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RESUMO 

 

 

O tema central deste estudo é descrever e analisar a metodologia de avaliação 
adotada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo para avaliar os hospitais 
administrados por Organizações Sociais de Saúde (OSS), localizados na região 
metropolitana de São Paulo. O objetivo é descrever e analisar as dimensões 
selecionadas pela CGCSS – Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de 
Saúde e identificar os indicadores e as informaçoes geradas pelas OSS e 
encaminhadas rotineiramente para a CGCSS, além das ações tomadas em relação 
ao resultado dos indicadores e metas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
exploratória e descritiva, sendo analisados documentos técnicos e realizadas 
entrevistas semiestruturadas com técnicos da Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo e com integrantes da  Comissão de Avaliação da Execução dos 
Contratos de Gestão das Organizações Sociais. Conclui-se que a metodologia de 
avaliação de desempenho da OSS atende ao disposto na legislação estadual 
constante na lei nº 846/98, por meio do controle dos indicadores acordados 
previamente. Porém, a metodologia carece de indicadores capazes de avaliar a 
qualidade do serviço e o uso dos recursos financeiros. Um dos fatores relevantes em 
relação à pesquisa foi a falta de acesso aos dados, o que constitui a falta de 
publicização dos dados, por parte da SES/SP. Porém com a ajuda de alguns 
membros da comissão foi possível  o acesso tardio, por entenderem ser informações 
públicas. 
 
 
Palavras-chave: Contrato de Gestão, Organização Social de Saúde, Indicadores 
em Saúde e Avaliação de Desempenho em Saúde.  



 

ABSTRACT 

 

 

The main  theme of this study is to describe and analyze the assessment 
methodology adopted by the State Health Secretariat of São Paulo to evaluate the 
hospitals run by OSS, located in the metropolitan region of São Paulo. The aim is to 
describe and analyze the dimensions selected by CGCSS - Coordination of Health 
Services Contract Management and identify indicators and information generated by 
the OSS and sent routinely to CGCSS, in addition to actions taken in relation to the 
results of the indicators and goals. This is a qualitative, exploratory and descriptive 
research, and analyzed technical documents and conducted semi-structured 
interviews with technicians from the State Secretariat of Health of São Paulo and with 
members of the Implementation of the Evaluation Committee of Management 
Contracts of Sociais.Conclui- Organizations that the performance evaluation 
methodology of OSS meets the requirements of steady state law by law No. 846/98, 
through the control of the indicators agreed in advance. But the methodology lacks 
indicators to assess the quality of service and use of resources financeiros.Um 
relevant factor in relation to the research was the lack of access to data, which is the 
lack of publicity of the data from the SES / SP. But with the help of some members of 
the committee it was possible to access, for understanding be public information. 
 
 
Keywords: Contract Management, Social Health Organization, Health and 
Indicators, Performance assessment in health. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Em 1998 começam a surgir no Brasil  as Organizações Sociais (OS) com o 

objetivo de gerenciar equipamentos públicos, sendo sua principal missão incorporar 

mecanismos de resultados do setor privado para aplicação no setor público. Essas 

organizações são classificadas como sendo do terceiro setor pois não têm fins 

lucrativos, ou seja, não possuem como razão primeira de existência a geração de 

lucros – podendo até gerá-los, desde que sejam aplicados em suas atividades-fins 

(BRASIL, 1998). 

Segundo define a legislação brasileira (BRASIL, 1998), a adoção de 

Organizações Sociais é “uma estratégia” do Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estado. As OS têm como premissa permitir e incentivar a publicização, isto é, a 

produção não lucrativa pela sociedade de bens ou serviços públicos não exclusivos 

do Estado (BRASIL, 1998), além de proporcionar o aumento da eficiência e da 

qualidade dos serviços com menor custo possível, segundo o programa de 

publicização criado pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – 

MARE. 

A nova gestão pública é um movimento portador de novo modelo de 

administração pública, com o propósito de “proporcionar um marco institucional de 

transição das atividades estatais para o terceiro setor e, com isso, contribuir para o 

aprimoramento da gestão pública estatal e não estatal” (BRASIL, 1998, p.7). 

Com a implantação das OS, adota-se o Contrato de Gestão, elemento 

primordial para o estabelecimento das metas de desempenho e indicadores que 

culminam no processo de avaliação de sua atuação de forma clara e objetiva, 

conforme plano elaborado pelo MARE. 

A avaliação constitui um instrumento de apoio à gestão, sendo ela pública 

ou privada, e tem como norteador a melhora da tomada de decisão baseada em 

dados e fatos. Na área da saúde, principalmente na gestão pública, seu uso ainda é 

incipiente. Este processo requer tempo e recursos, o que dificulta ainda mais sua 

utilização (TANAKA, 2012). 

No Brasil, têm sido utilizados indicadores para a avaliação dos hospitais, 

voltados em sua grande maioria para o processo, e alguns para os resultados, os 
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quais podem oferecer a ideia da qualidade do cuidado por parte dos prestadores 

(ESCRIVÃO JUNIOR, 2007). 

O presente estudo descreve a metodologia adotada pela Secretaria de 

Estado da Saúde do Estado de São Paulo - SES/SP, a fim de identificar a forma de 

avaliação e de controle dos hospitais administrados por Organizações Sociais de 

Saúde localizados na região metropolitana de São Paulo, pelo olhar da SES/SP e da 

Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão. 

A pesquisa identificou a metodologia empregada para a avaliação dos 

hospitais contratados e descreveu e analisou as ações tomadas com base nessas 

avaliações. 

 

 

1.2 Problema de pesquisa 

 

 

Como a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo avalia o 

desempenho dos hospitais administrados por OSS na região metropolitana de São 

Paulo? 

 

 

1.3 Objetivos 

 

 

O objetivo geral é descrever e analisar a metodologia adotada pela 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo para avaliar o desempenho dos 

hospitais administrados por Organizações Sociais de Saúde localizados na região 

metropolitana de São Paulo.  

Os objetivos específicos são:  

 Descrever e analisar as dimensões selecionadas pela CGCSS para avaliação 

das OSS.  

 Identificar quais são os indicadores utilizados pela CGCSS para avaliação das 

OSS. 

 Descrever e analisar as ações tomadas baseando-se nas avaliações de 

desempenho. 
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1.4 Justificativa 

 

 

A pesquisa tem grande relevância pelo fato de existirem poucos estudos 

sobre a metodologia de avaliação do desempenho das OSS, sobretudo do ponto de 

vista do contratante de serviços, que no presente caso é a Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo. 

Diante da escassez de verbas públicas, é preciso analisar de modo 

criterioso se de fato os valores repassados a essas instituições são utilizados de 

modo adequado e eficiente, principalmente pelo fato de tal modelo ser difundido não 

apenas no Estado de São Paulo, mas também nos demais Estados do País. 

 

 

1.5 Metodologia 

 

 

Realizou-se um levantamento bibliográfico em bases de dados da Biblioteca 

da Fundação Getulio Vargas – Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

(FGV-EAE/SP), buscando-se literatura com as seguintes palavras-chave: Contrato 

de Gestão, Organizações Sociais de Saúde (OSS) e Indicadores em Saúde e 

Avaliação de Desempenho de Serviços e de Sistemas de Saúde. Outras fontes de 

dados de pesquisa foram utilizadas, como o Diário Oficial da Secretaria da Saúde do 

Estado de São Paulo, por meio do qual foram identificadas as principais leis 

relacionadas às Organizações Sociais de Saúde. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva. Por conta 

das características do objeto desta pesquisa, a abordagem metodológica escolhida 

foi estudo de caso. Conforme Yin (2015), a técnica é a mais adequada pois esse tipo 

de estudo se caracteriza por ser uma forma de pesquisa empírica, que investiga um 

fenômeno atual inserido em um contexto de vida real cujos limites entre fenômeno e 

contexto não estão claramente definidos. 

O estudo de caso é considerado descritivo quando contém um relato 

detalhado do fenômeno, envolvendo sua configuração e estrutura. É considerado 

importante na medida em que oferece dados sobre fenômeno pouco estudado. Nos 

estudos descritivos, podem-se empregar um ou vários métodos de coleta de dados, 
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sempre visando conseguir a melhor e mais completa informação sobre o objeto 

pesquisado (SELLTIZ et al., 1974). 

Por fim, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os técnicos da 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e da Comissão de Avaliação da 

Execução dos Contratos de Gestão com Organizações Sociais, com o objetivo de 

identificar as questões relacionadas à tomada de decisão.  

Assim, o processo de pesquisa está dividido nos seguintes passos: 

 Levantamento bibliográfico relativo ao tema: Contrato de Gestão, 

Organização Social de Saúde, Indicadores em Saúde e Avaliação de 

Desempenho, por meio de pesquisa na Biblioteca da FGV-EAESP, bem 

como em outras fontes de informações e dados secundários, como 

periódicos, jornais e revistas veiculados pela imprensa leiga, com 

declarações relevantes referentes às OSS. 

 Pesquisa exploratória: levantamento e análise da documentação relativa aos 

contratos de gestão, por intermédio das publicações do Diário Oficial do 

Estado de São Paulo, de relatórios de implantação da Secretaria da Saúde 

do Estado de São Paulo e de legislações federal e estadual referentes às 

OSS. 

 Entrevistas semiestruturadas com os responsáveis pelo controle das OSS 

na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. 

 Análise de relatórios trimestrais de execução dos contratos de gestão das 

unidades, disponibilizados no site da Secretaria da Saúde do Estado de São 

Paulo (referentes a 2015). 

 

 Por fim, para complementar a pesquisa, como afirma Duarte (2002), a 

possibilidade de coleta de informações adicionais em jornais, revistas e eventuais 

mensagens trocadas por correio eletrônico pode também integrar a pesquisa 

qualitativa, desde que registrada no diário de campo. 
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1.5.1 Entrevistas  

 

 

Os entrevistados são informantes-chave que ocupam funções na 

Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde (CGCSS) da   

SES/SP ou integram a Comissão de Avaliação de Execução do Contrato de Gestão 

(CAECG), que é responsável por analisar os relatórios das OSS, aprová-los e dar 

encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)  e ao 

Tribunal de Contas do Estado. 

No total, a amostragem foi composta por sete participantes, cujas 

características encontram-se descritas na Tabela 1: 

 

 

Tabela 1 – Perfil dos Entrevistados 

Perfil                   Entrevistado (s) 

Profissionais de notável especialização  4 

Membros da SES/SP  2 

Representação da Comissão Estadual de Saúde 

e Higiene da ALESP 

 
1 

Fonte: Autora 

 

 

Não foram entrevistados representantes das OSS por não serem objeto de 

nosso estudo. 

Nas entrevistas foi utilizado um questionário semi-estruturado, contendo 

questões relativas à metolodogia de avaliação de desempenho das OSS, conforme 

Apêndices I e II. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo, serão abordados temas sobre Administração Pública por 

Resultados, Organização Social de Saúde e uso de indicadores por parte Secretaria 

de Estado da Saúde de São Paulo. 

 

 

2.1 Administração pública e seus modelos 

 

  

A administração pública baseou-se nos princípios da gestão do exército 

prussiano, implantados no século XX.  No Brasil, a ideia da reforma administrativa 

burocrática surge em 1936, realizada por Maurício Nabuco e Luís Simões Lopes, na 

tentativa de criar uma burocracia civil forte. A partir de 1938 foram vistos seus 

primeiros sinais, com a criação da autarquia (BRESSER, 1996).  

No início dos anos 1980, os elementos a seguir foram apontados como 

indutores fundamentais da criação de alternativas frente à inadequação do padrão 

burocrático introduzido por Max Weber: (i) crise fiscal do Estado, (ii) competição 

territorial pelos investimentos privados, (iii) mão de obra qualificada e (iv) 

disponibilidade de conhecimentos organizacionais e tecnológicos (BRESSER,1996). 

A partir desses indutores, foram preconizados dois modelos organizacionais: 

a Administração Pública Gerencial (APG) e o Governo Empreendedor (GE), os quais 

buscam a efetividade da gestão pública e seu melhor resultado. Foi também a partir 

desses modelos que se iniciou a Governança Pública (GP), com modelo relacional e 

de forma diferenciada, realizando a junção do sistema governamental e também do 

ambiente que circunda o governo (SECCHI, 2009). 

A administração pública do Estado pode ser classificada como: (a) 

patrimonialista, (b) pública burocrática e (c) pública gerencial. A administração 

patrimonialista caracteriza-se por ser do Estado, porém não almejar o interesse 

público, confundindo patrimônio privado com público. A administração pública 

burocrática baseia-se na teoria weberiana e no universalismo, seguindo normas 

rígidas de procedimento administrativo; já a administração gerencial, também 
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chamada de nova gestão pública (new public management), persegue os princípios 

de eficiência e eficácia (BRESSER,1996). 

 

 

2.1.1 Modelo Patrimonialista 

 

 

O Patrimonialismo traz seu legado da época feudal, cujo modelo de 

administração pública atendia ao interesse do governante, o qual utilizava o poder 

dado em favor do interesse próprio. O modelo Patrimonialista caracteriza-se pela 

incapacidade do príncipe de distinguir seu patrimônio privado do público, sendo por 

isso a administração do estado pré-capitalista uma administração patrimonialista 

(BRESSER et al., 2001). 

Em outras palavras, nesse modelo o Estado não leva em consideração a 

distinção entre a res publica e a res principis, ou seja, o bem público se confunde 

com o bem do governante e, por conta disto, o que o caracteriza é a corrupção e o 

nepotismo. Tal forma de governo se tornou insustentável com o advento do 

capitalismo e da democracia.  

 

 

2.1.2 Modelo Burocrático 

 

 

O modelo Burocrático foi atribuído ao sociólogo Max Weber porque suas 

características são baseadas na impessoalidade, no profissionalismo e na 

racionalidade. Com isso, o objetivo era um poder de autoridade racional, coibindo os 

abusos da época, deixados pelo modelo patrimonialista. 

A preocupação com eficiência organizacional é central no modelo 

burocrático, tendo como foco a alocação dos recursos humanos dentro da estrutura 

organizacional de forma a atender à eficiência econômica. Assim, a eficiência 

administrativa era medida por “como as coisas são feitas” (SECCHI, 2009). Os 

principais pontos que conduzem esse modelo são: 

 Impessoalidade; 

 Formalismo; 
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 Profissionalismo baseado na meritocracia; 

 Hierarquia clara; 

 Tomadas de decisão baseadas em normas. 

 

No início do século XX, comprovou-se que esse modelo estava obsoleto, 

tornando-se caro, ineficiente e lento, porque o aumento da quantidade de recursos 

humanos era necessário para atender ao objetivo da satisfação do interesse público, 

aumentando cada vez mais os gastos públicos e fazendo-os inviáveis. 

Um dos principais críticos ao modelo Burocrático é o sociólogo Robert 

Merton, que elaborou um julgamento profundo ao afirmar que essa forma gerencial 

deixava efeitos negativos nos empregados, como desmotivação e resistência a 

mudanças, além de praticar o excesso de impessoalidade, o que poderia causar a 

falta de atenção no indivíduo (SECHI, 2009). 

O modelo Burocrático foi criado para combater a corrupção, porém hoje 

conhecemos a burocracia de forma pejorativa, sinônimo de lentidão e caracterizada 

por procedimentos formais que comprometem as ações administrativas. No entanto, 

esse modelo foi necessário para distinguir o público do privado de forma clara e 

objetiva, fazendo assim com que os papéis do político e do administrador público 

fossem claramente separados. Desse modo, surge a administração burocrática 

moderna e racional-legal (BRESSER, 1996). 

 

 

2.1.3 Modelo Gerencial  

 

  

A perspectiva da administração pública gerencial surgiu com força no Reino 

Unido e nos Estados Unidos da América (EUA) a partir dos anos 1970, depois que 

governos conservadores assumiram o poder. Na época, o modelo foi visto como 

conservador. De fato, a reforma foi executada de forma profunda no Reino Unido 

com a posse, em 1979, de Margareth Thatcher como primeira-ministra. Seu governo 

tornou o serviço público flexível, descentralizado, eficiente e orientado ao cidadão 

(BRESSER et al., 2001). 

A administração pública gerencial, ou nova gestão pública (new public 

management), é um modelo normativo, baseado em três pilares: eficiência, eficácia 
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e competividade. A partir de 1980 iniciou-se o movimento em países da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) -- como Nova Zelândia, 

Austrália e países nórdicos -- para a chamada reforma gerencial. Em 1990, o modelo 

chegou aos EUA, Chile e Brasil, visando modernizar o Estado, torná-lo mais 

eficiente e voltado ao cidadão-cliente (HEREDITA et al., 1998). 

Nos EUA, Osborne e Gaebler1 comparam o modo como os governos 

funcionam com aquele como deveriam funcionar: sua maior falha são os meios 

utilizados, e não os objetivos. A questão não se resume a ter mais ou menos poder, 

mas sim a ter um governo melhor. Os autores entendem que o modelo burocrático 

não funciona em uma sociedade com mudanças rápidas e que exija instituições 

flexíveis (MATTOS, 1995).  

A administração pública gerencial constitui um rompimento com a 

administração pública burocrática, mas não significa que não traga da anterior as 

características de admissão de rígidos critérios de mérito, a existência de um 

sistema estruturado e universal de remuneração, as carreiras, a avaliação constante 

de desempenho e o treinamento sistemático. O que difere um de outro modelo 

gerencial é a forma de controle, sendo que a gerencial se baseia nos resultados e 

não nos processos (BRASIL, 1995). 

A administração pública gerencial surgiu como resposta à crise fiscal, tendo 

a estratégia de reduzir o custo da administração dos serviços e tornar mais eficiente 

o combate à corrupção. Ao contrário da administração pública burocrática, que se 

concentra no processo, a administração pública por resultados utiliza o contrato de 

gestão como seu mais importante fator de controle (BRESSER et al., 2001). 

 

 

2.2 A Reforma do estado no Brasil 

  

 

No Brasil, a primeira tentativa de implantar a nova gestão (new public 

management) deu-se no final de 1960, por meio do Decreto-Lei nº 200, de 1967, sob 

a inspiração de Hélio Beltrão – desbravador das ideias no País, que participou mais 

tarde da reforma administrativa de 1967 e assumiu o Ministério da 

                                                 
1 OSBORNE, David; GAEBLER, Ted. Reinventando o governo. 8. ed Brasília: MH Comunicação, 
1992. 
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Desburocratização. O Decreto-Lei nº 200/1967 foi a forma de superar a 

inflexibilidade burocrática, transferindo a produção e as atividades às autarquias, 

fundações, empresas públicas e às sociedades de economia mista (BRESSER, 

1996). 

