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RESUMO 

 

Entre os anos de 2009 a 2015 ocorreu a transferência da gestão direta das unidades 

públicas de saúde para entidades de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas 

como organizações sociais de saúde (OSS). Tal transferência tinha por finalidade 

melhorar a qualidade dos serviços e racionalizar e potencializar o uso de recursos 

públicos. Compartilhar a gestão foi o caminho escolhido pelo Estado do Rio de Janeiro 

para enfrentar os diversos desafios que se impunham à gestão pública. Através dos 

contratos de gestão, que formalizaram as parcerias, foram estabelecidas metas 

contratuais de produção e desempenho, além de um orçamento máximo para cada uma 

das unidades. Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o processo 

de contratualização da Secretaria de Estado de Saúde (SES/RJ) no caso das Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA 24H). Para isso definiu-se ‘efetividade’ em relação a três 

perspectivas: como política, como produção assistencial e como economicidade. A 

partir daí, foi realizada a revisão da literatura para permitir a construção da 

fundamentação teórica que estabelece os paradigmas das parcerias pela esfera pública, 

identificando eventuais benefícios e problemas, além da pesquisa e análise dos dados 

produzidos pela SES/RJ. Ao final, em relação ao aspecto político, chegou-se à 

conclusão que o processo de contratualização não foi o responsável pela expansão das 

UPA 24H, pois esta ocorreu mais intensamente em momento anterior ao início das 

parcerias com as OSS, entretanto ela tampouco contribuiu para o fortalecimento da 

capacidade de atuação do Estado do Rio de Janeiro, conforme as atribuições e diretrizes 

do SUS. Em relação ao aspecto assistencial, concluiu-se que em 19 (dezenove) unidades 

houve incremento de produção assistencial após a migração da gestão para a esfera 

privada e, no total, a média do incremento de produção foi de 12%. Por fim, em relação 

à avaliação orçamentária, não foi possível comparar as despesas, pois embora existam 

dados sobre os valores dos contratos firmados com as OSS, não há informações 

suficientes sobre as despesas com as UPA 24H no período sob gestão direta da SES.  

 

 

Palavras-chave: Organizações Sociais. UPA 24H. Contrato de Gestão. 
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ABSTRACT 

 

Throughout the years of 2009 to 2015, the transfer of the direct management of the 

public units of health for nonprofit entities with private rights, qualified as healthcare 

social organizations (OSS). Such transfer happened with the purpose of improving the 

quality of the services and rationalize and optimize the usage of public resources. 

Sharing the management was the path that the State of Rio de Janeiro chose to face the 

various challenges that were imposed to the public management. Through the 

management contracts, which formalize the partnerships, contractual goals of 

production and performance were stablished, in addition to a maximum budget for each 

one of the units. In this context, the present paper had as a goal evaluating the 

effectiveness of the contracting process of the State Department of Health (SES/RJ) in 

the case of the Emergency Care Units (UPA 24H). For this, ‘effectiveness’ has been 

defined with regard to three perspectives: politics, healthcare and budget. From this 

point, the literature review was performed in order to allow the construction of the 

theoretical justification that settles the paradigms of the partnerships by the public 

sphere, identifying subsequent benefits and problems, in addition to the research and 

analysis of the dada produced by the SES/RJ. Ultimately, with connection to the 

political aspect, a conclusion was reached that the contracting process was not the one 

responsible for the expansion of the UPA 24H, since it occurred more deeply in a 

previous moment to the beginning of the partnerships with the OSS, however, it also did 

not contribute to the strengthening of the actuation capacity of the State of Rio de 

Janeiro, according to the SUS attributions e guidelines. In relation to the assistance 

aspect, it was concluded that in 19 (nineteen) units there has been an assistance 

production increase after the management migration to the private sphere and, in total, 

the average of the production increase was 12%. Finally, with regard to the budget 

evaluation, it was not possible to compare the expenses with the units, since, although 

there are data currently available about the expenses with the contracts signed with the 

OSS, there were not sufficiently available when the units were under the direct 

management of the SES.  

 

 

Key-Words: Social Organizations. UPA 24H. Management Contract. 
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 INTRODUÇÃO 1.

Entre os anos de 2012 e 2015 a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro 

(SES/RJ) transferiu a gestão de suas unidades públicas de saúde para entidades de 

direito privado sem fins lucrativos.  

Até 2012 todas as unidades estavam diretamente ligadas à SES/RJ, que era a 

responsável pela contratação de pessoas, de insumos e de serviços necessários ao 

funcionamento das unidades de saúde. Para que as unidades pudessem funcionar, a 

Secretaria recorria a vínculos precários para a contratação de pessoas, geralmente 

arranjados por contratos temporários ou através da contratação de cooperativas médicas, 

já que o quantitativo de servidores seria insuficiente. Além do mais, o ente público 

estava sujeito às constantes demoras e entraves burocráticos oriundos dos infindáveis 

procedimentos licitatórios necessários para aquisição de serviço e insumos 

indispensáveis ao funcionamento das unidades de saúde. 

Com a finalidade de melhorar a qualidade dos serviços e racionalizar e 

potencializar o uso dos recursos públicos, a SES/RJ decidiu reorientar seu modelo de 

gestão e optar pela parceria com atores privados para enfrentar os diversos desafios que 

se impunham às boas práticas de gestão e comprometiam a oferta adequada do serviço 

público. Através da gestão compartilhada das unidades, com a participação de entidades 

do terceiro setor, foram firmados contratos de gestão, com cláusulas de valor e metas de 

produção e qualidade dos serviços. 

Em geral, se pode definir contratualização como um procedimento de ajuste de 

condições específicas no relacionamento entre o Poder Público e seus órgãos e 

entidades de direito público e privado ou entre o Poder Público e entidades da sociedade 

civil, em que há a negociação e o estabelecimento de metas de desempenho (MPOG, 

2007). Para Santos (2000), a contratualização é um processo de ajuste de condições 

especificas no relacionamento entre órgãos e entidades públicas e privadas, que envolve 

a pactuação de metas de desempenho para o exercício da atividade pública, orientadas 

ao alcance dos objetivos das políticas públicas. 

Atualmente cabe à SES/RJ gerenciar contratos, ao invés de prestar serviços. É 

papel do ente público a coordenação, o monitoramento e a fiscalização de serviços 

prestados por terceiros, fundamentalmente entidades privadas sem fins lucrativos. 
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1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

A partir de 2012, foi iniciada a migração da gestão das unidades públicas de 

saúde estaduais para entidades privadas sem fins lucrativos. O processo de migração foi 

gradual e terminou em 2015. Atualmente todas as Unidades de Pronto Atendimento 24 

horas (UPA 24H) estaduais e grande parte dos principais hospitais de urgência e 

emergência estão sob gerenciamento de entidades de direito privado sem fins lucrativos 

qualificadas como organizações sociais de saúde. 

Além das organizações sociais, o Estado do Rio de Janeiro (ERJ) instituiu em 

2011, através do Decreto nº 43.214/2011 (alterado pela Lei nº 6.3014/2012), uma 

fundação pública de direito privado, denominada Fundação Saúde, que tem por objetivo 

assumir a gestão de outra parte do parque assistencial estadual. A Fundação Saúde não 

será objeto do presente estudo, mas sua criação contribui para elucidar as diretrizes 

políticas do ERJ em relação à prestação de serviços de saúde, corroborando ainda mais 

as intenções do ente público de não mais prestar diretamente os serviços assistenciais de 

saúde. 

Portanto, o Estado abriu mão de ser prestador de serviços de saúde, optando por 

gerenciar parcerias e contratos com entidades privadas que, por sua vez, são as 

responsáveis pela oferta do serviço ao público. 

É mister que se procure compreender quais foram as consequências da alteração 

do papel da SES/RJ em relação à oferta dos serviços públicos para a população. Se a 

transferência da gestão das unidades de saúde estaduais para a esfera privada não 

induziu o ERJ à prestação de serviços básicos de saúde, através da inauguração de UPA 

24H, e se o processo de contratualização gerou incremento de produção e diminuição de 

despesas com as unidades. 

1.2 OBJETIVO 

O tema do estudo passa pela reorientação do papel da SES/RJ no que concerne à 

prestação dos serviços públicos de saúde, a Secretaria de Estado deixou de ser 

proeminentemente executora de serviço e passou a ser fiscalizadora, orientadora e 

gestora de serviços executados por terceiros.  

Supõe-se que o processo de contratualização realizado pelo ERJ objetivou 

melhorar tanto a produtividade, quanto a qualidade da prestação dos serviços públicos, 

representando uma solução possível para problemas já antigos enfrentados pelos 
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governos anteriores, como falta de médicos, serviços precários, dificuldade de aquisição 

de equipamentos e insumos, baixa remuneração da força de trabalho, excesso de 

processos e procedimentos (disfunções da burocracia), etc. 

A delimitação do intervalo de tempo nos permite comparar dois cenários 

distintos: nos primeiros anos, de 2009 a 2011, a totalidade das unidades públicas de 

saúde estaduais estava sob gestão direta da secretaria; já a partir de 2012 ocorre a 

migração gradativa da gestão direta para as entidades do terceiro setor. Ao final de 

2015, todas as 29 (vinte e nove) UPAS 24h e os principais hospitais estaduais estão 

contratualizados com as entidades privadas ou com a Fundação Saúde. 

O objetivo deste estudo é analisar se o processo de contratualização iniciado em 

2009 foi capaz de gerar maior eficácia e eficiência na prestação de assistência à saúde 

nas UPA 24h estaduais. Para isso, serão analisadas as consequências do processo de 

contratualização na produção e nas despesas com as unidades de saúde, além de 

possíveis consequências do processo em relação às atribuições do Estado do Rio de 

Janeiro no SUS. 

Nesse contexto, além de ser necessário compreender quais foram os fatores que 

levaram à reorientação do papel do Estado, o mais importante é saber se tal processo, de 

fato, suscitou incremento de produção e diminuição das despesas com as unidades de 

saúde. Ou seja, se a parceria com os atores privados aumentou a eficácia e a eficiência 

na assistência à saúde. 

A perspectiva relativa à qualidade dos serviços não será objeto de análise em 

razão da falta de dados dos anos iniciais que permitissem a comparação com o cenário 

atual. 

O objetivo geral do presente estudo é avaliar se o processo de contratualização 

foi efetivo na prestação de assistência à saúde. Para isso cumpre-se analisar os objetivos 

específicos, que são:  

i. Avaliar se o processo de contratualização foi o responsável pela expansão das UPA 

24H estaduais, desvirtuando as atribuições institucionais do ente estadual 

previamente pactuadas no SUS; 

ii. Avaliar se houve incremento de produção assistencial nas UPA 24H após a 

migração da gestão para as OSS; e 

iii. Avaliar se houve diminuição das despesas com as unidades após a migração para as 

OSS. 
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 JUSTIFICATIVA 2.

O tema da contratualização não é uma unanimidade e apresenta resultados 

controversos em diversos aspectos, inclusive em sua caracterização como uma política 

indutora de uma gestão pública eficiente.  

Segundo Manso (2014), a contratualização veio no bojo de propostas e 

mudanças da Nova Gestão Pública, como uma alternativa à rigidez e ineficiência da 

máquina pública. Trata-se de uma proposta que tem por foco os resultados negociados e 

definidos a partir de metas previamente pactuadas, podendo, em alguns casos, 

flexibilizar procedimentos e conceder certas autonomias aos executores. A 

contratualização substituiu as tradicionais relações hierárquicas verticais, consagradas 

em normas, pelos relacionamentos negociados entre os diversos atores do aparelho do 

Estado e, eventualmente, entre estes e a sociedade civil. 

