, o fato do 

Hospital não possuir naquele momento CTI tipo II, como especificado na Portaria, e também 

porque havia outro hospital em Niterói pleiteando a mesma habilitação. Um dos apontamentos 

do relatório e a morosidade processual da Secretaria de Estado da Saúde na organização da 

Rede de Assistência Cardiovascular, que desde 2005 não tinha re-credenciado nenhum 

serviço até o momento, o que só ocorreu em 08 de fevereiro de 2008, quando foi publicada a 

Portaria nº 80, que em seu artigo 2º, define pela manutenção da habilitação do HUAP nos 

serviços de Cardiovascular, Vascular e procedimentos intervencionistas. 

 A Figura 5 apresenta o total de procedimentos realizados no sistema circulatório no 

HUAP de 2004 a 2012, pois no ano de 2002 e 2003 não houve nenhum procedimento 

cadastrado no Sistema de Internação Hospitalar. 

 

Figura 5: Procedimentos realizados no sistema circulatório por forma de organização no 

HUAP, 2004 a 2012. 

0

50

100

150

200

250

300

2004 2006 2008 2010 2012

Ano

Procedimentos realizados no sistema circulatório 
por forma de organização no HUAP, 2004 a 2012

Endovascular

Intervencionista

Vascular

Cardiovascular

 

                 Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
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 Pode-se observar, através da Figura 5, que houve uma grande variação em todas as 

formas de organização dos procedimentos relacionados ao sistema circulatório no período de 

análise. Quanto à cirurgia cardiovascular, o ano de 2009 teve registrado no SIH apenas 4 

procedimentos enquanto em 2005,  maior registro, teve 92 procedimentos. Quanto à cirurgia 

vascular, o ano de 2004 teve registrado no SIH apenas 34 procedimentos, enquanto em 2006, 

maior registro, teve 142 procedimentos. Quanto aos procedimentos relacionados à 

Cardiologia Intervencionista, o ano de 2008 teve registrado no SIH apenas 1 procedimento 

enquanto em 2010,  maior registro, teve 99 procedimentos. Nos períodos anteriores a 2008, 

não houve nenhum registro, certamente pelo fato do HUAP não ser habilitado para estes 

procedimentos o que só ocorreu em fevereiro de 2008, conforme dados do CNES. Da mesma 

forma, os procedimentos endovasculares que só tiveram uma produção mais expressiva em 

2006 com 22 procedimentos registrados no SIH e nos anos de 2008, 2011 e 2012 não houve 

nenhum registro pelo fato do HUAP não ser habilitado para estes procedimentos, e segundo 

informações extraídas do site, há um processo em andamento para habilitação do hospital para 

realização deste procedimento.8 

 Conforme podemos observar na Figura 6, em 2008, ano que o Serviço de Emergência 

tornou-se referenciado, houve o menor registro de procedimentos no aparelho circulatório no 

SIH/SUS, esse registro corresponde a aproximadamente 23 % se comparado ao ano de 2006 

que teve o maior registro no sistema. 

  

Figura 6: Total de procedimentos realizados no sistema circulatório no HUAP, 2004 a 

2012. 
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Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

                                                 
8Informação disponível no site:  www.huap.uff.br/huap/node/926?page=25. 
 Acesso em: 17/11/2013. 
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7.2.1 Procedimentos cirúrgicos de alta complexidade no aparelho circulatório no período 

de 2008 a 2012. 

 

 Conforme dito anteriormente, somente a partir de 2008, os registros no SIH/SUS são 

divididos em média e alta complexidade. Ao analisar os procedimentos cirúrgicos no aparelho 

circulatório caracterizados como de alta complexidade realizados no HUAP, no período de 

2008 a 2012, verificamos um acréscimo de aproximadamente 87 % se comparado o ano de 

2008 com o ano de 2010 que teve o maior registro de procedimentos. (Figura 7)  

 

Figura 7: Total de procedimentos de alta complexidade no aparelho circulatório no 

HUAP, período de 2008 a 2012. 

 

0

50

100

150

2008 2009 2010 2011 2012

Anos

Total de procedimentos de alta complexidade no 
aparelho circulatório no HUAP, 2008 a 2012.

Cirurgia Endovascular

Cardiologia
Intervencionista

Cirurgia Vascular

 

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

  

 O subgrupo dentro dos procedimentos cirúrgicos no aparelho circulatório que mais 

teve acréscimo foi a Cardiologia intervencionista de aproximadamente 98,96 %. Quanto ao 

subgrupo cirurgia endovascular, nos anos de 2008, 2011 e 2012 o Hospital Universitário 

Antônio Pedro não realizou nenhum procedimento que esteja registrado no SIH, 

provavelmente pelo fato de não possuir habilitação junto ao Ministério da Saúde para 
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realização da cirurgia endovascular, e segundo informações extraídas do site, há um processo 

em andamento para habilitação do hospital para realização deste procedimento.9 

  

7.2.2 Procedimentos cirúrgicos de média complexidade no aparelho circulatório no 

HUAP, período de 2008 a 2012. 

 

 Os procedimentos cirúrgicos no aparelho circulatório caracterizado como de média 

complexidade ao contrário dos procedimentos de alta complexidade tiveram uma redução de 

55%. (Figura 8) 

 
Figura 8: Total de procedimentos de média complexidade no aparelho circulatório no 

HUAP, período de 2008 a 2012. 
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                  Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

 

 Nos procedimentos de média complexidade no HUAP o subgrupo que teve maior 

produção foi a cirurgia vascular, embora ao longo dos cinco anos analisados o número de 

procedimentos reduziu aproximadamente 33 % se comparado o ano de 2012 em relação a 

2008. 

 No Plano operativo anual de 2008 utilizado como referência neste trabalho, o grupo 

Cirurgia cardiovascular possuía uma previsão de realização de procedimentos 

                                                 
9Informação disponível no site:  www.huap.uff.br/huap/node/926?page=25. 
 Acesso em: 17/11/2013. 
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intervencionistas de 15 cirurgias/mês para cirurgia vascular e 10 cirurgias/mês para cirurgia 

cardiovascular intervencionista. Conforme podemos observar na Tabela 6, não houve o 

alcance de metas durante o período de 2008 a 2012 relativos aos procedimentos de 

Cardiologia. 

 

Tabela 6: Proporção de procedimentos de alta complexidade realizados no sistema 

circulatório em relação ao quantitativo pactuado no POA do HUAP no período de 2008 

a 2010. 

 

 040602 Cirurgia vascular 040603 Cardiologia intervencionista 

Ano  Produção 
Meta 
Anual % Produção 

Meta 
Anual % 

2008 17 180 9,44% 1 120 0,83% 

2009 24 180 13,33% 59 120 49,17% 

2010 30 180 16,67% 99 120 82,50% 

2011 38 180 21,11% 92 120 76,67% 

2012 26 180 14,44% 96 120 80,00% 
Fonte: DATASUS, POA 2008 

 

 Em média o HUAP alcançou no período de 2008 a 2012, 15 % das metas estabelecidas 

para Cirurgia vascular e 72% das metas para Cardiologia intervencionista (2009-2010). Em 

2008, muitos procedimentos em Cardiologia Intervencionista eram faturados como 

ambulatoriais o que justificaria o dado de apenas 1 internação neste ano.  

 O Relatório de Gestão (2009) destaca a retomada das cirurgias vasculares em 2009 e 

observou-se neste ano o aumento de 29,17% em relação ao ano anterior. 