No início de 1980 foram necessárias reformas gerenciais em razão das 

grandes dívidas externas e da inflação alta, fazendo com que fosse reduzido o 

tamanho da gestão para tornar a administração mais ágil, flexível, eficiente e eficaz 

(FLEURY, 2003). 

Uma das causas do fracasso do Decreto-Lei nº 200/1967 foi a falta de 

formação de administradores públicos de carreira, por esses não serem contratados 

por meio de concursos públicos. Isso consagrou as práticas patrimonialistas e 

acentuou a crise política do regime militar em meados de 1970, quando foi 

identificada a administração pública como um sistema autoritário em declínio. 

Em decorrência das crises entre os anos de 1974 e 1994 foram registrados 

alta inflação, descontentamento com o funcionalismo público, serviços públicos 

ineficientes e paralisação do crescimento da renda per capita. A partir de 1995, em 

decorrência do excesso do quadro dos colaboradores, surgiu o plano de reforma nos 

Estados e municípios, com o objetivo de tornar mais eficiente o atendimento aos 

cidadãos. 

No Brasil, a implantação da Nova Gestão Pública (NGP) deu-se em 1995, 

durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, no MARE , comandado pelo 

então Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, seguindo o movimento mundial para o 

ajuste fiscal de curto prazo e o aumento da eficiência mediante orientação gerencial. 

O foco era tornar o corpo burocrático mais responsável em relação aos cidadãos e 

transformar uma administração burocrática em gerencial. O projeto de reforma 

dividia-se do seguinte modo:  

A. Núcleo estratégico: Legislativo, Judiciário, Presidência da República e 

cúpula dos ministérios. 

B. Atividades exclusivas do Estado: polícia, regulamentação, fiscalização, 

fomento e seguridade. 

C. Serviços não exclusivos: universidades, hospitais e centros de pesquisa. 

D. Produção para o mercado: empresas estatais. 
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Para executar as medidas planejadas era fundamental ter no núcleo 

estratégico servidores públicos competentes, treinados e bem remunerados, que 

entendessem o ethos (conjunto de crenças que define uma nação) do serviço 

público como dever de servir ao cidadão (BRESSER et al., 2001). 

 Porém, foram inseridos benefícios e gratificações para os servidores públicos, 

distanciando a burocracia da população comum. Um dos pontos relevantes foi o 

direito à greve, que até hoje causa grandes transtornos aos que necessitam, por 

exemplo, de transporte público e dos serviços de saúde, principalmente. Além disso, 

criou-se um modelo de previdência pública que dá ao servidor direito à integralidade 

de salário, causando desconforto social e orçamentário (ABRUCIO, 2007). 

Na administração pública gerencial, a estratégia volta-se à definição dos 

objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade para garantir a 

autonomia na gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros colocados à 

sua disposição. O objetivo é que possa atingir os propósitos para os quais foi 

contratado, gerando a possibilidade de cobrança anterior, o que promove a 

competição entre as unidades internas (BRASIL, 1995). 

A administração pública gerencial enxerga o cidadão como fonte pagadora 

de impostos, sendo assim cliente dos serviços do Estado. Os resultados das ações 

do Estado são considerados bons não pelos processos altamente burocráticos, mas 

pelo atendimento das necessidades do cidadão, como saúde, educação e transporte 

público, conforme promulgado em nossa constituição. 

Para Bresser et al. (2000), os principais pontos da administração gerencial 

são: 

A. Ser voltada ao cidadão e focada em resultado. 

B. Permitir confiança no funcionalismo público. 

C. Estimular a descentralização. 

D. Incentivar a criatividade e a inovação.  

E. Utilizar o contrato de gestão para controlar a gestão do servidor público. 

 

O plano proposto pelo então ministro Bresser Pereira era descentralizar, 

desburocratizar e aumentar a autonomia, por meio de uma gestão baseada nos 

resultados e na contratualização, com metas de gestão predefinidas e por meio de 

Organizações Sociais (OS), criando-se então os serviços não exclusivos do Estado. 
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Um dos obstáculos enfrentados foi que, naquela época, o foco do governo 

era o ajuste fiscal, e não implantar um modelo gerencial com resultados mais 

positivos em âmbito subnacional; logo o modelo já estava fragilizado e sem apoio do 

Governo. Em suma, a reforma de Bresser não teve força devido ao legado do 

Governo Collor em relação ao funcionalismo público, pela indiferença da equipe 

central no poder e por conta da resistência da área econômica ao plano diretor. 

Além disso, a inquietude da população era a estabilidade monetária (ABRUCIO, 

2007). 

O modelo das Organizações Sociais foi criado tendo como base a 

comunicação entre a flexibilização da gestão pública e o aumento da accountability 

governamental. Seus requisitos não deveriam seguir exatamente iguais à 

administração direta ou central (BRESSER,1996). 

Nosso tema de pesquisa é a gestão dos serviços não exclusivos e que 

podem ser financiados ou subsidiados pelo Estado, mas controlados pela sociedade, 

ou seja, ser convertidos em organizações públicas não estatais, o que atende ao 

requisito do modelo gerencial.  

Antes de iniciar o próximo tema, cabe lembrar que, no Brasil, são chamadas 

de Organizações Sociais as instituições inclusas no terceiro setor não estatal e que 

recebem do governo subsídios mediante orçamento previamente acordado no 

contrato de gestão. Nesse orçamento estão contemplados os gastos com recursos 

humanos, materiais e financeiros, os quais serão controlados por meio de 

indicadores de desempenho quantitativos e qualitativos. 

 

 

2.2.1 O Sistema e a reforma da saúde no Estado de São Paulo 

 

 

A década de 1980 foi marcada por mudanças em relação à política brasileira 

de saúde, tendo como foco quatro grandes teses (VIANA, 2014): 

a) Integralidade das ações de saúde, evitando as dicotomias preventivas. 

b) Prioridade à atenção primária. 

c) Prioridade do setor público em relação ao privado. 

d) Formação de estruturas descentralizadas. 
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Para entender a implantação das OSS no Estado de São Paulo, é preciso 

conhecer o histórico de transformações no Estado e os principais pontos que 

levaram a adotar os contratos de gestão. 

Alguns Estados se anteciparam às mudanças propostas pelo nível federal, 

como é o caso de São Paulo. A primeira junção da assistência médica na Secretaria 

de Saúde do Estado de São Paulo foi quando o médico e sanitarista Walter Leser 

assumiu a Secretaria Estadual da Saúde Pública e Assistência Social, no final de 

1967, realizando a Reforma Administrativa e dando grande importância à saúde 

mental e à vacinação (MOTA, 2011). 

Cabe ressaltar que foi na segunda gestão de Walter Leser que se implantou 

a regionalização da Coordenadoria de Saúde da Comunidade. Um dos motivos foi a 

definição da permanência dos médicos sanitaristas na direção dessas áreas (VIANA, 

2014). 

Foi a partir do diagnóstico de Walter Leser e Ernesto Lima Gonçalves, 

realizado em 1975, em relação à precariedade das condições de saúde da 

população da Região Metropolitana de São Paulo, que se evidenciaram os índices 

de mortalidade infantil, os quais chegavam a 88,2 a cada mil nascidos vivos. Além 

disso, estudos da própria SES/SP constataram falta de leitos e menor proporção de 

centros de saúde. 

Com tal diagnóstico, verificou-se a necessidade de criação de 492 Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) e cerca de 6.000 novos leitos hospitalares, distribuídos em 

40 hospitais na região metropolitana de São Paulo, cada um com aproximadamente 

150 leitos (VIANA, 2014). 

Nemes (1990) cita que, a partir da Reforma sob a inspiração das propostas 

da Medicina Preventiva e Comunitária da época, foram estabelecidas políticas 

sistemáticas, ampliando os leitos e o atendimento a outras enfermidades, seguindo 

preceitos da medicina preventiva e comunitária da época. Ele pretendia criar uma 

rede de atendimento primário, por meio de centros de saúde, com o objetivo de 

integrar o conjunto de serviços na mesma unidade, focando nas doenças 

infectocontagiosas. Com este modelo alicerçado em Planejamento e Programação 

da Saúde, eles conseguiriam organizar os grupos populacionais separados em: 

adultos, mulheres, crianças, saúde bucal, saúde mental, tuberculose e Hansen, com 

foco na saúde regional. Nessa circunstância oportuna, foram fechados os antigos 

departamentos especializados da SES/SP, como o Departamento Estadual da Lepra 
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e o Departamento de Psiquiatria, em que as unidades eram regionalizadas por 

distritos sanitários. 

A falta de artifícios para o gerenciamento que ajudassem os administradores 

na tomada de decisão desencadeou a busca por modelos alternativos, que 

permitissem a administração do equipamento de saúde com eficiência, solucionando 

problemas nas áreas de recursos humanos, finanças e suprimentos (GOMES, 

2005). 

Assim, em 1978 foi criado o Fundo Estadual de Saúde, importante captador 

e alocador de recursos extraordinários, principalmente a partir do estabelecido 

convênio com as Ações Integradas de Saúde (AIS) (VIANA, 2014). Pouco depois, 

em 1980, a assistência médica passou a ser vinculada ao Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), ou seja, os atendimentos eram 

realizados apenas aos cidadãos que contribuíam com a previdência social; assim, o 

modelo não atendia a toda a população. Com o processo de redemocratização e em 

virtude de movimentos sociais, entraram na agenda do então governador as 

reivindicações para o aumento dos hospitais e a melhoria do atendimento da 

população. 

Ibanez (2001) conta que, em 1981, o governo criou o Sistema Estadual de 

Saúde, com o intuito de melhorar o atendimento da população por meio do 

Programa Metropolitano de Saúde (PMS), instituído pelo Decreto Estadual nº 

21.862/1983, respeitando as diretrizes da reforma sanitária, integralidade da atenção 

e gestão colegiada. Esse projeto foi financiado pela Caixa Econômica Federal e pelo 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), objetivando a 

construção de novos equipamentos e a reforma das unidades existentes, além da 

contratação e capacitação de novos colaboradores. Um fator agravante foi que os 

recursos não foram suficientes para iniciar a operação dos equipamentos, ficando 

paralisados por longos anos. 

Em 1983, as AIS vieram reforçar o movimento, por representar a integração 

e a descentralização que motivaram a restruturação da secretaria. As AIS tornaram-

se fator fundamental para a consolidação do Sistema Nacional de Saúde, sendo 

assinado no mesmo ano o primeiro Termo Aditivo das AIS com o Estado, ação que 

envolveu, até 1986, 501 municípios. 

O processo de descentralização deu-se em 1985, com a criação dos 

Escritórios Regionais de Saúde (Ersas), resultado da política implantada pelo então 
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governador Franco Montoro para formação de instâncias descentralizadas, sendo a 

Coordenadoria de Saúde da Comunidade a única a seguir este padrão. Ao instituir 

essa estrutura por meio dos Decretos nºs 25.519 e 25.609, de julho de 1986, criou 

62 Ersas: 47 no interior e 15 na Grande São Paulo, sendo levados em conta perfil 

epidemiológico e acesso da população aos serviços (VIANA, 2014). 

Por fim, a partir de 1987, por meio do Decreto Estadual nº 27.140/1987, 

implantou-se o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (Suds), passando ao 

Secretário de Saúde competência para firmar convênios de saúde com os 

municípios. Com isso, o processo de implantação do SUS/Suds foi mais ágil do que 

em outros Estados do Brasil (VIANA, 2014) 

Na década de 1990, os problemas permaneciam com maior agravo, pelo 

excesso de demanda e pela insatisfação da população em relação aos serviços 

prestados. Na época, o governo retomou as obras restantes do PMS, não 

concluídas na década de 1980. Um dos problemas enfrentados foi a falta de 

recursos para equipar os hospitais e treinar os recursos humanos, além da restrição 

jurídica à terceirização das atividades-fim por meio da Lei Orgânica da Saúde dos 

hospitais públicos. 

A implantação do Governo Eletrônico no Estado de São Paulo foi 

considerada uma ação reformista relevante na gestão pública, disseminando para 

outros Estados a tecnologia, o que trouxe resultados excelentes em termos da 

organização das informações – inclusive redução dos custos por meio de seus 

portais de compras, e, consequentemente, diminuição do percentual de corrupção. 

Porém, em relação ao accountability, os cidadãos pagadores de impostos não 

conseguiam enxergar a tal transparência, devido à dificuldade de acesso às 

informações (ABRUCIO, 2007). 

Em meio à crise financeira estabelecida e ainda tendo como maior obstáculo 

a Lei Complementar nº 82/1995 (Lei Camata), foram limitados os gastos da folha de 

pagamento, quando o governo teve de buscar, por meio das OSS, um subterfúgio 

para atender à demanda da população sem endividar mais o Estado. Assim, o 

Estado passou por cima da restrição legal, pois os gastos públicos apenas foram 

protelados.  
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2.2.2 O terceiro setor na saúde 

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Do ponto de vista sociológico e produtivo, o primeiro setor consiste no 

Estado em administração direta, administração indireta, autarquias, fundações, 

empresas públicas e sociedades de economia mista. O segundo setor é composto 

pelo mercado, voltado para lucro e consumo. Como já mencionado, o  terceiro setor 

é composto de organizações sem fins lucrativos, ou seja, que não possuem como 

razão primeira de existência a geração de lucros – podendo até gerá-los, desde que 

aplicados nas atividades-fim (BRASIL, 2009). As organizações de terceiro setor são 

conhecidas como Organizações não-Governamentais ou simplesmente ONGs, 

sendo autônomas frente ao Estado. 

Segundo os dados do Ministério da Saúde, dos 1.824 hospitais beneficentes 

sem fins lucrativos existentes, 1.722 (94%) estão inseridos no SUS, sendo que 44% 

apresentam mais de 50 leitos (797 hospitais) e realizam 42% das internações da 

rede pública, além de 20% dos procedimentos ambulatoriais de média e alta 

complexidade. Somente em 2013, as entidades filantrópicas realizaram 4,7 milhões 

de internações, o que equivale a 41% do total no Brasil, que é de quase 11,5 

milhões de internações( PORTAL SUS,2014)  

Esses hospitais são financiados basicamente pelos SUS, por doações e por 

isenção fiscal pelo atestado de filantropia. Para ter o certificado, é necessária a 

comprovação de assistência social, sendo avaliados a cada três anos em relação 

aos seguintes quesitos: 

A. Estarem legalmente constituídos no país e em efetivo funcionamento; 

B. Estarem inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social do município 

de sua sede ou no Conselho Estadual de Assistência Social; 

C. Estarem registrados no Conselho Nacional de Assistência Social; 

D. Aplicarem em suas rendas recursos e resultados operacionais integralmente 

no território nacional e para a manutenção e o desenvolvimento de objetivos 

institucionais; 

E. Aplicarem doações e subvenções nas finalidades a que estejam vinculadas; 

F. Aplicarem anualmente, em gratuidade, pelo menos 20% da sua receita 

bruta, proveniente da venda de serviços acrescida da receita decorrente de 
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aplicações financeiras, locações de bens, venda de bens não integrantes do 

ativo imobilizado de doações particulares;  

G. Não distribuírem resultados, dividendos, bonificações, participações ou 

parcelas de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto; 

H. Não permitirem que seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, 

benfeitores ou equivalentes recebam remuneração, vantagens ou 

benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão 

das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos 

respectivos atos constitutivos; 

I. Destinarem seu patrimônio em caso de dissolução a entidades congêneres; 

J. Não constituírem patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem caráter 

beneficente de assistência social (MAKIYAMA, 2002). 

 

Com a Lei nº 9.732/1998, a isenção dos impostos e de contribuições 

governamentais é concedida quando a entidade prestar 60% de seus atendimentos 

ao SUS. Já em agosto de 2002 o Decreto Presidencial nº 4.327 passou a considerar 

apenas as instituições que destinassem 60% de seus leitos ao SUS. 

Examinando as questões estratégicas da Reforma Sanitária e do terceiro 

setor, ambos são necessários para o desenvolvimento social do país, na construção 

de um sistema democrático com foco na cidadania e na igualdade. O terceiro setor 

representa a iniciativa privada cidadã sem, entretanto, pautar-se pelo paradigma 

mercantilista que valoriza fundamentalmente o lucro (OLIVEIRA, et al., 2003). 

O novo modelo de gestão pública de saúde entre o Estado e terceiro setor, 

chamado de OSS, vem sendo adotado pelos vários níveis de governo (Federal, 

Estadual e Municipal), para contornar a rigidez da legislação e do direito 

administrativo aplicado à administração  pública (SANO, 2003). 

Analisando o modelo gerencial do terceiro do setor, é possível afirmar que 

em muitos casos há excessiva dependência nessas organizações, as quais 

sobrevivem única e exclusivamente pelo apoio do Estado. É impossível negar a 

importância das OSS no cenário atual para o cumprimento das metas do Estado, 

pois, sem elas não haveria chance de se passar ileso pela lei de responsabilidade 

fiscal; além disso, a gestão realizada pela parceria público-privado tem agregado à 

gestão da SES/SP. 
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2.3 O SUS e as OSS 

 

 

Em 1974, iniciou-se a fase de grandes mudanças na saúde, que culminaram 

em aprendizado para a criação do SUS, e uma delas foi o processo de 

municipalização – Programa de Interiorização das Ações da Saúde e Saneamento 

(PIASS). 

A partir de 1975, é promulgada a Lei nº 6.229, que estrutura o Sistema 

Nacional de Saúde (SNS) e estabelece as principais competências atribuídas às 

distintas esferas de governo. O SNS se determinou a organizar o complexo setor 

público e privado, com foco no interesse público,  cabendo à esfera Federal as 

seguintes determinações: 

 Ministério da Saúde: 

o Elaboração de uma política nacional de saúde; 

o Elaboração de planos de proteção à saúde, combate a doenças 

transmissíveis e orientação de sua execução; 

o Elaboração de normas capazes de assegurar proteção, recuperação e 

promoção da saúde coletiva;  

o Elaboração de um Programa Nacional de Alimentação e Nutrição; 

o Coordenação da vigilância epidemiológica em todo o país;  

o Normatização da instalação de equipamentos de saúde;  

o Avaliação do quadro sanitário do país; 

o Fiscalização das condições de trabalho dos profissionais ligados à 

saúde, entre outras.  

