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RESUMO 
 
 

O objetivo principal deste trabalho é buscar o equilíbrio e sustentabilidade econômico – 

financeira das organizações de saúde do Estado. Diante do cenário de escassez de recursos 

para o financiamento das unidades, lições do modelo privado de gestão hospitalar foram 

aplicadas para construir um modelo para alinhamento dos processos de trabalho na gestão 

pública de hospitais e, com isto, melhorar o faturamento das unidades para o SUS. Segundo a 

ótica de sustentabilidade financeira, aspectos relativos à construção de medidas são abordados 

a partir da experiência recente de um caso prático aplicado na Secretaria de Estado de Saúde 

do Rio de Janeiro. O valor do teto financeiro total do Estado (Unidades Próprias), ou seja, o 

total repassado pelo Ministério da Saúde (Fundo Nacional de Saúde) à Secretaria Estadual de 

Saúde (Fundo Estadual de Saúde) é de R$ 480 milhões. Deste valor, apenas é executável pelas 

Unidades Próprias Estaduais o valor de R$ 282 milhões (passível de faturamento).  Pela 

análise inicial dos dados apresentados pelos hospitais da SES, 42% dos valores apresentados 

em 2014 para o SUS foram rejeitados (glosados). Tal fato exigiu dos gestores novos desafios 

na busca contínua da eficiência e eficácia das atividades relacionadas ao aumento de receita 

com base na fonte de arrecadação do governo federal. O objetivo do trabalho é, ainda, 

descrever as consequências de mudanças operacionais e de cultura de gestão aplicadas ao 

setor público, das ações planejadas do ponto de vista de financiamento. O tema, entretanto, 

não esgota a necessidade de revisão crítica dos critérios hoje utilizados com objetivo de 

propor um Teto financeiro maior para a saúde do Estado do Rio de Janeiro. Assim, foi 

realizada uma intervenção na gestão em busca de melhores resultados financeiros para 

garantir o funcionamento dos hospitais estaduais. Como resultado, obtivemos uma melhora 

significativa na captação e justificativa de receita pela aprovação da produção apresentada ao 

SUS: 19,8% de crescimento na produção total comparando 2014 com 2015 e, no mesmo 

período, crescimento de 41,67% de internações hospitalares aprovadas e 16,77% de aumento 

na produção ambulatorial. Conclui-se que os caminhos definidos pelo modelo desenhado 

devem ser continuados pelos gestores atuais e futuros. Ressalta-se, por fim, a importância de 

manter iniciativas sólidas para a melhoria da gestão pública e, com isto, aumentar o acesso à 

assistência de saúde e de uso do recurso público. 

 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade Econômico-Financeira; Gestão de Saúde Pública, Gestão de 

Saúde Privada, Faturamento SUS. 



ABSTRACT 
 
 
 
 
 

The main objective of this work is to seek balance and economic sustainability - financial 

state of health organizations. In the face of resource scarcity scenario for the financing of 

units, lessons private hospital management model were applied to build a model for alignment 

of work processes in the management of public hospitals, to improve the sales of the units for 

the SUS. In the perspective of financial sustainability aspects of the construction measures are 

addressed from the recent experience of a case applied to the State Department of Health of 

Rio de Janeiro. The value of the total financial ceiling of the State (Own Units), or the total 

passed on by the Ministry of Health (National Health Fund), the State Department of Health 

(State Health Fund) is R $ 480 million. Of this amount, only R $ 282 million (billable) can be 

executed by the State Own Units. By the initial analysis of the data presented by SES 

hospitals, 42% of the values submitted in 2014 for SUS were rejected (glosses). Requiring 

managers new challenges in the ongoing pursuit of efficiency and effectiveness of activities 

related to revenue growth based on storage supply the federal government. The aim was to 

describe the consequences of operational changes and management culture applied to the 

public sector, the planned actions from the point of view of funding. The theme, however, 

does not exhaust the need for critical review of the criteria used today, in order to propose a 

greater financial ceiling for the health of the State of Rio de Janeiro. Thus, an intervention in 

the management was carried out in search of better financial results, to ensure the operation of 

state hospitals. As a result, we achieved a significant improvement in funding and justification 

of revenue for approving the production presented to the SUS: a 19.8% growth in total 

production, comparing 2014 with 2015 and in the same period a 41.67% increase in hospital 

admissions approved and 16.77% increase in outpatient production. It is concluded that the 

paths defined by the designed model should be continued by the current and future managers. 

It is noteworthy, finally, the importance of maintaining strong initiatives to improve public 

management to society have greater access to health care and on the use of public resources. 

 

 

Keywords: Economic and Financial Sustainability; Public Health Management, Private 

Health Management, SUS Billing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma das mais importantes vitórias da sociedade 

brasileira em termos de políticas sociais. Criado a partir da Constituição Federal de 1988 e 

regulamentado pelas Leis 8080/1990 e 8142/1990, o SUS introduz uma concepção de Saúde 

como Direito de todos1. 

O tema desse trabalho, já expresso pelo título - Sustentabilidade Econômico–

Financeira das Organizações de Saúde do Estado do Rio de Janeiro -, é relevante, uma 

vez que será que será por esta via que se garantirá a geração de valor para a saúde. No caso da 

saúde pública em nível estadual, valor é a assistência médica à população. Qualidade e custo 

precisam ser sustentados por meio de geração de receita, o que inclui a capacidade de manter 

a receita atual e buscar mais receita. 

 
 
1.1 Panorama do Financiamento SUS (Sistema Único de Saúde) – Ótica Geral  

 

Historicamente, o financiamento público da saúde no Brasil tem sido fortemente 

dependente de recursos federais. Em 1980, por exemplo, o financiamento federal 

correspondia a 75% do gasto público total. Em anos recentes (2012), sobretudo em 

consequência do aumento dos recursos municipais, essa participação tem sido em torno de 

51%. 

No ano de 2011, o gasto com saúde total foi estimado em o equivalente a 9% do PIB,  

sendo 46% com recursos públicos (gastos dos governos federal, estaduais e municipais com 

consultas, exames, internações, medicamentos, etc.) e 54% com recursos privados (gastos das 

famílias e dos planos de saúde com consultas, exames, internações, medicamentos, etc.).2 Esta 

relação pode ser conferida no gráfico 1, que ainda compara a situação do Brasil com outros 

países: 

 

 

                                                
1 Ver detalhado em Anexos 
2 Ministério da Saúde 2012 - Conjuntura – Valor Setorial out/2012,  p. 8 
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Gráfico 1: Gastos com Saúde em % do PIB Público e Privado – OECD 2011 
 
 

Existe pouco espaço para a elevação dos gastos com saúde no Brasil. A carga 

tributária nas nações mais desenvolvidas ultrapassa cerca de 36% do PIB (carga no Brasil), 

chegando a quase 60% na Suécia. Nos países da América Latina, esse índice fica na faixa dos 

15%, exceto no Brasil e no Uruguai, onde a carga tributária está próxima dos 40%. 

 

 
Gráfico 2: Saúde Suplementar Frente às demandas de um Mundo em Transformação 
Fonte: Rosenberg & Associados  

 

 

BRASIL: aprox. 9,0 % do PIB 

      S. Público : 46% gasto total 
      S. Privado:  54% gasto total  

Média OECD:9,6% PIB 
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Gráfico 3: A Saúde é o 4° maior gasto do brasileiro: cerca de 20% de sua renda 
Fonte: IBGE – POR: 2008-2009 
 

Até os primeiros anos da década de 1990, o financiamento federal contou com uma 

importante participação de recursos da Previdência Social, basicamente pela contribuição de 

empregados e empregadores sobre a folha de salário. Na década anterior, essa contribuição 

respondeu, em média, por 80% do gasto federal com saúde. Na Constituição de 1988, com a 

criação do Orçamento da Seguridade Social, foram instituídas contribuições sobre o 

faturamento das empresas (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 

COFINS) e sobre o lucro líquido de empresas (Contribuição sobre o Lucro Líquido - CSLL), 

que também se incorporaram ao financiamento federal da saúde. A partir do início dos anos 

1990, recursos originários de contribuições sociais incidentes sobre o faturamento, lucro e 

movimentação financeira (esta última a partir de 1997) têm sido responsáveis, em média, por 

mais de 70% do financiamento federal da saúde. 

Desde o início da implementação do Sistema Único de Saúde – SUS - em 1990, o 

financiamento tem sido uma das questões centrais. Afinal, não se passa de um sistema de 

saúde dimensionado para 90 milhões de pessoas, como no auge da medicina previdenciária, 

para outro com responsabilidades atuais sobre mais de 200 milhões, sem um aporte 

significativo de recursos novos. 

De fato, uma crise financeira eclodiu em 1993, quando, em virtude do aumento das 

despesas da previdência social, os recursos originários sobre a contribuição de empregados e 

empregadores sobre a folha de salários, tradicionalmente utilizados para compor o 

financiamento da saúde, deixaram de ser repassados ao Ministério da Saúde. 

 Assim, diante das dificuldades de financiamento do SUS, começaram a surgir no 

âmbito do Legislativo, desde 1993, diversas propostas para dar maior estabilidade ao 

financiamento setorial. Uma solução emergencial foi a criação da Contribuição Provisória 
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sobre a Movimentação Financeira (CPMF) em 1996. Esta contribuição foi prorrogada até 

2007 e, apesar de não ter sido exclusiva para a saúde, ao SUS ainda correspondia a maior 

parcela.  