 

  

7.3 Procedimentos cirúrgicos no aparelho osteomuscular no Hospital Universitário 

Antônio Pedro 

 

 O relatório de avaliação (ASPLAN, 2008) explica que o HUAP estava habilitado 

desde 1996 para alta complexidade em ortopedia nas áreas de coluna vertebral, joelho, mão, 

ombro, quadril, tumor e outros segmentos ósseos. Porém, com a Portaria GM/MS nº221 de 15 

de fevereiro de 2005 que instituiu a Política Nacional de Atenção de Alta Complexidade em 

Traumato-Ortopedia, o hospital teve que se submeter a um processo de re-credenciamento., 

sendo encaminhado expediente à SMS de Niterói em 2005. A Portaria SAS/MS nº95 de 14 de 
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fevereiro de 2005, que definiu e deu atribuições às Unidades e Serviços de Alta 

Complexidade em Traumato-Ortopedia, estabeleceu o número mínimo de seis procedimentos 

cirúrgicos para cada conjunto de áreas credenciado, tendo o HUAP se comprometido a 

oferecer estes serviços quando da habilitação. O relatório supracitado expõe que o HUAP 

realizou 240 cirurgias de alta complexidade em 58 meses, o que dá a média mensal de 4,14 

procedimentos da alta complexidade, aí incluídas todas as áreas. Destas 240 cirurgias 

realizadas, tem-se que 40% foram procedimentos de coluna vertebral realizados no HUAP 

pelo Serviço de Neurocirurgia. 

   

Figura 9: Distribuição topográfica dos procedimentos de alta complexidade em 

ortopedia realizados no HUAP entre janeiro de 2003 e outubro de 2007 (total de 240). 
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                Fonte: Relatório de Avaliação (ASPLAN, 2008) 

 

 Uma das orientações contidas no relatório é quanto à necessidade de ações de 

regulação para que os pacientes com propostas cirúrgicas de média complexidade sejam 

encaminhados para outras instituições, e de programação de maior número de procedimentos 

de alta complexidade junto ao Serviço de Ortopedia do HUAP. 

 A Figura 10 apresenta o total de procedimentos realizados no sistema osteomuscular 

no HUAP no período de 2004 a 2012. Fica nítida a redução de procedimentos ao longo do 

período analisado, no qual a produção de 2012 representa apenas 35 % do total de 

procedimentos realizados em 2006 (784 proc.). 
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Figura 10: Total de procedimentos realizados no sistema osteomuscular no HUAP,  

período de 2004 a 2012. 
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                  Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

  

 A partir de 2008, o HUAP foi automaticamente habilitado em Traumatologia e 

Ortopedia de alta complexidade, sendo reconhecido como Unidade de Assistência de alta 

complexidade em Traumato-Ortopedia, conforme Portaria SAS/MS nº 90 publicado em 30 de 

março de 2009. Entende-se por Unidade de Assistência de Alta Complexidade em 

Traumatologia e Ortopedia o hospital geral ou especializado que possua condições técnicas, 

instalações físicas, equipamentos e recursos humanos capazes de prestar assistência em 

traumatologia e ortopedia. O artigo 9º da Portaria supracitada estabeleceu que os hospitais 

relacionados no Anexo III da Portaria, dentre eles o HUAP, ficassem habilitados na alta 

complexidade em Traumatologia e Ortopedia, com os seus respectivos serviços identificados, 

conforme a produção de serviços apresentada no ano de 2007 e constante do Banco de Dados 

Nacional. Tais Unidades de Assistência devem integrar-se em rede estadual ou regional, com 

sistema de referência e contra-referência hierarquizado definido pelas Secretarias de Saúde 

(Art.° 10), devendo e as Unidades de Assistência submeter-se à regulação, controle e 

avaliação e auditoria do gestor estadual e municipal. 

 A Portaria SAS/MS nº 90 também estabelece que os hospitais credenciados como 

Unidades de Assistência e habilitados para procedimentos de alta complexidade Referência 

devem realizar, pelo SUS, no mínimo 12 procedimentos de cirurgia traumato-ortopédica de 

média complexidade para cada procedimento de alta complexidade. 
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 Considerando os procedimentos de cirurgia traumato-ortopédica de média 

complexidade realizados no HUAP no período de 2008 a 2012, verificou-se que apenas no 

ano de 2010 esta orientação da Portaria foi concretizada, pois foi o ano que teve o menor 

registro de procedimentos de média complexidade (14 procedimentos). Após o ano de 2011 a 

disparidade entre o total de procedimentos idealizado segundo a Portaria aumentou em 

comparação aos procedimentos realizados. (Figura 11) 

  

Figura 11: Total de procedimentos realizados no sistema osteomuscular no HUAP,  

período de 2004 a 2012. 

 

0
100
200
300
400
500
600

2008 2009 2010 2011 2012

Ano

Comparação dos procedimentos de média 
complexidade idealizado e relizado no sistema 

osteomuscular no HUAP, período de 2008 a 2012.

Procedimentos de MC
idealizado 

Procedimentos de MC
realizados

 

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

 

 

 

7.3.1 Procedimentos cirúrgicos de alta complexidade no aparelho osteomuscular no 

HUAP período de 2008 a 2012. 

 

 Ao analisar os procedimentos cirúrgicos no sistema osteomuscular de alta  

complexidade realizados no HUAP, no período de 2008 a 2012, verificamos um aumento de 

aproximadamente 23 % ao comparar o ano de 2008 e 2012. (Figura 12) 
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Figura 12: Total de procedimentos de alta complexidade no aparelho osteomuscular no 

HUAP, período de 2008 a 2012. 
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         Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

 

 

 

7.3.2 Procedimentos cirúrgicos de média complexidade no aparelho osteomuscular no 

período de 2008 a 2012. 

 

 Ao analisar os procedimentos cirúrgicos no sistema osteomuscular de média  

complexidade realizados no município de Niterói no âmbito federal, no período de 2008 a 

2012, verificamos uma redução de aproximadamente 49 % ao comparar o ano de 2008 e 

2012. (Figura 13) 
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Figura 13: Total de procedimentos de média complexidade no aparelho osteomuscular 

no HUAP, período de 2008 a 2012. 
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      Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS 

 

 Do subgrupo de cirurgia osteomuscular a forma de organização que teve maior 

redução foi os procedimentos de cirurgia de coluna vertebral e caixa torácica de 

aproximadamente 89 %.  

 Podemos analisar através da Figura 13, que a cirurgia de coluna vertebral e caixa 

torácica tiveram aumento de 35% em procedimento de alta complexidade e o inverso ocorreu 

em média complexidade. 

 Uma das dificuldades para análise da produção do hospital quanto ao aparelho 

osteomuscular está relacionado ao fato que o POA apresenta as metas conforme os conjuntos 

de área estabelecidos na Portaria 95 de 14 de fevereiro de 2005 que são diferentes das formas 

de organização do sub grupo cirurgia do sistema osteomuscular no DATASUS.   

 As metas de procedimentos de alta Complexidade em Ortopedia pactuados no POA de 

2008 são de 6 cirurgias por mês por conjunto de áreas que estão distribuídas em: Coluna; 

Cintura escapular, braço e cotovelo; Antebraço, punho e mão; Cintura pélvia e quadril; coxa  

e   joelho; perna, pé e tornozelo; Traumatologia ortopédica de urgência e emergência e 

Traumatologia ortopédica infantil conforme Portaria SAS/ME n.º 95 de 14 de fevereiro de 

2005. 