 Ministério da Previdência e Assistência Social (criado em 1974):  

o Formulação de planos de assistência médica individual, coordenados 

nacionalmente;  

o Credenciamento de entidades não lucrativas, integradas ao sistema 

público;  

o Atendimento médico da clientela, por meio de serviços próprios ou 

contratados, fiscalizando esses últimos;  

o Fixação, juntamente com o Ministério da Saúde, das normas e padrões 

de prestação desses serviços;  



32 

 

o Distribuição, gratuita ou subvencionada, de medicamentos à 

população.  

 Ministério da Educação: 

o Formação e habilitação dos profissionais do setor saúde, manutenção de 

hospitais universitários, entre outras.  

 Ministério do Trabalho:  
o Atividades vinculadas à higiene e segurança no trabalho.  

 Ministério do Interior: 

o Saneamento ambiental, desenvolvimento de programas de saneamento 

básico, de acordo com as prioridades definidas pelos planos de saúde.  

 Estados:  

o Planejamento de ações de saúde, em articulação com a política 

nacional e “a criação e operação dos serviços de saúde, em apoio às 

atividades municipais” (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 1989, p. 255).  

 Municípios:  

o Manutenção dos serviços de pronto-socorro e de vigilância epidemiológica. 

 

Segundo a Lei nº 6.229/1975, os Estados e Municípios receberiam “incentivos 

técnicos e financeiros da União” (VIANA, 2014) para organização de serviços, 

atividades e programas de saúde, de acordo com as diretrizes da Política Nacional 

de Saúde, posteriormente revogada pela Lei nº 8.080, de 1990 (VIANA, 2014). 

Nesse mesmo ano, deu-se o primeiro movimento de universalização, em 

decorrência do Plano de Pronta Ação (PPA) e como resposta ao não atendimento de 

trabalhadores e seus dependentes, o que foi configurado como omissão de socorro 

e repercutiu fortemente na imprensa. O PPA visava dar acesso aos previdenciários à 

consulta médico-ambulatorial por meio da rede privada contratada e conveniada, 

universalizando o atendimento de urgência. 

Em 1977, foi criado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 

(Sinpas), que tinha como objetivo a prestação de assistência médica, estruturando 

os órgãos do Ministério – um deles, em especial, o já mencionado Inamps, 

responsável pela aposentadoria e outros benefícios. O Inamps foi concebido com 

caráter individual curativo, predominantemente voltado para produção médico-

hospitalar, tendo como foco a cura do trabalhador (TANAKA et al.,1992). 

Como já apontado no item anterior, na década de 1980 iniciou-se uma 

reforma do padrão de intervenção pública por conta de um movimento de contornos 
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econômicos e políticos, e progressivamente pela implantação do processo de 

democratização, o que causou mudanças nas áreas econômicas e sociais (VIANA, 

2014). 

No Brasil, a discussão sobre a descentralização dos serviços de saúde na 

década de 1980 deu-se pela crise de antigos modelos e pela agenda de reforma do 

Estado contemporâneo, sendo a Conferência de Alma-Ata, realizada em setembro 

de 1978, o marco para as discussões. Um dos pontos principais discutidos na 

Conferência de Alma-Ata foi a crise nos sistemas nacionais de saúde, 

principalmente em países subdesenvolvidos. Foi sugerida uma reforma profunda, 

enfatizando a descentralização dos serviços de saúde, integralidade e 

regionalização.  

Na América Latina, a proposta da Organização Pan-Americana da Saúde 

(Opas) e do Banco Mundial sugeria a divisão do trabalho no interior dos Sistemas 

Locais de Saúde, com critério geográfico populacional, em áreas urbanas ou rurais, 

de acordo com as necessidades da população definidas quanto aos riscos (VIANA, 

2014). Nessas unidades eram atendidos indivíduos, famílias e grupos sociais, e isso 

facilitava a participação social. 

Nesse contexto, foram divididos em hospitais, centros e postos de Saúde, os 

quais funcionavam em rede de serviços interligados, e cada nível seria atendido de 

acordo com sua necessidade. De acordo com o Sistema Local de Saúde (Silos), o 

tamanho variava de acordo com a realidade de cada país. 

Em 1981, com a crise econômica e a corrupção instalada no Inamps, 

assumiu a presidência o Professor Aluysio Salles Fonseca, que propôs a criação de 

órgão composto por representantes de seis ministérios, da Secretaria de 

Planejamento da Presidência da República, trabalhadores, empresários e membros 

do Conselho Federal de Medicina (CFM). Este órgão, ligado ao Inamps, teve o nome 

inicial de Conselho Consultivo de Administração da Saúde Pública (Conasp), cujo 

foco era combater fraudes e conter os custos. 

Uma das medidas do Conasp foi a substituição da Guia de Internação 

Hospitalar (GIH) pela Autorização de Internação Hospitalar (AIH). A diferença entre 

elas era que na GIH pagava-se pelos serviços e na AIH pagava-se pelos 

procedimentos. A partir desse grupo, criaram-se as AIS, que envolveram os três 

ministérios (Previdência, Saúde e Educação), mirando um novo modelo de 
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assistência e incorporando ao setor público a integração da saúde preventiva e 

educativa simultaneamente.  

O resultado da AIS foi maior controle da corrupção, além de propiciar 

transferências de recursos da previdência aos municípios para expansão da rede 

básica e de ampliação dos serviços prestados. Com isso, a criação de comissões 

gestoras mistas foi incentivada e todas essas experiências foram importantes para 

criação do SUS (VECINA NETO, 2012). 

Em 1987, após a 8ª. Conferência Nacional de Saúde, que percorreu o país 

para discutir o sistema de saúde que todos almejavam, foi criado o Suds, sendo 

encaminhadas ao nível estadual as responsabilidades pelos serviços de saúde 

prestados. Devido à grande oposição das máquinas burocráticas do Inamps em todo 

o país, o modelo foi implantado no Estado de São Paulo, que detinha 40% dos 

recursos. 

Em 1988 foi promulgada a nova Constituição do Brasil e a criação do SUS 

foi definida no artigo 196 da Seção II, que trata da Saúde, no Capítulo II do Título 

VIII, da Ordem Social: “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” (BRASIL,1988). 

A proposta para a área de saúde era diminuir os contratos com o setor 

privado, ampliando o cuidado à atenção básica sob regulação do Estado, além de 

estruturar os serviços em regionais, municipais e distritais, integralizando os serviços 

descentralizados por meio da burocracia. Por último, a ideia era transformar o SUS 

em um órgão mais eficiente, com efetividade das ações sociais, evitando assim o 

desperdício de recursos (VIANA, 2014). 

 O SUS foi concebido, por meio da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90, como 

um conjunto de ações e serviços de saúde prestados pelos órgãos e instituições 

públicas federais, estaduais e municipais, da administração direita e indireta e das 

fundações mantidas pelo poder público (ROUQUAYROL,2013) 

A Lei nº 8.142/1990 é a resposta aos vetos da Lei nº 8.080/1990, que dispõe 

sobre caráter, regras de composição e regularidade de funcionamento das 

instâncias colegiadas do SUS, as quais são compostas por conselhos tripartites – 

50% usuários, 25% trabalhadores e 25% de dirigentes da saúde. Em 1991, foram 
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emanadas do Ministério da Saúde as Normas Operacionais Básicas (NOBs), que 

regulamentaram o repasse dos recursos federais aos Estados e municípios. 

Para o financiamento, foram previstos na Constituição recursos advindos da 

Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e de territórios e 

municípios, além de outras fontes. As instituições privadas atuariam como 

complemento ao SUS, por meio de contrato de direito público ou convênio, dando 

predileção ao terceiro setor e entidades filantrópicas, e sendo proibida a participação 

de capital estrangeiro ou de empresas de assistência médica no Brasil (VIANA, 

2014).                                                                                                                                                                                                                                                                              

Com a entrada do governo de Fernando Henrique Cardoso, deu-se a abertura 

às privatizações nas áreas de telecomunicações, eletricidade, estradas e a criação 

das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips) e das 

Organizações Sociais de Saúde (OSS), iniciando-se a terceirização da gestão 

pública na área de saúde.   

Nesse momento, a gestão dos hospitais recém-inaugurados de São Paulo 

começou a ser entregue às OSS, por questões principalmente da administração de 

recursos humanos e da Lei Camata – atualmente conhecida como Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Essa 

lei trouxe avanço na economicidade ao Estado Brasileiro, porém não conseguiu 

‘fazer mais com menos’, pelos economistas do grupo à época (ABRUCIO, 2007).  

Um dos principais pontos da lei está no Capítulo IX, o qual se refere à 

transparência, ao controle e à fiscalização: 

 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 
dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: 
os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 
contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos. (BRASIL, 2000). 
 

 

A Lei complementar n° 101/2000 traz enfoque ao controle e à fiscalização, 

com vistas ao cumprimento de metas, bem como à divulgação de práticas que 

resultem em maior eficiência. No que tange a implantação das OSS no Estado de 

São Paulo, o fator primordial para adoção da Lei foi o Capítulo IV, referente à 

despesa pública, conforme segue:  
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Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa 
total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 
ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, 
funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com 
quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, 
fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e 
pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens 
pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições 
recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 
§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se 
referem à substituição de servidores e empregados públicos serão 
contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal". 
§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no 
mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se 
o regime de competência. 
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 
despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 
da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 
líquida, a seguir discriminados: 
I - União: 50% (cinqüenta por cento); 
II - Estados: 60% (sessenta por cento); 
III - Municípios: 60% (sessenta por cento). (BRASIL, 2000) 

 

A Lei Complementar nº 101/2000 tem como foco a eficiência administrativa, 

por meio de metas pré-estabelecida nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, as quais, 

sendo cumpridas, tornam possível a transferência de recursos às entidades privadas 

sem fins lucrativos para auxiliar o Estado no cumprimento de seus objetivos.  

 

 

2.4 A organização social e o contrato de gestão 

 

 

O modelo das organizações sociais seguiu as chamadas quangos (quasi 

non-governamental organizations), baseado no ideário neoliberal-gerencial difundido 

pelo Governo de Margaret Thatcher, no Reino Unido. Na época, eram qualificações 

que o governo concedia por meio de entidades privadas sem fins lucrativos, nos 

chamados serviços sociais, como saúde, educação, assistência social, dentre outros 

(VIOLIN, 2015). 

 Alguns dos componentes presentes nos discursos do governo, sendo 

destacados como lema para a reforma, foram a ineficiência, a ineficácia e a rigidez 

dos serviços públicos, exigindo novas alternativas de gestão (MELO, 2001). 

 Assim, foi criado o Programa de Publicização, constituído por um movimento 

mundial, não apenas no Brasil, mas na América Latina, introduzindo um novo 

modelo de administração pública por meio de um programa que transfere ao setor 
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público não estatal a produção dos serviços competitivos ou não exclusivos do 

Estado, constituindo um sistema de parceria entre Estado e sociedade para seu 

financiamento e controle.  

Desta maneira, as Organizações Sociais (OS) surgiram no Brasil em 1995, 

durante o governo Fernando Henrique Cardoso, no MARE, tendo como escopo a 

implantação da Reforma Administrativa do Estado no Governo Federal. A reforma 

tinha como objetivo transformar a administração pública burocrática e ineficiente em 

administração pública gerencial e eficiente (BRASIL, 1995). 

Desde então, as Organizações Sociais preenchem o espaço entre o Estado 

e o Mercado, o qual tem sido ocupado por instituições filantrópicas e ONGs com o 

objetivo de integrar o grupo chamado de terceiro setor. Nesse processo, chamado 

de publicização, é transferida ao setor público não estatal a execução de serviços 

que não envolvem o exercício do poder de Estado, porém que sejam subsidiados 

por ele. Ao longo do tempo, foi sendo estabelecida parceria entre o Estado e a 

sociedade para funcionamento e controle dos serviços de educação, saúde, cultura 

e pesquisa científica (BRASIL, 1998). 

Segundo Montaño (2002, pp. 46-47) a publicização seria “mais do que um 

estímulo estatal para a ação cidadã, representa desresponsabilização do Estado da 

resposta à ‘questão social’ e sua transferência para o setor privado”. Em sua 

percepção, o usuário do serviço ficará ausente da atividade de controle dos serviços. 

Sendo assim, o Estado deixa de ser executor e passa a ser regulador e provedor de 

recursos financeiros para os serviços essenciais, fomentando ao mesmo tempo o 

controle social de direito e a participação da sociedade. 

A implementação das OS foi uma estratégia central do Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado. Seu propósito mais genérico era permitir e 

incentivar a publicização, ou seja, a produção não lucrativa pela sociedade de bens 

ou serviços públicos não exclusivos de Estado. Com efeito, a crescente absorção de 

atividades sociais pelo denominado terceiro setor (de serviços não lucrativos) tem 

sido uma marca recorrente em processos de reforma do Estado nas democracias 

contemporâneas (BRASIL, 1998).  

Em relação aos serviços não exclusivos do Estado, o MARE expressou os 

seguintes objetivos (BRASIL,1998): 

A. Transferir ao setor público não estatal os serviços não exclusivos que 

estejam sendo executados em âmbito estatal, por meio de um programa 
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de publicização, possibilitando a absorção por entidades qualificadas 

como Organizações Sociais. 

B. Lograr, assim, maior autonomia e flexibilidade, bem como uma 

consequente maior responsabilidade para os dirigentes desses serviços. 

C. Lograr maior foco no cidadão-usuário e maior controle social direto desses 

serviços por parte da sociedade, por meio de seus conselhos de 

administração. Mais amplamente, fortalecer práticas de adoção de 

mecanismos que privilegiem a participação da sociedade, tanto na 

formulação como na avaliação do desempenho da organização social, 

viabilizando o controle social. 

D. Lograr, finalmente, maior parceria entre o Estado e a sociedade baseada 

em resultados. O Estado continuará a financiar as atividades públicas, 

absorvidas pela organização social qualificada para tal, e esta será 

responsável pelos resultados pactuados, mediante contrato de gestão  

 

 

 
Figura 1 – Programa de Publicização I 
Fonte: Caderno MARE (1998)  
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Figura 2 – Programa Publicização II 
Fonte: Caderno MARE (1998) 

 

 

A publicização diferencia-se da privatização à medida que, mesmo 

transferindo a Administração para as OS, faz com que o Estado permaneça 

proprietário do equipamento e responsável pela função, monitorando o desempenho 

dos novos gestores. Uma vez implementado o contrato de gestão, cabe ao Estado 

operacionalizar e acompanhar as Organizações Sociais em ações contínuas de 

controle por meio da administração do contrato de gestão e da gestão de 

Organizações Sociais.  

Essas entidades classificadas como OS trafegam por um espaço 

intermediário entre o Estado e o mercado; dessa forma, contribuem para eficiência e 

melhor qualidade da prestação de serviços, ao contrário do serviço estatal 

(BRESSER,2000). Para Ventura (1998), a grande vantagem das OS é a 

flexibilidade, pois, por serem classificadas dessa forma, não estão sujeitas às 

normas da administração pública, ganhando presteza nas gestões de recursos 

humanos, financeira, orçamentária e de compra de bens e serviços. 

No âmbito federal, a Lei das OS, por meio de Medida Provisória nº 1.591, de 

outubro de 1997 (regulamentada em 15 de maio de 1998), e a Lei nº 9.637, de 15 de 

maio 1998, permitiando que cada Estado realizasse sua versão de acordo com o 

governo local. A lei 9.637 dispõe sobre a qualificação das OS, a criação do 

programa nacional de publicização e a extinção dos órgãos e entidades que tiveram 
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suas atividades absorvidas pelas OS, além de estabelecer o processo para 

implantação da OS, tendo como principais aspectos: 

A. Qualificação da OS. 

B. Formação do Conselho de Administração. 

C. Elaboração do Contrato de Gestão. 

D. Fomento das atividades sociais. 

E. Desqualificação das OS. 

 

No final de 2007, havia 70 OS em todo território nacional, com enfase na 

saúde, onde indentificou-se a maior concentração na região Sudeste, 

especificamente no estado de São Paulo, que serviu de inspiração para os demais 

estados da nação, sendo a área de saúde sua maior área de atuação (SANO,2008).  

Os hospitais não aderiam porque a conversão exigiria que os servidores 

públicos abrissem mão dos direitos trabalhistas do setor público e ingressassem no 

regime CLT, o qual não garante estabilidade no emprego. Os políticos, por sua vez, 

não compraram a briga para não perder votos, e acima de tudo para manter o 

clientelismo (LA FORGIA; COUTTOLENC, 2009). 

Por outro lado, temos de evidenciar a existência das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADINs) nº 1.923-5 e 1.943-1/2001, impetradas pelo Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, as quais questionam a Lei nº 

9.637/1998, que qualifica as OSS. Essa ação foi aberta pelo Partido dos 

Trabalhadores e pelo Partido Democrático Trabalhista, questionando o Programa de 

Publicização e a qualificação das OSS. A ação foi julgada pelo Supremo Tribunal 

Federal e considerada constitucional em 17/04/2015.  

Na administração exercida pelo modelo de OS, vale ressaltar que não é 

injetado recurso próprio algum por parte da administração privada. No início da 

implantação, o Estado encaminhava recursos complementares, o que gerou o 

direcionamento para os atendimentos de alta complexidade por serem melhor 

remunerados pelo SUS. 

A relação entre o Estado e as OSS é formalizada em contratos de gestão, 

um instrumento de compromisso firmado entre o poder executivo, a diretoria de 

direito público e as empresas estatais e colocado em prática a partir do projeto de 

Reforma do Aparelho do Estado, em 1995, para instituições privadas (ANDRÉ, 

1995). 
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Segundo Di Pietro (1996), o contrato de gestão foi concebido na França com 

os nomes de contrato de programas, contrato de plano e contrato de serviços, com o 

objetivo de controle das empresas estatais, referindo-se às atividades de 

administração direta do Estado. Mesmo antes de ser formalizado, o contrato de 

gestão já era utilizado para firmar os contratos entre as empresas privadas e o 

governo. Atualmente, também pela administração direta são chamados centros de 

responsabilidade, comprometendo-se a atingir os objetivos institucionais 

previamente fixados, barganhando maior autonomia na gestão. 