 Nesta ultima década, o custo da saúde vem crescendo gradativamente. Quando o SUS 

foi pensado, ainda não se tinha tantas opções tecnológicas, drogas e medicamentos avançados 

como os encontrados na atualidade.  Hoje o Brasil tem um custo na saúde correspondente a 

países de primeiro mundo. Uma vez que somos um pais de terceiro mundo, este modelo não 

se sustenta e acompanha as evoluções tecnológicas, seja, por exemplo, em exames por 

imagem ou na indústria farmacêutica. 

Não é fácil delimitar as funções das esferas de governo (federal, estadual e municipal) 

no planejamento, no financiamento e na execução das ações e dos procedimentos de média e 

alta complexidade, pois esta divisão não foi estabelecida em normas legais maiores que 

constituíram o SUS. Inicialmente, deve-se salientar que o desenvolvimento do SUS, conforme 

prevê a Constituição Federal (CF), é de responsabilidade das três esferas de governo, de 

forma concorrente, em suas respectivas áreas de abrangência, uma vez que o direito universal 

à saúde é dever do Estado (sem distinção) e o financiamento do sistema tem como fonte 

conjunta recursos do orçamento da União, dos estados (quando for referida à esfera estadual, 

subtenda-se sempre a inclusão do Distrito Federal) e dos municípios. 

No ano de 2000, foi aprovada a Emenda Constitucional nº 293, que promoveu a 

vinculação de recursos para a saúde nos orçamentos das três esferas de governo, assegurando, 

com isto, um patamar mínimo de recursos da União, estados e municípios. 

As fontes de financiamento da saúde, pela emenda constitucional nº 29, são: 

ü Na União: equivalente ao valor do ano anterior, acrescido da variação do PIB    

nominal, até que seja aprovada a sua regulamentação, 

ü Nos Estados: obrigados a gastarem 12% de sua receita em saúde, 

ü Nos Municípios: obrigados a gastarem 15% de sua receita em saúde. 

 Em uma entrevista coletiva do período de transição de cargo de ministro da Saúde em 

setembro de 2015, o Ministro Arthur Chioro coloca em questão as dificuldades de 

financiamento do sistema de saúde que o país irá enfrentar nos próximos anos, de acordo com 

a estimativa de orçamento para o ano de 2016. Chioro considera que o atendimento público de 

saúde pode entrar em colapso por falta de verbas financeiras. Sendo aprovado o projeto da Lei 

Orçamentária, na ocasião o então ministro afirmou que os recursos para pagar o custeio de 

                                                
3 Ver detalhado em Anexos 
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equipamentos de saúde (hospitais, ambulâncias, despesas de atendimento médico em geral) 

estariam comprometidos antes mesmo de chegar ao fim do mês de setembro de 2016, o que 

deixaria três meses descobertos. Na entrevista, Chioro declara ainda: “Estando eu à frente do 

Ministério da Saúde, ou qualquer outro gestor público, com mais ou menos experiência, com 

mais ou menos compromisso, o que se aponta é uma situação inadministrável”4.  

 Este cenário que se apontava nos levou a refletir sobre a necessidade de melhoria de 

eficiência em gestão para a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES RJ.  “É no 

momento de crise que precisamos inovar e buscar as melhores oportunidades com 

criatividade” (Governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza, setembro 

2015). No momento de estabilidade da economia e, principalmente, o de alta do valor do 

barril de petróleo, o Estado do Rio de Janeiro se beneficiou com recordes de arrecadação, 

sustentando as operações das unidades de saúde com garantia de receita de acordo com o 

índice constitucional de 12% que compete ao estado pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) e, 

desta forma, não dependendo diretamente de financiamento através do faturamento do SUS 

pelo Governo Federal, Ministério da Saúde. No momento de queda da arrecadação e todo 

cenário pessimista da economia em 2015, consequentemente, a arrecadação caiu, o que gerou 

um déficit financeiro importante nas contas do estado na ocasião. O governo do Estado ficou, 

nos últimos anos, muito dependente da cadeia produtiva do petróleo, não tendo diversificado 

suas fontes de receita. Isto, consequentemente, afetou diretamente a arrecadação. Se 

considerássemos que o governo fosse uma empresa, a estratégia seria diversificar estas fontes 

de receita com um leque de clientes, não se concentrando em um único e maior fonte. Desta 

forma, conseguir-se-ia diminuir o risco de dependência e alcançar-se-ia um ciclo continuo de 

arrecadação.  

“A sustentabilidade vem de várias relações de causa e efeito que tem de ser gerenciadas” 

(NOBREGA, 2004). Melhorias de resultados vêm de mais receita e custos mais controlados. 

No caso das Unidades Hospitalares sob gestão do Estado do Rio de Janeiro – ERJ, seus 

processos internos na operação precisaram ser revisitados, remodelados e orquestrados por 

meio de uma governança de gestão e capacitação gerencial, além de gestores que operem o 

dia a dia destas unidades de saúde. Esta disciplina da gestão, em ser praticada por gestores 

públicos, ainda é uma cultura ausente no setor.  

 Ao fazer este trabalho, uma das motivações foi poder experimentar conceitos e 

técnicas de gestão empresarial que fazem sentido e tem espaço para avançarem na gestão 

                                                
4 CHIORO, A. Entrevista coletiva.  O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 set., 2015.  
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pública. Foi muito motivador poder experimentar estes conceitos neste estudo. Por se tratar da 

área de saúde, costumo dizer para os médicos que gestão é muito análogo à medicina, e que 

eles próprios são verdadeiros gestores. Na medicina, tudo se começa por meio do diagnóstico, 

pelo histórico do paciente e da família. É a partir destas informações que o médico planeja sua 

intervenção, seja ela clinica ou cirúrgica. Em casos cirúrgicos, a intervenção é rápida; já 

quando o caso é clínico, deve-se tratar o paciente por meio de medicamentos. No caso da 

gestão é a mesma coisa - identificamos as oportunidades de melhoria e, a partir daí, com 

dados e fatos, iniciamos uma intervenção, às vezes cirúrgica, que precisa se resolver de 

imediato ao identificar ou, ainda, ir tratando de acordo com as circunstâncias encontradas pelo 

método de tentativa e erro. 

Assim como exposto pela figura 1, o bom funcionamento da saúde deve equilibrar receitas 

de arrecadação e custos de manutenção: 

 

 

 
 
Figura 1: Modelo de Sustentabilidade – Saúde da Organização 
Fonte: Elaboração própria 
 

 Em 2015, levantamos o valor do teto financeiro do Estado do Rio de Janeiro 

(Unidades Próprias de Saúde), ou seja, o total repassado pelo Ministério da Saúde (Fundo 

Nacional de Saúde) à Secretaria Estadual de Saúde (Fundo Estadual de Saúde), que foi de R$ 

480.025.426,67.5.  

  Este valor, na ocasião, apenas foi executável pelas Unidades Próprias Estaduais o 

valor de R$ 282.045.701,06 (passível de faturamento). Já o total de Recursos Alocados no 

Estado e não passível de execução por faturamento estadual foi de R$ 197.979.725,61. 

 A produção das unidades hospitalares tem como objetivo justificar estes recursos de 

acordo com um teto financeiro destinado ao Estado e, até mesmo, pleitear por novos recursos 

                                                
5 Fonte: Subsecretaria de Atenção à Saúde – SAS / Superintendência de Atenção Especializada, Controle e 
Avaliação – SAECA em fevereiro de 2015. 
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e aumento do valor do teto. A proposta para este aumento, na situação encontrada, era quase 

impossível, pois sequer conseguia comprovar e faturar o valor do teto autorizado 

No momento de recessão econômica previsto para os anos de 2015-2016 e para os 

próximos anos, torna-se crítico a necessidade de melhoria na eficiência e eficácia da gestão, 

primeiramente para justificar e garantir os recursos já existentes e,  em segundo momento de 

estabilidade financeira, propor aumento de receitas federais com base em produção 

efetivamente apresentada por meio da melhoria dos processos de  gestão e faturamento contra 

o SUS – Sistema Único de Saúde (Governo Federal/Ministério da Saúde). 

 Segundo Jurandi Frutuoso Silva (2007) – Presidente do Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde, os gestores estaduais têm se defrontado em seu cotidiano, por meio da 

conformação de redes de atenção à saúde de forma equânime e integral, com o dilema da ga-

rantia do acesso, da qualidade e resolutividade dentro do quadro de insuficiência financeira. 

O financiamento da saúde é um desafio para os gestores. Em meios à turbulência 

econômica e politica do país, acontece a transição de cargo de Ministro da Saúde (outubro de 

2015). Em sua fala no discurso de posse no dia 06 de outubro de 2015, o Ministro Marcelo 

Castro destacou o seguinte ponto na questão de financiamento do SUS 

 

Sei que é preciso atuar no sentido de superação do subfinanciamento da 
saúde. Este é um caminho difícil nos dias de hoje em razão da crise 
econômica conjuntural por que passa o país, mas isso não pode ser motivo 
para se abandonar a melhoria do orçamento público na saúde. São por volta 
de mil reais per capita ano, o que é insuficiente e deveria ser dobrado. Além 
do mais o subfinanciamento hoje está agravado com a queda das Receitas 
Correntes Líquidas, que em 2015 foram de 808 bilhões e em 2016 estão 
previstos apenas 759 bilhões. A queda das receitas públicas impacta 
diretamente no financiamento da saúde, agravando ainda mais o nosso 
crônico subfinanciamento. É preciso encontrar solução para o 
subfinanciamento da saúde uma vez que o SUS é a maior politica pública de 
inclusão social (CASTRO, 2015). 
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2. JUSTIFICATIVA - ANTECEDENTES 

 
 

Diante da questão apresentada anteriormente, priorizamos as Unidades Estaduais de 

Saúde descritas a seguir. 