 Como apresentado nos resultados as formas de organização do sub grupo cirurgia do 

sistema osteomuscular no DATASUS estão apresentados da seguinte forma (Tabela 7):  
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Tabela 7: Procedimentos realizados no HUAP no sistema osteomuscular por Formas de 

Organização segundo o SIH/SUS no período de 2008 a 2012. 

 

Ano  

040801 
Cintura 

escapular 

040802 
Membros 

superiores

040803 Coluna 
vertebral e 

caixa torácica

040804 
Cintura 
pélvica 

040805 
Membros 
inferiores 

040806 
Gerais Total 

2008 1 - 26 5 4 4 40 
2009 1 2 22 7 - 9 41 
2010 - 1 23 4 4 5 37 
2011 2 - 21 10 13 6 52 
2012 - - 40 4 5 3 52 

 Fonte: DATASUS, POA 2008  
  

 Devido à limitação encontrada analisaremos de uma forma geral o total de 

procedimentos no sistema osteomuscular produzido e o pactuado através do POA 2008 que 

estabelece 48 cirurgias por mês em alta complexidade em Ortopedia. (Tabela 8) 

 

Tabela 8: Proporção de procedimentos de alta complexidade realizados pelo HUAP no 

sistema osteomuscular em relação ao quantitativo pactuado no POA no período de 2008 

a 2010. 

 

 
Procedimentos de alta complexidade 

em Ortopedia 

Ano  Produção Meta % 

2008 40 576 6,94% 

2009 41 576 7,12% 

2010 37 576 6,42% 

2011 52 576 9,03% 

2012 52 576 9,03% 
                       Fonte: DATASUS, POA 2008 

 

 O Plano operativo define a realização de procedimentos e cirurgias de alta 

complexidade nas especialidades definidas, entre elas, Ortopedia, minimamente nos 

quantitativos definidos nas portarias afins.  

 Em seu Art. 7º, a Portaria supracitada define que, para fins de credenciamento,  as 

Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Tráumato-Ortopedia deverão oferecer, 

obrigatoriamente: “I. Atendimento de, no mínimo, 4 (quatro) dos conjuntos de áreas abaixo 

relacionados: II. Realização de, no mínimo, 6 (seis) procedimentos cirúrgicos mensais para 

cada conjunto de áreas credenciado;” (Portaria SAS/MS n.º 95, 2005, art. 7°). 
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 Como verificado na Tabela 8, o hospital apresentou um percentual alcançado de 7,71 

% em média. Embora, ao longo dos anos a produção tenha apresentado uma tendência 

crescente.  

 Uma das atribuições constante na Portaria para o estabelecimento de saúde 

devidamente credenciado como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Tráumato-

Ortopedia é: 

  

§3° - Os Centros de Referência de Alta Complexidade em Tráumato-
Ortopedia, além do seu papel assistencial, deverão exercer a função de 
consultoria técnica e, sob a coordenação do Gestor Local do SUS,  
poderão promover discussão com representantes dos diferentes níveis 
de complexidade da atenção em Tráumato-Ortopedia do 
Estado/Região, no sentido de  garantir o acesso da população às ações 
inerentes à política de atenção em tráumato-ortopedia.( (Portaria 
SAS/MS n.º 95, 2005, art. 3º,§3° ). 

 

 Diante da produção realizada, a consultoria técnica e a discussão junto ao Gestor local 

se tornam emergencial. 

 
 

7.4 Procedimentos cirúrgicos no sistema nervoso central e periférico no Hospital 

Universitário Antônio Pedro. 

 
 O relatório de avaliação (ASPLAN, 2008) informa que o HUAP pleiteou a habilitação 

como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia, a SMS de Niterói abriu 

o processo de nº200/1663/2006 que, depois de cumpridas diversas exigências, foi 

encaminhada à SES/RJ, a solicitação da habilitação já foi aprovada na CIB e o 

credenciamento foi deliberado somente em 20 de março de 2014 através da Deliberação CIB-

RJ N° 2808 com intuito de habilitar o HUAP  para o Serviço de Assistência de Alta 

Complexidade em Neurocirurgia e como Centro de Referência de Alta Complexidade em 

Neurocirurgia. 

 A Figura 14 apresenta o total de procedimentos realizados no HUAP no período de 

2003 a 2012, observa-se uma queda a partir de 2006 e não se sabe até que ponto está 

relacionado com a mudança da Tabela de Procedimentos do SUS, que ocorreu em 2008.   
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Figura 14: Total de procedimentos no aparelho nervoso no HUAP, período de 2003 a 

2012. 
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                  Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

 
 
7.4.1 Procedimentos cirúrgicos de média complexidade no sistema nervoso central e 

periférico no período de 2008 a 2012. 

 Ao analisar os procedimentos cirúrgicos no sistema nervoso central e periférico de 

média complexidade realizados no HUAP, no período de 2008 a 2012, verificamos uma 

redução de aproximadamente 31 % ao comparar o ano de 2008 e 2012. (Figura 15) 

 

Figura 15: Total de procedimentos de média complexidade no sistema nervoso central 

no HUAP, período de 2008 a 2012. 
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                 Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
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 Os procedimentos de média complexidade que tiveram maior representação no sistema 

nervoso central e periférico foram os relacionados a trauma e anomalias do desenvolvimento, 

embora no ano de 2012 tenha reduzido aproximadamente 55 % em relação ao ano de 2008. 

 

7.4.2 Procedimentos cirúrgicos de alta complexidade no sistema nervoso central e 

periférico no período de 2008 a 2012. 

 

 Já os procedimentos cirúrgicos no sistema nervoso central e periférico caracterizados 

como de alta complexidade ao contrário dos procedimentos de média complexidade teve um 

aumento de 7,5% no HUAP. 

 

Figura 16: Total de procedimentos de alta complexidade no sistema nervoso central no 

HUAP, período de 2008 a 2012. 
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          Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

 

  

 Na figura 16, observamos que embora os procedimentos cirúrgicos para reparação de 

traumas e anomalias do desenvolvimento e de neurocirurgias vasculares tenham reduzido em 

87,5 e 91,66% respectivamente, o aumento dos procedimentos relacionados a tumores do 

sistema nervoso em aproximadamente 111% permitiu um aumento relacionado aos 

procedimentos deste subgrupo em alta complexidade. 
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 No POA o grupo Neurocirurgia possui uma previsão de realização de 12 

procedimentos de alta complexidade por mês, porém no ano que houve menor produção 

(2010) o quantitativo realizado no ano inteiro só foi 7,14% maior que a meta mensal. A média 

do percentual dos procedimentos realizados frente ao pactuado foi em média de 22,9 % de 

2008 a 2012. (Tabela 9)  

 

Tabela 9: Proporção de procedimentos de alta complexidade realizados no sistema 

nervoso/central em relação ao quantitativo pactuado no POA do HUAP no período de 

2008 a 2012. 

 
Procedimentos de alta complexidade 

em Neurocirurgia 

Ano  Produção Meta % 

2008 40 144 27,78% 

2009 34 144 23,61% 

2010 14 144 9,72% 

2011 34 144 23,61% 

2012 43 144 29,86% 
                            Fonte: DATASUS, POA 2008 

 

7.5 Vagas cedidas e recusadas pelo Núcleo Interno de Regulação a Central de Regulação 

da região Metropolitana II.  