 

A contratualização é uma ideia diferente da hierarquia e de delegação. Não se 

trata de impor ou tampouco de conceder responsabilidades sem contrapartidas. 

Uma visão simplista poderia supor que nos contratos “o que fazer” é 

propriedade do nível mais alto da administração e o “como fazer” é tarefa 

atribuída aos executores, mas os contratos envolvem equilíbrios sutis e 

negociação estratégica onde cada parte pode expor seus anseios, limitações e 

condições. Acima de tudo, contratualizar envolve planejamento negociado e 

focado em resultados, que serão previamente pactuados,junto com a definição 

de responsabilidades das partes envolvidas para serem alcançados.(MANSO 

2014, p 13). 

 

Em sua pesquisa, Perdicaris (2012) chega a seguinte conclusão ao analisar se o 

contrato de gestão (denominado Contrato Programa) impactou positivamente o 

desempenho da organização: 

Nos casos analisados, o processo de contratualização trouxe melhores 

resultados tanto para os indicadores de processo (output), quanto para os de 

impacto (outcome), considerando-se os dados e período analisados. Há 

evolução positiva de desempenho entre os hospitais contratados quando 

comparados aos não contratados, sendo que antes da adesão ao contrato todos 

os hospitais apresentavam desempenho semelhante: eles se diferenciam após 

o início da vigência do Contrato Programa. Todas as demais condições dos 

hospitais permanecem constantes, ou seja, não houve outra alteração 

significativa que tenha afetado apenas um dos grupos, que justifique tal 

mudança na performance. 

 

No estudo de Morais (2015), as autoras concluem que a contratualização das 

unidades públicas atendeu principalmente a interesses privados dos próprios 

prestadores, os serviços foram prestados sem mecanismos de controle suficientes, 

imprescindíveis para a utilização de recursos públicos e fundamentais para o controle 
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social do SUS. A contratualização também não se mostrou capaz de resolver a questão 

do baixo investimento e acabou por se distanciar das diretrizes políticas e redes 

temáticas colocadas pelo Ministério da Saúde (MS), comprometendo a própria 

organização do sistema. 

São principalmente os aspectos relativos aos controles, sejam eles de recursos, 

de processos ou finalístico que proporcionam as maiores discussões.  

O estudo de Vieira (2015) teve por objetivo analisar o funcionamento dos 

principais mecanismos de controle no caso das OSS no Município do Rio de Janeiro. 

No estudo, o autor conclui que a política de contratualização respondeu mais ao 

momento político (sic) que aos fundamentos necessários a sua implementação e, ainda, 

que o município não detinha estrutura adequada de monitoramento, controle e 

fiscalização que o permitisse repassar recursos a atores privados. Por fim sentencia:  

Trata-se, portanto, de um modelo de insucesso, no sentido de produzir os 

objetivos do novo gerencialismo público (New Public Management), uma 

vez que, devido à extrema fragilidade e inadequação do sistema de controle, 

o modelo acabou por incentivar o comportamento patrimonialista no âmbito 

da saúde pública carioca, sem produzir os resultados de eficiência e 

efetividade esperados.  
 

Por fim, é importante trazer ao debate o pronunciamento do Tribunal de Contas 

da União (TCU) acerca do tema da contratualização, já que tal processo pressupõe 

repasses vultosos de verbas públicas para entidades privadas. De acordo com a corte de 

contas, a ideia principal da gestão por resultados está na ampliação da autonomia do 

órgão, que adquire maior flexibilidade, como a desobrigação de realizar concursos e 

procedimentos licitatórios, em troca de um desempenho medido pela fixação de metas. 

Em contrapartida, o tribunal aponta uma série de falhas no controle que vão desde os 

procedimentos iniciais de qualificação das entidades como OSS até a falta capacitação 

dos servidores da Administração para fiscalizar os serviços públicos terceirizados 

(Relatório de Auditoria Operacional, 2012). 

Ao que parece, o que se busca é certo equilíbrio entre autonomia e controle. Não 

se deve almejar aplicar o formalismo próprio da Administração aos parceiros privados, 

pois isso somente lhes extrairia a força, não permitindo mais às entidades escapar dos 

muitos entraves da burocracia que se pretende ao contratualizar. Contudo, a diminuição 

da formalidade burocrática não deve implicar em falta de transparência ou accontability. 

O que se procura são novas formas gerenciais que se dediquem mais aos resultados 

alcançados que aos processos necessários para a prestação dos serviços de saúde. A 
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questão está em como acomodar a eficiência de certos mecanismos de mercado sem 

afetar a natureza pública dos serviços que devem estar sob responsabilidade do Estado. 

Portanto, o tema da contratualização é polêmico e não deve ser tratado como 

uma recomendação geral à Administração. Para contratualizar é preciso que haja alguns 

pressupostos essenciais, como transparência no uso dos recursos, capacidade da 

Administração em controlar e fiscalizar os serviços, clareza em relação às metas de 

produção e qualidade propostas, e outros não menos importantes. Este estudo é 

relevante na medida em que pretenda avaliar as consequências desse processo nas UPA 

24H sob responsabilidade da SES/RJ. 

 REFERENCIAL TEÓRICO 3.

Este capítulo procura sistematizar o referencial teórico que sustentará a questão 

do estudo sobre a contratualização, além de servir de fundamento à construção das 

definições constitutivas e operacionais para a análise dos dados. 

2.1 O MARCO LEGAL DA CONSTITUIÇÃO E AS RELAÇÕES 

PÚBLICO-PRIVADAS NO SUS 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e 

dever do Estado. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único: o SUS. 

Em sua concepção original, o Sistema Único de Saúde (SUS) visava integrar os 

diferentes subsistemas de saúde pública e de assistência previdenciária, os ramos da 

medicina preventiva e curativa e os serviços públicos e privados, em regime de contrato 

ou convênio, em um sistema único nacional, de acesso universal, integral e igualitário. 

Foi concebido um comando único em cada nível de governo, descentralizado e com a 

participação dos cidadãos, como forma de garantir o controle social. 

O texto constitucional foi resultado de uma intensa disputa entre o movimento 

sanitarista e os denominados ‘privatistas’ na área da saúde. Os sanitaristas estavam mais 

organizados e já contavam com uma proposta pronta, formulada anos antes, através das 

diversas conferências temáticas de saúde, o que lhes conferiria considerável vantagem 

no debate. O resultado da disputa entre a proposta sanitarista e a privatista foi o 

surgimento de um mosaico. Embora a proposta sanitarista tenha sido vencedora e tenha 

conseguido a aprovação do modelo público e universal de saúde, o texto constitucional, 
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contemplou também o princípio da livre iniciativa e da atividade econômica, que 

possibilitou à iniciativa privada tanto explorar atividades lucrativas através de 

estabelecimentos de saúde privados, quanto participar de forma complementar do SUS. 

Conforme Título VIII, Seção II, da Constituição Federal: 

Art. 196. 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. 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 

Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através 

de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 

acordo com as seguintes diretrizes: 

 I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. 

 

2.2  A REFORMA DO ESTADO 

O texto constitucional, portanto, permitiu que a iniciativa privada participasse de 

forma complementar da saúde pública. Dentre as entidades do setor privado, a Carta 

Magna deu preferência às entidades filantrópicas e àquelas sem fins lucrativos.  

Conforme art. 199 da Constituição Federal: 

 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 

sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito 

público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem 

fins lucrativos. 

 

É bem verdade que as instituições privadas há muito já participavam do SUS. 

Foi o próprio poder público quem inicialmente financiou e incentivou o mercado 

privado de saúde a se consolidar. Mas apenas em 1995, com o Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), do Ministro Bresser-Pereira, que surge uma 

nova forma de parceria entre os setores público e privado. 

O PDRAE visava a que o Estado pudesse retomar suas funções básicas de 

fiscalizador, orientador e gestor das políticas de saúde das quais, supostamente, havia se 

afastado para ampliar sua presença no setor produtivo. O que teria dado origem a várias 

externalidades negativas na produção de bens públicos, como pouca flexibilidade, 

lentidão, crise fiscal e inflação.  
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Para que o Estado pudesse retomar suas funções, o PDRAE concebeu as 

atividades estatais em quatro categorias distintas: um Núcleo Estratégico, onde estariam 

as atividades próprias do Estado, como legislar, julgar e governar; as Atividades 

Exclusivas, que seriam as de fiscalizar, normatizar e policiar; os Serviços Não-

Exclusivos, relevantes para o Estado, mas que não precisariam ser prestados 

exclusivamente por ele, consentindo a participação da iniciativa privada, como ensino, 

pesquisa e saúde; e por fim, a Produção para o Mercado, que deveriam ser prestadas 

exclusivamente pelo setor privado, já que se tratam de bens e serviços comuns. 

Portanto, de acordo com o Plano, os serviços de saúde constituem serviços não-

exclusivos e não devem ser prestados somente pelos entes públicos, devendo ser objeto 

do que o autor denominou de ‘publicização’, que nada mais é do que a transferência 

para o setor privado de atividades que não envolvam o poder de Estado, conforme 

definido a seguir por Bresser-Pereira (1995):  

 

Neste plano, entretanto, salientaremos um outro processo tão importante 

quanto, e que no entretanto não está tão claro: a descentralização para o setor 

público não-estatal da execução de serviços que não envolvem o exercício do 

poder de Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado, como é o caso dos 

serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica. Chamaremos a 

esse processo de “publicização”. 

 

Segue quadro ilustrativo do PDRAE: 

 

Quadro 1 - Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) 

 

Fonte: BRASIL. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Brasília, nov. 

1995, página 48. 
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É preciso ressalvar que a Reforma do Estado é um tema de poucos consensos. A 

unanimidade em relação à necessidade de reformar não deve camuflar os conflitos 

relativos ao diagnóstico e aos vieses das propostas apresentadas para modernizar o 

Estado. No Brasil, o que ocorreu foi a vitória de uma visão denominada de 

socialdemocrata sobre um projeto neoliberal, permitindo a inclusão no campo público 

de entidades privadas que exercem atividades sociais, ou publicamente relevantes, ao 

invés da simples substituição do Estado pelo mercado. Este é o contexto do surgimento 

das organizações sociais. 

A reforma administrativa não foi capaz de promover transformações substanciais 

na Administração que refletissem em ganhos para a sociedade. O projeto de 

deslocamento da burocracia para o gerencialismo apenas contribui, na a maioria dos 

casos, para o esvaziamento do aparelho do Estado e o estabelecimento de novas formas 

de relalação público-privados, sem que houvesse avanços em relação à separação das 

funções, políticas e administrativas, das atividades exclusivas e aquelas delegáveis a 

terceiros e sem que tivesse ocorrido contundentemente a substituição da ênfase no 

controle para a ênfase nos resultados (FLEURY, 2001). 

2.3 AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE E O TERCEIRO SETOR  

Em torno de três anos após a publicação do PDRAE, foi sancionada a Lei nº 

9.637, de 15 de maio de 1998, que cria o Programa Nacional de Publicização (PNB) e 

dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais. 

Estas nada mais são que entidades sem fins lucrativos, como associações e fundações, 

que recebem um selo - uma ‘qualificação’, do Poder Público, autorizando-as a 

estabelecer contratos com a Administração para gerir serviços públicos.  

Os selos de qualificação conferidos pelo Poder Público não se restringem apenas 

às organizações sociais. Em 1999 foi sancionada a Lei nº 9.790, de 23 de março, que 

dispõe sobre as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). 