André (1995) aponta, ainda na Europa, que a prática se estendeu à 

Espanha, sendo utilizada em estatais prestadoras de serviços industriais desde a 

década de 1970.  Essa vertente de contratos foi disseminada em países como 

África, México, Argentina, Índia e Bangladesh. O Banco Mundial passou a incentivar 

esse tipo de contrato condicionado ao apoio financeiro ao empréstimo a ser 

realizado. 

O contrato de gestão tem origem na administração por objetivos, que pode 

ser chamada de administração por resultados, ou sistêmica por objetivos e 

resultados. O início da Administração por Objetivos (APO) se deu com Peter 

Drucker, que propôs a troca da ênfase dos meios para os fins e do como para o 

porquê, buscando a racionalização do processo (LIMA, 1996). 

De acordo com Drucker (1975), os objetivos traçados para alcançar APO 

envolvem:  

a) Participação no mercado;  

b) Inovação;  

c) Produtividade;  

d) Recursos físicos e financeiros;  

e) Rentabilidade;  

f) Desempenho e aprimoramento gerencial;  

g) Desempenho e atitudes dos trabalhadores; e 

h) Responsabilidade pública. 

 

A APO é um processo pelo qual os gerentes (superior e subordinado) de 

uma organização identificam os objetivos comuns, definem áreas de 

responsabilidade de cada um em termos de resultados esperados e usam esses 

objetivos como guias para a operação dos negócios (CHIAVENATTO, 2003). 
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Para Nellis (1989), a utilização do contrato de gestão trouxe maior clareza 

no vínculo entre Estado e empresas contratadas, com metas transparentes e 

específicas nos campos nos quais a empresa atuará. A aptidão gerencial foi 

concedida pelas empresas contratadas, gerando incentivo a controles, como 

construção de sistemas de informação gerenciais, indicadores de desempenho físico 

e financeiro e aprimoramento da contabilidade e da auditoria. Com isso, ficou 

evidenciada a falta de planejamento e controle do governo e a inconstante vontade 

política dos governantes e representantes de usar uma APO. 

No Brasil, o modelo foi adotado sob o nome de contrato de gestão, sendo 

implantado com base na visão francesa, incluindo a categoria de Organizações 

Sociais e serviços sociais autônomos. Nesse contrato são estabelecidas as metas 

de produção e os indicadores de avaliação dos serviços prestados, os quais são 

objetivo de nosso estudo. 

Em relação às empresas estatais, houve, por parte do governo, o mesmo 

objetivo que inspirou o sistema francês, de contratualizar o comando que a 

administração exerce sobre as empresas, porque o governo ganha maior autonomia 

sobre a gestão, sujeitando-se a um controle de resultados em lugar da direção 

puramente formal (DI PIETRO, 1996).  

Em decorrência dos problemas do Estado e por não atender aos princípios 

básicos da Constituição Federal, como direito à educação, saúde, cultura e moradia, 

surgiu a necessidade da criação da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que 

constituiu o Programa Nacional de Publicização (PNP), regulamentando o contrato 

de gestão e a contratação das OSS. 

De acordo com André (1999), em âmbito federal, a primeira experiência em 

saúde foi com a Fundação das Pioneiras Sociais, pela rede Sarah Kubitschek, 

atuando no atendimento médico-social na especialidade ortopédico-traumatológico-

reabilitacional. A entidade foi extinta em 1991, sendo transferida para fundação de 

direito privado. A relação empregatícia se deu por meio de pagamento direto pelo 

Ministério da Saúde e CLT para novos contratados, sendo mantidos com recursos 

orçamentários. 

O contrato de gestão é o documento formal entre as secretarias e as OSS 

contratadas, no qual são alinhadas todas as diretrizes a serem cumpridas por parte 

da contratada e da contratante. Além disso, deve seguir os princípios da 
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administração pública, constituídos na Constituição Federal em seu art. 37: 

“legalidade, improbidade, moralidade, publicidade e eficiência.” (BRASIL, 1988). 

Silva (1995) refere que o aspecto central do contrato de gestão é o 

acompanhamento da avaliação de desempenho, pois identifica duas metas 

definidas: (i) intermediária (eficiência e resultado; eficácia e efetividade) e (ii) metas 

de resultados mais difíceis de serem definidas e acompanhadas, as quais estão 

ligadas ao cumprimento da missão e dos objetivos, e têm como consequência a 

efetividade das ações organizacionais. 

A supervisão da gestão pelo Estado é fundamental para a sociedade, e sua 

implantação tem como lastro um sistema seguro para apuração da avaliação de 

desempenho (ANDRE, 1995). Os aspectos principais contidos na Lei Federal nº 

9.637/1998, em relação ao contrato de gestão, são: 

 

Art. 8o A execução do contrato de gestão celebrado por organização social 
será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação 
correspondente à atividade fomentada. 
§ 1o A entidade qualificada apresentará ao órgão ou entidade do Poder 
Público supervisora signatária do contrato, ao término de cada exercício ou 
a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório 
pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo 
específico das metas propostas com os resultados alcançados, 
acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício 
financeiro. 
§ 2o Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão devem 
ser analisados, periodicamente, por comissão de avaliação, indicada pela 
autoridade supervisora da área correspondente, composta por especialistas 
de notória capacidade e adequada qualificação. 
§ 3o A comissão deverá encaminhar à autoridade supervisora relatório 
conclusivo sobre a avaliação procedida. 
Art. 9o Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de 
gestão, ao ter conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na 
utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, 
dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de 
responsabilidade solidária. 
Art. 10o Sem prejuízo da medida a que se refere o artigo anterior, quando 
assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios 
fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os 
responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à 
Advocacia-Geral da União ou à Procuradoria da entidade para que requeira 
ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade 
e o sequestro dos bens de seus dirigentes, bem como de agente público ou 
terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao 
patrimônio público. 
§ 1o O pedido de sequestro será processado, de acordo com o disposto 
nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil. 
§ 2o Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o 
bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demanda no 
País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. 
§ 3o Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário 
e gestor dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis e velará pela 
continuidade das atividades Sociais da entidade. (BRASIL, 1998). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art822
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art825
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A dinâmica do contrato de gestão deve ser orientada pelos objetivos das 

políticas públicas em um ambiente que muda muito rápido; por isso, requer 

flexibilidade e acompanhamento constante tanto das OSS como do órgão regulador. 

A OSS é contratada para gerenciar o equipamento público de saúde (no caso, os 

hospitais); portanto, deve seguir a Constituição Federal de 1988, artigo 37, que trata 

do princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

 

2.5 A OSS e a implantação do contrato de gestão no Estado de São Paulo 

 

 

No Estado de São Paulo a Lei Complementar nº 846, de 4 de junho de 1998, 

regulamenta a contratação de OSS e foi publicada no Diário Oficial do Estado em 

13/06/1998, estipulando que as condições para atuar na área de Saúde ou Cultura é 

ser uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos com experiência de 

mais de cinco anos na área. Os aspectos mais importantes da Lei Complementar nº 

846, de 4 de junho de 1998, são: 

 Qualificação: 

o Finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de 

seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias 

atividades. 

o Previsão expressa de ter a entidade, como órgãos de deliberação 

superior e de direção, um Conselho de Administração e uma Diretoria, 

definidos nos termos do Estatuto, assegurando a eles composição e 

atribuições normativas e de controle básicos previstos nesta lei 

complementar. 

o Só serão qualificadas como Organização Social as entidades que, 

efetivamente, comprovarem possuir serviços próprios de assistência à 

saúde, há mais de cinco anos. Em 30 de maio de 2014, a Lei 

Complementar nº 846/1998, foi alterada no que dispõe sobre a 

qualificação de entidades como organizações sociais, com a Lei 

Complementar nº 1.243/2014, conforme abaixo: 

 O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais 

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas 
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atividades sejam dirigidas à saúde, à cultura, ao esporte, ao 

atendimento ou promoção dos direitos das pessoas com 

deficiência, ao atendimento ou promoção dos direitos de 

crianças e adolescentes, à proteção e conservação do meio 

ambiente e à promoção de investimentos, de competitividade e 

de desenvolvimento, atendidos os requisitos previstos nesta lei 

complementar. 

 Parágrafo único – As pessoas jurídicas de direito privado a que 

se refere o “caput” deste artigo serão submetidas ao controle 

externo da Assembleia Legislativa, que o exercerá com o auxílio 

do Tribunal de Contas do Estado, ficando o controle interno a 

cargo do Poder Executivo.” (NR). 

 Conselho de Administração: 

o Ser composto por até 55%, no caso de Associação Civil, de membros 

eleitos dentre os membros ou associados; 35% de membros eleitos 

pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notável 

capacidade profissional e de reconhecida idoneidade moral; e 10% de 

membros eleitos pelos empregados da entidade. 

 Contrato de Gestão: 

o A Organização Social da Saúde deverá observar os princípios do 

Sistema Único de Saúde, expressos no artigo 198 da Constituição 

Federal e no artigo 7° da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.  

o O contrato de gestão celebrado pelo Estado, por intermédio do Estado 

da Saúde ou da Cultura, conforme sua natureza e objeto, discriminará 

as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da 

entidade contratada e será publicado na íntegra no Diário Oficial.  

o O contrato de gestão deverá ser submetido, após aprovação do 

Conselho de Administração, ao Secretário de Estado da área 

competente. 

o Atendimento exclusivo aos usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS), no caso das organizações sociais da saúde. Em 27 de 

dezembro de 2010, conforme Lei Complementar nº 1.131, que dispõe 

sobre alteração no artigo Contrato de Gestão conforme abaixo: 
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 Atendimento exclusivo aos usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e usuários do Instituto de Assistência Médica ao 

Servidor Público Estadual (Iamspe), no caso das organizações 

sociais da saúde.  

 O contrato de gestão assegurará tratamento igualitário entre os 

usuários do Sistema SUS e do Iamspe. 

 Unidade de saúde adotará sistemática de controle de 

atendimento de pacientes filiados a operadores de planos de 

saúde privados e particulares, ingressantes na qualidade de 

usuários do Sistema SUS e do Iamspe. 

 Execução e Fiscalização do Contrato de Gestão:  

 O contrato de gestão deve prever a possibilidade de o Poder Público 

requerer a apresentação pela entidade qualificada, ao término de 

cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o 

interesse público, do relatório pertinente à execução do contrato de 

gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os 

resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas 

correspondentes ao exercício financeiro, assim como suas 

publicações no Diário Oficial do Estado.  

 Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão serão 

analisados periodicamente por comissão de avaliação indicada pelo 

Secretário de Estado competente, composta por profissionais de 

notável especialização, que emitirão relatório conclusivo a ser 

encaminhado àquela autoridade e aos órgãos de controle interno e 

externo do Estado.  

 A comissão de avaliação da execução do contrato de gestão das 

Organizações Sociais de Saúde de que trata o item anterior compor-

se-á, dentre outros membros, por dois integrantes indicados pelo 

Conselho Estadual de Saúde, reservando-se também duas vagas 

para membros integrantes da Comissão de Saúde e Higiene da 

Assembleia Legislativa, e deverá encaminhar, trimestralmente, 

relatório de suas atividades à Assembleia Legislativa.  

 Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, 

ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade 
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na utilização de recursos ou bens de origem pública por Organização 

Social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas e ao Ministério 

Público, para as providências relativas aos respectivos âmbitos de 

atuação, sob pena de responsabilidade solidária. 

 O balanço e demais prestações de contas da Organização Social 

devem, necessariamente, ser publicados no Diário Oficial do Estado e 

analisados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

Uma das diferenças da Lei Federal para a Estadual é que no Estado de São 

Paulo só poderiam estar aptas à qualificação as entidades filantrópicas com mais de 

cinco anos de experiência em gestão hospitalar. 

Para (GOMES, 2005), na ótica do comprador de serviços, o contrato da 

gestão deve melhorar a eficiência na alocação dos recursos, tendo como base as 

necessidades da população sendo: 

 Dispor de um modelo de contrato e da forma de pagamento do contrato que 

incentive os procedimentos eficientes e adequados às necessidades. 

 Criar sistemas de informação confiáveis que permitam acompanhar o 

comportamento dos prestadores, o fluxo dos pacientes, o custo e a 

utilização dos serviços pelos grupos demográficos e de risco. 

 Separar funções, o que requer profundas mudanças administrativas e 

organizativas para o financiador/comprador. 

 Diminuir elementos de rigidez que caracterizem as culturas burocráticas.  

 Implantar mudanças organizativas que adaptem as estruturas 

administrativas à nova situação e que garantam o desenvolvimento das 

diferentes funções, especialmente, da função de compra. 

 Valorizar as características da estrutura organizativa adotada pelo 

financiador/comprador, que são de importância capital e devem permitir uma 

separação efetiva e real de funções.  

 

O novo modelo de OSS foi pautado no Contrato de Gestão, conforme minuta 

definida no Diário Oficial do Estado de São Paulo nº 108, página 111, de 1998, 

quando foi introduzido o padrão técnico e financeiro entre o Estado e a OSS 

referente à execução de atividades da área de saúde. A iniciativa para implantação 

das OSS no Estado veio em decorrência das 15 obras hospitalares inacabadas, 
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assumidas pelo então governo, além do agravante de serem em regiões muito 

carentes e de difícil acesso aos profissionais de saúde. 

No discurso encaminhado pelo então governador Mário Covas à Assembleia 

Legislativa, a adoção do modelo foi apontada como tentativa de “fomento a 

entidades prestadoras de serviços de saúde” e não simples delegação desses 

serviços a estranhos à Administração (KEINERT, 2003, p.11). Contudo, podem ser 

apontadas as circunstâncias que levaram à escolha desse modelo (KEINERT, 2003, 

p.11): 

 

A. O governo estadual tinha 15 hospitais cujas obras estavam paralisadas, 
que recebera de administrações anteriores; 
B. A limitação financeira imposta pela lei Camata, que determinava quanto 
do orçamento seria gasto com folha de pagamento. Essa circunstância 
impedia a contração de mão de obra para os hospitais, pois o Estado 
ultrapassaria o teto previsto pela lei. 
C. A própria dificuldade financeira que o governo estadual enfrentava. 

 

O fato de os servidores públicos não abrirem mão dos direitos e proteções 

de que usufruíam no âmbito da legislação trabalhista do setor público, ingressando 

no regime CLT com salários mais altos, porém sem estabilidade, ocasionou falta de 

incentivo para mudança. Além do custo político por parte do governo para efetuar a 

mudança ser excessivamente alto, perdia-se a oportunidade de exercer clientelismo 

com os cargos públicos.  

Sendo assim, as primeiras nove OSS nasceram com controle de 12 

hospitais, conforme os dados do Quadro 1, a seguir, em decorrência da falta de 

recursos para gerir os hospitais e da contratação de, aproximadamente, 15 mil 

funcionários por parte do governo do Estado. Um dos fatores motivadores foi instituir 

“novos padrões para a atenção hospitalar pública”, ou seja, utilizar os recursos 

públicos com maior rendimento e baixo custo, garantindo um atendimento 

humanizado (BARRADAS,et al, 2007). 
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Quadro 1 – Hospitais gerenciados por meio de contrato de gestão 
Fonte: Coordenadoria de Contratação de Serviços de Saúde- SES. (2002) 

 

 

A partir de 2001, foi criada a Coordenação de Contratação de Serviços de 

Saúde (CCSS), com apoio da consultoria espanhola GesaWorld, que ajudou a 

desenvolver os indicadores de desempenho das OSS e garantir a transparência da 

prestação de contas dos serviços prestados; além disso, o Tribunal de Contas do 

Estado (TCE) passou a auditar anualmente as contas das OSS. 

Uma das principais críticas realizadas às OSS é a falta de controle social e a 

forma usada para serem consideradas qualificadas. Isso porque a SES/SP precisa 

evitar que o interesse privado de quem administra os equipamentos de saúde se 

sobressaia em favor do interesse público (LA FORGIA; COUTTOLENC, 2009). 

Para Gomes (2005), no Estado de São Paulo a legislação para as OSS 

formatou-se de modo diferente, priorizando a parceria com entidades filantrópicas, 

qualificadas como OSS, as quais adquiriram o direito de firmar Contrato de Gestão 

com a SES/SP, visando o gerenciamento dos hospitais e demais equipamentos 

públicos de saúde. 

Barradas, et al, (2007) cita que a Lei Complementar nº 846, de 4 de junho de 

1998, determina que a elaboração de um contrato de gestão preestabelecido entre o 

poder público e a OSS qualificada deve determinar a base de execução dos serviços 

prestados pelo Hospital do Estado de São Paulo. 

Inicialmente, as metas foram estipuladas a partir da capacidade instalada, 

da produção média dos hospitais que estavam funcionando na administração direta 

e por similaridade; com isso, era mais “fácil” cumprir a meta, visto a expertise da 
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administração privada. A partir de 2001, o novo contrato foi elaborado, para unificar 

e definir o financiamento e a forma de pagamento, de acordo com o aspecto jurídico-

legal permitido. Esse contrato foi discutido com todos os membros da SES por área 

de especialidade, sendo elaborado um novo modelo com as seguintes premissas 

(GOMES, 2005): 

 Unir os marcos legais de ambos os contratos em um único corpo. 

 Prescindir (para o momento) das fontes de financiamento e “amarrar” o 

orçamento de cada um dos hospitais, definindo uma determinada atividade 

que deve conformar-se com o mesmo. 

 Definir a relação de serviços, a atividade a ser comprada e a forma de 

pagamento como anexos, para permitir maior agilidade nos anos posteriores 

e evitar modificações frequentes no corpo central do contrato. 

 

As OSS apresentavam a fatura pelos serviços prestados diretamente ao 

SUS e o saldo era pago pelo Fundo Estadual de Saúde; atualmente, o governo 

repassa direto às OSS, por meio de custeio mensal, e com isso permite fiscalização 

maior por parte do Estado (KEINERT, 2003). 

Em 2001, a SES/SP mudou a forma de repasse aos hospitais, passando 

assim a ter um orçamento anual atrelado ao controle de resultados, sendo o 

principal mecanismo de avaliação dos contratos de gestão. Já os controles 

financeiros estão condicionados à Coordenadoria de Gestão de Contratos de 

Serviços de Saúde (CGCSS), sendo definidos no momento os percentuais de 

repasse e as necessidades de aditivos contratuais ou de redução de metas. 