 
 A regulação dos leitos se tornou fundamental no hospital para que não houvesse mais 

a cultura do “dono do leito”, ou seja, leitos que estavam disponíveis, mas só poderiam ser 

ocupados mediante autorização do professor que era o “dono” daquele leito10. Através da 

análise dos relatórios de Gestão, extraímos a evolução do quantitativo de leitos ativos 

disponibilizados pelo Hospital no período analisado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Posicionamento da Direção que em alguns debates ao falar sobre a importância do Núcleo Interno de 
Regulação utiliza o termo “dono do leito” para se referir a uma prática que ocorria no hospital. 
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Figura 17 Total de leitos ativos Hospital Universitário Antônio Pedro no período de 2008 

a 2010. 
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                    Fonte: Relatórios de Gestão – 2008 a 2011, ASPLAN11 

 

 No ano de 2010 o hospital disponibilizou 300 leitos ativos, sendo o maior número de 

leitos no período analisado. Em 2014, o hospital apresenta como capacidade instalada 280 

leitos, sendo que destes apenas 220 leitos encontram-se ativos.  

 Através do Sistema de Regulação, o SISREG, levantou-se os relatórios de vagas 

recusadas e cedidas nos anos de 2010 a 2012, conforme Tabela abaixo. Através do relatório 

de vagas observa-se que houve no HUAP uma diminuição de vagas cedidas e um aumento de 

vagas recusadas. (Figura 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 A informação de leitos no ano de 2012 foi fornecida pela Assessoria de Planejamento do Hospital já que não 
possuía essa informação no Relatório de Gestão de 2012.  
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Figura 18: Total de vagas cedidas e recusadas no HUAP, período de 2010 a 2012. 
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     Fonte: SISREG/HUAP. Relatório gerado em 21/01/2014 

 

 No ano de 2010 foram requisitadas pela Central de Regulação ao HUAP 3.178 vagas, 

sendo aproximadamente 19 % aceitas e 81 % recusadas. Já no ano de 2011, houve um 

aumento do total de vagas requisitadas de 35,99%, ou seja, 4.965 vagas, sendo 10 % aceitas e 

90 % recusadas. Em 2012, o total de vagas requisitadas foi de 3.668, dentre as quais 9 % 

foram aceitas e 91 % foram recusadas. 

Em 2010, para cada vaga cedida pelo HUAP para a Central de Regulação 

aproximadamente 4,16 foram negadas. Nos anos de 2011 e 2012 este índice foi de 9,16 e 

9,64, respectivamente.  

 Ao analisar os relatórios emitidos, percebe-se que embora o HUAP seja referência 

para os municípios da Região Metropolitana II (Niterói, São Gonçalo, Maricá, Tanguá, Silva 

Jardim, Itaboraí e Rio Bonito) outros municípios pertencentes a outras regiões solicitaram 

vaga ao HUAP. No período de 2010 a 2012, aproximadamente 2,71% das vagas solicitadas 

foram oriundas de 42 municípios que não estão na área de atuação do HUAP.  

 Em 2010 o município que possuiu o maior índice de negativas por vagas 

disponibilizadas foi o município de Rio Bonito onde para cada vaga disponibilizada 9,13 

vagas foram recusadas, seguido pelos municípios de Silva Jardim e Araruama com índices de 

6,86 e 6, respectivamente. Já no ano de 2011 o maior índice registrado foi de 22 negativas 

para cada vaga disponibilizada para o município de Mangaratiba, seguido por Rio Bonito e 

Tanguá, com 15,6 e 12,43 respectivamente.  Em 2012, o município que possuiu o maior 

índice de negativas por vagas disponibilizadas foi o município de Silva Jardim com 13,6 

seguido por Maricá e Rio Bonito com índice de 12,15 e 11,58 respectivamente. 



 79

    A Tabela 10 especifica o motivo da recusa de vagas no HUAP, observa-se que 

aproximadamente 89 % das vagas recusadas têm por motivo a falta de vagas, seguidos por 

nova tentativa (4,4%) e avaliação (1,9%). 

  

Tabela 10: Total de vagas recusadas por motivo no período de 2010 a 2012 

 

 

              Fonte: SISREG/HUAP  -   Relatório gerado em 21/01/2014 

 

Ao analisar as vagas fornecidas pelo HUAP a Central de Regulação quanto à 

especialidade, observamos que a especialidade que teve o maior registro de vagas fornecidas 

foi o Serviço de Emergência. (Tabela 11) 

Observou-se ao analisar as vagas cedidas por especialidade tem-se que o HUAP 

durante esses três anos teve vagas cedidas para internação em 24 especialidades, em um total 

de 1.450 vagas. No ano de 2010, foram 616 vagas cedidas através da Central de Regulação e a 

especialidade que apresentou maior percentual de vagas cedidas foi a emergência (19,65%), 

seguido pela Ortopedia (18,83%), Pediatria (7,63%) e Emergência Pediátrica e Cirurgia geral 

ambas com 6,33%. No ano de 2011, foram 489 vagas cedidas e a Emergência (23,11%) e 

Ortopedia(14,93%) permaneceram na mesma posição, seguidos por DIP (13,90%), 

Emergência pediátrica (13,50%) e Pediatria (9,40%). No entanto, no ano de 2012 o primeiro 

lugar foi ocupado pela emergência pediátrica (29,57%), a Ortopedia (19,13%) manteve-se 

nesses 3 anos analisados como segundo lugar, seguidos por Emergência (8,99%), Pediatria 

(7,25%) e DIP (6,96%) totalizando 345 vagas reguladas. 

 

 

Motivo 2010 2011 2012 Total 
Não há vagas 2307 3782 3096 9185 

Nova tentativa 116 335 3 454 

Avaliação 28 99 66 193 

Outros 35 79 69 183 

Não consta no sistema 22 103 0 125 

Aguardando exames/laudos 35 45 37 117 

Encaminhado para outra unidade 5 15 43 63 

Fora do perfil 8 8 0 16 

Desistência 3 4 9 16 

Internação suspensa 3 6 0 9 

Total 2562 4476 3323 10361 
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Tabela 11: Total de vagas fornecidas pelo HUAP à Central de Regulação por 

especialidade no período de 2010 a 2012 

 

Especialidade 2010 2011 2012 Total 
Emergência 121 113 31 265 

Ortopedia 116 73 66 255 
Emergência 
Pediátrica 39 66 102 207 

DIP 35 68 24 127 

Pediatria 47 46 25 118 

UCO 34 20 20 74 

Clinica Médica 27 28 10 65 

Cirurgia geral 39 11 6 56 

Obstetrícia 34 7 5 46 

Hematologia 17 12 15 44 

Cirurgia vascular 23 7 9 39 

Neurocirurgia 13 4 10 27 

CTI 14 8 3 25 

Nefrologia 13 5 0 18 

Cirurgia Torácica 11 3 2 16 

Cardiologia 4 4 6 14 

Urologia 3 5 3 11 

Pneumologia 4 3 2 9 

Cirurgia Pediátrica 5 1 2 8 

Ginecologia 3 2 3 8 

Uti neonatal 6 1 0 7 

Neurologia 3 0 1 4 

Tabela 6ncologia 3 1 0 4 

Dermatologia 2 1 0 3 

Total 616 489 345 1450 
           Fonte: SISREG/HUAP  -   Relatório gerado em 21/01/2014 

 

7.6 Registros de atendimento no Serviço de Emergência/HUAP 

 
 O Hospital Universitário Antônio Pedro possui um sistema de informação que registra 

os atendimentos realizados podendo ser classificados como de Urgência/Emergência, 

ambulatorial ou internação. Segundo informações colhidas na recepção do Serviço de 

Emergência (SEM), o paciente referenciado pelo NIR não passa pela recepção do SEM tendo 

seu atendimento registrado no sistema por um profissional do NIR, porém se esse paciente 

chegar após as 17 h passa pela recepção.  Quando o paciente não é referenciado ( demanda 
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espontânea ou gestante com gravidez de risco) deverá solicitar junto a um dos médicos que 

estão no plantão o preenchimento  da ficha de solicitação de abertura de boletim de 

emergência disponibilizada pela recepção. Após autorização do médico do Serviço, a 

recepcionista realiza a abertura de um boletim de emergência no sistema, no qual são 

preenchidos alguns dados e o atendimento é registrado. 