Existem muitas semelhanças e poucas diferenças entre as OSS e as OSCIP, enquanto as 

primeiras firmam contratos de gestão com o Poder Público, as OSCIP estabelecem 

termos de parceria; a qualificação em OSS é discricionária, enquanto que na OSCIP é 

vinculada, atendidos os requisitos legais; as OSS podem nascer juridicamente já para o 

estabelecimento de parcerias com a Administração, já as OSCIP precisam de prévios 

três anos de existência para obter sua qualificação. Uma última importante diferença 

está na formação dos Conselhos de Administração (CA) das entidades, enquanto os CA 
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das OSS é misto e diversificado, garantida a representação do poder público e 

empregados da entidade, a composição dos CA das OSCIP é exclusiva dos sócios.   

Minúcias à parte, a questão é que ambas são entidades oriundas da sociedade e 

exercem atividades de interesse público não exclusivas do Estado. Compondo, portanto, 

um setor específico, que não é nem o Estado e tampouco se confunde com o mercado, 

sendo denominado, assim genericamente, em oposição aos outros dois, de Terceiro 

Setor.  

Uma das consequências do PNM foi justamente fomentar o Terceiro Setor, que 

surge no Brasil para Falconer (1999) como uma promessa: 

 

Promessa de renovação do espaço público, do resgate da solidariedade e da 

cidadania, da humanização do capitalismo e da superação da pobreza. Mais 

do que um conceito rigoroso ou modelo solidamente fundamentado, o 

terceiro setor no Brasil é uma ideia força, um espaço mobilizador de reflexão, 

de recursos e, sobretudo, de ação. 

 

Variados instrumentos jurídicos se prestam a formalizar as parcerias entre os 

entes públicos e privados e efetivar a ‘publicização’. Tais instrumentos possuem 

diversas nomenclaturas e o que os aproximam é a tentativa de controle finalístico (do 

resultado) através do estabelecimento de metas de produção e desempenho. Em geral, 

são denominados Contratos de Gestão, mas poderiam ser outros, como simples 

contratos administrativos, convênios, termos de compromisso, contratos programas etc. 

As minúcias jurídicas que diferenciam os instrumentos não são relevantes, mas sim o 

fato de que é através deles que se opera a transferência das unidades públicas para a 

esfera privada. De acordo com Perdicaris (2012): 

Os sucessivos estudos comparativos entre OSS e AD
1
 serviram de inspiração 

para que a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (SES/SP) iniciasse, ao 

final de 2008, a contratação de resultados em algumas de suas unidades da 

Administração Direta, através de um mecanismo denominado Contrato 

Programa (CP).  

 

Portanto, o instrumento formal que viabilizou a transferência das unidades 

públicas para a esfera privada no Estado de São Paulo foi denominado de Contratos 

Programa. Tal instrumento, assim como os contratos de gestão no Estado do Rio de 

Janeiro, estabelecem metas de produção, qualidade e eficiência para as unidades 

públicas. Segundo Hely Lopes Meirelles: 

                                                           
1 Organizações Sociais de Saúde (OSS) e Administração Direta (AD), vide glossário.  
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O contrato de gestão tem sido considerado como elemento estratégico para a 

reforma do aparelho administrativo do Estado. Ele não apresenta 

uniformidade de tratamento nas várias leis que o contemplam, mas sua 

finalidade básica é possibilitar à Administração Superior fixar metas e prazos 

de execução a serem cumpridos pela entidade privada ou pelo ente da 

Administração Indireta, a fim de permitir melhor controle de resultados 

(MEIRELLES, 2010, p. 273). 

 

 

Ressalta-se que as entidades que compõem o terceiro setor não são novas, novo 

é aquilo que passaram a representar, como componentes de um setor que pleiteia 

igualdade de tamanho e pode oferecer vantagens em relação ao primeiro setor, o Estado, 

e ao segundo setor, o Mercado. Ainda segundo Falconer (1999):  

 

O terceiro setor se apresenta como uma possibilidade de renovação e 

desponta como uma promessa de eficiência, participação cidadã, inovação e 

qualidade, consolidando o signo da parceria com a Administração Pública e 

se mesclando com o setor empresarial, constituindo-se como uma alternativa 

intermediária entre a atuação do Estado e a do mercado, como se reunisse as 

vantagens de cada um dos outros setores e se desdobrasse como uma 

evolução natural dos arranjos da burocracia. 

 

Entretanto, a promessa de uma gestão pública eficiente colocada pelo terceiro 

setor não é uma unanimidade, conforme ilustram os diversos estudos citados 

anteriormente na justificativa do presente trabalho.  

No Brasil, a construção do terceiro setor se deu de fora para dentro. Foram as 

empresas privadas e o governo federal os responsáveis por inflar as entidades não 

governamentais e sem fins lucrativos, que, de uma hora para outra, ganharam corpo e 

relevância, assumiram responsabilidades e passaram a administrar um grande volume de 

recursos sem que tivessem amadurecido o suficiente para tais desafios. O processo 

individual do próprio auto desenvolvimento foi atropelado pelo assédio e fomento dos 

outros dois setores que buscaram pleitear seus próprios interesses se apropriando das 

entidades sociais. 

Drante as décadas de 80 e 90, o desafio central para os administradores de 

organizações sem fins lucrativos, além de aperfeiçoar a gestão de suas organizações, foi 

encontrar soluções para os problemas públicos através da gestão dos relacionamentos 

colaborativos complexos que se estabeleceram entre o Estado e o mercado. Passou a ser 

comum o nascimento de entidades do terceiro setor criadas especificamente para se 

relacionar com o Poder Público. Tais entidades pouco contribuíram para o 

empoderamento da sociedade e seu modelo de negócio é exclusivamente para o 

estabelecimento de parcerias com o Estado e para a gestão de serviços públicos.  
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Entretanto, a sinergia entre o Estado e o terceiro setor ainda pode ser proveitosa. 

A principal vantagem do modelo é o ganho de autonomia das unidades assistenciais, 

principalmente nas áreas administrativa e financeira. Em estudo comparativo entre uma 

unidade gerida por OSS e outra administrada diretamente pelo Estado de São Paulo 

(AD), concluiu-se que as unidades geridas por OSS obtiveram vantagem nas seguintes 

dimensões: estruturação do processo gerencial; recursos humanos / política de pessoal; 

organização do processo de compras; e estruturação do processo de monitoramento e 

avaliação da atividade assistencial (IBAÑEZ, 2010). 

 METODOLOGIA DE PESQUISA 4.

Esse capítulo tem por objetivo apresentar a natureza da pesquisa e a estratégica 

metodológica a ser utilizada, compreendendo a descrição do método, informações sobre 

a coleta de dados e o tratamento dos dados a ser empregado. 

Será realizada a análise quantitativa para comparar a produção e as despesas das 

unidades de saúde selecionadas antes e após a contratualização com as OSS. Também 

será analisado se o processo de contratualização, de certo modo, incentivou o ERJ a 

prestar serviços básicos de saúde, inaugurando UPA 24H e avocando uma atribuição, 

predominantemente, municipal. 

A coleta de dados do estudo se baseou em leis, decretos e resoluções específicas 

sobre o tema das organizações sociais no âmbito do Estado; em editais de seleção e 

contratos de gestão firmados entre a SES/RJ e as entidades do terceiro setor; e nos 

procedimentos administrativos afeitos à contratualização.  

Os dados de produção assistencial das UPA 24H foram extraídos do sistema de 

informação utilizado oficialmente pela SES/RJ (ECOTAB). Já os dados relativos ás 

despesas foram extraídos da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro 

(SEFAZ), através do Portal da Transparência Fiscal 

(http://www.transparencia.rj.gov.br). Trata-se de documentos oficiais que espelham o 

processo e as dinâmicas da contratualização e foram acessados nos sites dos órgãos de 

governo. 

É importante ressaltar que a permissão de acesso aos registros da SES/RJ 

permitiu a observação direta da dinâmica e dos procedimentos utilizados para melhor 

qualificar a análise das informações. 

http://www.transparencia.rj.gov.br/
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Inicialmente foram levantados os dados de produção de cada uma das unidades 

de saúde selecionadas entre os anos de 2009 a 2015. Os dados de produção se referem à 

quantidade de atendimentos médicos por unidade de saúde, separados por mês e ano. O 

indicador ‘atendimento médico’ foi eleitos em detrimento dos demais dados relativos à 

produção assistencial, porque a consulta médica representa com mais propriedade a 

essência da oferta de assistência à saúde nas UPA 24H. 

Os dados sobre os atendimentos foram separados por mês e ano para que se 

possa comparar a produção das UPA 24H antes e após a contratualização, cada uma das 

UPA 24H migrou para a gestão das OSS em uma data específica, conforme os Editais 

de Seleção foram sendo publicados e os contratos assinados. Dessa forma, será 

comparada a produção dos atendimentos médicos nos anos iniciais, de 2009 a 2011, 

com os dados pós contratualização, de 2012 a 2015. 

Da mesma forma ocorrerá a comparação das despesas, tentaremos comparar as 

despesas com as UPA 24H antes e após a contratualização. A comparação será feita 

pela análise da execução orçamentária, pois não houve um estudo anterior ao início do 

processo de contratualização que tivesse permitido à SES/RJ conhecer as despesas com 

cada uma das unidades de saúde. A migração foi feita às cegas.   

4.1 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 

Frequentemente o processo de avaliação de um processo é percebido pelo gestor 

como uma ameaça às suas propostas e ideias, um “monstro” destrutivo, incapaz de 

agregar valor ou fortalecer as políticas públicas. A saída para o dilema entre a 

relevância da avaliação e o sentimento de ameaça do gestor está justamente em 

converter o processo de avaliação em um aliado capaz de corrigir eventuais desvios e 

consolidar sua decisão (MOKATE, 2002). 

A SES/RJ somente pôde iniciar o processo de contratualização e as parcerias 

com o terceiro setor após a publicação da Lei nº 6.043, de 19 de setembro de 2011, que 

dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais 

de saúde no Estado do Rio de Janeiro.  

Os Editais de Seleção publicados, já no ano seguinte, tinham por objetivo 

implantar um novo modelo de prestação de serviço e de atenção ao usuário do SUS, 

com metas quantitativas e indicadores de desempenho. 

De acordo com a Secretaria, a contratualização com o terceiro setor representaria 

uma modernização na administração dos serviços de saúde. O objetivo principal era 
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atingir novos patamares de produção e qualidade na prestação dos serviços, vinculando 

repasses ao alcance de metas de desempenho e qualidade para tentar assegurar direitos à 

população, como assistência integral à saúde, por meio de serviços qualificados, 

humanizados e resolutivos. A introdução de novos mecanismos de gerenciamento de 

processos assistenciais se fazia necessária para modernizar a regulação do acesso aos 

serviços de saúde, fortalecer os mecanismos de controle social, cobrir vazios 

assistenciais, diminuir as filas de espera e a demora no atendimento e melhorar as 

relações insatisfatórias entre profissionais e usuários (argumento constante nos diversos 

Editais de Seleção SES/RJ). 

Para saber se o processo de contratualização conseguiu atender, em parte, o que 

pretendia, propõe-se avaliar a eficácia e a eficiência dos serviços prestados nas UPA 

24H através da produção e das despesas com as unidades. A qualidade dos serviços não 

será objeto de análise em razão da escassez de dados que permitam a comparação entre 

os cenários. Será avaliado também se o processo de contratualização foi o responsável 

pelo aumento do número de UPA 24H estaduais. 

A seguir, apresenta-se a definição das perspectivas a serem utilizadas na 

avaliação do processo de contratualização:  

A) Efeitos do processo de contratualização na inauguração de UPA 24H: propõe-se 

avaliar se o processo de contratualização induziu o ente estadual a desvirtuar de seu 

papel original pactuado no SUS que é o de incentivar a descentralização dos 

serviços para os municípios e, apenas em caráter suplementar prestar serviços de 

saúde. Ou seja, se tal processo, pelas facilidades que oferece em termos de viabilizar 

parcerias para a operacionalização de unidades de saúde, incentivou a SES/RJ a 

multiplicar a inauguração de unidades básicas de saúde, como as UPA 24H, por 

exemplo, avocando a atribuição municipal de executar os serviços básicos de saúde. 