Pela análise inicial dos dados de faturamento apresentados pelos hospitais da SES, 

pode-se observar que 42% dos valores apresentados para o SUS em 2014 foram rejeitados, 

indicando oportunidades de melhoria no processo de faturamento e na gestão, algo importante 

para assegurar a saúde econômica e financeira destas unidades, complementar receitas e 

principalmente, garantir maior acesso, atendimento e melhor qualidade de vida para a 

população necessitada dos serviços de saúde. No auge da arrecadação do Estado, o recurso 

estadual disponível para a saúde era tão farto que pôde haver importantes avanços na 

assistência e no crescimento de novas unidades. Muitas vezes, ao chegar ao final do exercício 

fiscal, havia o risco de não conseguir gastar este recurso disponível, chegando-se 

frequentemente a gastos desnecessários e não prioritários para a ocasião. De acordo com a 

legislação vigente, torna-se o governador inelegível que não se consiga gastar o recurso 

disponível pelos 12% da arrecadação.  

Diante deste cenário oriundo de anos anteriores, entendemos que, para os gestores da 

época, acabou não sendo uma prioridade melhorar a gestão e a captação de novas receitas. 

Conforme apontamos e desenvolvemos neste estudo, no momento de crise e queda da 

arrecadação, a melhoria de novas fontes de receita é fundamental para manter o que foi 

conquistado de avanço na assistência em funcionamento. No setor de saúde, é fundamental 

manter o equilíbrio entre a medicina e a gestão: não adianta grandes avanços e crescimento do 

acesso à assistência se não existe um equilíbrio econômico-financeiro para dar conta de todo 

avanço. 

A seguir alguns dados que mostram exatamente as lacunas abertas entre o que foi 

apresentado e de fato recebido. De todo o montante da produção que foi apresentada para o 

SUS, temos os percentuais do que foi rejeitado.  
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Gráfico 4: Faturamento SUS – Sistema de Informações  Hospitalares do SUS - SIH 
Fonte: Dados Faturamento SIH SUS, 2013-2014 (Data SUS). 
	

Pode-se observar no gráfico 5, também, que, dos 26 hospitais da rede, 8 tiveram o 

faturamento aprovado anual abaixo de BRL 1 MM. Além destes 8, outros 7 hospitais – ou 

seja, um total de 15 Unidades de Saúde -, tiveram o faturamento abaixo da média geral de 

2015 para toda a rede, de BRL 4.5 MM. Estes dados corroboram a existência de 

oportunidades de melhoria no processo de gestão. 

 

 
 

 
Gráfico 5: Faturamento Unidades Hospitalares  - Comparativo 2014 X 2015 
Fonte: Dados Faturamento SIH SUS, 2014-2015 (Data SUS) 
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No CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde-, são mantidas pela SES-

RJ 153 Unidades, considerando 29 UPAs 24 Horas, sendo 17 como Gestão Municipal, porém 

todas geridas por OSS – Organizações Sociais de Saúde - custeadas pela SES-RJ. Das 31 

Unidades Estaduais próprias sob Gestão Municipal, temos além das 17 UPAs, os 

estabelecimentos a seguir  (cujo teto financeiro se encontrava no Município do Rio de 

Janeiro):  IECAC – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, IEDE -  Instituto 

Estadual de  Diabetes e Endocrinologia  Luz Capriglione,  IEDS – Instituto Estadual de 

Dermatologia Sanitária  - Curupaiti , LACEN  - Laboratório Central de Saúde Pública do Rio 

de Janeiro Noel Nutels, Inst. São Sebastião,  Posto de Assistência Médica - PAM Coelho 

Neto, Posto de Assistência Médica - PAM Cavalcanti,  Hospital Estatual Carlos Chagas-

HECC, Hospital Estadual Rocha Faria - HERF, Hospital Estadual Albert Schweitzer -HEAS, 

Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti - Hemorio , Hospital 

Estadual Getúlio Vargas - HEGV,  Hospital Estadual Santa Maria  - HESM, Centro de 

Tratamento de Anomalias Craniofaciais. 

Ao se decidir iniciar este trabalho de acordo com a escolha do problema a ser 

resolvido, em um primeiro momento, identificamos, já de forma esperada, uma grande 

resistência dos gestores e operadores dos hospitais e, até mesmo, de áreas administrativas 

importantes nas interfaces críticas do processo de faturamento na própria estrutura de nível 

central da Secretaria de Estado de Saúde – SES. Este contratempo dificultou inicialmente o 

redesenho dos processos necessários para evoluir o trabalho.   

Um dos principais papeis de um gestor atual é, para atingir resultados no trabalho, 

contornar os obstáculos do dia a dia com habilidade e sensibilidade com as pessoas. Saber 

gerir pessoas é uma habilidade fundamental para um gestor de saúde, pois é através da 

formação de um time que se aumenta a possibilidade de obter resultados diferenciados. 

No decorrer e evolução do trabalho, conforme comentado anteriormente, ao se 

escolher um problema de gestão para ser resolvido, uma série de outros problemas de todos os 

tamanhos são descobertos no caminho. Identificamos uma demora significativa, ocasionada 

pelo protocolo geral (risco de atraso), na formalização dos processos internos administrativos 

dentro da própria SES. Na ocasião, a SUBUS – Subsecretaria de Unidades de Saúde da 

Secretaria de Estado de Saúde-, enviava em torno de 200 folhas de cada vez para o protocolo 

geral da SES e levava, em média, de 30 a 45 dias para montar um processo administrativo.  

Existem hospitais estaduais cadastrados no Ministério da Saúde como Gestão 

Municipal, destinando a receita para o município. Porém, é o Estado quem paga a OSS – 

Organizações Sociais de Saúde (pessoal, insumo, etc). No setor público, é preciso cumprir 



 24 

todo um ritual para que os processos possam evoluir dentro da maquina, o que foi deliberado 

em CIB – Comissão Intergestores Bipartite- 2693 de 26/10/2013 junto ao Secretário de Saúde 

do Município do Rio de Janeiro. A deliberação determina que os recursos alocados no teto 

MAC  - Media e Alta Complexidade-, do Município sejam remanejados para o teto Estadual – 

Fundo Estadual de Saúde (FES). 

Na figura 2 a seguir, podemos observar as unidades que estão oficialmente alocadas 

sob gestão estadual e gestão municipal. Desta forma, consegue-se determinar o caminho dos 

recursos oriundos da fonte do Ministério da Saúde através do CNES - Cadastro Nacional 

Estabelecimentos de Saúde: 

 

 

 
 

Figura 2: Unidades de Gestão Estadual e Municipal de Acordo com a MAC 
Fonte: CNES - Cadastro Nacional Estabelecimentos de Saúde 
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2.1. A Sustentabilidade Econômico–Financeira das Organizações de Saúde  

 
 

 No quadro 1, apresentamos o teto autorizado para Secretaria de Estado de Saúde do 

Rio de Janeiro para a MAC - Média e Alta Complexidade -, o Repasse Fundo a Fundo do 

SUS -  Sistema Único de Saúde. 

 

Quadro 1: Unidades de Gestão Estadual e Municipal de Acordo com a MAC 
Fonte SIH – SES  fevereiro 2015 
 

 Com base nas informações do SIH – Sistema de Informação Hospitalar SES, foi 

realizado um estudo em fevereiro de 2015 a partir do valor apresentado por todas as unidades 

próprias do Estado e o que foi pago ao fundo estadual e rejeitado. Esta diferença entre o que 

foi pago e rejeitado, no setor privado, é chamada de glosa. Analisar estes dados foi uma das 

grandes motivações deste estudo. Para contribuir no financiamento destas unidades, no 

momento de crise do Estado, a busca por receitas novas e a ideia da sustentabilidade 

econômico–financeira fez todo o sentido a partir daquilo que chamamos de “dinheiro novo”. 

Ao abordar este problema com os gestores das unidades, apresentamos o quadro da situação e 

nos sensibilizamos sobre a existência de recursos paralisados dentro da própria operação, 

complementando, com este recurso, a possibilidade de, tal como foi dito anteriormente, 

manter as unidades em plena gestão.   
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Gráfico 6: Faturamento Sistema Informação Hospitalar - SUS  
Fonte SIH/SES -  AG - Assessoria de Gestão Gabinete do Secretario 
 

 Para ser didático neste estudo, priorizamos, a titulo de demonstração, as três unidades 

com maiores lacunas entre o faturamento apresentado ao SUS e o faturamento aprovado. A 

seguir, apresentamos um breve histórico de cada unidade que foi objeto deste estudo: 

 

HEAL - Hospital Estadual Azevedo Lima 

 

 Com 70 anos de existência e referência no atendimento de alta e média complexidade 

à população da região Metropolitana II, o HEAL abrange uma população de 2 milhões de 

pessoas em 7 municípios. É classificado como hospital geral e contempla os seguintes 

serviços: neurotrauma, Cirurgia de Trauma/Ortopedia, Gestação de alto-risco, Medicina 

intensiva Adulto e Neonatal, Ambulatório de seguimento pós-alta e Ambulatório de 

HIV/AIDS. 
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Tabela 1: DRE  - Demonstrativo Contábil Operacional – Agosto 2015 

 
Fonte: Hospital Estadual Azevedo Lima – Instituto Sócrates Guanaes  
 

 O quadro acima apresenta como exemplo a estrutura de custo de uma dessas unidades 

hospitalares. No setor privado de saúde, costumamos analisar 2 rubricas importantes que, de 

modo geral, garantem a sustentabilidade econômico-financeira.  São elas a rubrica de pessoal 

(custo fixo) e a rubrica de suprimentos (custo variável), que varia de acordo com a demanda. 