Uma das obrigações e responsabilidades da contratada é possuir e manter 

em pleno funcionamento as Comissões de Prontuário Médico, Comissão de Óbitos e 

Comissões de Ética Médica e de Controle de Infecção Hospitalar. O modelo de 

pagamento é definido da seguinte forma: 90% vinculado à produção e 10% à parte 

variável, a qual inclui: 

A. Melhoria Contínua em Obstetrícia. 

B. Controle de Infecção Hospitalar. 

C. Taxa de Cirurgia Suspensa/Laparoscópica. 

D. Núcleo Hospitalar de Epidemiologia. 

E. Qualidade da informação. 

F. Monitoramento da Execução procedimentos selecionados. 
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O orçamento estabelecido no contrato de gestão possui duas partes 

(FERREIRA JUNIOR, 2003): 

A. Parte fixa, correspondente a 90% do total de recursos do orçamento, 

condicionada à meta de produção e repassada mensalmente em forma de 

custeio; e 

B. Parte variável, correspondente aos 10% restantes, que fica condicionada às 

metas de qualidade avaliadas pelos técnicos do SES por meio de 

indicadores preestabelecidos. 

 

As  principais alterações no Contrato de Gestão a partir de 2001 mudaram 

as relações estabelecidas: 

1) Retirou das OSS a responsabilidade de ter que faturar para cobrir seus 

custos, já que esse valor é assumido formalmente e de forma planejada pelo 

Estado. 

2) Passou a pactuar os serviços diferentes daqueles definidos pela tabela SUS, 

mas baseados em produção de altas por especialidade contratada, o que 

ocasionou nova forma de pagamento. 

3) O contrato passa a ser único. 

4) Faturamento mensal previsível, de acordo com planejamento realizado, o 

que possibilita melhor análise. 
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Quadro 2 – Contrato de Gestão  
Fonte: Adaptado de Gomes (2004). 

 

 

Trata-se aqui de um modelo que se diferencia da administração direta, pois 

o não cumprimento das metas implica no repasse da parte variável, gerando assim a 

busca pela eficácia e eficiência (FERREIRA JUNIOR., 2003). 

Segundo La Forgia e Couttolenc (2009), todos os pagamentos são atrelados 

a metas de produção por serviço, especialidade e atividade, assim como os 

indicadores de qualidade. Caso não haja o cumprimento, é descontado do 

pagamento após a avaliação trimestral.  

Neste novo modelo, os valores referentes ao faturamento do SIA e AIH  são 

repassados pelo Governo Federal diretamente para a SES/SP -- apesar do input de 

 

Elementos da contratualização Contrato de Gestão até 2000 
Contrato de gestão OSS/SP iniciando 

em 2001 

Instrumento de Relação Convênio SUS e Contrato de Gestão Contrato de gestão 

Especificação do Serviço 
As metas de volume dependem do 

contrato 

Definido por especialidades, saídas 

hospitalares e atendimento ambulatorial 

Fontes de receitas 
Faturamento AIH e Fundo Estadual de 

Saúde 
Contrato de gestão 

Atividade/Produção Discutidas com níveis regionais. Pactuada com níveis locais e regionais 

Pagamentos Mensal 

90% Pagamento fixo em forma de 

custeio mensal; 10% vinculados a 

indicadores de parte variável mensal 

AIH, BPA E APAC Faturamento direto ao SUS 
Controle das informações imputadas no 

portal da transparência 

Monitoramento e avaliação 
Falta de padronização na apresentação 

dos dados 

*Comissão de avaliação independente e 

CGCSS, incluindo liberação de 

pagamentos, monitoramento da 

produção e a análise de custos 

Indicadores de desempenho 
Especificado em termos de produção e 

qualidade 

Especificados indicadores de produção, 

indicadores de parte variável, 

indicadores de estrutura e indicadores 

assistenciais 

Econômico-Financeiro Sem conceito de Padronização 
Conceito padronizado para utilização 

de acordo com orçamento 

Sanções 
Pode ser rescindido pelo governo pelo 

não cumprimento da meta 

Especificado em: advertência, Multa e 

Suspensão Temporária. 

Envio de Informações Disquetes e papel Via WEB 
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dados nos sistemas SIA e SIH ficar a cargo da OSS --, sendo utilizados para 

controlar a produção. 

A versão mais recente da minuta foi publicada pela CGCSS em 2009 

conforme Anexo III, apresentando maior clareza em relação aos indicadores 

exigidos.  

Ao realizar contrato de gestão com o poder público na figura da SES/SP, a 

OSS passa a ser alvo de controle e fiscalização, já que a entidade realiza serviços 

públicos à população, com recurso 100% público (COUTINHO, 2006). 

A transição do gerenciamento dos equipamentos hospitalares para OSS se 

dá no momento da assinatura do Contrato de Gestão pelas partes na SES/SP, 

lembrando que definição das metas, perfil dos serviços e custeio e controle dos 

serviços executados continuam sendo atribuições da SES/SP. 

No governo estadual, foram levados em consideração três principios para 

firmar o contrato com as OSS: (i) maior autonomia decisória, falando em estrutura 

burocrática, (ii) maior flexibilidade, tanto da responsabilidade como da autoridade e, 

por fim, (iii) maior transparência, por meio de seu conselho de administração e fiscal, 

com o representante do Estado. 

 

 

2.5.1 Avaliação do contrato de gestão e os indicadores utilizados 

 

 

O quadro conceitual estimado para a avaliação dos serviços de saúde é o 

estabelecido por Donabedian (1982), sendo as áreas analisadas estrutura, processo 

e resultados. 

Os recursos de estrutura correspondem a físicos, humanos, materiais, 

instrumental-normativos, administrativos e recursos de financiamento. A área de 

processo é aquela relativa à utilização dos recursos quantitativos e qualitativos, e os 

resultados são consequências relacionadas ao estabelecimento de saúde dos 

indivíduos ou da população (DONABEDIAN, 1982). 

Os critérios de avaliação podem ser de determinação normativa ou empírica 

estabelecida, sendo observados de determinada realidade, podendo ainda ser 

exógenos à entidade avaliada, ou endógenos, sendo estes estabelecidos por partes 

na mesma organização (AZEVEDO, 1991). 
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Para que medidas empíricas de estruturas, processos ou resultados se 

transformem em indicadores, devem ter consistência científica e relacionada ao 

impacto da saúde da população, o que pode vir a intervir em decisões dentro do 

sistema de saúde (SCHOUT, 2007).  

De acordo com Viacava (2004), no início de 1980 o tema central dos 

sistemas de Serviços de Saúde era a reforma dos mesmos, com o objetivo de 

imprimir clareza aos gastos públicos, visto que os recursos para o setor estavam 

reduzidos às políticas sociais. Além disso, o aumento das despesas hospitalares e 

as mudanças dos perfis demográfico e epidemiológico na população eram um fator 

agravante . 

Para Almeida (1999), o esforço em fazer o Estado funcionar vem de longa 

data, porém nunca houve reforma com tanta coerência como a Reforma do Estado, 

a qual foi amplamente divulgada com visão otimista, buscando assegurar o uso do 

Estado para fomentar o interesse público. A avaliação de desempenho passou a ser 

ato fundamental nesse processo de medir eficiência, eficácia e efetividade.  

Atualmente, persiste o interesse pela avaliação tendo como finalidade 

otimizar o funcionamento das organizações de saúde obtendo eficiência -- relação 

com recurso utilizado, eficácia --, alcance dos objetivos pré-estabelecidos e 

efetividade -- solução de inconsistências encontradas. (TANAKA,2012). 

A avaliação de desempenho dos Sistemas de Saúde, tem tido foco nos 

serviços, sobretudo de assistência médica. Isso se deve à busca por maior 

eficiência, de forma estruturada, mediante a falta de recursos financeiros observada 

nos países nas últimas décadas (VIACAVA, 2004).  A proposta da OCDE foi: 

A. Incluir os indicadores, como parte da avaliação de desempenho (eficiência 

macroeconômica); 

B. Incluir acesso, como componente de responsividade, avaliando assim a 

equidade 

C. Incluir o gasto sanitário (eficiência macroeconômica) 

D. Excluir ponderações para avaliação de metas; e   

E. Considerar a avaliação de desempenho restrita à assistência médica 

(VIACAVA,2004) 

F.  

Já a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) defende a diferenciação 

dos sistemas de saúde. Portanto, sua forma de avaliação não é tratada 
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igualitariamente em todos os países e, com isso, se torna orientadora das políticas 

públicas. A avaliação de desempenho é defendida Opas levando em consideração a 

geração de recursos, o financiamento e a prestação de serviços englobando todos 

os envolvidos. 

Na concepção do contrato de gestão para as OSS, a fase de avaliação e 

acompanhamento foi identificada como a mais relevante para atingir a eficácia 

(BRASIL, 1998), levando em consideração as seguintes ações: 

A. Geração de relatórios parciais e anuais; 

B. Avaliação institucional; 

C. Auditorias. 

 

A função dos relatórios de desempenho é avaliar a instituição em relação às 

metas pactuadas, conforme os indicadores definidos e metas delineadas. Os 

relatórios podem ser parciais, trimestrais, quadrimestrais ou anuais, além de conter 

informações de forma sucinta e compreensivel para cada tipo de usuário (BRASIL, 

1998). Os dados constantes de relatórios parciais devem ser suficientes para que se 

verifique se: 

A. Os compromissos acordados no contrato de gestão são passíveis de 

monitoração. 

B. Há compromissos que apresentam falhas graves de concepção e de 

viabilidade de execução. 

C. A instituição está sendo capaz de apontar causas e consequências de 

atrasos na consecução de objetivos e metas. 

D. Há necessidade de atuação dos supervisores do contrato junto a outras 

instâncias governamentais, no sentido de se buscarem melhores condições 

de viabilidade de atingimento dos compromissos acordados.   

 

As auditoriras deverão ter como base a verificação dos resultados pactuados 

e a utilização de recursos públicos. Para Viacava (2004), de forma geral, os quadros 

de indicadores baseiam-se no estado de saúde, no desempenho do sistema de 

saúde, nas características gerais do sistema de saúde e nos recursos da 

comunidade. A configuração utilizada pelo Canadá no painel de controle foi 

recomendada pela (Opas) para os países das regiões da Américas. 



56 

 

No Estado de São Paulo, o primeiro modelo foi firmado com o convênio 

entre a SES/SP e a Faculdade de Saúde Pública, sendo definidos três objetivos: (i) 

análise das atividades hospitalares, (ii) análise de demanda e (iii) análise da política 

de medicamentos. Nesse período, foram contratadas consultorias para 

complementar aspectos não contemplados no projeto (IBANEZ, 2001). 

A partir da visita aos hospitais, com roteiro estruturado, detalhes 

organizacionais das diversas áreas que atingem indiretamente a produção e a 

qualidade dos programas e serviços prestados, a SES/SP adotou o modelo-padrão 

de Avaliação das OSS. Na época, foram colhidas informações sobre recursos 

humanos, produtividade, qualidade, financeiro e morbidade, mirando mapear a 

complexidade dos hospitais (IBANEZ, 2001). 

Na SES/SP, o foco da avaliação foi o cumprimento do contrato de gestão, 

por meio de indicadores e de metas pré-estabelecidos. Outro fator relevante foi a 

capacidade de gestão de cada equipamento de saúde, um dos fatores para 

contratação da OSS – lembrando que os indicadores sistematizam as variáveis e 

agregam à metodologia de avaliação.  

No entanto, dados e informações são necessários e não encerram o 

trabalho de avaliação, tendo-se como argumento central que avaliar é atribuir 

julgamento de valor em função de critérios explícitos e implícitos (GUIMARAES et 

al., 2004). 

Os indicadores de saúde foram desenvolvidos para quantificar e avaliar as 

informações produzidas, sendo definidos como medidas-síntese e contendo 

informações importantes sobre atributo e dimensões do Estado de saúde e a 

execução do sistema, zelando pelas condições de saúde (OPAS, 2008). 

É conhecida a dificuldade de selecionar qual informação é necessária ao 

gestor do serviços de saúde, considerando as perpectivas dos indivíduos, grupos ou 

entidades com interesse na organização, chamados de stakeholders (ESCRIVÃO 

JR., 2007). 

 O grau de excelência de um indicador deve ser definido por sua validade 

(capacidade de medir o que se pretende), confiabilidade (reproduzir os mesmos 

resultados quando aplicados em condições similares), sensibilidade (capacidade de 

detectar o fenômeno analisado) e especificidade (capacidade de detectar somente o 

fenômeno analisado) (OPAS, 2008).  
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Para a aplicação e desenvolvimento dos indicadores, é necessário elencar 

qual é a perpectiva que o indicador pretende refletir, quais aspectos do cuidado em 

saúde estão sendo mensurados/avaliados e quais as evidências científicas 

disponíveis (ESCRIVÃO JR., 2007). 

De acordo com Viacava (2004), no Brasil a base para criação dos 

indicadores para avaliação de desempenho do sistema de saúde brasileiro foi feita 

por um grupo de pesquisadores vinculados à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que 

criou a Proposta de Avaliação do Sistema de Saúde  (Proadess), a qual utiliza a 

base de associar a estrutura do sistema de saúde com a forma e o funcionamento 

para garantir as necessidades sociais, políticas e econômicas. A Proadess foi criada 

com base na revisão da literatura que abrange as dimensões dos Sistemas de 

Serviços de Saúde.  

Na primeira fase do projeto, elaborado em 2003, foi realizada a matriz 

conceitual, com suas dimensões, subdimensões e indicadores, todos baseados nos 

ensaios internacionais e utilizando como referência Australian Institute of Health and 

Welfare (AIHW), Natural Health Practitioners of Canada (NHPC), Canadian Institute 

for Health Information (CIHI), Organização Mundial de Saúde (OMS) e Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OECD). 

A complexidade da assistência hospitalar gera a necessidade de utilização 

de diversos indicadores de avaliação e acompanhamento de processos e resultados, 

porém essa forma de abordagem não leva em consideração o perfil dos pacientes, 

que são a razão dos serviços de saúde (ESCRIVÃO JR., 2007). É preciso, assim, 

encontrar as melhores práticas para atender aos anseios dos gestores, para que 

sejam utilizadas por todos da cadeia, contem com um sistema de informação e 

principalmente para que haja interação entre todos, com vistas a permitir selecionar 

o dado de fato importante para todos (CURTRIGHT, 2000). 

A definição de metas e indicadores direciona os trabalhos a serem 

realizados e a forma pela qual serão cumpridas as metas, assim proporcionando 

melhor cumprimento do contrato de gestão. É importante evidenciar que os dados 

são provenientes das pontas, e que no caminho entre a coleta dos dados e a 

produção do conhecimento para tomada de decisão estratégica há interferências 

devido à precariedade muitas vezes da Tecnologia da Informação dos Sistemas de 

Gestão (ESCRIVÃO JR., 2007). 
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A Matriz da Proadess é composta por quatro dimensões, a saber: (i) 

determinantes de saúde, (ii) condições de saúde da população, (iii) sistema de 

saúde e (iv) desempenho dos serviços de saúde. No modelo oficial, houveram 

algumas mudanças realizadas em 2011 no quesito ‘desempenho dos serviços de 

saúde’, sendo que as mais substanciais foram no indicador de efetividade. 

 No AIHW foram inseridas modificações em sua matriz de indicador. Já no 

Canadá houve a preocupação em medir a efetividade e a eficiência com base no 

nível de atenção, com foco na redução de internações hospitalares e investindo na 

avaliação da atenção primária. 

 

 

 
Figura 3 – Matriz de dimensões da avaliação do sistema de saúde-PROADESS. 
Fonte: PROADESS (2011). 
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A qualidade e a comparação dos indicadores são certificadas pelo emprego 

do método de mensuração e cálculo, além da facilidade de acesso e apoio à tomada 

de decisão e à disponibilidade para produzir (ESCRIVÃO JR., 2007). Na matriz 

proposta pela Proadess, analisaremos os indicadores que se referem à Dimensão 

do Desempenho dos Serviços de Saúde. 

 

 

2.5.1.1 Subdimensão Efetividade  

 

 

Nos últimos anos, a concepção de efetividade esteve relacionada ao 

cumprimento de metas e objetivos, por meio de intervenção e conforme referências 

de avaliação de desempenho do Sistema de Saúde e dos Sistemas de Avaliação do 

CIHI e AIHW. Donabedian (2003) cita que conceito de efetividade é composto pela 

seguinte equação: 

 

ER = Melhorias na saúde esperadas do cuidado a ser avaliado                  (1) 

       Melhorias na saúde esperadas do melhor (padrão) cuidado 

 

A JCAHO (1993) define efetividade como que grau de benefícios uma 

determinada intervenção ou tecnologia médica traz para indivíduos de uma 

população definida, sob condições regulares de uso, enquanto a Proadess (2011) 

define como com que grau a assistência, os serviços e as ações atingem resultados 

esperados. 

 

 

2.5.1.2 Subdimensão Acesso 

 

 

Na área da saúde, o conceito é determinado pela forma como é conseguido 

o tratamento desejado, superando as dificuldades e facilidades, observando a 

demanda e a oferta e levando em conta a disponibilidade de recursos. Na matriz, 

acesso é definido como “a capacidade do sistema de saúde em prover o cuidado e o 

serviço necessários, no momento certo e no lugar adequado” (PROADESS, 2011). 
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2.5.1.3 Subdimensão Eficiência 

 

 

Segundo Donabedian (1990), eficiência é a relação entre o impacto real do 

serviço e seu custo, sem diminuir a qualidade do atendimento. O relatório da AHRQ 

(2008) alerta para a definição de eficiência na ótica da fonte pagadora, do 

fornecedor de serviços hospitalares e do paciente que utiliza os serviços, cada um 

com visões e expectativas diferentes em relação à clareza dos resultados 

apresentados. 

As revisões dos artigos publicados demonstraram que 61% dos trabalhos 

estão focados na avaliação de eficiência dos hospitais e que os indicadores 

utilizados foram o tempo médio de permanência e os custos, ambos ajustados em 

função do case-mix; e 20% focalizam a eficiência dos médicos, realizando 

comparação entre médicos por consultas, exames, materiais e medicamentos 

(PROADESS, 2011) 

A taxa média de permanência e a taxa de ocupação podem identificar a 

eficiência da operação, porém não podemos mensurar a cura do paciente, visto que 

cada procedimento tem seu grau de complexidade, assim como o paciente. Sendo 

assim, o relatório da AHRQ avalia que não podemos medir o custo do procedimento 

pela forma, mas sim pela capacidade de se evitar aquele procedimento, ou seja, 

realizando atenção básica no cuidado e evitando a internação tratando o problema 

na causa raiz. 