Portanto, será avaliado se o processo de contratualização teve como consequência a 

inauguração de UPA 24H. 

B) Eficácia do processo de contratualização: propõe-se avaliar se o processo de 

contratualização gerou incremento de produção assistencial das unidades de saúde 

sob gestão das OSS em comparação com a gestão direta, anterior à contratualização. 

Ou seja, se tal processo aumento, de fato, o número de atendimentos médicos. Se 

isso ocorreu, a processo foi eficaz. 
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C) Eficiência do processo de contratualização: propõe-se avaliar se houve 

decréscimo das despesas com as unidades de saúde sob gestão das OSS em 

comparação com o cenário anterior à contratualização. Ou seja, se houve, de fato, 

diminuição das despesas com as unidades de saúde. Se isto ocorreu, o processo foi 

eficiente. 

A partir de tais definições, obtém-se a seguinte matriz de avaliação: 

Tabela 1 - Matriz de Avaliação do processo de contratualização 

Avaliação Definição 

Atribuições do 

ente estadual no 

SUS 

Efeitos do processo de contratualização na inauguração das UPA 24H. Se houve aumento 

do número de unidades após o início do processo de contratualização, o processo afetou 

as atribuições do ente estadual. 

Eficácia 

Incremento de produção quantitativa assistencial das unidades de saúde sob gestão das 

organizações sociais em comparação com a gestão direta, anterior à contratualização. 

Aumento do número de atendimentos médicos. 

Eficiência 

Decréscimo das despesas com as unidades de saúde sob gestão das entidades privadas em 

comparação com o cenário anterior à contratualização. Diminuição da despesa liquidada 

por unidade de saúde. 

 

 CONTEXTO E DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 5.

A partir do ano de 2012, após a publicação da Lei nº 6.043/2011, foi iniciada a 

transferência da gestão das unidades públicas para o terceiro setor. Define-se, portanto, 

o ano de 2011 como um marco inicial, quando nenhum edital ou contrato havia sido 

assinado, em seguida, em 2012, ocorre um boom de transferência de unidades para as 

OSS, com 11 (onze) Editais publicados e 31 (trinta e um) contratos de gestão assinados. 

Nos anos seguintes, a transferência das unidades continua de modo cadenciado até 

2015. 

A seguir apresenta-se quadro com a evolução da contratualização com as OSS 

no ERJ, com dados sobre a publicação dos Editais de Seleção e assinatura dos Contratos 

de Gestão de 2011 a 2015. 
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Gráfico 1 -  Evolução da contratualização com as OSS no ERJ: Editais de Seleção e 

Contratos de Gestão 

 

 

O objeto de grande parte dos Editais de Seleção foi justamente a transferência da 

gestão das UPA 24H, unidades que constituem o componente principal deste estudo. 

Todas as 29 (vinte e nove) UPA 24H estaduais migraram para as OSS entre 2012 e 

2014. 

O recorte temporal a que se refere permite uma análise da mudança de 

orientação da gestão das unidades estaduais de saúde entre dois cenários distintos: 

inicialmente, de 2009 a 2011, a totalidade das unidades de saúde estaduais sob gestão 

direta da SES/RJ e nos anos seguintes, a partir de 2012, ocorre a migração gradativa 

para as OSS e a Fundação Saúde.  

Ao final de 2014, tem-se um cenário oposto ao de 2009: todas as UPA 24H e 

grande parte das demais unidades de saúde estão contratualizadas, seja com as OSS ou 

com a Fundação. Desse modo: 
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Gráfico 2 - Modelo de Gestão das unidades de saúde estaduais 

 

 

5.1 AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA 

24H 

Dentre os diversos tipos de unidades de saúde, analisaremos as UPA 24H porque 

existem dados assistenciais disponíveis que permitem a comparação antes e após a 

contratualização. Segundo porque, no mínimo, parece curioso que o Estado tenha se 

dedicado a criar unidades básicas de saúde ao longo dos anos. 

As UPA 24H, são unidades de natureza pública que prestam serviços 24 horas 

por dia, em todos os dias do ano, com obrigação de acolher a todos os usuários que 

buscarem assistência. Trata-se de componentes pré-hospitalares fixos da Rede de 

Atenção às Urgências e emergências (RUE) e caracterizam-se como estabelecimentos 

de saúde de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e a rede 

hospitalar.  

Os serviços de saúde prestados por tais unidades seguem os exatos termos da 

legislação pertinente ao SUS, com observância dos seguintes princípios: 

a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde; 

b) Gratuidade de assistência e fornecimento gratuito de medicamentos;  

c) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie; 

d) Direito de informação sobre sua saúde às pessoas assistidas; 
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e) Prestação dos serviços com qualidade e eficiência; 

As UPA 24H estão implantadas em locais estratégicos, em conformidade com a 

Política Nacional de Atenção às Urgências e objetivam assistir a população com pronto 

atendimento médico e exames complementares pertinentes. Utilizam ainda a ferramenta 

do acolhimento com avaliação e classificação de risco. Tais características reduzem o 

tempo de espera, evitam o deslocamento desnecessário e excessivo dos usuários, 

melhoram a atenção e diminuem a sobrecarga assistencial das unidades hospitalares 

regionais. 

As unidades objeto do presente estudo estão dispostas no quadro a seguir: 

Tabela 2 - Listagem das UPA 24H estaduais 

nº Listagem das UPA 24H estaduais CNES 

1 UPA 24H Bangu 5955645 

2 UPA 24H Botafogo 6220584 

3 UPA 24H Campo Grande I 5955653 

4 UPA 24H Campo Grande II 6038905 

5 UPA 24H Campos dos Goytacazes 6629989 

6 UPA 24H Caxias I 5967198 

7 UPA 24H Caxias II 6033075 

8 UPA 24H Copacabana 6858317 

9 UPA 24H Engenho Novo 6038891 

10 UPA 24H Ilha do Governador 6037550 

11 UPA 24H Irajá 5955629 

12 UPA 24H Itaboraí 7065507 

13 UPA 24H Jacarepaguá 6037526 

14 UPA 24H Magé 7049135 

15 UPA 24H Maré 5955211 

16 UPA 24H Marechal Hermes 6037569 

17 UPA 24H Mesquita 7065485 

18 UPA 24H Niterói 6620566 

19 UPA 24H Nova Iguaçu I 6091997 

20 UPA 24H Nova Iguaçu II 6646034 

21 UPA 24H Penha 6038913 

22 UPA 24H Queimados 6555551 

23 UPA 24H Realengo 6038883 

24 UPA 24H Ricardo de Albuquerque 5955688 

25 UPA 24H Santa Cruz 5955637 

26 UPA 24H São Gonçalo I 6629954 

27 UPA 24H São Gonçalo II 6903665 

28 UPA 24H São Pedro D'Aldeia 7404700 

29 UPA 24H Tijuca  5955661 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde, Mar, 2016. Elaboração própria. 
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Figura 1 - Mapa do Estado do Rio de Janeiro com a localização das UPA 24H 
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 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 6.

Este capítulo apresenta e analisa os dados relativos à avaliação do processo de 

contratualização, conforme o referencial teórico apresentado, a metodologia descrita e o 

contexto e a delimitação circunscritos no capítulo anterior. 

É relevante compreender se o processo de contratualização foi efetivo, isto é, se 

ele suscitou incremento de produção e diminuição das despesas com as UPA 24H. E, 

ainda, é necessário avaliar se tal processo não foi o responsável pelo aumento do 

número de UPA 24H estaduais. 

A seguir, apresentam-se os dados e a análise dos resultados. 

8.1 EFEITOS DO PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO NA 

INAUGURAÇÃO DE UPA 24H 

O Brasil é constituído sob a forma de República Federativa, em razão disso, o 

Poder Estatal se manifesta em mais de uma esfera de governo, trazendo necessidades 

próprias de pactuação de funções e responsabilidades quando o dever constitucional de 

garantir direitos couber indistintamente às três esferas de governo. Este é o caso da 

saúde e do SUS/RJ. Coube à legislação infraconstitucional estabelecer, à priori, as 

responsabilidades comuns e as de cada um dos entes da República. Aos estados 

couberam as seguintes responsabilidades, de acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990: 

 

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: 

I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações 

de saúde; 

II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único 

de Saúde (SUS); 

III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar 

supletivamente ações e serviços de saúde; 

IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços: 

a) de vigilância epidemiológica; 

b) de vigilância sanitária; 

c) de alimentação e nutrição; e 

d) de saúde do trabalhador; 

V - participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio 

ambiente que tenham repercussão na saúde humana; 

VI - participar da formulação da política e da execução de ações de 

saneamento básico; 

VII - participar das ações de controle e avaliação das condições e dos 

ambientes de trabalho; 

VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a 

política de insumos e equipamentos para a saúde; 

IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas 

públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional; 
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X - coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e 

hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam em sua organização 

administrativa; 

XI - estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação 

das ações e serviços de saúde; 

XII - formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de 

procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de 

consumo humano; 

XIII - colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, 

aeroportos e fronteiras; 

XIV - o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de 

morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada. 

 

Ocorre que o Estado do Rio de Janeiro promoveu a expansão de sua rede 

assistencial, inaugurando serviços e unidades de saúde sem qualquer pactuação aparente 

com os municípios. O Estado criou indistintamente tanto hospitais e institutos 

especializados como unidades básicas de urgência e emergência – as UPA 24H. A 

expansão dos serviços estaduais acabou por lhe desvirtuar de suas competências e 

aproxima-lo das funções dos entes municipais. Quais sejam: 

 

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e 

gerir e executar os serviços públicos de saúde; 

II - participar do planejamento, programação e organização da rede 

regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em 

articulação com sua direção estadual; 

III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às 

condições e aos ambientes de trabalho; 

IV - executar serviços: 

a) de vigilância epidemiológica; 

b) vigilância sanitária; 

c) de alimentação e nutrição; 

d) de saneamento básico; e 

e) de saúde do trabalhador; 

V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos 

para a saúde; 

VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham 

repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, 

estaduais e federais competentes, para controlá-las; 

VII - formar consórcios administrativos intermunicipais; 

VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros; 

IX - colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária 

de portos, aeroportos e fronteiras; 

X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios 

com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como 

controlar e avaliar sua execução; 

XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde; 

XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde 

no seu âmbito de atuação. 

 

A seguir, apresenta-se gráfico representando a inauguração das UPA 24H 

estaduais ao longo dos anos: 
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Gráfico 3 - Cronologia de inauguração das UPA 24H estaduais 

 

 

A questão é saber se o processo de contratualização desincentivou a SES/RJ a 

cumprir suas atribuições previamente pactuadas no SUS, relacionadas muito mais à 

regulação, fiscalização e controle dos serviços públicos e privados de saúde, e a 

incentivou a se dedicar à prestação dos serviços de saúde. 

Hipoteticamente a contratualização com as OSS permitiu maiores facilidades na 

oferta de serviços de saúde, na medida em que contorna as disfunções da burocracia e 

torna todas as etapas que envolvem a inauguração dos serviços mais ágeis. Através das 

parcerias com as entidades privadas evitam-se as demoras inerentes à realização de 

concursos públicos, de licitações intermináveis para aquisição de bens e serviços, 

diminui-se a complexidade do planejamento, pois se pode corrigir eventuais desvios 

imediatamente e com maior liberdade.  