Estas duas rubricas somadas representam em torno de 90 a 95% de um custeio mensal de uma 

estrutura hospitalar. Estes mesmos padrões se repetem em uma estrutura de custo de uma 

unidade hospitalar pública. Este é um olhar importante, tanto para um gestor público, quanto 

para um gestor privado, dentro daquela ideia da disciplina da gestão que utiliza conceitos 

oriundos do setor privado e os aplica no setor público. 
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 A figura a seguir apresenta alguns dados sobre a estrutura do HEAL: 

 
Figura 3: Capacidade Instalada do Hospital Estadual Azevedo Lima 
Fonte: HEAL / Instituto Sócrates Guanaes - ISG 2015 
 

 Estudo realizado em fevereiro de 2015 com base no histórico apresentado em 20146.  

 
Gráfico 7: Faturamento – SIH -  Hospital Estadual Azevedo Lima – 2014 
Fonte SIH/SES -  AG - Assessoria de Gestão Gabinete do Secretario 
 

                                                
6 Ver detalhado em Anexos 
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 No quadro acima, apresentamos um histórico que demonstra as AIH – Autorização de 

Internação Hospitalar - que são apresentadas ao SUS, abertas por tipo de procedimento.  

 Já a figura 4 mostra a produção apresentada e a produção rejeitada por valores em 

reais: 

 

 

 
Figura 4: Faturamento Apresentado X rejeitado  2014 – Hospital Estadual Azevedo Lima 
Fonte SIH/SES -  AG - Assessoria de Gestão Gabinete do Secretario 
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 As figuras 5 e 6 apresentam a diferença entre a produção apresentada e a produção 

rejeitada, justamente a diferença que chamamos de glosa: 

 

 
 
Figura 5: % de Glosa Apresentado X Rejeitado Hospital Estadual Azevedo Lima 2014 
Fonte SIH/SES -  AG - Assessoria de Gestão Gabinete do Secretario 
 
 

 
Figura 6: Acompanhamento do Faturamento Apresentado e Rejeitado SUS – 2015 
Fonte: HEAL / Instituto Sócrates Guanaes - ISG 2015 / Sistema Soul MV 
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HEA - Hospital Estadual Anchieta 

 

 A Secretaria Estadual de Saúde registra que a unidade existe há 35 anos. Após o inicio 

da gestão pela Organização Social de Saúde – OSS-, a Pró Saúde implementou novos 

protocolos e dimensionou equipes de acordo com o perfil desenhado para a unidade. 

 Mesmo não atendendo diretamente à população local, é uma unidade referenciada por 

ser uma espécie de retaguarda do hospital do Cérebro e outras unidades da secretaria.  

 A seguir, apresentamos um estudo realizado em fevereiro de 2015 com base no 

histórico apresentado em 20147:  

 

 
 

Gráfico 8: Faturamento SIH SUS HE Anchieta 2014 
Fonte SIH/SES -  AG - Assessoria de Gestão Gabinete do Secretario 
 

 

IEC - Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemayer  

 

 O Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer se estrutura com perfil de hospital 

para atenção neurológica e neurocirúrgica de alta complexidade para demanda de internação, 

ambulatório e tratamento de epilepsia referenciado através da Secretaria de Estado de Saúde 

                                                
7 Ver detalhado em Anexos. 
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do Estado do Rio de Janeiro (SES). Em 2016, o IEC foi referência para tratamento dos casos 

de Microcefalia no Estado. 

 

 
Figura 7: Capacidade Instalada do Hospital  
Fonte:  IECPN  / Pró Saúde  2015 
 

 O gráfico 16 apresenta um estudo sobre o faturamento ao SUS realizado em fevereiro 

de 2015 com base no histórico apresentado em 20148: 

 

                                                
8 Ver detalhado em Anexos 
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Gráfico 9:  Faturamento SIH – Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemayer 
Fonte SIH/SES -  AG - Assessoria de Gestão Gabinete do Secretario 
 
 
 

 
Figura 8: Acompanhamento Glosa:  Apresentado X  Rejeitado 2015 
Fonte:  Plano Estatístico IECPN / Pró Saúde  
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Figura 9: Acompanhamento Glosa nos Serviços Habilitados pelo SUS 
Fonte:  Plano Estatístico IECPN / Pró Saúde  
 
 
 Como conferimos no gráfico acima, em todos os meses a glosa foi zero, pois 100% 

dos leitos não estavam habilitados para atendimento pelo Ministério da Saúde, uma vez que 

este último não aprovou o faturamento apresentado. Esta lacuna se resolveu com a habilitação 

dos leitos, que se resolveu após a conclusão deste estudo, sendo que não houve uma nova 

medição de apresentação e rejeição por término do trabalho de acompanhamento em 2016. 
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3. DEFININDO O PROBLEMA 

 
 

Sabemos que a palavra mágica do mundo empresarial é gerar valor. Sempre se faz a 

reflexão nas empresas de que gerar valor é o maior objetivo para uma empresa, é o que 

mantem ela viva e que garante a sua existência. Tal valor nada mais é do que gerar mais 

receitas e obter menos custo, assim você gera riqueza e retribui o capital investido dos 

acionistas e entrega qualidade produtos e serviços para seus clientes. Pensei em cima deste 

conceito, de que forma poderíamos gerar valor para o setor público e refletimos que nosso 

maior objetivo seria gerar valor para a população.   

Percebemos que sempre que as necessidades são maiores que os recursos disponíveis 

precisamos de gestão e que, segundo o próprio Secretário Estadual Felipe Peixoto disse em 

uma das reuniões que tivemos, o Estado é uma obra inacabada.  Eu complementei, dizendo 

que da mesma forma é a gestão - sempre buscando oportunidades de melhorias. Gestão nada 

mais é do que se organizar para atingir objetivos, definir os principais processos de trabalho e 

identificar, capacitar, remanejar pessoas com competências adequadas para operarem estes 

processos de trabalho, sempre em sinergia com o ambiente, região no caso do setor público e 

mercado na lógica privada.  

Foi a partir do diálogo entre esta lógica privada e o setor público que identifiquei um 

grupo de servidores altamente qualificados na SES que eram os Especialistas em Gestão, 

grupo que havia feito concurso público e foi preparado para ser gestor de saúde da secretaria. 

Com suas competências em gestão, a ideia seria usar estes especialistas para apoiar e até 

serem os dirigentes de pastas importantes na gestão pública. Tive a oportunidade de conversar 

com este grupo e fazer uma apresentação de um caso de gestão desenvolvido num hospital 

privado, de como fizemos para melhorar a produtividade e captar mais receita dos convênios, 

assim gerando mais valor. Ao apresentar este caso, discutimos que havia o mesmo caminho 

para avançar na SES, existir uma receita represada dentro das unidades hospitalares, algo que 

sequer era apresentado para o SUS. Concluímos naquela discussão que o mesmo que 

acontecia num hospital privado se aplicava também aos hospitais públicos. O grupo de 

especialistas em gestão da SES se motivaram muito com esta possibilidade, e começamos a 

avançar estruturando a Assessoria de Gestão do Gabinete do Secretário com ajuda destes 

especialistas. 

 Na mesma ocasião, também fizemos um levantamento e diagnóstico da qualificação 

em gestão dos nossos diretores de hospitais. Entendemos que o trabalho não era somente 
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melhorar os processos de gestão da secretaria, mas também era preciso capacitar estes 

gestores a operar estas unidades da melhor forma. Na mesma reunião em que apresentei o 

modelo privado para os especialistas em gestão da SES, convocamos todos os dirigentes de 

hospitais para entenderem que iríamos caminhar no sentido da gestão. Definimos juntos o 

problema que iríamos tratar, apresentamos os dados levantados por unidades de faturamento e 

glosa e o potencial que poderíamos alcançar de resultados se os números fossem melhorados. 

Naquele momento, o compromisso com a gestão, governança, qualidade e capacitação foram 

pactuados. Lembro que nesta reunião com diretores de hospitais, estes foram ávidos por saber 

se a secretaria iria acertar as contas em atraso, se iríamos liberar o dinheiro que estava em 

falta para pagamento e que ao tomarem conhecimento do modelo. Foi dito que iriamos juntos 

construir novos caminhos para liberar um recurso que ficava “preso” dentro da própria 

operação deles. Foi uma quebra de paradigma.  