Na matriz conceitual da Proadess, a eficiência é definida como a otimização 

dos recursos disponíveis para produzir com qualidade o máximo de benefícios e 

resultados, sendo que esse mesmo conceito é compartilhado por JCAHO e OECD 

(VIACAVA, 2012). 
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2.5.1.4 Subdimensão Respeito aos Direitos das Pessoas 

 

 

A partir de 2000, a OMS incluiu essa dimensão no intuito de identificar os 

aspectos da atenção à saúde e os atores envolvidos. Esse indicador avalia a relação 

entre os profissionais de saúde e os pacientes, além das instalações onde são 

realizados os atendimentos. Espera-se que o relacionamento entre os pacientes e 

os profissionais seja de forma respeitosa, a fim de evitar embaraço ao paciente, 

respeitando a legislação que prevê o sigilo sobre o prontuário médico, o direito de 

saber em relação à sua patologia e, sobretudo, mostrando empatia por parte de 

quem está realizando seus cuidados. 

O direito do paciente à informação consiste em garantir seu acesso às 

informações esclarecedoras sobre as decisões médicas a respeito de seu 

tratamento, bem como o acesso ao prontuário que contenha informações sobre seu 

estado de saúde e de tratamento (PROADESS, 2011). 

No Reino Unido, o NHS estabeleceu uma lista de direitos dos pacientes, 

tendo nela o direito ao acesso (i) a um clínico geral (General Practitioner – GP), (ii) 

ao catálogo com todas as informações e serviços oferecidos pelos profissionais de 

saúde e (iii) à gratuidade do tratamento quando morador do Reino Unido. 

No quadro conceitual da Proadess, o respeito aos direitos das pessoas é 

concebido como a capacidade do sistema de saúde de assegurar que os serviços 

respeitem o indivíduo e a comunidade e estejam centrados nas pessoas. 

 

 

2.5.1.5 Subdimensão Aceitabilidade 

 

 

O conceito vem da satisfação dos usuários com os serviços de saúde 

oferecidos; porém, para isso, é necessária a aderência do paciente ao tratamento.  

Em uma visão mais abrangente, o conceito é definido em consonância entre 

desejo, expectativa e valor não apenas do paciente, mas também dos membros de 

sua família, assim respeitando aspectos como conforto, informações do tratamento 

que o paciente realizará e sobretudo o custo desse tratamento (DONABEDIAN, 

1990). 
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Na Proadess, adotou-se o conceito de que o grau em que os serviços de 

saúde são ofertados esteja de acordo com os valores e as expectativas dos usuários 

e da população. 

 

 

2.5.1.6 Subdimensão Continuidade 

 

 

Quando falamos em continuidade, estamos enfatizando a relação médico-

paciente, ou seja, o vínculo de confiança e respeito visto na ótica do paciente e por 

parte do médico, ou seja, a responsabilidade de cuidar do paciente como um todo. 

Na Inglaterra, a partir de 1999, definiu-se como um cuidado multifacetado, indo além 

da prestação de serviços dentro das Organizações e se verificando os pontos que 

comprometam a perenidade do tratamento (FREEMAN et al., 2000). 

Na Proadess, a sub-dimensão de continuidade é a capacidade do sistema 

de saúde em prestar serviços de forma ininterrupta e coordenada entre os diferentes 

níveis de atenção. 

 

 

2.5.1.7 Subdimensão Adequação 

 

 

A adequação do cuidado pode ser identificada como a capacidade de 

intervenção da saúde para o benefício do paciente. A Proadess definiu como o grau 

em que os cuidados prestados às pessoas estão baseados no conhecimento 

técnico-científico existente. 

 

 

2.5.1.8 Subdimensão Segurança 

 

 

A segurança do sistema de saúde está em sua capacidade de não causar 

erros e danos aos pacientes, em função do cuidado exercido, lembrando que nem 

todos os erros causam danos aos pacientes.  
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A partir de 2004, a OMS criou o projeto Aliança Mundial para a Segurança 

do Paciente, integrando os países Canadá, Estados Unidos da América e do 

Mercosul no pacto da prevenção aos danos aos pacientes (BALBINO et al., 2009). 

As metas internacionais a serem atingidas são: identificar os pacientes 

corretamente; melhorar a eficácia da comunicação; melhorar a segurança para 

medicamentos de alto risco; assegurar cirurgias no local e paciente correto; reduzir o 

risco de infecções hospitalares; e evitar o risco de lesão resultante de quedas 

(BALBINO et al., 2009). 

A Dimensão Equidade é o eixo que corta transversalmente todas as 

dimensões, vista pela XXI Conferência Sanitária Pan-americana como “a 

participação justa nos recursos disponíveis em um momento dado, em uma 

sociedade”. De acordo com esse princípio, os bens e serviços são distribuídos de 

acordo com a necessidade do indivíduo (ESCRIVÃO JR., 2014). 

A Proadess é utilizada não apenas como parâmetro para avaliar o sistema 

de saúde brasileiro, mas também pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) no programa de Avaliação dos Prestadores de Serviço – QUALISS. 

Um outro sistema também utilizado para controle de indicadores é o Sistema 

de Indicadores Padronizados para Gestão Hospitalar (SIPAGEH), criado em 1998 

por um grupo de hospitais gaúchos e que se constitui de um sistema estruturado, 

periódico e permanente e gratuito para avaliação de desempenho de hospitais, 

através da coleta e tratamento de um conjunto de indicadores hospitalares. Nesse 

sistema encontram-se indicadores de avaliação do hospitais do SUS, pertinentes à 

gestão do movimentos dos pacientes e leitos hospitalares (SCHOUT, 2007). 

O trabalho com indicadores é o primeiro passo para a evidência de 

transparência das ações de uma instituição, mais ainda no momento em que se 

propagam parcerias público-privadas; sendo assim, é a melhor forma de interação 

entre as metas acordadas e executadas (BITTAR, 2004). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Os dados e informações obtidos nesta pesquisa procuraram identificar e 

descrever a metodologia de avaliação das OSS no Estado de São Paulo na 

perspectiva da SES/SP, por meio da análise do contrato de gestão, que contém 

indicadores para mensurar aspectos previstos pela Lei Estadual nº. 846/98, a qual 

dispõe sobre a qualificação de entidades como OSS. O Contrato institui o envio 

mensal de dados utilizados para elaboração de relatórios trimestrais pela CGCSS e 

apresentados para a Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão. 

 

 

3.1 A metodologia de avaliação das OSS no Estado de São Paulo 

 

 

A metodologia de avaliação depende da posição dos atores envolvidos e, 

portanto, pode mudar de acordo com os interesses dos mesmos. 

O processo de contratação de novos serviços solicitados para a OSS nasce 

da necessidade da Diretoria Regional de Saúde, que analisa os dados de produção 

mensalmente. No caso das OSS estudadas, esta avaliação é realizada pelo 

Departamento Regional de Saúde I, que abrange a região metropolitana de São 

Paulo. 

A transferência do gerenciamento das atividades hospitalares concretiza-se 

a partir da assinatura do contrato de gestão; porém, a decisão dos serviços a serem 

realizados, das metas a serem atingidas, a fiscalização e o controle permanecem 

como atribuições da SES/SP por meio do CGCSS. 

A metodologia utilizada na avaliação inicia-se no momento da elaboração 

dos contratos de gestão, com as metas pré-estabelecidas entre a SES/SP e a OSS, 

de acordo com a necessidade de saúde regional no qual o equipamento de saúde 

está inserido, sendo que esses serviços contratados podem ser modificados de 

acordo com a necessidade identificada mensalmente.   

De acordo com o Plano de Reforma, as avaliações periódicas em estágio 

intermediário servem para alertar sobre eventuais desvios e sobre a necessidade de 

alteração contratual para alcançar os resultados (BRASIL, 1997).  
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O equilíbrio entre necessidade, oferta e demanda em saúde também 

depende do conhecimento epidemiológico da população no qual o equipamento de 

saúde está inserido. Nesse caso, a demanda atendida pela OSS teria que ser 

orientada pela atenção básica do Município.  

A avaliação deve ter a objetividade necessária para tornar o processo 

possível de acordo com os recursos disponíveis e, acima de tudo, contribuir para a 

tomada de decisão (TANAKA, 2012). 

As metas e os indicadores são descritos no contrato de gestão e 

subdivididos entre Indicadores de Produção, Indicadores de Parte Variável, 

Indicadores Assistenciais e Indicadores de Estrutura.  

Os dados para avaliação e acompanhamento são imputados mensalmente, 

entre o 5º e 11º dia útil subsequente à competência, por meio do site 

www.gestao.saude.sp.gov.br, com informações relativas à produção assistencial, 

indicadores de qualidade e movimentação de recursos econômicos e financeiros. 

A partir desses dados, a Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços 

de Saúde (CGCSS) acompanha as unidades hospitalares sob Contrato de Gestão; a 

equipe da SES/SP com os profissionais que analisam os dados é composta por 

biólogos, médicos, enfermeiros, trabalhadores do serviço social e administradores, 

além de profissionais de áreas especializadas dentro da SES/SP, como de saúde da 

mulher e do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), que apoia a análise dos 

indicadores. 

A cada trimestre, os representantes gestores dos Hospitais, Departamento 

Regional de Saúde e da Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviços de 

Saúde realizam, na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, uma reunião que 

dura em torno de 1h30min, para análise das metas de produção e indicadores de 

parte variáveis. As análises podem gerar desconto nos recursos financeiros de 

custeio caso as metas não sejam atingidas. O termo para realizar os descontos 

chama-se Retirratificação e está disponível no portal da transparência.  

O pagamento é realizado da seguinte forma: valor fixo em 12 parcelas 

mensais, até o 5º dia útil, e a parte variável de acordo com relatório elaborado pela 

CGCSS, conforme exemplo apresentado no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Contrato de Gestão de um Hospital administrado por OSS 
Fonte: Portal da Transparência (2015). 

 

 

O desconto financeiro deixa de ser realizado por não cumprimento da meta 

caso aconteçam problemas ocasionados pelo próprio Sistema de Saúde, como não 

encaminhamento do paciente e falta de transporte na região para deslocamento, 

porém o problema deve ser informado no primeiro mês do trimestre à CGCSS. A 

partir, disso, entra-se em contato com a DRS da região questionando o não 

direcionamento da necessidade e, caso haja a necessidade em outra região, realiza-

se o direcionamento de uma para outra.  

Nas reuniões também são discutidos os resultados dos indicadores de 

produção e necessidade de encaminhamento do paciente, de novos serviços ou 

mesmo de alteração contratual de acordo com a mudança da necessidade. 

Atualmente, a SES/SP realiza o monitoramento de alguns procedimentos de 

média complexidade (colecistectomia e varizes, por exemplo), porém os mesmos 

têm grande demanda na fila. A demanda da fila e a necessidade do procedimento 

são informadas pelo Departamento Regional de Saúde (DRS) e, com base nessa 

informação, durante as reuniões trimestrais com os hospitais a SES/SP redefine as 

metas das OSS.  

Essa é uma forma de controlar aquilo que o prestador vai executar, 

independentemente da vontade dele. 

Mês Valor Fixo 90% Valor Variável Total de Custeio

jan/15 10.209.749,40R$   1.134.416,60R$   11.344.166,00R$     

fev/15 10.209.749,40R$   1.134.416,60R$   11.344.166,00R$     

mar/15 10.209.749,40R$   1.134.416,60R$   11.344.166,00R$     

abr/15 10.209.749,40R$   1.134.416,60R$   11.344.166,00R$     

mai/15 10.209.749,40R$   1.134.416,60R$   11.344.166,00R$     

jun/15 10.209.749,40R$   1.134.416,60R$   11.344.166,00R$     

jul/15 10.209.749,40R$   1.134.416,60R$   11.344.166,00R$     

ago/15 10.209.749,40R$   1.134.416,60R$   11.344.166,00R$     

set/15 10.209.749,40R$   1.134.416,60R$   11.344.166,00R$     

out/15 10.209.749,40R$   1.134.416,60R$   11.344.166,00R$     

nov/15 10.209.749,40R$   1.134.416,60R$   11.344.166,00R$     

dez/15 10.209.749,40R$   1.134.416,60R$   11.344.166,00R$     

136.129.992,00R$   

2015

Cronograma de Desembolso de Recursos Financeiros

Total
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Um fator importante é que dentro dos contratos são especificados 

especialidades e quantidade de cirurgias a serem atendidas pela OSS, e as 

quantidades de saídas hospitalares a serem cumpridas. Cabe lembrar que a OSS 

não é produtora de sua demanda, visto que a demanda atualmente vem da Cross. 

Atualmente os hospitais preenchem o mapa de leitos para a regulação 

estadual (CROSS). Cada movimentação realizada é informada no site da SES/SP e 

com isso sabe-se quem é o paciente no leito e em qual hospital ele está. A CGCSS 

controla se a disponibilidade de leitos da OSS foi adequada ou não para atender à 

demanda daquele departamento regional de saúde. 

O controle da CROSS é realizado por meio de um indicador que tem como 

meta informar o mapa de leitos do hospital no Módulo de Leitos ou Módulo de Leitos 

com AIH do Portal CROSS, com atualização contínua da ocupação dos leitos para 

internação e, caso ocorra, dos leitos extras. 

As unidades hospitalares que não concluíram a inclusão do Mapa de Leitos 

terão como meta o primeiro trimestre para finalizar esta etapa. A partir do segundo 

trimestre, a meta será manter atualizado o mapa de leitos do hospital no módulo 

específico do Portal CROSS, com atualização contínua da ocupação dos leitos para 

internação e, caso ocorra, dos leitos extras. 

A aferição desta meta é realizada por meio das informações encaminhadas 

mensalmente para à CGCSS pelo Grupo de Regulação da SES/SP. 

A cada trimestre, a CGCSS elabora o Relatório da Avaliação e Execução 

dos Contratos de Gestão das Unidades Hospitalares e encaminha para a Comissão 

de Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão com Organizações Sociais. 

Nesse relatório são informados todos os indicadores e metas do trimestre. A 

Comissão é formada por indicação do Secretário Estadual da Saúde e composta por 

profissionais de notável especialização, dois integrantes indicados pelo Conselho 

Estadual de Saúde e dois da Comissão de Saúde e Higiene da Assembleia 

Legislativa, conforme preconiza a Lei Complementar nº 846/1998. 

Atualmente, a comissão é composta por oito profissionais especializados, 

dois representantes do Conselho Estadual de Saúde e dois da Comissão Estadual 

de Saúde e Higiene da Assembleia Legislativa. 

Em relação às unidades, o Conjunto dos Hospitais Gerais é composto pelos 

hospitais de Américo Brasiliense, Bauru, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Francisco 

Morato, Franco da Rocha, Grajaú, Guarulhos, Itaim Paulista, Itapecerica da Serra, 
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Itapevi, Itaquaquecetuba, João Paulo II de São José do Rio Preto, Jundiaí, Luzia de 

Pinho Melo, Manoel de Abreu, Pedreira, Pirajussara, Porto Primavera, Presidente 

Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Sapopemba e Vila Alpina. 

O Conjunto de Hospitais e Serviços Especializados é constituído pelas 

seguintes unidades: Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo (HTESP); 

Instituto de Infectologia Emílio Ribas II – Baixada Santista; Centro de Atenção 

Integrada à Saúde Mental (CAISM – Franco da Rocha); Centro de Referência à 

Saúde da Mulher de Ribeirão Preto (Mater); Maternidade Santa Isabel; Polo de 

Atenção Intensiva em Saúde Mental Baixada Santista (PAI Baixada Santista); Polo 

de Atenção Intensiva em Saúde Mental da Zona Norte (PAI Zona Norte); Centro 

Hospitalar do Sistema Penitenciário; e Unidade Recomeço Helvetia. 

O Relatório de Avaliação e Execução dos Contratos de Gestão das 

Unidades Hospitalares é apresentado da seguinte forma: 

 Anexo I: informações relativas ao desempenho trimestral de cada hospital. 

 Anexo II: gráficos com dados do conjunto dos Hospitais Gerais e 

Especializados comparados às medianas observadas no CQH e ANAHP. 

 Anexo III: quadros com os preços de materiais e medicamentos baseados 

na bolsa eletrônica de compras para o mesmo período. 

 

O coordenador da CAECG encaminha para os membros da Comissão o 

relatório em CD com os dados dos serviços de saúde gerenciados por OSS em São 

Paulo, os quais incluem hospitais, Ambulatórios Médicos de Especialidade (AME), 

Centros de Referência do Idoso (CRI), Centros de Reabilitação da Rede Lucy 

Montoro, Centros Estaduais de Análises Clínicas (Ceac), Serviços de Diagnóstico 

por Imagem (Sedi), Centro de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde 

(Ceadis) e Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS). 

No momento da discussão do relatório pela Comissão, se houver alguma 

divergência, inconsistência ou falta de clareza das informações, as dúvidas são 

respondidas pelo membro do CGCSS, responsável por saná-las. Um fator relevante 

é que desde a primeira Comissão nenhum relatório de OSS foi reprovado por parte 

dessa comissão, visto que, quando há divergências, já chegam à comissão com as 

devidas justificativas. 

As reuniões são fechadas, ou seja, com acesso permitido apenas aos 

próprios membros da Comissão, membros esses indicados pelo coordenador e pelo 
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Secretário Estadual da Saúde, lembrando que o membro da CGCSS participa 

apenas como ouvinte para prestar esclarecimentos, por ser de sua responsabilidade 

a geração do relatório. Todas as reuniões são realizadas trimestralmente e 

registradas em atas, com duração de uma tarde. A partir de 2010 a CAECG solicitou 

a divisão do relatório em hospitais, ambulatórios e outros serviços. 

A partir da aprovação dos relatórios elaborados pelo CGCSS para a 

Comissão, há o encaminhamento para o Tribunal de Contas e à Assembleia 

Legislativa de São Paulo (Alesp), sendo que o Secretário Estadual da Saúde 

apresenta o resultado na Alesp. 

Os relatórios mencionados também são encaminhados ao Governador do 

Estado para garantir a manutenção da qualificação da entidade como Organização 

Social de Saúde. 