Portanto, ao que parece, a parceria com o setor privado pode impulsionar a 

Administração Pública a um modelo mais gerencial, deslocando a ênfase nos 

procedimentos burocráticos e finalísticos em si mesmos para o resultado do processo, 

ou seja, os serviços efetivamente entregues à população. 

Tanto é assim que os editais de seleção expressam em sua justificativa para a 

contratação que: 

Há dificuldades diversas na prestação dos serviços de saúde oriundas, dentre 

outros fatores, do escasso mercado profissional. Atualmente há carência 
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área de saúde. Todos estes componentes da cadeia de atendimento ao usuário 

devem atuar com competência e destreza em sua atenção. 

Outros óbices à administração eficiente, eficaz e efetiva são as dificuldades 

da aquisição de insumos e medicamentos, além da manutenção e aquisição de 

equipamentos. A agilização na gerência destes recursos materiais é 

fundamental para a melhor atenção ao usuário com necessidades urgentes e 

cruciais de manutenção da vida. Tais dificuldades surgem durante a execução 

dos processos administrativos. É necessária a busca por novas formas de 

gestão para que muitos destes processos cursem com maior simplicidade e 

eficácia, redundando em menor custo para a administração pública. 

 

Para sabermos se o processo de contratualização com o terceiro setor 

impulsionou o incremento da oferta de assistência básica à saúde, através da 

inauguração das UPA 24H, função preponderante do ente municipal, supostamente 

avocada pelo ente estadual, passaremos a comparar o quantitativo de UPA 24H 

inauguradas antes e após a Lei nº 6.043/2011 que inaugura a possibilidade de 

contratualização com as OSS. 

A SES/RJ mantém atualmente 29 (vinte e nove) UPA 24H sob sua gestão, das 

quais 25 (vinte e cinco) foram inauguradas de 2007 a 2011 e apenas 4 (quatro) foram 

inauguradas de 2012 a 2015. Da seguinte forma: 

 

Gráfico 4 - Inauguração de UPA 24H em relação à Lei nº 6.043/2011 

 

 

De acordo com as informações acima, 86% das unidades foram inauguradas 
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das OSS, enquanto o restante das unidades foi inaugurado diretamente já com a gestão 

das OSS. 

Dos dados analisados, conclui-se que o processo de contratualização não 

fomentou a inauguração de UPA 24H pelo Estado do Rio de Janeiro. A expansão das 

unidades básicas ocorreu em momento anterior ao início da contratualização. 

De acordo com a matriz de avaliação proposta, o processo de contratualização 

não foi o responsável por afetar as atribuições do Estado do Rio de Janeiro pactuadas no 

SUS. Não foram as parcerias com as entidades privadas do terceiro setor as 

responsáveis diretamente pelo aumento do número das UPA 24H estaduais.  

8.2  EFICÁCIA DO PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 

Outro viés relevante é avaliar se o processo de contratualização aumentou a 

produção assistencial das unidades de saúde. Para sabermos se houve incremento, será 

comparada a produção das UPA 24H antes e após a gestão das OSS. 

A produção assistencial foi obtida pelo número de consultas médicas, tal 

indicador foi privilegiado, pois representa de fato a oferta à população da assistência à 

saúde prestada por uma unidade de pronto atendimento. 

Do universo de 29 (vinte e nove) UPA 24H foram desprezadas 4 (quatro): 

Itaboraí, Magé, Mesquita e São Pedro da Aldeia. Tais unidades foram inauguradas já 

com a gestão de OSS, não passaram anteriormente por uma gestão direta estadual que 

permitisse a comparação entre os cenários. Em relação às demais unidades, foram 

comparadas a produção entre a gestão direta e a gestão compartilhada.  

Assim obteve-se a média aritmética de produção mensal do período sob gestão 

direta e a média aritmética de produção mensal do período sob gestão compartilhada 

com as OSS, tomando-se por base sempre o mês seguinte ao da inauguração ou 

migração da UPA 24H a fim de evitar produções parciais em razão da inauguração ou 

migração ter se dado durante um mês. O start line a ser considerado foi janeiro de 2008, 

ainda que a inauguração da unidade tenha ocorrido antes.  

O resultado foi o seguinte: 
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Tabela 3 - Comparação de produtividade entre a gestão direta e compartilhada das UPA 

24H 

nº 
Listagem das UPA 24H 

estaduais 
inauguração migração 

Média de atendimento 

gestão direta 

Média de 

atendimento 

gestão OSS 

diferença % 

1 UPA 24H Bangu 27/12/07 26/01/13 11.848 11.454 -3,44% 

2 UPA 24H Botafogo 26/08/08 26/01/13 11.409 12.428 8,19% 

3 UPA 24H Campo Grande I 26/02/08 19/11/13 12.295 12.056 -1,99% 

4 UPA 24H Campo Grande II 21/10/08 19/11/13 10.799 12.072 10,55% 

5 
UPA 24H Campos dos 

Goytacazes 
22/07/10 01/04/14 9.206 9.878 6,80% 

6 UPA 24H Copacabana 02/09/11 26/01/13 8.865 10.344 14,30% 

7 UPA 24H Duque de Caxias I 21/07/08 21/05/13 8.899 10.556 15,71% 

8* UPA 24H Duque de Caxias II 16/09/08 19/11/13 6.884 10.047 31,48% 

9 UPA 24H Engenho Novo 23/10/08 26/01/13 8.325 9.669 13,90% 

10 UPA 24H Ilha do Governador 26/09/08 26/01/13 8.170 9.128 10,49% 

11 UPA 24H Irajá 14/08/07 01/10/12 8.953 9.780 8,46% 

12 UPA 24H Itaboraí 31/07/12 31/07/12 - - - 

13* UPA 24H Jacarepaguá 09/10/08 26/01/13 8.755 13.588 35,56% 

14 UPA 24H Magé 20/12/13 20/12/13 - - - 

15 UPA 24H Maré 31/05/07 26/01/13 8.888 9.667 8,05% 

16 UPA 24H Marechal Hermes 08/09/08 26/01/13 11.223 10.768 -4,22% 

17 UPA 24H Mesquita 10/07/12 10/07/12 - - - 

18* UPA 24H Niterói (Fonseca) 02/06/10 26/01/12 5.456 8.592 36,50% 

19 UPA 24H Nova Iguaçu I 28/08/08 01/10/12 7.076 8.008 11,64% 

20 UPA 24H Nova Iguaçu II 30/08/10 26/01/13 10.864 10.956 0,84% 

21 UPA 24H Penha 16/10/08 26/01/13 11.519 10.037 -14,76% 

22* UPA 24H Queimados 29/12/09 15/09/12 6.627 9.530 30,46% 

23 UPA 24H Realengo 22/10/08 26/01/13 8.005 9.790 18,23% 

24 
UPA 24H Ricardo de 

Albuquerque 
28/07/08 26/01/13 8.005 10.217 21,65% 

25 UPA 24H Santa Cruz 06/12/07 19/11/13 9.774 8.794 -11,15% 

26 UPA 24H São Gonçalo I 25/01/10 26/01/13 8.076 9.424 14,31% 

27 UPA 24H São Gonçalo II 04/10/11 26/01/13 8.412 10.401 19,12% 

28 UPA 24H São Pedro D'Aldeia 10/12/13 10/12/13 - - - 

29 UPA 24H Tijuca 14/05/08 26/01/13 11.441 14.205 19,46% 

 
Total 

  
229.773 261.389 12% 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde, Abr, 2016. Elaboração própria 
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Gráfico 5 - Diferença percentual de produtividade entre a gestão direta e compartilhada 

das UPA 24H 

 

 

Conforme se pode aferir dos dados, das 24 (vinte e quatro) unidades analisadas, 

apenas em 5 (cinco): Bangu, Campo Grande I, Marechal Hermes, Penha e Santa Cruz, a 

produção de atendimentos médicos foi menor após a contratualização com as OSS. Nas 

demais 19 (dezenove) unidades houve incremento de produção assistencial após a 

migração da gestão da unidade para a esfera privada. No total, o incremento de 

produção assistencial após a migração foi de 12%. 

Nota-se que em 4 (quatro) unidades: Duque de Caxias 2, Jacarepaguá, Niterói e 

Queimados, o incremento de produção foi maior que 30%. A grande variação percentual 

se deveu à baixa produção das unidades de Caxias, Niterói e Queimados no período de 

gestão direta. Nesse período, sua média de produção foi de 6.884, 5.456 e 6.627 

respectivamente, contra uma média geral de 8.837 atendimentos/mês. Já em relação à 

UPA Jacarepaguá, a variação se deveu mais ao incremento de produção obtido após a 
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maior, só perdendo para a produção da UPA Tijuca (14.205). 
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relação à primeira, a média de produção após a migração (10.037) se manteve superior à 

média geral de 10.053 atendimentos/mês, a variação se deveu, portanto à alta produção 

na gestão direta (11.519), a terceira maior. Em relação à Santa Cruz, a unidade também 

tinha uma média de produção maior que a geral (9.774 x 8.837) e, após a migração, 

houve diminuição de 980 atendimentos.  

Em relação ao incremento total de 12%, pode-se supor que este se deveu a 

melhorias na estrutura de oferta das unidades de saúde após sua passagem para a gestão 

das OSS. Pois, se assim não for, seria necessário explicar a variação da produção 

assistencial em razão do aumento da demanda, o que não parece ser razoável, tendo em 

vista a enorme demanda reprimida por assistência à saúde, não parecendo, portanto 

haver indícios de que o aumento da produção se deveu a variações na demanda, mas sim 

de melhor oferta. 

De acordo com a matriz de avaliação proposta, o processo de contratualização 

mostrou-se eficaz em relação à produção, tendo em vista que houve aumento médio de 

12% nos atendimentos médicos em comparação com a gestão anterior. 

Entretanto, já que a gestão das OSS parece ter suscitado incremento da produção 

assistencial das UPA 24H, é necessário avaliar a que custos isso ocorreu. Teriam as 

despesas com as UPA 24H variado com a migração das unidades? Esse ponto será 

analisado em seguida. 

 

8.3 EFICIÊNCIA DO PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 

Desde o final de 2011, quando foi aprovada a Lei Estadual nº 6.043/2011, que 

permitiu à SES/RJ firmar parcerias com as OSS para a gestão das UPA 24H, a 

Administração se deparou com um desafio que nunca havia enfrentado. Para a 

realização das parcerias público-privadas era necessário conhecer as despesas 

envolvidos na gestão das unidades para que se pudesse ter uma avaliação sobre o 

aspecto econômico das parcerias.  

Certamente a SES/RJ detinha o controle e as informações sobre seu orçamento e 

a execução de suas despesas, muito em razão das grandes formalidades envolvidas na 

utilização de recursos públicos, mas isso pouco ajudava a conhecer os custos envolvidos 

na gestão de cada uma das unidades de saúde. 

Além do mais, conhecer as despesas de cada uma das unidades não é importante 

apenas para analisar o aspecto econômico das parcerias, mas, fundamentalmente, 
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representa o valor dos serviços efetivamente prestados para a população, sejam eles 

prestados diretamente pelo Estado ou por meio de terceiros, pouco importa. 

Recentes mudanças direcionaram a ênfase do orçamento público para as coisas 

que o governo realiza em detrimento das que o governo adquire. As últimas são, em 

última análise, meios para a consecução das primeiras. O deslocamento da ênfase no 

orçamento visa a dar prioridade na apresentação dos objetivos do governo para os quais 

os créditos orçamentários se fazem necessários. Trata-se do que se denominou de um 

orçamento-programa, um orçamento de desempenho. Portanto, o orçamento do Estado 

do Rio de Janeiro é dividido em grandes blocos, que são denominados ‘Programas’, e 

estes, por sua vez, são divididos em blocos menores, chamados ‘Produtos’.  