 Os dados apresentados a seguir foram extraídos do sistema informatizado por 

modalidade de atendimento de Urgência/Emergência. 

 Ao verificar o total de atendimentos registrados no período analisado, observa-se na 

Figura 19 que o ano que houve o menor número de atendimentos foi o ano de 2010 e 

representa aproximadamente 29,47% do total de atendimentos registrados no ano de 2008. 

Observa-se um comportamento de decréscimo até o ano de 2010 e depois um suave aumento. 

Em janeiro de 2008, o Serviço de Emergência deixa de ter o atendimento de livre demanda e 

passa a ter o atendimento denominado referenciado, esse fato é a explicação para que 

houvesse essa queda de 57,68% nos atendimentos registrados de 2009 em comparação com o 

ano anterior.  

 

Figura 19: Total de atendimentos registrados no Serviço de Emergência nos anos de 

2008 a 2012 
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                Fonte: Sistema de informações MV system/HUAP  -  Relatório gerado em 14/02/2014 

 

 O Estado do Rio de Janeiro possui 92 municípios que estão distribuídos em 9 regiões 

de saúde que são: Baía da Ilha Grande, Baixada Litorânea, Centro-Sul, Médio Paraíba, 

Metropolitana I, Metropolitana II, Noroeste, Norte e Serrana. 

 Como dito anteriormente, o HUAP é responsável pelo atendimento da região 

metropolitana II, que possui sete municípios conforme a Figura 20 abaixo: 
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Figura 20: Mapa da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro 

 
 
 Fonte: PDR (2014) 

  

 Através dos relatórios de atendimento por cidade extraídos do sistema interno 

utilizado no Serviço de Emergência fizemos um ranking das 10 cidades que tiveram o maior 

número de registros de atendimento no SEM/HUAP e em todo o período analisado, ou seja, 

de 2008 a 2012 as cinco primeiras cidades: Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio de Janeiro e 

Maricá mantiveram a mesma posição, porém o município Rio de Janeiro pertence à região da 

Metropolitana I, e não abrange a área de atendimento do HUAP. As demais posições foram 

alternadas entre Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardim, ambos pertencente à Região 

Metropolitana II e também São João de Meriti, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Magé que 

compõe a Metro I. 

 Os registros de atendimento nos anos de 2008 e 2009 foram mais da metade para o 

município de Niterói, 57,9 % e 53,8 %, respectivamente. No ano de 2008, o município de 

Silva Jardim, embora integre a região de abrangência do HUAP, não ficou entre os 10 

municípios com maiores registros de atendimento, ficando em décimo quarto tendo a frente 

municípios da Baixada Litorânea como Cabo Frio e Araruama e São João do Meriti que 

pertencem a região Metropolitana I. Em 2009, ficou em décimo primeiro lugar e nos demais 

anos analisados ficou entre os 10 primeiros conforme Tabela 12. 
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Tabela 12: Maiores registros de atendimento no Serviço de Emergência por cidade no 

HUAP no período de 2008 a 2010. 

 

2008 
2009 

 
2010 

 
CIDADE % CIDADE % CIDADE % 
NITEROI 57,9% NITEROI 53,8% NITEROI 46,0%
SAO GONCALO 28,7% SAO GONCALO 30,2% SAO GONCALO 33,2%
ITABORAI 3,8% ITABORAI 4,6% ITABORAI 6,1%
RIO DE JANEIRO 3,5% RIO DE JANEIRO 4,3% RIO DE JANEIRO 4,7%
MARICA 1,7% MARICA 2,3% MARICA 3,3%
RIO BONITO 0,5% DUQUE DE CAXIAS 0,5% TANGUA 0,6%
DUQUE DE CAXIAS 0,5% SAO JOAO DE MERITI 0,4% RIO BONITO 0,6%
NOVA IGUACU 0,4% RIO BONITO 0,4% DUQUE DE CAXIAS 0,5%
TANGUA 0,3% NOVA IGUACU 0,4% SILVA JARDIM 0,5%
MAGE 0,2% TANGUA 0,3% NOVA IGUACU 0,4%

 
2011 

2012 

CIDADE % CIDADE % 
NITEROI 46,0% NITEROI 47,3%
SAO GONCALO 34,5% SAO GONCALO 35,2%
ITABORAI 5,6% ITABORAI 5,4%
RIO DE JANEIRO 4,0% RIO DE JANEIRO 3,3%
MARICA 3,5% MARICA 2,4%
TANGUA 0,6% RIO BONITO 0,6%
RIO BONITO 0,6% TANGUA 0,6%
SILVA JARDIM 0,5% SILVA JARDIM 0,6%
DUQUE DE CAXIAS 0,4% DUQUE DE CAXIAS 0,4%
NOVA IGUACU 0,4% MAGE 0,4%

Fonte: Sistema de informações MV system/HUAP - Relatório gerado em 14/02/2014 

 

 Como demonstrado anteriormente, muito dessas cidades não pertencem a Região 

Metropolitana II o que demonstra o papel do hospital em atendimentos em outras regiões de 

saúde do Estado do Rio de Janeiro. 
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Figura 21: Total de atendimentos de pacientes oriundos de municípios fora da região 

metropolitana II registrado no SEM/HUAP nos anos de 2008 a 2012. 
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               Fonte: Sistema de informações MV system/HUAP- Relatório gerado em 14/02/2014 

 

 Ao analisar o total de atendimentos de pacientes na emergência do HUAP de outros 

municípios que não compõem a região metropolitana II sem levar em consideração o total de 

atendimentos no ano, observamos uma queda. Mas, observamos comportamento contrário ao 

verificar a proporção de atendimentos realizados fora da Região metropolitana II, conforme 

tabela 13. 

 

 Tabela 13: Proporção de atendimentos registrados no Serviço de Emergência no HUAP 

fora da região metropolitana II no período de 2008 a 2010. 

Ano Fora Metro II Total de atend Proporção 
2008 1748 25732 6,79% 
2009 894 10890 8,21% 
2010 735 7583 9,69% 
2011 694 7953 8,73% 
2012 681 8655 7,87% 

                            Fonte: Sistema de informações MV system/HUAP- Relatório gerado em 14/02/2014
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7.7 Entrevistas 

 
 
Relato das entrevistas com roteiro semi-estruturado com os informantes-chaves  

 

 Os questionários utilizados nas entrevistas continham questões semi-abertas com 

vistas a captar informações relevantes para avaliar a relação entre o Hospital Universitário e a 

Fundação Municipal de Saúde.  Não foi realizada transcrição das respostas e sim uma síntese 

delas realizada pelo pesquisador. Só foram realizadas duas das quatro entrevistas 

originalmente previstas por recusa dos dirigentes. 