Ao Tribunal de Contas do Estado compete atuar na fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo. Esse 

órgão está vinculado ao Poder Legislativo, especializado em apurar regularidade e 

legalidade na utilização dos recursos financeiros originários do Tesouro. Conforme a 

Lei Complementar nº 846/98, as pessoas jurídicas qualificadas como OS devem ser 

submetidas ao controle da Alesp e do Poder Executivo; sendo assim, é obrigatório 

que as contas sejam analisadas e aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Em 2010 foi elaborado pelo TCE um Estudo comparativo entre 

gerenciamento da administração direta (AD) e das organizações sociais, apontando 

as diferenças das duas gestões baseadas nas análises dos contratos de gestão no 

período compreendido entre 2008 e 2010. Segundo os dados do relatório, tanto os 

hospitais da administração direta como os das OSS apresentam prejuízo financeiro; 

contudo, computados os gastos tributários, eles são menores na Administração 

Direta. 

O foco da SES/SP é a gestão, que implica na avaliação do processo, 

acompanhado por meio dos indicadores e das ações programadas dentro do 

contrato de gestão. Por meio desse tipo de avaliação é possível construir 

compromissos em relação ao direcionamento futuro do equipamento de saúde.  

O Contrato de Gestão e os termos aditivos ficam disponíveis no portal da 

transparência e os valores são reajustados anualmente. Os relatórios de avaliação e 

execução dos contratos de gestão das unidades hospitalares estão disponíveis até 

2011 no portal da transparência. 
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3.2 O relatório de avaliação e execução dos contratos de gestão das unidades 

hospitalares 

 

 

3.2.1 Indicadores e Análise dos Apêndices I e II 

 

 

 A partir de 2001 o contrato de gestão vem sendo complementado por metas e 

indicadores, para que as avaliações do Contrato de Gestão não sejam individuais e 

sigam os parâmetros de metas e indicadores previamente definidos para todas as 

OSS. 

Os indicadores contemplados no Relatório de Avaliação e Execução dos 

Contratos de Gestão das Unidades Hospitalares somam 23, distribuídos entre 

indicadores de produção, indicadores de parte variável, indicadores de estrutura e 

indicadores assistenciais – lembrando ainda que os indicadores servem para 

atender à necessidade de informações dos stakeholders, neste caso, o Governo do 

Estado de São Paulo. 

  O controle dos indicadores é um importante instrumento do contrato de 

gestão, pois, por meio dessas informações, podem ser planejadas políticas públicas 

para atendimento da população, políticas essas que podem ser distribuídas de forma 

mais igualitária aos pacientes dentro do Sistema de Saúde. 

A SES/SP recebe mensalmente os dados a seguir, os quais são inseridos no 

site até o 5º dia útil subsequente ao mês de produção. Os indicadores são avaliados 

e comparados de acordo com o Compromisso com a Qualidade Hospitalar (CQH)  e 

ANAHP, juntamente  com o contrato de gestão, que conta com indicadores divididos 

em (i) Produção, (ii) Parte Variável, (iii) Estrutura e (iv) Assistenciais, sendo esses 

indicadores melhor detalhados a seguir.  

 

 

3.2.1.1 Indicadores de Produção 

 

Avaliam: 

 Saídas Hospitalares. 

 HD Cirúrgico + Cirurgias Ambulatoriais. 
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 Atendimentos de Urgência. 

 Atendimentos Ambulatoriais. 

 SADT externo. 

 

As avaliações e análises em relação às atividades de produção contratadas, 

constantes no Contrato de Gestão, seguem a relação dos quadros 4 e 5, a seguir. 

Os desvios são analisados em relação à quantidade especificada em cada 

modalidade de atividade assistencial específica, que consta nos anexos de todos os 

contratos, havendo também duas tabelas para classificação dos hospitais. 

Os Indicadores de Produção são avaliados de acordo com as metas pré-

estabelecidas do contrato de gestão, as quais variam de acordo com o equipamento 

de saúde e a necessidade da região. 

A importância da regulação por meio da demanda e não da oferta, ou seja, o 

grau de autonomia que pode alcançar uma OSS, está limitado pela satisfação da 

demandaregional e pelo local de sistema (IBANEZ, 2001). 

 

 

 
Quadro 4 – Comtratos de Gestão para Gerenciamento dos Hospitais 
Fonte: SES (2015). 
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Quadro 5 – Contratos de Gestão para Gerenciamento de Hospitais, segundo sua tipologia. 
Fonte: SES (2015). 
 

 

Caso as OSS não alcancem as metas de produção, os descontos são 

realizados de acordo com as faixas de descontos, conforme o Quadro 5. Porém, se 

a OSS tiver uma justificativa, como já informado, ela deve ser encaminhada por meio 

de ofício à SES/SP até o final do trimestre, onde será analisada e terá um parecer 

deferindo ou indeferindo, conforme a justificativa. 

Um dos indicadores de Saídas de Leitos mede o número de giro dos leitos, 

ou seja, sua capacidade de altas do hospital. Segundo La Forgia e Couttolenc 

(2009), a taxa para esse indicador na OCDE é de 32,6 %, porém para os hospitais 

participantes do CQH é de 64,7%. 

No relatório são encaminhadas notas com as justificativas de variação, tanto 

para mais como para menos, segundo a análise realizada nos relatórios do 

exercício. 

Os indicadores de parte variável abaixo são os únicos a serem descontados 

por não cumprimento da meta, sendo classificados como valorados, ou seja, os 

indicadores que são descontados e que variam de acordo com service mix de cada 

contrato. Esses indicadores, também chamados de indicadores de qualidade, 

constantes no Anexo Técnico III do Relatório da Avaliação e Execução dos 

Contratos de Gestão das Unidades Hospitalares, estão relacionados à qualidade da 

assistência oferecida aos usuários das OSS e também à efetividade da gestão e ao 

desempenho da Unidade. 
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Ao longo do tempo são introduzidos novos indicadores, e o alcance de um 

determinado indicador em certo período torna-o um pré-requisito para que outros 

mais complexos possam ser avaliados, porém sem efeito financeiro. 

 

 

3.2.1.2 Indicadores de Parte Variável em hospitais gerais 

 

 

Anualmente, a SES/SP disponibiliza o Manual de Indicadores de Qualidade 

(Parte Variável) com a Descrição e Metodologia de Cálculo, encaminhado junto ao 

aditivo contratual. 

Por meio dele, são avaliados: 

 Melhoria Contínua em Obstetrícia. 

 Controle de Infecção Hospitalar. 

 Taxa de Cirurgia Suspensa/Laparoscópica. 

 Núcleo Hospitalar de Epidemiologia. 

 Qualidade da informação. 

 Monitoramento da Execução procedimentos selecionados. 

 Programa de Humanização. 

 

 

3.2.1.3 Indicadores de Parte Variável em hospitais psiquiátricos  

 

 

Avaliam: 

 Taxa de Reinternação. 

 Tempo de Permanência Clínica Psiquiátrica (dias). 

 Mapeamento de visitas. 

 Monitoramento da Agenda Ambulatorial. 
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3.2.1.4 Indicador para hospital com atendimento oncológico 

 

 

O indicador da parte variável utilizado para controle chama-se agenda 

regulada de Oncologia. 

 

 

Hospital Indicador Parte Variável  Ação por Parte da OSS 

HG  Melhoria contínua em obstetrícia Auditoria das Cesáreas 

    Divulgação do Ranking 

    Utilização do Partograma 

    Protocolo de indução ao trabalho de parto 

HG  Controle de Infecção Hospitalar  Envio de relatórios mensais 

HG  
Taxa de Cirurgia 

Suspensa/Laparoscópica  
% 

HG  
Núcleo Hospitalar de Epidemiologia 

(NHE)  
Notificação de meningite bacteriana 

    Óbito materno notificado em > 48h 

HG  Qualidade da Informação  Inserção de dados na web 

HSP   Alteração de dados na web 

    Entrega de relatórios 

HG 
 Programa de Humanização  

Implantação do novo modelo de pesquisa de 

satisfação do usuário HSP 

HG  Atenção ao Usuário Queixas Recebidas/Resolvidas 

HG  
Monitoramento de procedimentos 

selecionados  

Monitoramento do volume e taxa de 

procedimentos/diagnósticos selecionados 

HSP Taxa de Reinternação  Média do trimestre 

HSP Mapeamento de visitas  Visitas recebidas pelo interno 

HSP 
Monitoramento da Agenda 

Ambulatorial regulada  

Inserção da agenda de primeiras consultas 

ambulatoriais na CROSS 

HGO Agenda Regulada de Oncologia Disponibilidade de novas vagas na especialidade. 

Quadro 6 – Indicadores da Parte Variável 
Fonte: Elaborado pela Autora (2015) 

 

 

Os indicadores de parte variável, sujeitos a desconto por não cumprimento 

da meta contratada pela SES/SP, estão descritos a seguir: 

1. Melhoria Contínua em Obstetrícia: esse indicador é utilizado apenas em 

hospitais que realizam partos e serve para verificar se estão sendo 
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atendidas as políticas públicas em relação às parturientes dentro da rede da 

SES/SP. 

2. Controle de Infecção Hospitalar: DIPCS CVC_UTI Adulto, DI PN_VM_UTI 

Adulto e TX VM_UTI, selecionados pelo CVE, os quais determinam o mapa 

de indicadores dos hospitais. O CVE recebe os relatórios simultaneamente 

com o CGC, sendo que o CVE analisa o indicador para fins de descontos, 

por acompanhar os dados simultaneamente identificados, inclusive a causa 

de não atingimento da meta. 

3. Qualidade da Informação: são indicadores que os hospitais informam dentro 

de um prazo definido, os quais vão desde os dados de produção e 

faturamento até entrega de documentos em relação à pontualidade e 

completude. 

4. Núcleo Hospitalar de Epidemiologia: atualmente são controlados apenas 

dois indicadores, sendo meningite bacteriana e óbito materno (número de 

óbitos e % notificado em 48h).  

5. Pesquisa de Satisfação do Cliente: é um questionário estruturado 

acompanhado pela Fundap para medir queixas e questionamentos 

vinculados à ouvidoria. Esse serviço de ouvidoria acompanha todos os 

hospitais, independentemente de serem de administração direta ou OSS. Os 

hospitais de OSS precisam dar 80% das respostas referentes às queixas 

dentro do mês. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por 

uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada ao 

cidadão como esclarecimento ao problema. 

6. Programa de Humanização: as pesquisas realizadas são estabelecidas pelo 

Núcleo Técnico de Humanização (NTH), que está ligado diretamente ao 

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde. A Secretaria de Estado da 

Saúde, por meio da Resolução SS-116 de 27/11/2012, apresentou as 

diretrizes orientadoras para programas e ações de humanização nos 

serviços hospitalares e ambulatoriais, visando a implementação da Política 

Estadual de Humanização (PEH). Essas diretrizes têm como objetivo 

fortalecer e integrar mecanismos de utilização da voz do usuário como 

ferramenta de gestão. 

7. Monitoramento de execução de procedimentos selecionados: refere-se ao 

volume de procedimentos atingidos mensalmente. 
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8. Taxa de Reinternação: esse indicador considera as internações ocorridas na 

própria unidade nos seis meses anteriores ao mês de referência, e os dados 

devem ser classificados por grupo diagnóstico. Com os pacientes 

reinternados (considerado o período de seis meses anteriores ao mês de 

referência) deve ser realizada pesquisa sobre o motivo que ele acredita ser 

o causador da internação ocorrida no mês de referência. 

 

 

3.2.1.5 Indicadores de Estrutura 

 

 

Os indicadores de Estrutura são avaliados de acordo com a capacidade dos: 

 Leitos operacionais. 

 Número Médio de Funcionários (sem médicos). 

 Número Médio de Auxiliares/Técnicos de Enfermagem. 

 Número Médio de Médicos. 

 Funcionário/Leito. 

 Enfermeiro/Leito. 

 

 

 
Gráfico 1 – Enfermeiro/Leito 
Fonte: Dados extraídos do relatório compilado de 2015 emitido pela CGCSS. 
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Os dados do Gráfico 1 sobre a Relação Enfermeiro/Leito observada para 

cada hospital sob contrato de gestão e a mediana desse indicador dos Hospitais 

Gerais participantes do Programa CQH (0,46 enfermeiro/leito) são referentes ao 4º 

trimestre de 2015. O Boletim Observatório ANAHP (Edição 07/2015) apresenta esse 

indicador por unidades (UTI Adulto, UTI Neonatal, Semi-intensiva e Unidades de 

Internação), não permitindo a comparação. Já o número de técnicos e auxiliares de 

enfermagem do Boletim Observatório ANAHP apresenta o indicador por unidades 

(UTI, Semi-intensiva e Unidades de Internação), não permitindo a comparação.  

Segundo (LA FORGIA; COUTTOLENC, 2009), os hospitais utilizam 50% 

mais de pessoal por leitos do que os hospitais da OCDE, pois quanto maior a 

complexidade da utilização de tecnologia, mais funcionários são necessários. 

Os indicadores chamados de estrutura diferem dos indicadores  encontrados 

na mesma sub-dimensão estabelecida pela PROADESS. 

 

 

3.2.1.6 Indicadores Assistenciais 

 

 

Os indicadores assistenciais são avaliados de acordo com: 

 Taxa de Ocupação Operacional. 

 Tempo Médio de Permanência. 

 Taxa de Cesáreas Global. 

 Taxa de Cesáreas em Primíparas. 

 

Os resultados dos indicadores são comparados com os Indicadores 

Assistenciais, os mesmos utilizados pela ANAHP edição 07/2015 e no CQH. 
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Gráfico 2 – Taxa de Ocupação 
Fonte: Dados extraídos do relatório compilado de 2015 emitido pela CGCSS. 

 

 

Os dados do Gráfico 2 estão sendo comparados com a Taxa de Ocupação 

Operacional de cada hospital sob contrato de gestão (4º trimestre de 2015), sendo a 

mediana das Taxas de Ocupação dos Hospitais Gerais do CQH referente ao 4º 

trimestre de 2015 (72,89%), e a mediana apresentada no Boletim Observatório 

ANAHP (edição 07/2015) para o ano de 2014 (79%). 

 

 

 
Gráfico 3 – Taxa média de permanência 
Fonte: Dados extraídos do relatório compilado de 2015 emitido pela CGCSS. 
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Os dados do Gráfico 3 sobre o Tempo Médio de Permanência (TMP) das 

internações hospitalares, em dias, para cada hospital sob contrato de gestão (4º 

Trimestre de 2015), considera a mediana do TMP dos Hospitais Gerais participantes 

do Programa CQH referente ao 4º trimestre de 2015 (4,35 dias), e a mediana do 

TMP do Boletim Observatório ANAHP (edição 07/2015) para o ano de 2014 (4,6 

dias). 

 

 
Gráfico 4 – Taxa de Cesáreas 
Fonte: Dados extraídos do relatório compilado de 2015 emitido pela CGCSS. 

 

 

Os dados do Gráfico 4 apresentam a Taxa de Cesárea Global para cada 

hospital geral sob contrato de gestão no 4º trimestre de 2015. Nos Hospitais Gerais 

participantes do Programa CQH, a mediana da Taxa de Cesárea Global e da Taxa 

de Cesárea em Primíparas, referentes ao 4º trimestre de 2015, foi de 55,17%. Esse 

indicador não faz parte do Boletim Observatório da ANAHP. 
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Gráfico 5 – Taxa de Cesáreas Primíparas 
Fonte: Dados extraídos do relatório compilado de 2015 emitido pela CGCSS. 

 

 

Os dados do Gráfico 5 apresentam a Taxa de Cesárea em Primíparas para 

cada hospital geral sob contrato de gestão no 4º trimestre de 2015. Nos Hospitais 

Gerais participantes do Programa CQH, a mediana foi de 52,17%. Esse indicador 

não faz parte do Boletim Observatório ANAHP. 

A CGCSS definiu como parâmetro o Programa CQH e ANAHP com base 

nesses indicadores mencionados anteriormente. A escolha dos critérios e 

indicadores de avaliação concede ao avaliador a orientação para decisões que 

garantam não somente a pertinência e coerência, mas também a necessidade do 

objeto avaliado (TANAKA, 2012). Ainda no relatório, são encaminhados os valores 

de orçamento previstos, acrescidos ou não dos termos de retirratificação do 

trimestre. Os valores são separados entre custeio e investimento. As 

movimentações financeiras e contábil são separadas entre Receitas e Despesas 

Operacionais, conforme a Tabela 2, a seguir: 

 

 

Tabela 2 – Movimentação financeira 

 
Fonte: Dados extraídos do relatório compilado de 2015 emitido pela CGCSS. 
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Os valores referentes a outras despesas são rendimentos sobre aplicação 

financeira, aluguel de estacionamentos e lanchonetes. Em relação a despesas 

operacionais, são medidos os percentuais de contratações CLT e serviços de 

terceiros, cuja meta não pode ultrapassar 70% das despesas operacionais, item 

atrelado ao contrato de gestão. Nesse caso, os serviços de terceiros são compostos 

por assistenciais e administrativos. 

 

 

3.2.2 Análise de preços de materiais e medicamentos  

 

 

A análise de preços de materiais e medicamentos é composta por 25 itens 

pré-determinados, os quais buscam apontar as variações dos preços praticados 

pelos hospitais, acima ou abaixo de 15% dos valores de cotação da Bolsa Eletrônica 

de Compras (BEC), sendo um fator relevante o fato da BEC não fornecer a marca do 

produto, dificultando a análise dos hospitais. 

As OSS realizam suas compras por meio de “Portais de Compra”, via web, 

os quais funcionam como canal para negociação entre possíveis compradores e 

fornecedores. Com esse mecanismo, as unidades conseguem otimizar e reduzir os 

custos, agilizando os processos de compra. 

A análise dos preços informados pelos hospitais pode variar em: 

 Grupos de medicamentos: 15% superior ou 15% inferior à média de 

compras do medicamento por parte das OSS. 

 Grupos de materiais: 15% superior ou 15% inferior à média de compras do 

medicamento por parte das OSS. 

 

A CGCSS solicita as justificativas para variação dos preços dos materiais e 

medicamentos, tanto acima como abaixo em relação à Bolsa Eletrônica de Preços. 

As justificativas ficam disponíveis para sanar dúvidas da Comissão, porém não são 

anexadas ao Relatório da Avaliação e Execução dos Contratos de Gestão das 

Unidades Hospitalares encaminhado. 