A análise do orçamento é necessária porque a SES/RJ iniciou o processo de 

contratualização com as OSS sem que houvesse estudos prévios sobre os custos 

envolvidos na gestão das unidades públicas de saúde que permitissem balizar o aspecto 

econômico da contratualização. Os primeiros contratos não foram balizados por 

pesquisas ou consultas ao mercado, ao menos não o foram formalmente, mas somente 

pela disputa entre as melhores propostas das entidades participantes da seleção. 

A seguir será apresentada tabela do orçamento consolidado da SES/RJ, de 2011 

a 2015, com as três fases de execução da despesa: empenho, liquidação e pagamento. 

Em seguida será apresentado gráfico com a variação da despesa liquidada durante o 

intervalo de tempo em análise. 

 

Tabela 4 - Orçamento SES de 2011 a 2015 

Ano Título Órgão Empenhado Liquidado Pago Dotação Atual 

2011 SES e Defesa Civil 4.657.447.119,37 4.612.396.203,15 4.104.498.796,93 5.008.268.954,25 

2012 SES 4.325.764.330,21 4.252.263.332,16 3.734.399.227,08 4.749.218.525,55 

2013 SES 5.212.939.972,45 5.120.774.528,82 4.172.084.337,95 5.647.245.030,70 

2014 SES 5.449.447.207,36 5.427.839.522,34 4.658.481.931,63 5.702.546.464,36 

2015 SES 5.537.239.429,53 5.517.809.191,13 3.936.272.575,44 6.065.204.605,53 

Fonte: Secretaria de Estado de Fazenda. Disponível em:  

http://www.transparencia.rj.gov.br. 
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Gráfico 6 - Despesas liquidadas SES - 2011 a 2015 

Fonte: Secretaria de Estado de Fazenda. Disponível em: 

http://www.transparencia.rj.gov.br. 

 

Como se observa, tanto o orçamento, quanto as despesas da SES/RJ aumentaram 

ano a ano, de 2012 a 2015, o que pode vir a ser uma consequência da expansão da 

assistência à saúde através da contratualização com as OSS. Exceção feita entre 2011 e 

2012 quando houve o desmembramento entre as Secretarias de Estado de Defesa Civil e 

Saúde com a consequente separação orçamentária. 

A seguir será apresentada tabela orçamentária com os valores liquidados em cada 

um dos programas que o compõe. Optou-se pelo estágio da liquidação, pois em tal 

estágio já se verificou o direito adquirido do credor em receber o pagamento pelos 

serviços prestados, sendo a despesa certa e devida, ainda que não tenha sido paga. 

Trata-se de uma tentativa de se conhecer as despesas envolvidas com as UPA 24H.
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Tabela 5 - Orçamento SES/RJ por Programa de 2011 a 2015 

código Programa VL - 2011 VL - 2012 VL - 2013 VL - 2014 VL - 2015 

0000 Encargos Especiais do Estado R$ 94.416.142,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

0002 Gestão Administrativa R$ 1.793.017.706,72 R$ 1.344.604.284,08 R$ 1.269.850.334,73 R$ 1.159.059.952,38 R$ 1.021.774.010,80 

0013 Atenção Social ao Idoso R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.908.003,05 

0089 Sistema Penitenciário Estruturado R$ 5.176.652,45 R$ 2.293.912,40 R$ 9.544.508,50 R$ 7.523.016,97 R$ 4.308.998,04 

0093 Atenção à Saúde R$ 1.569.019.724,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

0094 Promoção e Vigilância em Saúde R$ 60.088.501,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

0096 Organiz, Gestão e Fortalecimento do SUS/RJ R$ 341.192.207,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

0097 Assistência Farmacêutica R$ 308.124.014,12 R$ 197.433.688,30 R$ 130.786.428,90 R$ 183.410.296,88 R$ 150.947.803,16 

0098 Prevenção de Adversidades e Prest de Socorro R$ 375.570.563,71 R$ 99.627.322,63 R$ 110.343.154,14 R$ 116.671.371,99 R$ 94.651.731,08 

0110 Proteção Social Especial de Assist Social R$ 8.748.019,15 R$ 9.617.215,33 R$ 9.137.280,51 R$ 0,00 R$ 0,00 

0111 Segurança Alimentar e Nutricional R$ 52.656.771,22 R$ 55.471.321,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

0112 Promoção e Proteção da Criança e Adolescente R$ 4.385.899,70 R$ 3.498.226,69 R$ 4.136.276,13 R$ 0,00 R$ 0,00 

0314 Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde R$ 0,00 R$ 693.871.814,35 R$ 780.422.176,79 R$ 653.311.331,54 R$ 604.450.433,14 

0315 Controle de Doenças e Promoção da Saúde R$ 0,00 R$ 20.412.436,89 R$ 35.899.865,59 R$ 34.483.854,07 R$ 33.092.973,96 

0316 Prevenção e Controle de Endemias R$ 0,00 R$ 5.544.802,69 R$ 9.039.062,88 R$ 2.829.891,37 R$ 6.560.218,03 

0317 Gestão da Educação em Saúde R$ 0,00 R$ 14.738.281,93 R$ 11.338.333,03 R$ 8.731.634,74 R$ 7.545.897,68 

0318 Assistência Pré-hospitalar R$ 0,00 R$ 352.883.306,17 R$ 604.922.554,66 R$ 733.418.660,18 R$ 749.174.145,02 

0319 Assist Hospitalar e Ambulat nas Unid Próprias R$ 0,00 R$ 1.370.783.487,96 R$ 1.948.371.009,83 R$ 2.392.911.022,42 R$ 2.700.367.871,38 

0320 Rio Imagem R$ 0,00 R$ 38.866.116,31 R$ 52.701.022,76 R$ 69.252.479,85 R$ 52.779.483,57 

0321 Fortal.  da Gestão do SUS e da Partic Social R$ 0,00 R$ 1.145.124,56 R$ 1.863.311,97 R$ 1.279.298,20 R$ 4.941.843,32 

0322 Expansão do  Complexo Científico R$ 0,00 R$ 11.855.857,55 R$ 20.148.421,61 R$ 9.198.235,26 R$ 8.414.476,03 

0323 Expansão do  Complexo Industrial. R$ 0,00 R$ 23.813.207,24 R$ 58.865.292,10 R$ 25.666.887,00 R$ 54.212.868,59 

0324 Apoio a Programas de Saúde   R$ 0,00 R$ 5.802.925,20 R$ 63.405.494,69 R$ 30.091.589,49 R$ 7.678.434,28 

 
Total R$ 4.612.396.203,15 R$ 4.252.263.332,16 R$ 5.120.774.528,82 R$ 5.427.839.522,34 R$ 5.517.809.191,13 

Fonte: Secretaria de Estado de Fazenda. Disponível em: http://www.transparencia.rj.gov.br.

http://www.transparencia.rj.gov.br/


   

 

No ano de 2011 havia 11 (onze) Programas, mas nenhum específico que se pudesse 

identificar as despesas com as unidades de saúde. Pela análise orçamentária, supõe-se que 

grande parte das despesas assistenciais estivesse alocada no Programa 0093 - Atenção à 

Saúde, enquanto as despesas com o RH, ao que tudo indica, estavam inseridas no Programa 

0002 - Gestão Administrativa. 

No ano de 2012 houve uma expansão no número de Programas, que passaram de 11 

(onze) para 18 (dezoito), representando avanços em relação ao delineamento das despesas 

com as unidades de saúde, especialmente em razão da criação de 3 (três) Programas: 0318 - 

Assistência Pré-hospitalar; 0319 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial nas Unidades 

Próprias; e 0320 - Rio Imagem.  

A partir daí, todas as despesas com as UPA 24H foram agrupadas no Programa 318 - 

Assistência Pré-hospitalar, incluindo as despesas com a construção de novas unidades e com 

pessoas; enquanto as despesas com os hospitais e ambulatórios estavam alocadas no Programa 

319. Já o Programa 320 continha as despesas específicas do Programa Rio Imagem (programa 

de expansão e incremento do diagnóstico por imagem da Secretaria de Estado de Saúde). 

Nesse sentido, a criação de Programas específicos representou um avanço em relação ao 

accountability e transparência da gestão pública, ainda que se permanecesse longe do 

delineamento das despesas específicas de cada uma das unidades estaduais. Prova disso eram 

as despesas com o nível central da SES e com o RH que se mantinham, isoladamente, no 

Programa 002 - Gestão Administrativa, representando um fim em si mesmo. 

A partir de 2013 houve a consolidação e evolução dos três principais Programas 

assistenciais relacionados às despesas das unidades de saúde: 0318; 0319 e 0320. As despesas 

com a assistência à saúde da SES/RJ passaram a estar majoritariamente distribuídas entre 

estes três Programas e é notável sua evolução. Seus valores somados em 2013 superaram os 

dois bilhões e seiscentos milhões de reais e, em 2014 e 2015, o total superou os R$ os três 

bilhões de reais. 

Não é à toa que tal concentração de recursos coincide com a expansão do modelo de 

gestão por organizações sociais de saúde, foi através das parcerias com as entidades sem fins 

lucrativos que a SES/RJ pôde reunir as despesas com a assistência à saúde em Programas 

específicos.  

A seguir apresenta-se gráfico ilustrando o comportamento orçamentário dos 5 (cinco) 

maiores Programas da SES/RJ entre 2011 e 2015. 
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Gráfico 7 - Variação orçamentária dos 5 (cinco) maiores programas da SES/RJ 

 

 

 

Observa-se claramente a consolidação orçamentária dos Programas assistenciais, 318 e 

319, a partir de 2012, e o declínio do Programa 0093, que detinha um orçamento de mais de 

um bilhão e meio de reais em 2011 e foi extinto ano seguinte. 

A seguir apresenta-se especificamente a evolução orçamentária do Programa 318 ao 

longo dos anos analisados: 
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Gráfico 8 - Recursos alocados por ano no Programa 318 

 

 

Observa-se que as despesas com as UPA 24H são crescentes ao passar dos anos, isso 

não ocorre em razão do aumento individual das despesas por unidade, mas porque as despesas 

do Programa são incrementadas de acordo com a inauguração e migração das unidades para 

as OSS. 

Apesar da consolidação das despesas com as UPA 24H em um programa específico 

representar um avanço, ainda não é possível conhecer as despesas individuais com cada uma 

das unidades de saúde, o que seria fundamental para avaliar o aspecto econômico dos 

contratos de gestão.  

Pela análise do comportamento orçamentário não é possível avançar em relação à 

efetividade na assistência à saúde. Afinal teriam os custos das UPA 24H aumentado com a 

migração das unidades para as OSS? Por ora, essa pergunta permanece sem resposta 

O esforço sobre o orçamento buscou conhecer as despesas com as UPA 24H antes da 

contratualização para se permitir a comparação com os valores atuais dos contratos de gestão. 