 

Coordenação do Núcleo Interno de Regulação do Hospital Universitário Antônio Pedro 

da Universidade Federal Fluminense/NIR/HUAP/UFF 

  

 A profissional entrevistada é há quatro anos a coordenadora do NIR/HUAP. A mesma 

informou-nos que os critérios utilizados para tomada de decisão quando um paciente é 

referenciado ao HUAP para internação é a disponibilidade de leito e aceitação do médico 

plantonista, que avalia o Laudo Médico preenchido em duas vias, pelo Médico Assistente 

(solicitante), que contém, além da identificação do paciente, as informações de anamnese, 

exame físico, exames subsidiários (quando houver), as condições que justifiquem a internação 

e o diagnóstico inicial e emite o parecer se o hospital possui recursos materiais e humanos 

para atender o caso, se está dentro do perfil de atendimento do hospital. 

 Quando questionada sobre os pacientes referenciados para o Serviço de Emergência, a 

mesma informou que a maioria dos pacientes internados no Serviço são doentes crônicos que 

surgem da própria demanda do hospital, pacientes oncológicos ou em tratamento no Serviço 

de Ambulatório, ou seja, não são pacientes referenciados pela rede. 

 Com relação aos fluxos definidos para encaminhamento de um paciente através da 

Central de Regulação da Região Metropolitana II (CREG METRO II), a coordenadora 

informou que a Central encaminha através de fax a autorização de internação hospitalar (AIH) 

e a primeira avaliação que é feita é quanto à disponibilidade de vagas, e depois encaminhado 

para o especialista. Segundo ela, a Central não possui critérios de seleção para encaminhar o 

paciente para o hospital, encaminhando muitas vezes pacientes que não possuem o perfil do 

hospital. Uma das dificuldades apontadas é que o Hospital não possui porta de saída, ou seja, 

contra-referência.   
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Coordenação do Serviço de Emergência do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense/SEM/HUAP/UFF 

 

O profissional entrevistado é há um ano o coordenador do SEM/HUAP. Atualmente, o 

Serviço de Emergência está dividido da seguinte forma: 12 leitos adultos, sendo 6 no Box 

feminino e 6 no Box masculino, 6 leitos pediátricos, hipodermia com 4 cadeiras de 

atendimento. O entrevistado informou que a Emergência se tornou uma enfermaria, com 

leitos quando na verdade o tratamento no Serviço deveria ser de atendimento de emergência e 

encaminhamentos devidos. Por exemplo, a hipodermia que possui 4 cadeiras de atendimento, 

muitas vezes pela demanda espontânea que surge, coloca-se mais cadeiras, macas. Para ele, os 

termos Emergência e Referenciada/regulada são paradoxais. O mesmo informou que a 

maioria dos atendimentos é de demanda espontânea e que muito pouco é regulado. Muitos 

pacientes que possuem prontuário no Hospital se direcionam em busca de um atendimento de 

Emergência, assim como acompanhantes ou familiares de pacientes que passam mal, 

funcionários. Uma das dificuldades apresentadas por ele, é que muitos pacientes de outros 

municípios se direcionam para o hospital já que possuem a carteirinha do hospital e deixam de 

buscar atendimento em seus municípios relatando que nestes municípios não há hospitais com 

a estrutura que o HUAP tem. O entrevistado conclui que isso se deve ao fato da falta de 

investimentos em outros municípios, sendo o HUAP visto como a Rede de saúde e não parte 

da rede como deveria ser.  

 Ao ser questionado quanto ao perfil dos pacientes a serem atendidos no Serviço de 

Emergência respondeu que o perfil dos pacientes a serem atendidos no Serviço de Emergência 

deve ser condizente com o perfil de um Hospital Universitário de nível III, ou seja, serviços 

ambulatoriais e hospitalares especializados, realização de procedimentos que envolvem alta 

tecnologia e/ou alto custo, como cardiologia, oftalmologia, neurocirurgia, procedimentos 

ambulatoriais de alta complexidade como a quimioterapia, a radioterapia, a hemoterapia, a 

ressonância magnética e a medicina nuclear, além do fornecimento de medicamentos 

excepcionais. 

 Uma das facilidades encontradas no Serviço de Emergência é a boa vontade da equipe 

no atendimento dos pacientes que procuram o setor. 

   

 
 



 87

8. DISCUSSÃO 
 
 

 Quanto ao mecanismo de repasse se está condicionado à avaliação do cumprimento de 

metas era um dos objetivos propostos que não foi alcançado, pois as duas entrevistas com dois 

informantes – chaves não foram realizadas, pois até o presente momento não houve 

autorização para realização da pesquisa junto a Fundação Municipal de Saúde. Da mesma 

forma, a identificação na FMS das instâncias e mecanismos de regulação, monitoramento e 

avaliação do Contrato de metas.  

 

8.1 Regionalização e regulação da oferta e demanda de leitos em emergência no HUAP 

 
O Núcleo Interno de Regulação (NIR/HUAP) passou a fazer parte da estrutura formal 

do hospital em junho de 2008, mas já existia em período anterior a este e antes de ser 

denominado como NIR, era o outrora denominado Serviço de Internação e Alta. Os dados que 

nos permitiram analisar a demanda e oferta foi, um período de 3 anos de 2010 a 2012, menor 

do que o previsto inicialmente, pois o registro através de sistema dessas informações só 

passou a ser feito em 2010, após elaboração desse sistema interno de regulação, embora a 

Emergência tenha se tornado referenciada em 2008. Isso restringe um pouco a análise embora, 

tenhamos extraídos alguns dados importantes. 

Através dos dados fornecidos pelo Núcleo Interno de Regulação quanto à oferta e 

demanda de leitos, por intermédio da Central de Regulação Municipal podemos observar que 

houve um aumento da demanda por vagas em 2011 em relação ao ano anterior.  Como dito 

anteriormente, O´Dwyer (2010) destaca que a Política Nacional de Atenção às Urgências faz 

uma grande aposta no médico regulador, profissional que tem prerrogativas de autoridade 

para alocar pacientes dentro do sistema, comunicando sua decisão aos médicos assistentes das 

portas de urgência, a chamada “vaga zero” para internação. Esta é uma prerrogativa que prevê 

que a instituição, ao receber o paciente, não poderá recusá-lo alegando falta de vaga. No 

entanto, ao observar os dados verificou-se que e o percentual de vagas recusadas também 

aumentou, sendo que 88,65 % das vagas recusadas tiveram por motivo a falta de vagas. 

 A especialidade que mais teve vagas cedidas foi a emergência, porém através das 

entrevistas realizadas verificou-se que há atendimentos de livre demanda por pacientes que 

possuem a carteirinha do hospital, pacientes crônicos e muitas vezes a Central de Regulação 
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solicita vagas que estão com estes pacientes crônicos transformando o Serviço de Emergência 

em uma enfermaria ao invés de um serviço de pronto atendimento conforme posição da chefia 

do Setor.  

Quanto à regionalização ficou evidente que a atuação do hospital não está restrita a 

região metropolitana II, atendendo municípios das outras regiões de saúde, mas 

principalmente da região metropolitana I. Isso sugere que as outras regiões possuem 

limitações no atendimento que podem ser limitações de vagas, estrutura, especialistas e que a 

transferência do paciente para o HUAP é solicitada mesmo que não esteja em sua área de 

abrangência, pois afinal trata-se de um Sistema Único de Saúde que não pode ser inflexível.   

 

 

8.2 Instâncias e mecanismo de regulação interna dos leitos  

 

A Instrução de Serviço/HUAP sob o nº 001 de 18 de fevereiro de 2011 estabeleceu 

alguns critérios para Organização do NIR na qual estipula que a internação de pacientes 

oriundos de outras instituições deverá ser regulada através do NIR conforme critérios já 

estabelecidos. Através da entrevista, observou-se o papel do NIR como um intermediador 

entre a Central e o Serviço que atenderá o paciente referenciado. Sendo assim, o NIR verifica 

a disponibilidade de leito e solicita a aceitação do médico plantonista. Observou-se que tais 

critérios tornam-se subjetivos a partir do momento que não há um perfil definido e que a 

internação ou não do paciente dependerá da avaliação do médico do HUAP, independente da 

prescrição médica contida na AIH (Autorização de internação hospitalar). Na própria AIH é 

carimbada a recusa de vagas com a justificativa de avaliação médica ou falta de vagas, entre 

outros. 