 Segundo Tania Furtado (in: OLIVEIRA; KASZNAR, 2015), percebemos que o grande 

desafio de formar lideranças executivas por profissionais diretamente responsáveis pela 

condução dos destinos das organizações de saúde passa por funções de determinados 

caminhos no nosso pensamento sobre o âmbito da gestão na tarefa tão importante em 

conjugar os processos cognitivos na formação educacional para se alcançar produtividade, 

competitividade e avanços nas atividades humanas. Isto se mostra tanto mais válido no âmbito 

da administração e dos processos de gestão. Os gestores enfrentam diariamente desafios que 

exigem respostas rápidas que garantam a sobrevivência das organizações, bem como as 

demandas da sociedade.  

 Neste trabalho, ao ser escolhido este problema complexo para ser resolvido, um dos 

maiores motivadores para avançar foi justamente a possibilidade de exercitar o pensamento 

estratégico nos gestores da administração pública. Este exercício e o diálogo entre conceitos 

privados, traduzidos para o setor público, foi muito motivador. Nada melhor do que 

desenvolver um caso prático de gestão “in loco” na gestão do dia a dia da organização. 

 De acordo com Tania Furtado (in: OLIVEIRA; KASZNAR, 2015), é necessário 

migrar das questões puramente econômicas e administrativas para poder agir sobre as 

questões de ordem social, tecnológica, política e cultural que marcam o ambiente da saúde 

nos dias de hoje. Percebe-se que o grande desafio para formar profissionais líderes 

responsáveis pela condução e destino das organizações de saúde é o de preparar pessoas para 

pensar o problema de forma multifatorial, com uma visão mais ampla para os desafios do 

futuro de repensar a saúde e sua complexidade. Quando pessoas e organizações se juntam 

para refletir com a finalidade de rever as práticas profissionais, as demandas da sociedade e as 
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oportunidades para melhorar a organização, é possível formar um ambiente de aprendizado 

para desenvolver o pensamento e disciplina da gestão, desta forma desenvolvendo o 

aprendizado e conhecimento do grupo de gestores e especialistas na saúde. Tal foi o caminho 

que encontramos na SES. 

No ano de 2015, o cenário das unidades do Estado consistia na ausência de 

informações do teto financeiro das unidades próprias de saúde, e, ainda, na falta de definição, 

para faturamento contra o SUS, do que seria componente ambulatorial e hospitalar.  

Em relação aos processos de trabalho, constava a ausência de setor técnico que fosse 

estabelecido como ponto de apoio ou suporte técnico das unidades próprias no que tange ao 

faturamento das mesmas, assim como apresentado a seguir pelo gráfico 19. Em suma, de 

acordo com o que já foi descrito neste estudo, faltava método de trabalho e senso de 

prioridade para que este processo fosse implantado em sua plenitude.  

Quando nos referimos a Faturamento, este é um processo que se inicia dentro da 

operação na própria Unidade de Saúde, em seus processos internos de trabalho. Este modelo 

vai desde o momento em que é aberto um boletim de atendimento até a evolução do 

prontuário médico no decorrer da internação e, por fim, a alta médica ou óbito do paciente. 

No momento em que este processo se encerra, inicia-se uma nova etapa de consolidação das 

informações para apresentação da produção de faturamento. Este faturamento será, então, 

remetido e apresentado ao SUS via sistema, onde a mesma é direcionada ao nível central.  

 

 
Figura 10: Modelo de Faturamento dentro da Unidade Hospitalar 

            Fonte: Elaboração própria 
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Outro ponto importante detectado e que chamou atenção foi que as principais unidades 

possuíam serviços e leitos que não eram credenciados ao SUS. Naquela mesma lógica que já 

comentamos, insistimos no principio de escolher um problema principal que, resolvido, 

soluciona consequentemente uma série de outros. Ao reunir os diretores de unidade, foi 

descoberto o desconhecimento pelas unidades estaduais de seu teto financeiro ou mesmo da 

sua meta e indicadores de produção para ser faturada contra o SUS. No setor privado, é de 

costume dizer “quem não mede não controla e quem não controla, não se gerencia”. Para ter 

um hospital economicamente sustentável, é necessário ter controle dos números, e este 

controle se faz por meio de indicadores de resultado. 

No decorrer desta intervenção, foi identificado que o processo de trabalho de 

credenciamento e habilitação de leitos hospitalares e serviços das unidades estaduais se 

mostrava fragmentado, sem acompanhamento da SUBUS - Subsecretaria de Unidades de 

Saúde - do Estado -, assim como sem a existência do controle de processos administrativos 

abertos de credenciamento junto ao CNES e suas fases necessárias para cumprir todo o rito 

necessário para habilitação.  Para o processo de apresentação da produção por meio das AIHs 

poder faturar para o Ministério da Saúde, são necessários habilitação e credenciamento dos 

leitos. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 
Nossa proposta neste trabalho foi desenvolver uma estratégia multifacetada 

comparando um período pré e pós a intervenção na gestão da SES. O setor público, por meio 

do SUS, é o principal financiador das internações hospitalares no Brasil. As informações 

geradas em decorrência das internações vão constituir o Sistema de Informações Hospitalares 

do SUS (SIH/SUS). A alimentação dos dados provém dos formulários de Autorização de 

Internação Hospitalar, chamados de AIH, que, após processamento, são disponibilizadas em 

nível nacional. A AIH é composta por um conjunto de variáveis, como: identificação do 

paciente, caracterização do hospital, recursos pagos pela internação, natureza do evento, 

tempo de internação e o destino do paciente ou motivo de saída. É por meio da AIH que os 

hospitais realizam o faturamento da produção, a qual é apurada de acordo com o valor e o 

código da tabela SUS, compondo, assim, os valores que serão recebidos pelos procedimentos 

realizados.  

Vale destacar que existem hospitais pactuados por tetos orçamentários. Ou seja, o 

valor mensal é pré-estabelecido de acordo com o contrato de gestão firmado entre entidade 

responsável pela gestão da saúde na região e instituição hospitalar. É através do contrato de 

gestão que são estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas para que possam garantir a 

manutenção do repasse dos recursos pactuados de forma integral ou parcial, como for o caso, 

bem como a quantidade e a qualidade do serviço prestado. Dessa forma, ocorre um acúmulo 

de dados que não se traduzem em informações aos gestores.  

Outro aspecto é a descentralização vertical dos serviços sociais, com implicações para 

estados e municípios, especialmente para estes últimos, visto terem eles uma maior autonomia 

no planejamento de suas ações, e, consequentemente, na promoção e no atendimento à saúde. 

Esta autonomia é limitada na prática, pois o Ministério da Saúde tem autoridade para tomar as 

decisões mais importantes da política de saúde, enquanto, ao governo local, cabe implementá-

las. Sendo assim, há uma dependência das políticas locais das transferências federais e das 

regras definidas pelo Ministério da Saúde. Nesta dinâmica, as portarias ministeriais 

funcionam como instrumentos de coordenação das ações nacionais de saúde. 

 Durante muitos anos prevalece e vem se consolidando o conceito de que a eficiência e 

a eficácia de um estabelecimento de saúde independem de se o proprietário é o Estado ou o 

capital privado. Segundo Afonso José de Matos (2005), a importância de sistemas de gestão e 

controle de custos e da receita de maneira profissional conduz para aumentar a eficiência e, 
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consequentemente, a obtenção de melhor qualidade da atenção à saúde. A crise de recursos 

tanto no sistema público como no privado, acompanhada da vertiginosa rapidez com que 

surgem novas tecnologias médicas, faz com que haja necessidade ainda maior de uma gestão 

eficiente para se ter um equilíbrio econômico–financeiro. 

 Equidade e eficiência são conceitos e princípios prioritários para os gestores da saúde, 

seja no setor privado quanto no público.  Especificamente neste último, a carência é ainda 

maior e existe um importante problema adicional que é a falta de continuidade na gestão. 

 Estes princípios são fundamentais para o aprimoramento do sistema hospitalar, e 

apesar de tais conceitos não serem específicos da saúde, estes enfoques são básicos para a 

economia nos sistemas e modelos de saúde. Nos dias de hoje, momento de tantas inovações 

tecnologias em equipamentos e medicamentos, este olhar na gestão é indispensável para 

viabilizar recursos para implementação de melhorias, inclusive por meio de pequenos 

investimentos na utilização dos recursos disponíveis e nas respostas apropriada às rápidas e 

agressivas mudanças no sistema de saúde, especificamente no modelo de hospital atual. 

 É de conhecimento entre os gestores hospitalares que a maioria dos hospitais 

brasileiros públicos foram construídos em um tempo em que a tecnologia da informação 

estava longe de ser desenvolvida como hoje. Isto em um passado muito próximo.  Espera-se 

que os hospitais atuais evoluam a um modelo equilibrado entre receita e custos de forma 

sustentável para que consigam com isto oferecer atenção à saúde de qualidade e consciente de 

sua forma de financiamento (receitas) e de seus custos, já que os pagadores dos serviços - no 

caso, a sociedade - vão cada vez mais buscar maior valor para o seu dinheiro.  

 Estas novas demandas vão exigir dos hospitais não somente praticar uma assistência 

custo-efetiva, mas demonstrar o valor dos cuidados oferecidos à população. Para conseguir 

este equilíbrio, os gestores terão que reportar precisamente informações sobre o custo e o 

resultado correlacionado com a complexidade da doença e do tratamento para justificar estes 

custos. Nos próximos anos, os hospitais estarão em um contexto desafiador, pelo próprio 

envelhecimento da população e o aparecimento de novas doenças crônicas jamais 

imagináveis.  