Tais valores são de fácil acesso e estão dispostas contratualmente, conforme tabela a seguir: 
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 Tabela 6 - Contratos de gestão firmados com as UPA 24H 

nº OSS 
OS. 
sigla 

UNIDADE 
Un. 
Sigla 

CONTRATO VALIDADE ASSINATURA VALOR GLOBAL 

1 Instituto dos Lagos Rio LAGOS UPA-Bangu UPA 020/2012 12 meses 20/12/2012 R$ 19.039.475,70 

2 Hospital Maternidade Therezinha de Jesus HMTJ UPA-Botafogo UPA 018/2012 12 meses 20/12/2012 R$ 20.391.380,00 

3 Instituto Data Rio IDR UPA-Campo Grande I UPA 009/2013 12 meses 6/11/2013 R$ 20.184.649,82 

4 Instituto Data Rio IDR UPA-Campo Grande II UPA 010/2013 12 meses 6/11/2013 R$ 20.184.649,82 

5 Instituto dos Lagos Rio LAGOS UPA-Campos UPA 001/2014 12 meses 2/1/2014 R$ 21.540.000,00 

6 Instituto Data Rio IDR UPA-Caxias I UPA 002/2013 12 meses 16/05/2013 R$ 18.892.904,45 

7 Instituto Data Rio IDR UPA-Caxias II UPA 008/2013 12 meses 6/11/2013 R$ 18.532.904,45 

8 Hospital Maternidade Therezinha de Jesus HMTJ UPA-Copacabana UPA 019/2012 12 meses 20/12/2012 R$ 20.339.680,00 

9 Viva Comunidade VIVA UPA-Engenho Novo UPA 026/2012 12 meses 20/12/2012 R$ 20.647.000,00 

10 Viva Comunidade VIVA UPA-Ilha do Governador UPA 027/2012 12 meses 20/12/2012 R$ 20.647.000,00 

11 Viva Comunidade VIVA UPA-Irajá UPA 007/2012 12 meses 03/09/2012 R$ 20.647.000,00 

12 Instituto dos Lagos Rio LAGOS UPA-Itaboraí UPA 004/2012 12 meses 26/07/2012 R$ 19.742.103,96 

13 Hospital Maternidade Therezinha de Jesus HMTJ UPA-Jacarepaguá UPA 017/2012 12 meses 20/12/2012 R$ 20.385.280,00 

14 Instituto Data Rio IDR UPA-Magé UPA 012/2013 12 meses 25/11/2013 R$ 18.532.904,45 

15 Viva Comunidade VIVA UPA-Maré UPA 028/2012 12 meses 20/12/2012 R$ 20.647.000,00 

16 Instituto dos Lagos Rio LAGOS UPA-Marechal Hermes UPA 021/2012 12 meses 20/12/2012 R$ 19.039.475,00 

17 Instituto Data Rio IDR UPA-Mesquita UPA 003/2012 12 meses 02/07/2012 R$ 20.220.000,00 

18 Instituto dos Lagos Rio LAGOS UPA-Niterói UPA 024/2012 12 meses 20/12/2012 R$ 18.978.637,11 

19 Instituto Data Rio IDR UPA-Nova Iguaçu I UPA 009/2012 12 meses 05/09/2012 R$ 20.220.000,00 

20 Instituto Data Rio IDR UPA-Nova Iguaçu II UPA 025/2012 12 meses 20/12/2012 R$ 20.220.000,00 

21 Viva Comunidade VIVA UPA-Penha UPA 029/2012 12 meses 20/12/2012 R$ 20.647.000,00 

22 Instituto Data Rio IDR UPA-Queimados UPA 008/2012 12 meses 05/09/2012 R$ 20.220.000,00 

23 Instituto dos Lagos Rio LAGOS UPA-Realengo UPA 022/2012 12 meses 20/12/2012 R$ 19.039.475,00 

24 Instituto dos Lagos Rio LAGOS UPA-Ricardo UPA 023/2012 12 meses 20/12/2012 R$ 19.039.475,00 

25 Instituto Data Rio IDR UPA-Santa Cruz UPA 011/2013 12 meses 6/11/2013 R$ 20.184.649,82 

26 Instituto dos Lagos Rio LAGOS UPA-São Gonçalo I UPA 014/2012 12 meses 20/12/2012 R$ 19.742.103,96 

27 Instituto dos Lagos Rio LAGOS UPA-São Gonçalo II UPA 015/2012 12 meses 20/12/2012 R$ 19.742.103,96 

28 Instituto dos Lagos Rio LAGOS UPA-São Pedro D'Aldeia UPA 006/2013 12 meses 4/10/2013 R$ 18.978.637,11 

29 Hospital Maternidade Therezinha de Jesus HMTJ UPA-Tijuca UPA 016/2012 12 meses 20/12/2012 R$ 20.384.180,00 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde, Abr, 2016. Elaboração própria 



35 

 
 

35 
 

Diversas análises podem ser feitas em relação às despesas com as UPA 24H sob 

gestão das OSS, como o valor médio por unidade
2
, por exemplo, ou se poderia comparar uma 

OSS com outra e avaliar que entidade é mais eficiente. Entretanto, não se consegue avançar 

na questão fundamental desse capítulo: afinal a contratualização gerou aumento de despesa 

para a Administração? Ela mostrou-se mais cara ou mais barata? 

O planejamento do orçamento público tem um enorme potencial para a transformação 

qualitativa da gestão pública. Mas para se constituir, de fato, em um poderoso instrumento de 

controle e avaliação das políticas públicas é preciso avançar em relação à transparência dos 

produtos entregues à população. Perguntas como, quanto custa uma UPA? Ou determinado 

hospital? Ainda não têm respostas suficientemente claras e precisas. O que se tem até o 

momento são custos estimados, derivados essencialmente da execução de despesas públicas 

difundidas por diversos Programas, as quais, reunidas, compõe o custo efetivo dos serviços de 

saúde públicos. 

Conclui-se que, em relação à matriz de avaliação proposta, o quesito relativo à 

eficiência é inconclusivo, tendo em vista que não foi possível obter as despesas com as UPA 

24H antes de sua contratualização com as OSS. 

 CONCLUSÃO 7.

O objetivo do estudo foi tentar compreender se o processo de contratualização iniciado 

em 2012 com as OSS para a gestão das UPA 24H foi efetivo. Para isso, o processo foi 

analisado sob três diferentes perspectivas: se ele foi eficaz, eficiente e se produziu algum 

efeito em relação ao aumento do número de unidades. 

De acordo com a matriz de avaliação proposta, chegamos aos seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 O valor médio de um Contrato de Gestão é de R$ 19.896.885,16 por ano. 
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Tabela 7 - Resultado da Avaliação do Processo de Contratualização 

Avaliação Resultado 

Atribuições do ente 

estadual no SUS 
Não foi o responsável pelo aumento do número de UPA 24H. 

Eficácia 
Foi eficaz, pois houve aumento médio de 12% nos atendimentos médicos em 

comparação com a gestão anterior. 

Eficiência 
O resultado é inconclusivo. Não foi possível obter as despesas com as UPA 24H 

antes de sua contratualização com as OSS, o que impossibilitou a comparação. 

 

Em relação ao último, chegou-se à conclusão de que a contratualização com as OSS 

não foi a responsável pela expansão das UPA 24H, pois esta ocorreu mais intensamente em 

momento anterior à vigência da lei estadual que possibilitou a parceria com o terceiro setor. 

Entretanto, tampouco se pode concluir que a contratualização contribuiu para o 

fortalecimento da capacidade de atuação do ente estadual, conforme as atribuições e diretrizes 

pactuadas no SUS. Ainda que a SES/RJ tenha deixado de ofertar diretamente os serviços de 

saúde nas UPA 24H e promovido a alteração de sua função, deixando de ser prestadora e 

passando a ser fiscalizadora e gestora de serviços prestados por terceiros, as UPA 24H, 

unidades básicas de saúde continuaram sob responsabilidade do ente estadual. Os motivos que 

levaram o ente estadual a se dedicar a gerir as unidades básicas ao invés de optar por pactuar a 

transferência de tais unidades para os municípios, ainda que para isso tivesse que arcar como 

contrapartidas, ajudas no custeio, etc., ainda precisam ser investigados. 

Em relação à eficácia do processo de contratualização, isto é, se houve incremento de 

produção quantitativa assistencial das unidades de saúde sob gestão das organizações sociais 

em comparação com a gestão direta, chegou-se à conclusão que em 19 (dezenove) unidades 

houve incremento de produção assistencial após a migração da gestão para a esfera privada. 

No total, o incremento de produção assistencial após a migração da gestão para as OSS foi de 

12%.  

O aumento de produção se deveu, supostamente, a melhorias na estrutura de oferta das 

unidades de saúde após sua passagem para a gestão das OSS. Uma vez que não parece haver 

indícios de que o aumento da produção se deveu a variações na demanda, mas sim de melhor 

oferta. Entretanto o quantitativo de aumento parece ser pequeno para justificar a migração de 
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todas as UPA 24H para as OSS, talvez se pudesse chegar a resultados semelhantes se a 

SES/RJ optasse por melhorar e corrigir eventuais desperdícios da gestão direta. 

Por fim, em relação à eficiência do processo de contratualização, não foi possível 

comparar a variação das despesas com as UPA 24H antes e depois da contratualização. 

Embora existam informações sobre as despesas com os contratos de gestão firmados com as 

OSS, não existem informações suficientes em relação às despesas com as unidades na gestão 

direta. A SES/RJ deveria primeiramente ter levantado as despesas de seu parque assistencial 

para somente depois avaliar e decidir sobre a concretização das parcerias com as entidades 

privadas. O que ocorreu foi justamente o contrário: foi a concretização das parcerias que 

permitiu ao órgão vislumbrar as despesas com suas unidades de saúde. 

É importante ressaltar que o processo de contratualização não foi acompanhado de 

qualquer adaptação estrutural significativa que pudesse modelar a SES/RJ para sua nova 

função. Sua estrutura administrativa permanecia quase a mesma, praticamente inalterada, 

como se não houvesse qualquer relação entre estrutura e missão institucional. Houve apenas a 

criação de uma área específica (Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de 

Gestão - SACG), dedicada à gestão dos contratos de gestão com as OSS, sendo a responsável 

pela prestação de contas dos recursos repassados às OSS. Mas tinha tamanho e complexidade 

análogos às inúmeras outras Superintendências dedicadas à gestão direta (Aquisição, 

Suprimentos e Logística, Armazenagem, Distribuição, Serviços, etc.) que passaram a lidar 

com um volume de recursos significativamente menor
3
. 

Tampouco basta a proposição de um novo organograma para assegurar a efetividade 

na contratualização. A mudança do perfil da instituição implica necessariamente na 

necessidade de capacitação da equipe e das lideranças. Grande parte dos servidores da SES/RJ 

possui formação na área de saúde, mas não detém as competências necessárias para lidar 

contratualmente com parceiros privados. A capacitação poderia ajudar o ente público a 

negociar melhor os termos dos contratos com os parceiros privados. Não se tem clareza, nem 

mesmo do que constitui ‘esse tal de terceiro setor’.  

Por fim, o processo de contratualização deve ser avaliado e experimentado aos poucos, 

gradativamente e caso a caso, de modo que se possa corrigir eventuais desvios ou 

                                                           
3
 Apenas em 2016 foi criada uma Controladoria, com status de Subsecretaria para lidar com as OSS. Ainda é 

pouco. Na medida em que se aposta na contratualização para melhorar a oferta de serviços públicos, é preciso 

criar condições para acompanhar a prestação do serviço, do ponto de vista técnico e financeiro. 
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inconformidades antes de se optar por sua difusão. Além do mais, a parcimônia permite a 

experimentação das parcerias com atores variados, possibilitando avançar com parceiros que 

detêm melhores performances. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 8.

Ainda que o presente estudo tenha contribuído para a avaliação acerca do processo de 

contratualização com entidades do terceiro setor, não se pode tratar do tema como uma 

recomendação. 

O contexto da pluralidade institucional, criado a partir dos arranjos público-privados, 

pode ser superior às soluções exclusivas de mercado ou aquelas de pura hierarquia, típicas da 

Administração Pública. Tal multiplicidade permite flexibilidade e ramificações das respostas 

aos problemas públicos. A pluralidade institucional representa, de certo modo, um 

empoderamento do próprio poder público, bem como da própria sociedade. Abre caminhos 

para a resolução de questões em que puramente as soluções privadas ou somente a rigidez 

hierárquica já não seriam capazes de construir saídas satisfatórias. 