Quanto às solicitações de vagas através da Central de Regulação verificou-se através 

do levantamento dos dados que em 2010, para cada vaga cedida pelo HUAP  

aproximadamente 4,16 foram negadas. Nos anos de 2011 e 2012 este índice foi de 9,16 e 

9,64, respectivamente. O que demonstra o alto índice de recusas de vagas. 

Uma das limitações observadas se refere à fragilidade na comunicação entre a Central 

de Regulação e o hospital, já que o mesmo se dá através de um fax que por muitas vezes pode 

vir a dar defeito, além do mais a pessoa tem que estar do outro lado para atender e dar o sinal 

do fax.  A falta de um sistema de comunicação, no qual a Central verificaria online as vagas 
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disponíveis dificulta a transferência de pacientes, o que pode ser uma das causas para um 

índice tão alto de recusa de vagas. 

  

 

8.3 Evolução da produção da emergência referenciada 

 

         Quanto às internações hospitalares com caráter de atendimento de urgência registrados 

no SIH/SUS no HUAP observamos uma diminuição de 2008 a 2012 e os procedimentos de 

caráter de atendimento eletivo, ou seja, que podem ser agendados e sem caráter de urgência 

tiveram um acréscimo. Porém, ao analisar as internações hospitalares por caráter de 

atendimento no município de Niterói, verificamos a diminuição do papel do HUAP nos 

atendimentos de urgência e aumento da esfera estadual embora a esfera municipal tenha tido  

uma diminuição de sua importância também. 

 Os dados registrados no Sistema utilizado pelo hospital para registrar os atendimentos 

de Urgência/Emergência no ano de 2008 é 522,9% superior aos dados de Internação 

disponibilizados pelo SIH/SUS, da mesma forma ocorre nos quatro anos seguintes sendo 

superior em 356,35%, 294,5%, 333,87% e 378,27%, respectivamente. (Tabela 13) 

  De modo a compreender melhor essa diferença entre o DATASUS e o sistema interno 

de registro dos atendimentos no Serviço de Emergência, foi realizada uma visita no Serviço 

de Faturamento e foi explicado que os atendimentos que não são caracterizados como 

internação, ou seja, aqueles que o atendimento é realizado em um período inferior a 24 horas 

e não ocorre a internação é enviado como atendimento ambulatorial através de Boletim de 

Procedimentos Ambulatoriais Consolidado.  

 Isso ocorre porque nem todo registro de atendimento no Serviço de Emergência gerou 

a internação do paciente atendido, ele pode ter tido apenas uma consulta médica, com 

realização de exames e/ou procedimentos e depois foi liberado. Dessa forma, não é gerado o 

documento denominado Autorização de Internação Hospitalar (AIH) que somente é solicitada 

pelo Hospital após 24 (vinte e quatro) horas após a chegada do paciente ao Serviço. Quando o 

paciente é referenciado pela Central de Regulação Municipal para o HUAP ele já vem com a 

AIH, porém algumas vezes ocorre desse paciente ser liberado depois, pois se verificou que a 

internação não era necessária. A geração da AIH possibilitará futuramente a cobrança de 

todos os procedimentos ou parte deles, pois muitas vezes o hospital realiza procedimentos que 

não são ressarcidos pelo SUS por diversos motivos que não nos aprofundaremos por não ser o 
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objetivo dessa pesquisa.12Ocorre que esse fato prejudica a análise já que só temos acesso aos 

procedimentos faturados por meio do DATASUS. 

  

Tabela 14: Comparação entre os registros de atendimento no Serviço de Emergência do 

Hospital Universitário Antônio Pedro e Sistema de Internação Hospitalar/SUS de 2008 a 

2012 

 

  

 

 

 

       

 

 

 

  

8.4 Evolução e análise dos procedimentos de alta e média complexidade nas 

especialidades selecionadas 

 

 Através da evolução dos procedimentos cirúrgicos de alta e média complexidade nos 

aparelhos circulatório, osteomuscular e nervoso central e periférico observamos um 

comportamento inverso no período de 2008 a 2012: os procedimentos de alta complexidade 

aumentaram e os procedimentos de média complexidade diminuíram isso demonstra que 

tendo o hospital traçado como um dos seus objetivos estratégicos: “Reforçar seu papel como 

unidade de atenção especializada e de alta complexidade dentro da rede do Sistema Único de 

Saúde para a Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro” (Relatório de Gestão, 

2009, p. 137), a tendência é que os procedimentos de alta complexidade aumentem e os de 

média complexidade diminuam. Segundo os dados de produção relativos às três áreas 

selecionadas (Cardiologia, Ortopedia e Neurocirurgia) o HUAP vem cumprindo seu objetivo 

estratégico em reforçar o seu papel como Unidade de atenção especializada e de alta 

complexidade. Os procedimentos de alta complexidade são faturados mediante a produção o 

                                                 
12 Informações extraídas de visita ao Setor de Faturamento e do manual do Sistema de Internação 
Hospitalar/SUS. Disponível em: http://dtr2001.saude.gov.br/sas/decas/fluxo.mansih.htm 

Ano 

Internações hospitalares 
por caráter de 

atendimento de 
Urgência/Emergência no 

SIH/SUS 
2008 4921 
2009 3056 
2010 2575 
2011 2382 
2012 2288 

Ano 

Atendimentos de Urgência e 
emergência registrados no 

SEM/HUAP 

2008 25732 

2009 10890 

2010 7583 

2011 7953 

2012 8655 
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que possibilita para o hospital mais recurso, porém os gastos relacionados aos procedimentos 

também são maiores. 

 Ocorre que ao analisar a realização dos procedimentos de alta complexidade 

relacionados aos aparelhos citado anteriormente frente à meta estabelecida no plano 

observamos o quanto à produção do hospital está aquém do pactuado. A necessidade de 

reavaliação das metas pactuadas é algo previsto até mesmo nos Relatórios de Gestão do 

HUAP como no do ano de 2012 que apresenta um quadro de avaliação de cirurgias de alta 

complexidade. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 
Os hospitais de ensino no Brasil possuem características que os destacam como 

formador e capacitador de profissionais da área, tendo um papel relevante na prestação de 

serviços especializados em média e alta complexidade. 

A influência do Hospital Universitário Antônio Pedro na rede do Estado do Rio de 

Janeiro, principalmente para a Região Metropolitana II é inegável. Posiciono-me quanto a sua 

importância para além da Região metropolitana II, pois se constatou no período de análise que 

em média mais de 8,26 % dos atendimentos realizados no Serviço de Emergência referem-se 

a pacientes provenientes de outras regiões (Serrana, Litorânea e Metropolitana I, 

principalmente), demonstrando o seu caráter de unidade de referência intermunicipal, o 

mesmo tem sua atividade focada na atenção especializada, sobretudo nos procedimentos de 

maior complexidade e possui a totalidade de seus leitos disponibilizados ao SUS. Conforme 

levantado existe um alto grau de recusas de pacientes referenciados e por este dado poder-se-

ia pensar que a recusa de atendimento está sendo direcionada para a população de fora dos 

municípios de referência. Como ficam os pacientes de municípios que não tem como absorvê-

los por insuficiência de oferta de procedimentos mais complexos? Essa é uma discussão de 

rede de saúde que envolveria uma pesquisa que englobe todas as regiões de saúde do Estado 

do Rio de Janeiro e as contratualizações realizadas de modo a atender a demanda de saúde da 

população deste Estado. 