 Estudos mostram que cerca de metade dos gastos individuais totais ocorrem nos 

últimos seis meses de vida do paciente. Gestores de saúde, especificamente a hospitalar, 

precisam ser capacitados continuamente para conter custos e até mesmo investir melhor os 

recursos disponíveis, tanto no gasto, quanto na captação destes recursos cada vez mais 
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escassos, diante da complexidade e aumento crescente dos custos e necessidades da 

população. 

 
 

Figura 11: Matriz de decisão nos cuidados para saúde  
Fonte: NOBREGA, 2004 
 

 De acordo com a matriz de decisão nos cuidados para saúde (NOBREGA, 2004), a 

busca por aumentar a eficiência faz sustentar um modelo que faz todo sentido para uma 

unidade hospitalar até o ecossistema da saúde como um todo. Na saúde, tudo depende de 

tudo. Controla-se custos e utiliza-se os recursos disponíveis da melhor forma, buscando seu 

aumento por meio das melhorias internas dos processos de trabalho (captar e aumentar a 

receita por meio do faturamento ao SUS). Esta lógica empresarial se encaixa no contexto 

público, o que estamos chamando de disciplina da gestão. É importante possuir a cabeça de 

um gestor e tudo que for possível enquadrar neste tipo de raciocínio. Desta forma organizada 

de pensar, é possível alcançar resultados satisfatórios. 

 Normalmente fazemos as seguintes perguntas com o objetivo de nos manter 
sustentáveis:  
 
- Quanto terei que faturar para conseguir pagar  os  meus  custos,  despesas  fixas  e variáveis?  
 
 O ponto de equilíbrio é que vai definir e esclarecer essas dúvidas. Tal ponto se 

encontra no volume de recursos por meio de AIH faturadas o hospital precisa produzir para 

que consiga pagar, no caso do faturamento SUS complementar à receita para cobrir todos os 

custos e despesas fixas das unidades, além dos custos e despesas variáveis  que  ela  tem  
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necessariamente  que  incorrer  para  manter uma assistência de qualidade para a população.  

No ponto de equilíbrio, não há resultado ou prejuízo.   

  Tudo deve ser definido com base nos seguintes critérios: aumento do volume de 

atendimento, acompanhado de aumento de satisfação do usuário e de queda ou manutenção 

nos custos - volume, custo, e percepção da satisfação do usuário. A satisfação do usuário se 

percebe por meio de resolutividade assistencial, informação e atenção à saúde. Neste ponto, 

notamos claramente, mais uma vez, um tema fundamental em saúde que precisa de atenção 

especial de empresas e governos: a capacitação gerencial na área de saúde, que deve ser um 

investimento prioritário.  

 Existem quatro alavancas que tiveram que ser sincronizadas para uma gestão eficaz e 

que trabalhamos nas unidades de saúde da SES: 

 

• Gestão de competências assistenciais 

• Fluxo de pacientes e perfil de acordo com a rede assistencial e regulação entre 

Hospitais Federais e Municipais 

• Agendamento e demanda 

• Planejamento de operações 

 

 Todas as organizações operacionalmente excelentes são excepcionais em gestão de 

fluxos de operações, limitando ao máximo a chamada variabilidade nos processos de 

trabalhos, que são aqueles operados pelas pessoas para alcançarem o objetivo da organização. 

Quando falamos de operação em um hospital, é preciso um esforço para que ela seja 

revisitada e redesenhada de tempos em tempos, para minimizar gargalos, prevendo-os e 

corrigindos continuamente. Com isto, é possível se adequar ao ambiente e cenários da saúde 

de acordo com suas politicas públicas e circunstâncias relacionadas à economia que afetam 

diretamente a disponibilidade de recursos, seja de fonte federal ou estadual, para que sejam 

investidos na saúde. Isto deve valer tanto para um hospital privado ou público. 

 Para que uma unidade hospitalar seja sustentável, é fundamental encontrar o chamado 

ponto de equilíbrio, que nada mais é do que a receita ou, no setor público, o orçamento 

disponível e autorizado para gastar, o que permite a cobertura dos gastos totais (custos, 

despesas fixas e despesas variáveis).  Neste ponto, os gastos são iguais à receita  total  do 

hospital. Ou seja, o hospital não apresenta, como resultado, sobra de recurso apropriando o 
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conceito ao setor público, nem, tampouco, prejuízo, o que chamamos de déficit.  Em inglês, 

denominamos ponto de equilíbrio, também conhecido como ponto de ruptura, com o termo 

empresarial conhecido como break-even point. 

 Sempre que as necessidades são maiores que os recursos disponíveis, precisamos da 

gestão para buscar o equilíbrio. A gestão é como uma forma de moldura na qual se organizam 

os meios para atingir o resultado. Gestão, portanto, não é esforço, e sim resultado, sendo que 

estes precisam ser mensurados. 

 O Estado, sempre buscando oportunidades de melhoria e aperfeiçoamento continuo, 

 é uma obra inacabada, assim como a gestão. Todas as organizações, para se equilibrarem e 

serem sustentáveis, possuem gastos, independentemente da área de atuação -  comércio, 

indústria  ou serviços, e neste estudo, o governo.  Estes gastos se subdividem genericamente 

em   custos,  despesas variáveis e despesas fixas. A análise destes gastos se faz necessária para 

a apuração correta de sua receita total e, também, para um gerenciamento financeiro mais 

eficiente: 

 

Custo:  

Gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e serviços; são todos os 

gastos relativos à atividade de produção. 

 

Custo Fixo:  

Custos fixos são aqueles cujos valores são os mesmos, qualquer que seja o volume e produção 

da unidade. É o caso, por exemplo, do aluguel de um equipamento no setor privado de uma 

fábrica. Este será cobrado pelo mesmo valor, qualquer que seja o nível de produção, inclusive 

no caso de a fábrica nada produzir, ou a uma maquina alugada, por exemplo, um tomógrafo, 

não ser utilizado para realizar exames dos pacientes da unidade. 

 

Custo Variável:  

Custos variáveis são aqueles cujos valores se alteram em função do volume de produção da 

empresa. Exemplo: matéria-prima consumida - se não houver quantidade produzida, o custo 

variável será nulo. Os custos variáveis aumentam à medida em que aumenta a produção, no 
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caso de um hospital, com o número de pacientes atendidos, cirurgias, exames de imagem e 

diagnósticos realizados. 

 

Despesas variáveis:  

São aquelas que variam proporcionalmente ao volume produzido ou ao volume de 

atendimento. Ou seja, só haverá despesa se houver pacientes atendidos ou unidades 

produzidas caso seja uma fábrica. Trazendo o exemplo prático de um hospital, podemos falar 

de itens esterilizados para ser utilizados em cirurgias.  

 

Despesas fixas:  

São aquelas cujo total não varia proporcionalmente ao volume produzido (na indústria), ou ao 

volume de vendas (comércio e serviço). Ou seja, existem despesas a serem pagas 

independente da quantidade produzida ou do valor de vendas.  Exemplo:  aluguel, honorários 

de contador, no caso nas Organizações Sociais de Saúde (OSS), salário pessoa jurídica de 

equipes médicas, salário dos funcionários (OSS), entre outros.  

 

 
Figura 12:: Ponto de Equilíbrio / Break-Even Point 
Fonte: Elaboração própria 
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 É fácil imaginar um sistema de saúde e cuidados sustentável, que vai durar para 

sempre dentro dos limites dos recursos financeiros, sociais e ambientais. O desafio nos dias de 

hoje vai um pouco além do equilíbrio econômico-financeiro. Uma abordagem atual para a 

entrega de saúde e cuidados não pode, desta maneira, continuar da mesma forma e ficar 

dentro desses limites. 

 Um sistema de saúde e cuidados sustentável é conseguido através da prestação de 

cuidados de alta qualidade assistencial para a população e melhor saúde pública, sem esgotar 

os recursos naturais disponíveis no ambiente ou causar graves danos ecológicos, tal como 

prevê as boas práticas de gestão atuais.  

 

 
Figura 13: Sistema de Saúde e Cuidados Sustentáveis  
Fonte: What is Sustainable Health? - Sustainable Development Unit9  
 

 Pode ser útil pensar sobre a relação entre sustentabilidade e saúde em três formas 

distintas que se deslocam de um foco estreito para outro mais amplo, capaz de nos fazer gerar 

uma reflexão. Um sistema de saúde e cuidados sustentável requer uma espécie de 

“ecologização" do setor de saúde, com especial atenção à energia, resíduos, suprimento, água, 

adaptação de infraestruturas e edifícios. Tal movimento garante recursos físicos, financeiros e 

humanos. 

                                                
9 Disponível em: www.sduhealth.org.uk/policy.../what-is-sustainable-health.aspx. Acesso em: 2 set. 2015.  
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 Resíduos clínicos, por exemplo, sendo utilizados de forma responsável, são eliminados 

de forma segura de modo a proteger a população local. Isto causa menos danos ao ambiente e 

preserva a população daquela região, o que ocasiona uma redução significa dos gastos com 

saúde naquele local. Portanto, manter a população mais saudável e protegida é uma forma de 

reduzir custos.  

 Abordamos estes conceitos neste trabalho, pois eles vêm de encontro com a 

sustentabilidade financeira. Partimos dos mesmos princípios, pois os recursos são cada vez 

mais escassos para dar acesso ao sistema de saúde à população que precisa. O trabalho de 

prevenção é, desta maneira, muito amplo e necessário para o ecossistema da saúde.  