Entretanto, tais soluções demandam alta complexidade de governança, pois ao invés 

da prestação direta do serviço, o poder público gerencia inúmeras parcerias, numa rede com 

diversos nós e diferentes peculiaridades. Tais arranjos também oferecem dificuldades em 

relação à accontability e a rastreabilidade dos recursos públicos, forçando o estado a se 

reinventar e criar novas estruturas, que possam oferecer uma resposta mais adequada à 

transparência das relações. É fundamental destacar que tais arranjos impulsionam o Estado a 

retomar seu papel, saindo de um eminentemente prestador de serviços para outro mais 

fiscalizador e organizador da rede de assistência.  

Para que a rede de governança possa funcionar melhor, é preciso ultrapassar a 

pretensão de que se aplique o formalismo e a burocracia próprios do Estado também às 

organizações parceiras. Por vezes, pressões dos órgãos de controle achocalham as 

organizações privadas, demandando-lhes que sigam determinadas leis ou procedimentos 

legais, como a lei de licitações, de responsabilidade fiscal ou de concurso público, por 

exemplo. Tal demanda por formalidade e burocratização, ainda que bem intencionada, põe em 

xeque, justamente, a inovação, habilidade e capacidade da rede de governança em oferecer 
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soluções complexas aos problemas públicos, pois lhe confiscam a flexibilidade, velocidade e 

oportunidade de soluções. 

Faz-se necessário ressalvar que retirada dos controles burocráticos não implica em 

falta de transparência ou accontability, o que precisamos é de apenas novas formas para a 

gerência e controle, tanto dos recursos empregados, quanto dos resultados alcançados. 

A parceria com outros atores pode fomentar a produção assistencial de determinadas 

unidades de saúde, gerando incremento do serviço e benefícios para os cidadãos. Mas também 

pode aumentar os custos e as despesas com unidades sem que tal investimento se reverta em 

aumento de produção ou qualidade. 

Futuramente, o presente estudo poderá se desdobrar sobre a análise do processo de 

contratualização com a própria administração pública, ainda que indireta, como no caso da 

Fundação Saúde. A contratualização com a própria Administração seria mais vantajosa do que 

a que é feita com o terceiro setor? Seus efeitos variarão em razão do parceiro?  

Talvez a contratualização com as organizações sociais de saúde seja propícia a gerar 

maior efetividade em comparação com a Fundação Saúde. Tal hipótese se justificaria, pois as 

organizações sociais, embora submetidas a metas de produção e qualidade semelhantes às da 

Fundação Saúde, detêm maior grau de autonomia em relação a esta, entendendo-se por 

autonomia, principalmente, a livre contratação e deposição da força de trabalho e a maior 

agilidade na aquisição de insumos e equipamentos. Enquanto a Fundação se submete às regras 

do concurso público e às normas de licitação pública, claramente burocráticas, as entidades 

sem fins lucrativos, não precisam se submeter. Tais questões poderão ser analisadas 

posteriormente. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

Contratualização - Formalização da relação entre o ente público e terceiros, geralmente 

entidades sem fins lucrativos, por meio do estabelecimento de compromissos entre as partes 

que promovam a qualificação da assistência e da gestão das unidades de saúde de acordo com 

as metas estabelecidas nos contratos de gestão. 

Publicização - Processo de descentralização para o setor público não-estatal da execução de 

serviçosque não envolvem o exercício do poder de Estado, mas que devem sersubsidiados por 

este (PDRAE). 

Terceiro Setor - Conjunto diverso de entidades da s ociedade civil, geralmente associação e 

fundações de direito privado,não governamentais e com fins sociais e não-lucrativos. 
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ANEXO I - LISTAGEM E ENDEREÇO DAS UPA 24H 

1-UPA 24H Bangu 

Rua Figueiredo Camargo, s/nº, Bangu, Rio de Janeiro - RJ (esquina com a Rua Dunquerque, 

próximo ao estádio Moça Bonita) 

CEP: 21.870-210 

Telefone: (21) 2333-4754 / 4756 / 4755 (SS) / 4752 (fax) 

2-UPA 24H Botafogo 

Rua São Clemente, s/nº, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ (esquina com a Rua Nelson Mandela 

nº 10, próximo ao metrô) 

CEP: 22.260-000  

Telefone: 2334-4011 / 4014 / 4013/ 4015 (fax) / 4012 (lab) 

3-UPA 24H Campo Grande I 

Estrada do Mendanha, s/nº, Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ (em frente ao nº848, esquina 

com as Ruas Tupã e Solânia, próximo ao West Shopping) 

CEP: 23.087-286 

Telefone: 2333-6808 / 6809 / 6806 / 6805 Almoxarifado / 6807 (fax) 

4-UPA 24H Campo Grande II 

Av. Cesário de Melo, s/nº, São Jorge, Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ (no regimento da 

Polícia Montada da PM, próximo ao cemitério) 

CEP: 23.055-002 

Telefone: 2333-6801 / 6802 (Serviço Social) / 6803 / 6800 (fax) 

5-UPA 24H Campos dos Goytacazes 

Rodovia BR 101, Km 1, s/nº, Guarus, Campos dos Goytacazes - RJ 

CEP: 28.073-506 

Telefone: (22) 2731-3150 

6-UPA 24H Duque de Caxias I 
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Rua Joaquim Peçanha, nº 1532, Parque Lafaiete, Duque de Caxias - RJ (paralela à Rua Nilo 

Peçanha) 

CEP: 25.025-095 

Telefone: 3671-9685 / 9982 / 9696/ 9672/ 9679 (fax) 

7-UPA 24H Duque de Caxias II 

Rua República do Paraguai, s/nº, Vila Sarapuí, Duque de Caxias -RJ 

CEP: 25.050-100 

Telefone: 3777-5449 / 5344 / 5577 / 5445 / 5393 (fax) 

8-UPA 24H Copacabana 

Rua Siqueira Campos, nº 129, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ 

CEP: 22.031-070   

Telefone: (21) 2333-9287 / 9288 / 9291 

9-UPA 24H Engenho Novo 

Rua Souza Barros, nº 70, Engenho Novo, Rio de Janeiro - RJ (esquina com a Rua Dois de 

Maio) 

CEP: 20.961-150 

Telefone: 2332-2347 / 2348 / 2349 / 2350 / 2351 (fax) 

10-UPA 24H Ilha do Governador 

Parque Poeta Manoel Bandeira, s/nº, Cocotá, Ilha do Governador, Rio de Janeiro - RJ 

CEP: 21.910-296 

Telefone: 2334-6347 / 6346 / 6348 / 6349 (fax) 

11-UPA 24H Irajá 

Av. Monsenhor Felix, nº 380, Irajá, Rio de Janeiro - RJ 

CEP: 21.361-132 

Telefones: 2333-9823 / 9821 / 9824 (fax) / 9825 

12-UPA 24H Itaboraí 
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Rodovia BR 493, Km 01, s/nº, Manilha, Itaboraí - RJ 

Telefone: 2635-9169 / 9368 

CEP: 24.855-256 

13-UPA 24H Jacarepaguá 

Rua André Rocha, nº 20, Taquara, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ (confluência com a Rua 

Marquês de Jacarepaguá) 

CEP: 22.730-522 

Telefone: 21 2333-6536 / 6537 / 6539 / 6540 / 6538 (fax) 

14-UPA 24H Magé 

Parque Santana, Piabetá, Magé - RJ 

15-UPA 24H Maré 

Av. Brasil, nº 4.800 (Rua 9, esquina com a Rua 5), Complexo da Maré, Vila do João, 

Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ 

CEP: 21.040-361 

Tel. 2334-7831 (fax) / 7932 / 7834 / 7830 

16-UPA 24H Marechal Hermes 

Rua Xavier Curado, s/nº, Marechal Hermes, Rio de Janeiro - RJ 

CEP: 21.610-330 

Telefone: (21) 2333-6204 / 6205 / 6206 / 6207 / 6203 (fax) 

17-UPA 24H Mesquita 

Av. Presidente Costa e Silva, s/nº, Edson Passos, Mesquita - RJ 

Telefone: (21) 2796-9950 / 3763-7892 / 2797-9936 

18-UPA 24H Niterói 

Rua Sá Barreto, s/nº, Fonseca, Niterói - RJ 

CEP: 24120-297 

Telefone: 2625-7721 / 7445 / 7181 / 7807   
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19-UPA 24H Nova Iguaçu I 

Av. Abílio Augusto Távora, nº 1600, Cabuçu, Nova Iguaçu - RJ 

CEP: 26.291-200 

Telefones: (21) 2657-4634 / 2657-4481 / 2658-4840 

Fax: (21) 2657-4580 

20-UPA 24H Nova Iguaçu II 

Estrada de Adrianópolis, s/nº, Botafogo, Três Corações, Nova Iguaçu - RJ(próximo ao 

Hospital Geral de Nova Iguaçu - Hospital da Posse) 

CEP: 26.041-271 

Telefones: 2657-2900/ 2657-2908 

21-UPA 24H Penha 

Av. Lobo Júnior com Av. Brás de Pina, s/nº, Parque Ary Barroso, Rio de Janeiro - RJ (em 

frente ao Hospital Estadual Getúlio Vargas) 

CEP: 21.070-061 

Telefone: 2334-7859/ 7862 / 7861 / 7858 (fax) 

22-UPA 24H Queimados 

Rua Mário Ferreira dos Reis, Praça Camarim, Nossa Senhora da Glória, Queimados - RJ 

CEP: 26.311-020 

Telefone: (21) 2665-6955 

E-mail: upaqueimados@yahoo.com 

23-UPA 24H Realengo 

Rua Marechal Joaquim Inácio, s/nº, Realengo, Rio de Janeiro - RJ 

CEP: 21.735-320 

Telefone: (21) 2333-4782/ 4784 /4785 / 4786 (fax) / 4783 

24-UPA 24H Ricardo de Albuquerque 

mailto:upaqueimados@yahoo.com


48 

 
 

48 
 

Estrada Marechal Alencastro, s/nº, Ricardo de Albuquerque, Rio de Janeiro - RJ (ao lado da 

FAETEC) 

CEP: 21.625-130 

Telefone: 2333-5670 (fax) / 5671 / 5672 / 5673 (SS) / 5727 

25-UPA 24H Santa Cruz 

Av. Cesário de Melo, nº 13.655, Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ (ao lado do Cesarão, após o 

Hospital Pedro II) 

CEP: 23.590-060 

Telefone: 2333-7284 / 7285 Serviço Social (fax) / 7286 

26-UPA 24H São Gonçalo I 

Rodovia Amaral Peixoto, Km 10,5, Colubandê, São Gonçalo - RJ 

CEP: 24.753-560 

Telefones: (21) 2701-7397/ 2701-8098 / Fax 2701-7749 

E-mail: upa25sgoncalo@gmail.com 

27-UPA 24H São Gonçalo II 

Av. Bispo Dom João da Mata, s/nº, Sta. Luzia, Laranjal, São Gonçalo - RJ 

CEP: 24.722-525 

Telefones: (21) 2334-6829 / 2334-6828 / 2334-6830 

28-UPA 24H São Pedro da Aldeia 

Rodovia Amaral Peixoto, s/nº, Balneário São Pedro, São Pedro D'Aldeia - RJ 

CEP: 28940-000 

29-UPA 24H Tijuca  

Rua Conde de Bonfim, s/nº,Tijuca, Rio de Janeiro - RJ (em frente ao nº 289, esquina com a 

Rua Pareto, Praça SaensPeña) 

CEP: 20.520-054 

Telefone: 2334-1921/1922 / 1919 /1920 (fax) / 1922 (CR) 

mailto:upa25sgoncalo@gmail.com