Em 2014, o hospital tem mantido 220 leitos ativos, o que demonstra uma redução 

quando comparado com o quantitativo de leitos disponibilizados anteriormente. Como 

discutido, há um grande percentual de recusas de vagas nos períodos de 2010 a 2012, o que 

legitima o discurso da Prefeitura publicado em jornal de grande circulação em Niterói. Não se 

verificou no momento da pesquisa parâmetros para recusa da vaga, por isso sugiro a 

elaboração e publicização do perfil, critérios e fluxos para encaminhamento dos pacientes ao 

Núcleo Interno de Regulação.  

 Observo nos discursos registrados em meios públicos um desencontro de informações, 

pois no Relatório de Gestão referente ao exercício de 2012 e apresentado em março de 2013 é 

informado que a pactuação da regulação pelo Complexo Regulador da Metropolitana II seria 

realizada por meio de Sistema de Gerenciamento Informatizado, que até aquele momento não 

havia sido implementado, porém na reportagem do jornal o Fluminense publicado em 17 de 
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março de 2014 a informação é que o hospital não aderiu ao Sistema de Regulação 

Informatizada do município. 

A atuação do Núcleo Interno de Regulação do hospital em conjunto com a Central de 

Regulação através de Sistema de Gerenciamento Informatizado e Integrado, no qual a Central 

possui acesso on line aos leitos disponíveis do hospital é fundamental para minimizar os 

problemas encontrados com relação ao encaminhamento de pacientes. Atualmente, a 

comunicação é feita através de envio de fax que são ilegíveis escritos a mão e que sempre 

encontram problemas como sinal de fax, falta de legibilidade, tentativa de retorno frustrada, 

pois não tem no momento um profissional administrativo para dar e receber o sinal de fax 

entre outros.   

Quanto às internações hospitalares com caráter de atendimento de urgência registrados 

no SIH/SUS observamos uma redução de 2008 a 2012, e os procedimentos de caráter de 

atendimento eletivo, ou seja, aqueles que podem ser agendados e não possuem caráter de 

urgência, tiveram um acréscimo.  

 Através da evolução dos procedimentos cirúrgicos de alta e média complexidade 

realizados nos aparelhos circulatório, osteomuscular e nervoso central-periférico, no período 

de 2003 a 2012, observou-se que o ano de 2006 em todas as especialidades foi o ano que 

houve o maior registro de procedimentos cirúrgicos em todas as especialidades selecionadas e 

que no ano de 2008, ano que o Serviço de Emergência tornou-se referenciado, houve o menor 

registro em todas as especialidades. Tudo indica que a restrição do acesso ao Serviço pode ter 

possibilitado a redução de procedimentos de média e alta complexidade, já que pacientes que 

estão em estado grave necessitam de uma intervenção cirúrgica em tempo oportuno e as 

dificuldades de comunicação entre o HUAP e a Central de Regulação impedem este 

encaminhamento. 

 A partir de 2008, foi possível comparar os procedimentos de média e alta 

complexidade nas especialidades selecionadas e verificou-se que os procedimentos de alta 

complexidade aumentaram e os procedimentos de média complexidade diminuíram, 

demonstrando uma tendência do HUAP em se tornar cada vez mais um centro de referência 

em alta complexidade. Quanto à produção frente ao pactuado observou-se em todas as 

especialidades selecionadas que não houve o alcance das metas estipuladas e não houve a 

renovação do Plano Operativo Anual que deveria ser avaliado através da comissão de 

acompanhamento do POA. 

Como dito anteriormente, as entrevistas e coletas de dado junto à Fundação Municipal 

de Saúde de Niterói não foram autorizadas até então, trazendo limitações a análise do estudo, 
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pois não foi possível alcançar um dos objetivos propostos que era o de se analisar o papel do 

gestor quanto ao planejamento, avaliação e monitoramento conforme consta no rol de suas 

atribuições. 

Sabe-se que o Plano Operativo está em discussão entre o hospital e a Fundação 

Municipal de Saúde, inclusive com algumas dificuldades de negociação, talvez por isso a 

resposta ao processo aberto junto ao protocolo da Fundação Municipal de Saúde no qual 

solicito autorização de pesquisa para realização de entrevistas e coletas de dados junto ao 

Gestor local, não foi autorizado até o momento, apesar de diversas idas a diversos setores da 

Fundação e ligações para acompanhamento do processo.  

Por isso, acredito que a pesquisa realizada contribuirá para a discussão, já que toda 

decisão tomada neste âmbito repercute não só na população do município de Niterói, ou na 

região metropolitana II, mas sim em todo o Estado do Rio de Janeiro. 

 Conforme publicação em jornal de grande circulação, o posicionamento da Prefeitura 

Municipal de Niterói é de que o serviço de emergência do Huap foi fechado há mais de quatro 

anos, de maneira unilateral e sem qualquer negociação com o gestor local de saúde, embora 

no Plano Operativo Anual de 2008, usado como referência nesta pesquisa e assinado por 

ambas as partes, uma das metas no que tange a atenção de Urgência e Emergência é a 

seguinte: “Manter serviço de Urgência e Emergência referenciado e regulado para 

atendimento de pacientes internos e externos, funcionando nas 24 horas por dia, integrado à 

regulação em emergência da região Metropolitana II”. 

 O intuito inicial da pesquisa não foi o de fazer uma avaliação a favor ou contra a 

abertura da Emergência, mas como pesquisadora e também servidora compreendo o momento 

crucial que a Universidade está passando e assim tento responder minha pergunta avaliativa 

de que a mudança de perfil do atendimento do Serviço de Emergência, que deixa de ser aberto 

e passa a ser referenciado, não melhorou o desempenho em média e alta complexidade do 

Hospital se comparado ao período antes da mudança de perfil do SEM, provavelmente pelo 

fato da dificuldade de acesso ao hospital. Isso demonstra quanto à regulação que alguns 

aspectos devem ser aprimorados de modo a possibilitar realmente o papel de uma emergência 

regulada e referenciada. 

  A reflexão da realidade mostrada, através da presente pesquisa nos permitirá levantar 

questões a serem discutidas de modo a cooperar para a construção coletiva e o diálogo com a 

rede de saúde. Portanto acredito que o objeto dessa pesquisa precisa continuar a ser discutido 

em outras pesquisas de modo a contribuir com este cenário de falta de negociação entre o 

gestor local e o Hospital Universitário Antônio Pedro. Têm-se como limitação do estudo a 
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não identificados dos fatores que podem ter contribuído para o não alcance das metas como 

análise de troca de equipe, saúde dos profissionais, quebra de equipamento, fragilidade das 

informações no hospital quanto ao faturamento dos procedimentos. 

 Entender as dificuldades é a melhor forma para se identificar os caminhos para superá-

las. Portanto, finalizo a minha pesquisa destacando o impasse noticiado no jornal o 

Fluminense (2014) e concluo que o Contrato de Metas entre o HUAP e a Fundação Municipal 

de saúde precisa ter espaço para futuras pesquisas na linha de planejamento no campo da 

saúde coletiva a fim de contribuir para um sistema único de saúde regionalizado, 

hierarquizado com equidade e acessibilidade.    
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