 

Cuidados de Saúde Sustentável 

 

  Isso é um pouco mais amplo (mas mais cuidados de saúde específica) do que o ponto 

1, e envolve o trabalho em todo o sistema de saúde e o de parceiros para fornecer cuidados de 

saúde capazes de cumprir a triple bottom line, ou seja, o retorno financeiro, social e ambiental 

simultâneos sobre o investimento. Ele inclui a adaptação de como fornecemos serviços, 

promoção da saúde, mais prevenção, Responsabilidade Social Corporativa- RSC e 

desenvolvimento de modelos mais sustentáveis de cuidados para a população assistida. Este é 

o objetivo final de qualquer gestão e o resultado que se espera no setor público é ser capaz de 

dar um melhor atendimento e acesso à população que precisa de serviços médicos de 

qualidade e um modo de vida sustentável. 

 

Saúde Sustentável & Bem-estar 

 

 Este é o nível mais amplo e envolve considerar a sustentabilidade de tudo o que possui 

impacto na saúde e bem-estar (por exemplo, educação, agricultura, banca, etc.). Em uma 

comunidade onde se consegue ter todo este modelo integrado, temos a chance de ter retornos 

excepcionais na prevenção e qualidade de vida, consequentemente diminuindo gastos em 

saúde. Desta forma, tornando a população mais saudável, os hospitais ficam mais disponíveis 

para doentes mais agudos e graves, que necessitam daquele atendimento. Desta forma, o 

recurso investido nas unidades terá um papel mais amplo sendo melhor investido e 

conseguimos ter a chance de tornar um ciclo vicioso de prevenção e acesso à saúde.  
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5. OBJETIVO 

 
Como já adiantamos acima, o objetivo deste trabalho é sensibilizar gestores públicos a 

buscar dinheiro novo, digo novas receitas para, através disto, atingir novos resultados e criar 

uma nova cultura com ensinamentos do universo empresarial aplicados ao setor público - o 

que estamos chamando de disciplina da gestão - e formar, com estes pensamento, gestores 

públicos de excelência. A abordagem deste trabalho tem ainda o objetivo de aumentar a 

comprovação de faturamento dos hospitais da rede estadual do Rio de Janeiro ao SUS para 

alcançar o teto de BRL 282 MM até 2016 e propor um aumento de teto financeiro para o 

Ministério da Saúde até 2018. Isto considerando que, ao definir este problema já trabalhado 

neste estudo, o teto autorizado para o Estado, mesmo sendo baixo, nunca foi alcançado. 

 

 Em um primeiro momento, entendemos a necessidade de ajustar as principais 

desconexões do nível central da SES – Secretaria de Estado de Saúde. Entendemos, na 

evolução do estudo e no desenvolvimento do modelo, a necessidade de ter um CNES  - 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - ajustado. Para isso, foi realizada uma 

proposta operacional e, a partir dela, desenvolvido todo o modelo em que se determina um 

gestor público especializado para aproximação do profissional responsável pela alimentação 

do CNES da  SUBUS - Subsecretaria de Unidades de Saúde. Com o objetivo de facilitar e 

coordenar estas desconexões, os processos de trabalho foram orientados e monitorados com a 

AG -  Assessoria de Gestão do Gabinete do Secretário - da SES, onde o modelo foi testado e 

consolidado. 

 Para cumprir a meta estabelecida em busca de resultados, se fez necessário abrir 

processos de credenciamento mais ágeis junto ao Ministério da Saúde. Sem credenciamento e 

habilitação dos leitos da secretaria do ERJ com o MS, não existiria  a possibilidade de enviar 

qualquer tipo de produção por meio de faturamento. Partindo deste principio, foram 

identificados os processos internos e as principais interfaces da SES e, também, as pessoas 

que operam estes processos de trabalho para serem direcionadas e orientadas, uma vez que 

não havia uma coordenação de processos e pessoas. Identificamos, assim, que era necessária 

uma orquestração desta gestão que fosse viável com a implantação do modelo. 

A partir destas definições, a AG assumiu o papel de responsável pela abertura e 

controle dos processos de credenciamento das unidades de saúde, estabelecendo parceria com 

a Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação - SAECA  e com a SVS – 

Subsecretaria de Vigilância Sanitária da SES. A solicitação de credenciamento junto ao SUS é 
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demandada pela direção da unidade hospitalar estadual. Para isso, faz-se necessário gerar uma 

série de processos administrativos de modo físico na Assessoria de Gestão, que além de 

avaliar a abertura do processo, foi responsável pela alimentação, condução e 

acompanhamento dos processos abertos até sua conclusão para habilitação. Toda esta 

orquestração se fez necessária e foi fundamental para a obtenção dos resultados que foram 

atingidos com a estruturação deste estudo. 

Outro papel importante que se estabeleceu foi o acompanhamento mensal da produção 

das unidades de saúde, estabelecendo um processo de avaliação, monitoramento e controle, 

sobretudo com relação aos motivos das glosas para estabelecimento de um plano de ação 

(contramedida), junto aos responsáveis com o objetivo de melhorar e eficiência da operação e, 

consequentemente, o valor recebido de faturamento para o Estado do Rio de Janeiro.  Foram 

estabelecidos indicadores e metas de acompanhamento, conceitos importantes para o 

prosseguimento da disciplina da gestão, pois sem métricas não há controle. 

Por meio do diagnóstico prévio que iniciamos para motivar este estudo, identificamos 

que, no ano de 2014, foi obtido 29% de rejeição das AIHs – Autorização de Internação 

Hospitalar - apresentadas pela SUBUS. Parte da produção das unidades do estado estava na 

ocasião vinculada sob gestão do município da cidade do Rio de Janeiro10, e precisam ser 

reavaliadas pela SES. O foco principal se concentra em aumentar o credenciamento das 

unidades junto ao SUS, consequentemente aumentando a produção apresentada e reduzir o 

número de glosas (produção de faturamento apresentada rejeitada). A glosa que é rejeitada se 

traduz em inconsistências técnicas e ou administrativas na produção apresentada - por 

exemplo, a produção apresentada de determinada unidade hospitalar que não é habilitada ou 

credenciada pelo Ministério da Saúde, ou mesmo a de determinados tipos de serviços ou de 

acomodações como leitos de enfermarias e UTI. Todos esses são motivos que levam a glosa e 

contribuem para o não atingimento do teto estabelecido para o Estado.  

Para atingir o objetivo proposto nesta intervenção, o trabalho se dividiu em dois 

grandes blocos: Melhoraria dos processos internos de gestão das unidades hospitalares do 

Estado (ERJ) e, consequentemente, o aprimoramento no aumento da produção e faturamento 

apresentado em reais. O segundo bloco do trabalho se concentrou na melhoria dos processos 

de faturamento do nível central da SES, onde se credencia, habilita e apresenta a produção 

para o SUS, no Ministério da Saúde, para receber o recurso do FNS – Fundo Nacional de 

Saúde. 

                                                
10 De acordo com o quadro 1 - Unidades de Gestão Estadual e Municipal de Acordo com a MAC -, na página 24. 
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No momento que não existia esta coordenação pela Assessoria de Gestão do Gabinete 

do Secretário de Saúde, as desconexões eram tão grandes que os próprios hospitais do Estado, 

por si só, deflagravam de forma individualizada os processos administrativos de 

credenciamento para o Ministério, desconhecendo aspectos importantes da própria legislação 

que disciplina o serviço no qual é prestado e a unidade de saúde habilitada, evidenciando uma 

falta completa de planejamento e gestão. Foi identificado, ainda, que os processos de 

habilitação e credenciamento iniciados pela unidade acabavam permanecendo em pendências 

administrativas por prazos superiores a três anos, acarretando a necessidade de arquivamento 

e abertura de novos processos administrativos e gerando inúmeros retrabalhos para os 

servidores. Todas estas etapas foram identificadas na evolução dos estudos e na implantação 

do modelo aqui apresentado. 

 Muitas vezes, estas desconexões ocorriam até mesmo por mudança de legislação 

vigente ou por aspectos da gestão da unidade. Outro entrave foi as inovações organizacionais 

em que se alternou a forma de gestão descentralizando o papel do nível central da secretaria 

como administração direta e trilhando um novo caminho para a secretaria de cuidar de 

politicas públicas de saúde. A entrada destes novos modelos alternativos de gestão foi 

oportuna para a SES se posicionar, pelo modelo de administração direta das organizações de 

saúde, como gestora de saúde, e não mais como operadora.  

Muitas das OSS – Organizações Sociais de Saúde-, são oriundas de instituições 

privadas e filantrópicas que já possuem em seu DNA o modelo de operar como se fosse um 

hospital privado, com metas, indicadores de resultado e a consciência de busca por melhorias 

e resultados de qualidade. Esta convergência de conceitos foi muito agregadora para evolução 

deste trabalho, pois a linguagem foi rapidamente entendida por muitos gestores, e ajudou a 

reforçar a necessidade de gestores qualificados em gestão. Do momento que houve esta 

diretriz de modelo de gestão por parte da secretaria de saúde, a cultura começou a ser 

disseminada e se refletiu na busca de melhores gestores nos hospitais e por capacitação 

gerencial. Com as Organizações Sociais e a Fundação Estadual de Saúde, houve uma 

convergência muito interessante neste sentido. 