Uma das justificativas encaminhadas pelas OSS é que as mesmas possuem 

Comissão interna para padronização dos materiais e medicamentos. O objetivo 

dessas comissões internas é a segurança do paciente e a qualidade no 



82 

 

atendimento. Porém, a reprovação dos itens pelas comissões faz com que os 

materiais e medicamentos de referência de mercado sejam utilizados, o que pode 

causar elevação dos preços. 

 

 

Tabela 3 – Levantamento de Medicamentos 

Medicamentos 

 
1ºTrimestre 2º Trimestre 3ºTrimestre 4ºTrimestre 

Acima de 15% 81,25% 87,50% 84,38% 81,82% 

Abaixo de 15% 93,75% 93,75% 90,63% 100% 

Fonte: Relatório da Avaliação e Execução dos Contratos de Gestão das Unidades 
Hospitalares 2015. 

 

 

Tabela 4 – Levantamento de Materiais 

Materiais 

 
1ºTrimestre 2º Trimestre 3ºTrimestre 4ºTrimestre 

Acima de 15% 96,88% 93,75% 90,63% 96,97% 

Abaixo de 15% 100,00% 93,75% 90,63% 100% 

Fonte: Relatório da Avaliação e Execução dos Contratos de Gestão das Unidades 
Hospitalares 2015. 

 

 

Após compilação dos dados de materiais e medicamentos, esses são 

compartilhados pelos hospitais de OSS para realizarem benchmarking. 

Os indicadores sistematizam as variáveis que integram a metodologia de 

avaliação, mas isso não encerra o processo de avaliação. Partindo da premissa de 

que avaliar é atribuir um julgamento de valor, nesse caso os critérios podem ser 

implícitos e explícitos, como o não cumprimento das metas por problemas de 

transporte até o equipamento de saúde contratado (FIGUEIREDO, 1986). 

Os métodos de comparação da CGCSS abrangem a mediana de todos os 

hospitais independentemente do tipo de atendimento, sendo calculados da seguinte 

forma: medianas do primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres somadas e 

divididas por quatro, conforme dado verificado no site do CQH. O Compromisso com 

a Qualidade Hospitalar (CQH) tem como base o modelo criado pela Fundação 

Nacional de Qualidade, atendendo à gestão baseada em fatos. Além do FNQ, o 

CQH inspirou-se nos trabalhos da Comissão Conjunta de Acreditação de Saúde, dos 

Estados Unidos.  
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As atividades do CQH se iniciaram em julho de 1991, com o 

encaminhamento de comunicação a todos os hospitais do Estado de São Paulo 

informando sobre os objetivos do Programa e sua metodologia, e convidando-os a 

se filiarem.  

Além do CQH, a CGCSS utiliza os índices constantes do Boletim 

Observatório da ANAHP como parâmetro de comparação de cumprimento dos 

indicadores descritos no Contrato de Gestão. 

 

 

3.3 Entrevistas 

 

 

3.3.1 Avaliação na ótica da SES/SP 

 

 

O contrato de gestão implementado a partir de 2001 modificou as relações 

estabelecidas entre a SES/SP e as OSS, dando ênfase ao orçamento pré-

estabelecido e baseado em dados históricos. Dos valores repassados, 90% estão 

relacionados à produção e separados por serviços, sendo saídas hospitalares (por 

especialidade médica, ambulatorial e hospital/dia), SADT e atendimento em pronto-

socorro. 

O contrato de gestão estabelece que a parcela de 10% (variável) do valor 

total do contrato esteja atrelada ao cumprimento de metas avaliadas por meio de 

indicadores, os quais são tratados no contrato como parte variável.  

Em relação aos critérios das metas estipuladas pelas OSS, o entrevistado 

afirma que: 

 

[...] Na verdade, os contratos têm metas de volume ou indicadores de 
produção que estão fixados no contrato de gestão por meio de alguma linha 
de contratação. Estão estabelecidos indicadores de qualidade que podem 
gerar descontos caso não cumpridos. Eles não agregam valor ao contrato 
de gestão, mas podem vir a trazer descontos se nas avaliações de 
indicadores esses não atenderem os objetivos que foram colocados 
(Membro 1 SES).  

 

Perguntada sobre o conjunto de indicadores que são tratados como parte 

variável, a entrevistada respondeu: 
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[...] Nesse grupo de indicadores valorados do contrato de gestão estão na 
verdade três grupos: o que a gente chama de informação, que são 
indicadores que a cada ano podem ser modificados – e são –, que dizem 
respeito ao hospital informar adequadamente, dentro dos prazos definidos, 
um conjunto de dados que vão desde dados de produção, faturamento, 
entrega de documentos, resposta em tempo hábil às solicitações da área de 
fiscalização externa dos contratos. Então é o grupo que a gente chama de 
qualidade da informação. O outro grupo é de pesquisa e satisfação do 
usuário. Hoje ele está pautado em dois apoios: um criado pelo programa de 
humanização do Estado – então eles estão submetidos a um conjunto de 
[...] um volume determinado pela Fundap em todas as áreas que atendem, 
um questionário organizado e recebido pelo programa de humanização da 
Secretaria, que sintetiza e atua a partir das informações de avaliação do 
usuário dentro de um conjunto de critérios estabelecidos pela área de 
humanização da Secretaria – que nos atinge [e também] a quem está nos 
contratos de gestão como a demais outras unidades (Membro 2 SES). 

 

Uma das críticas durante a entrevista foi a forma de comparação entre os 

hospitais com perfis assistenciais diferentes: 

 

Muitas vezes, os contratos de gestão não são comparáveis, então o 
indicador fica fragilizado, não é? Porque os hospitais não são iguais, porque 
as especialidades são diferentes – um hospital é mais geral o outro é mais 
complexidade, menos complexidade. Então, esse tipo de recorte eu sinto 
falta. Eu sinto falta da gente fazer um recorte um pouco mais igualitário: 
hospital geral acima de 300 leitos colocar num grupo só; hospital 
maternidade em outro grupo. Aí a gente seria mais correto na comparação 
entre a produção dos hospitais (Membro 1 – Comissão) 

 

A estruturação dos hospitais para avaliação dos dados conforme 

especialidade, número de leitos e porte está em construção pela CGCSS.  

Quanto à prática de desconto por parte da SES, “ela é feita trimestralmente 

na CGCSS; juntamente para os de qualidade já valem como meta e desconto se for 

necessário, e os de produção também” (Membro 1 SES). Conta outro membro da 

SES que, “Terminada a avaliação, se se considera que não foram atendidos – têm lá 

os critérios de desconto –, eles são descontados na proporção do que foi pactuado, 

no mês posterior ao da avaliação.” (Membro 2 SES). 

 

 

3.3.2 Avaliação do Relatório do Trimestre 

 

 

O relatório é encaminhado aos membros da Comissão de Avaliação do 

Contrato de Gestão, e umas principais críticas por parte dos membros é a 

quantidade de informações para o tempo que se tem para analisar os dados – nesse 
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caso, uma tarde, não apenas para os hospitais, mas para todos os ambulatórios de 

especialidades juntos. Como relata um membro da comissão, “[A análise] Varia. 

Tem época regular, ou que é trimestralmente, antes em papel, agora em CD. 

Volume muito grande informação” (Membro 3 – Comissão). Outro membro comenta: 

 

Quem não tem muita experiência pode ter uma certa dificuldade, porque é 
avassaladora a quantidade de informações". [...] Quando eu comecei, eram 
pouquíssimas OSS, não é? E hoje é um mundo. E essa é uma dificuldade, 
dessa comissão, entendeu? De você dar conta, em uma reunião trimestral, 
de um volume tão grande de dados. Recebe material em CD” (Membro 4 – 
Comissão). 

 

Em relação à ótica de inclusão de novos indicadores, os entrevistados da 

Comissão não têm uma visão unânime sobre o assunto, por acreditarem que a 

função do relatório é apenas informar em relação ao cumprimento das metas. 

 

A base dele é o contrato de gestão. Então assim: você só avalia aquilo que 
está no contrato de gestão, que é produção, produtividade e gasto. 
Entendeu? Não se cobra sistema. Se cobra que, se estou contratando 100 
leitos, você compra 100 leitos e produza isto. As diferenças que existem 
você justifica porque tem gravidades distintas ou coberturas distintas. Mas 
ela não tem nenhuma outra atividade. Então é o seguinte: é a compreensão 
do que nós estamos chamando de avaliação. (Membro 3 – Comissão). 

 

Outro membro comenta: 

 

Ocorre que esse material tem dois grandes campos: o campo da análise 
econômica propriamente dita, da massa de recursos envolvida, e depois 
esse segundo campo que é aquele de indicadores de morbimortalidade 
para analisar se as metas foram alcançadas ou não. (Membro 6 – 
Comissão). 

 

Na ótica da SES: “O nosso desejo é buscar indicadores que impliquem em 

alterações do hospital, do ponto de vista interno, para que ele se organize com 

processos que sejam rastreáveis, que sejam seguros, que sejam reproduzíveis.” 

(SES) 

Em relação às informações contidas no relatório, cada um dos entrevistados 

da Comissão tem uma visão diferente sobre o assunto. O Membro 3 conta: “O que 

existe de dados, para mim, é uma quantidade enorme e que permite dizer, 

basicamente, que aquilo que está sendo contratado [...] é por contrato de metas; 

permite a gente dizer que ‘sim’, mas do ponto de vista geral, [...] eu nunca consigo 

abrir tudo.” (MEMBRO 3 – COMISSÃO). 
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Para o membro 1, no entanto, a avaliação é “Se está sendo bem gerido ou 

não está. Se está gastando muito ou não está. Então isso é um relatório muito mais 

macro; avaliação do todo” (Membro 1 – Comissão). Para o membro 4, não há tempo 

para comentar sobre tudo: “A gente fala assim: não dá para olhar tudo isso, 

comentar tudo isso. E aí a gente acaba falando mais de um indicador ou de outro e 

tal. Muito volume de dados para avaliar em curto espaço de tempo” (Membro 4 – 

Comissão). Já para o Membro 6 a discussão financeira é mais importante: 

 

Eu sinceramente procuro me ater mais à discussão econômico-financeira, 
mas é uma opção minha. Por quê? Porque à medida que você não pode 
fazer a fiscalização in loco dos serviços você não tem certeza do grau de 
confiabilidade das informações de serviços, ações desenvolvidos (Membro 
6 – Comissão). 

 

Em relação à quantidade de indicadores contidas no relatório ser satisfatória 

para análise, os entrevistados da Comissão afirmam que são indicadores demais: 

 

Porque tem coisas que não são [...] de indicadores nesse sentido de... Elas 
são rotinas obrigatórias, enfim, estão ali. Você tem que mudar isso, isso, 
isso e aquilo e pronto. Enfim... E já se sabe, então, quer dizer... A princípio, 
isso todo mundo tem condições para mandar e tal e ali raramente tem 
problemas.   

 

O desconto da parte variável pela ótica da Comissão avalia: “A gente não 

opina sobre isso. Agora, na prática, acho que não há desconto no contrato. Nunca 

houve desconto no contrato. Nunca houve porque é difícil você ver... O orçamento 

para o desempenho do contrato é justo, muito justo” (Membro 5 – Comissão). 

A aprovação do relatório por parte da Comissão de Avaliação e Execução do 

Contrato de Gestão: 

 

O problema todo é: ela [a comissão] aprova ou não o relatório de gestão por 
OS. Não é ela que fala para descontar valor por não cumprimento de meta. 
No relatório, tem que constar a avaliação – olha, daquele lá eu tirei X, eu 
tirei Y. Então é levado para essa comissão. Ela aprova ou não. E se não 
aprovar, aí tem um monte de desdobramentos que se não. Sempre foi 
aprovado. (Membro 1 – Comissão). 

 

Outro membro completa: 

 

A gente aprova ou não aprova com ressalva. Tem um componente político 
nesse conselho que aparece. [...] Porque tem dois representantes lá da 
assembleia legislativa. São dois deputados. Podem estar mais ou menos 
afeitos com o assunto, mas quando ele não é afeito ao assunto ele aprende 



87 

 

– mas quando ele tem tendência ideológica diferente, aparece com mais 
precisão." (Membro 5 – Comissão). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

 Neste trabalho foram descritas e exploradas as características da metodologia 

de avaliação das OSS pelo olhar do comprador de serviço, no caso, a Secretaria de 

Estado da Saúde de São Paulo. 

 Em relação à qualificação das OSS, o Estado de São Paulo cumpriu seu 

papel, colocando como fator delimitador a experiência mínima de cinco anos em 

gestão de serviços de saúde para que a OSS pudesse entrar no processo licitatório 

de administrar os hospitais. Um aspecto fundamental é o fato de o poder público não 

permitir que organizações sociais não idôneas ou não capacitadas façam parte do 

time. 

 Após a análise dos documentos, legislação e os contratos, é possível afirmar 

que eles cumprem seu papel, conforme descrito na Lei Estadual nº 846/1998, que 

segue conforme o plano de Reforma do Estado preconizado pelo então MARE, 

buscando a eficiência na gestão. 

 A avaliação é cumprida pela CGCSS, que acompanha o conjunto de normas 

técnicas estabelecidas pela SES/SP, realizando a interface por meio de seus 

órgãos, como o Centro de Vigilância Epidemiologia (CVE) e Núcleo de Humanização 

com as OSS, além de atender às solicitações de informações das demais áreas 

técnicas, sendo o contrato de gestão fator primordial para a solicitação das 

informações. 

 Cabe lembrar que a avaliação institui um instrumento fundamental de apoio à 

gestão, por sua capacidade de melhorar a qualidade da tomada de decisão. Ou seja, 

sem esta ferramenta ficaria inviável qualquer tomada de decisão sem o viés 

‘pessoalidade’. Mandatório lembrar que a avaliação deve ser uma prática 

incorporada ao cotidiano das organizações sociais, motivo pelo qual se argumenta 

que os instrumentos de avaliação devem ser possíveis e viáveis.  

 À medida que as informações são coletadas e medidas, um ponto relevante 

deve ser considerado: os mecanismos de pagamento ao prestador, os quais 

envolvem definição de valores, dependem das características da relação entre 

prestador e contratante.  Os dados não permitirem responder precisamente a 

questão do desconto realizado pelo não cumprimento dos indicadores da parte 
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variável, porém sugerem que quando ocorre o desconto parece haver alguma 

compensação posterior. Este ponto necessitaria ser melhor estudado futuramente. 

 

 A metodologia de avaliação deveria considerar as diferenças de porte e perfil 

epidemiológico dos hospitais, já que os indicadores selecionados são aplicados 

indistintamente a todos os hospitais, os quais têm perfis muito variados, e isso 

dificulta a análise de desempenho e avaliação no sentido comparativo. Porém, os 

ganhos com os dados imputados durante todos esses anos ajudam a SES/SP a 

construir um histórico que possibilite traçar as metas futuras. 

 O relatório trimestral da Avaliação e Execução dos Contratos de Gestão das 

Unidades Hospitalares contém grande volume de informações, sendo apreciados 

pela Comissão sem tempo hábil para uma análise cuidadosa, o que prejudica 

sensivelmente o parecer em relação aos dados constantes no relatório. Além disso, 

em uma única reunião são analisados relatórios de hospitais, ambulatórios e 

serviços de apoio. Uma das sugestões pertinentes seria a CGCSS disponibilizar 

mensalmente os dados para a Comissão e aumentar a duração da reunião.   

 A metodologia utilizada está atrelada ao orçamento que a OSS projetou 

durante seu planejamento anual, ou seja, seus resultados são decorrentes dos 

valores previamente acordados e ajustados; com isso, se ela produz mais do que o 

acordado, sua qualidade certamente ficará prejudicada. O estado cumpre 

exatamente o disposto no Plano de Reforma do Estado, elaborado pela equipe do 

então Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. 

 O repasse de recursos financeiros não leva em consideração as variações na 

demanda decorrentes, por exemplo, de epidemias de dengue e outras doenças 

infecciosas. Esses fatos causam impacto direto na performance, colocando sob risco 

a qualidade do serviço prestado. 

 O problema de pesquisa foi identificado nos documentos analisados e 

principalmente das entrevistas semiestruturadas, onde foi possível perceber de fato 

como é realizado o processo real de avaliação das OSS. 

 Um fator relevante em relação à pesquisa foi a falta de publicização dos 

dados, por parte da SES/SP, e a dificuldade de acesso aos mesmos, o que constitui 

fator limitante para a desenvolvimento do trabalho. Os relatórios contidos no portal 

da transparência não estão atualizados, sendo encontrados apenas até 2011.  
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 A metodologia adotada carece de indicadores capazes de avaliar a qualidade 

do serviço e o uso dos recursos financeiros, algo muito utilizado na administração 

privada, para melhoria e controle da gestão. 
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APÊNDICE I – ENTREVISTA COM A CGCSS  

 

 

1. Qual foi motivação para a implantação do modelo de contrato de gestão para 

a SES? 

2. Quais foram os critérios adotados para a formação das metas do contrato de 

gestão – Metodologia? 

3. Como a Secretaria de Saúde acompanha as metas do contrato de gestão? 

4. Com que frequência é realizado o monitoramento das metas de gestão 

constantes no contrato? Quais os tipos de ação gerados pelo 

acompanhamento?  

5. Quais os principais indicadores de Controle e Avaliação de desempenho que 

são adotados pela Secretaria? Você acha que são suficientes para medir o 

desempenho? 

6. A partir das análises dos indicadores, quais são os pontos fortes e pontos 

fracos da metodologia utilizada? 

7. Quais as principais diferenças entre as OSS e unidades administradas 

diretamente, na ótica da avaliação dos indicadores? 

8. Qual o perfil da equipe profissional responsável pela análise dos dados e 

elaboração de relatórios na Secretaria de Saúde? 

9. Quais são os mecanismos de divulgação dos dados e das informações? 
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APÊNDICE II – ENTREVISTA COM A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS 

CONTRATOS DE GESTÃO 

 

 

1. Como são recebidos os relatórios pela Comissão? 

2. Todos os membros participam constantemente? 

3. A comissão solicita algum indicador específico? 

4. Quem responde aos questionamentos da Comissão? 

5. Quais as ações geradas pela Comissão de Execução de Contratos? 

6.  Os indicadores analisados são suficientes? 

7.  Como avaliam as OSS? 

 

 