Identificando estas lacunas aqui abordadas, transpareceu um modelo de execução 

deficitário e, consequentemente, resultados indesejados muito inferiores do que o potencial 

apresentado. Outras causas importantes encontradas foram em relação a processos 

administrativos abertos nas unidades hospitalares sem a devida necessidade de habilitação, 

como no caso de serviços essenciais para existência de um novo serviço muito retrabalho e 
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esforços concentrados em ações irrelevantes, pois não havia uma orquestração central com um 

objetivo único para ser motivador e alinhar o trabalho necessário. 

 Uma das preocupações deste trabalho foi evitar desperdício de tempo e energia em 

tarefas que tendiam ao fracasso, situação esta que se reflete na deficiência de um olhar de 

gestão, que nada mais é do que organizar para chegar a um resultado. Outro fator importante 

detectado foi em relação aos processos pendentes e parados por falta de acompanhamento e 

priorização, que ficavam literalmente sem conhecimento dos gestores e avaliação da estrutura 

central da secretaria, e adequação com as questões de normas e legislações ligadas à SVS - 

Superintendência de Vigilância Sanitária da SES. 

 O que fez os objetivos pretendidos pela SES serem alcançados foi uma abordagem de 

reestruturação do processo de faturamento dos hospitais por meio do mapeamento da situação 

e diagnóstico do que se encontrou por meio de uma análise bastante rigorosa, nas principais 

interfaces críticas de dentro da operação dos hospitais que sofreram intervenção.  

Foi buscado, ainda, oportunidades de melhoria com definições de novos processos e 

indicadores de resultado para ajustes e a implantação de melhores processos de trabalho. Estas 

intervenções foram tratadas e cirurgicamente alinhadas em torno do objetivo proposto. 

Para a evolução do objetivo definido, se fez necessário aprovação dos processos em 

CIB – Comissão Intergestores Bipartite- em 100 % das solicitações de credenciamento. Foi 

definido o teto financeiro estadual executável das unidades de saúde para poder estabelecer o 

teto das metas de faturamento e produção por unidade de saúde, definição em conjunto com a 

SAECA - Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação. 

Para ter obtido êxito em relação ao credenciamento das unidades, foi necessário 

levantamento das condições estruturais pela RDC 50/200211 de 100% das unidades de saúde 

do Estado para definição das unidades que já estavam adequadas para ingresso em processo 

de habilitação e credenciamento de leitos e serviços assistenciais no Ministério da Saúde. Para 

dar agilidade também foram sendo mapeados, em visita no local para identificação para 

possível credenciamento, possíveis leitos nas unidades, gerando, consequentemente, aumento 

de faturamento SUS. Identificamos que muitos leitos não existiam oficialmente nos registros 

da Secretaria. Em cada unidade da Secretaria, foi necessário escalar uma equipe da Assessoria 

de Gestão para contar, com base nas definições oficiais do CNES do que era composto um 

leito, um por um, basicamente por cada régua de oxigênio. 

 

                                                
11 Ver em anexos 
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Após todo este ritual e evolução, mostramos a seguir exemplos de alguns novos leitos 

habilitados e serviços assistenciais que foram fruto da organização deste trabalho no dia a dia 

das unidades:  

• Credenciamento e habilitação de seis leitos de UTI Pediátrica tipo 2 no IEC - Instituto 

Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, CNES n° 7267975, localizado no Município do 

Rio de Janeiro.   

• Credenciamento e habilitação do Hospital São Francisco de Assis, CNES nº 7065515, 

localizado no Município do Rio de Janeiro, como Unidade de Assistência de Alta 

Complexidade em Cardiologia para realizar procedimentos nos Serviços de 

Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular e Procedimentos da 

Cardiologia Intervencionista.  

• Credenciamento do serviço de Tomografia Computadorizada no Hospital Estadual dos 

Lagos, CNES n° 7529384 localizado no município de Saquarema/RJ.   

• Credenciamento e habilitação de 38 leitos de UTI Adulto tipo dois no Instituto 

Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, CNES n° 7267975, localizado no Município do 

Rio de Janeiro (CIB de Outubro/2015). 

A seguir, apresento o modelo que balizou a estruturação e ações que foram priorizadas 

para implantação do modelo e tratamento das principais causas para a resolução dos 

problemas apresentados. Esta priorização foi realizada com base nos dados de apresentação e 

rejeição da produção apresentada das unidades para o Ministério da Saúde. Dividimos por 

fase e grupo prioritário de hospitais. 
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Figura 14: Modelo Utilizado para Priorização das Unidades de Acordo com índice de 
Rejeição de AIH 
Fonte: AG - Assessoria de Gestão / Gabinete do Secretário da SES  
 
 

Iniciamos uma intervenção de duas maneiras, com a primeira foi pactuado um novo fluxo 

de trabalho para os processos de credenciamento e de serviços das unidades próprias de saúde 

– SUBUS. A Assessoria de Gestão assumiu, como uma de suas atribuições, a formatação de 

uma equipe especifica de servidores da saúde com especialistas em gestão para gerir o 

processo de credenciamento das unidades hospitalares, e teve como objetivo, principalmente, 

orquestrar  interfaces entre unidades hospitalares e estruturas administrativas no próprio nível 

central da Secretaria, que apontavam problemas, como a circulação dos processos 

administrativos e a comunicação entre chefias e diretores hospitalares.  

 Gargalos de processos se formavam entre superintendências e subsecretarias dentro da 

Secretaria de Estado de Saúde - SES. A Assessoria de Gestão assumiu uma análise gerencial 

do faturamento das unidades e estabeleceu parcerias com os hospitais para auxiliar as 

unidades na apresentação do faturamento, propondo um novo fluxo de credenciamento das 

unidades de saúde, auxiliando com suporte técnico, treinamento e qualificação pela 

Assessoria de Gestão do Gabinete do Secretário.  
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 Foi formada uma equipe técnica de agentes preparados nos assuntos relacionados aos 

processos de faturamento, credenciamento e habilitação. Esta equipe tinha conhecimento 

técnico e comportamental para poder auxiliar todos os agentes envolvidos na cadeia 

produtiva, desde o inicio de um atendimento de dentro da unidade hospitalar, até ao envio 

para o SUS, seguindo por todas as estruturas burocráticas.  Esta habilidade comportamental da 

equipe, que trabalhou em conjunto com as unidades, foi fundamental para o sucesso da 

evolução do trabalho, pois precisou de muita habilidade para poder sensibilizar as pessoas 

para a necessidade e motivação do trabalho que estava sendo proposto. 

 Foram ministrados treinamentos para os agentes envolvidos com o faturamento 

hospitalar e para os diretores, com objetivo de alinhar conhecimentos e expectativas, bem 

como sensibilizar sobre a necessidade de melhorar um tema tão relevante na administração 

hospitalar, seja ela pública ou privada sempre alinhando os conceitos necessários e 

competências para formação de um gestor hospitalar. 

 Com o objetivo de estimular, melhorar a estrutura organizacional e criar uma cultura 

no que tange ao tema sustentabilidade econômico–financeira e a vital importância para a 

saúde financeira de qualquer instituição, a Assessoria de Gestão do Gabinete do Secretario 

lançou como pontuação no Premio Anual de Qualidade e Gestão da Secretaria, onde avalia a 

evolução da gestão das unidades, um peso especifico para a melhoria no processo de 

faturamento. Esta pontuação contou para avaliação geral, ajudando na qualificação. Dentre os 

quesitos avaliados, estavam indicadores de resultados relacionados a satisfação do cliente, 

índices de mortalidade entre outras avaliações assistências e de gestão. 

 Os primeiros resultados apresentados com a evolução deste trabalho motivaram o 

Governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza Pezão, a tornará-los uma 

das metas prioritárias do seu governo. As 6 metas escolhidas na saúde e a meta de melhoria 

do Faturamento SUS estava entre estas metas. Devido a toda a dificuldade financeira do 

Estado, a apresentação de um trabalho que buscava novas alternativas para justificar aumento 

de receita sensibilizou, com tom de prioridade, o governador. A seguir, podemos observar as 

metas de acompanhamento direto pelo governador. 
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Figura 15: Painel de Metas do Governador para a Secretaria de Estado de Saúde  
Fonte: Casa Civil – Governo do Estado do Rio de Janeiro / outubro 2015 
 

 Para acompanhar o chamado Plano de Prioridades do Governador, foi estabelecido um 

comitê gerido por um modelo de governança para acompanhamento periódico das metas e 

seus respectivos responsáveis. O mesmo foi lançado pelo governador em reunião com todos 

os secretários de Estado, por meio de fluxos de tomada de decisões, papeis e 

responsabilidades e regras de monitoramento para gestão do dia a dia. Técnicos e especialistas 

em gestão foram escalados pela Casa Civil para este acompanhamento e monitoramento em 

cada secretaria. Existia um sistema de prestação de contas hierárquico muito rigoroso para 

follow up direto com o governador.  
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Figura 16: Estrutura do Comitê do Plano de Prioridades do Governador 
Fonte: Casa Civil – Palácio Guanabara / Outubro de  2015 
 

 

 
Figura 17: Governador Luiz Fernando Pezão, capacita líderes responsáveis pelas metas e 
iniciativas estratégicas do governo até 2018, no auditório do prédio anexo ao Palácio 
Guanabara, zona sul do Rio de Janeiro 
Fonte:  Casa Civil – Palácio Guanabara - Rio de Janeiro12  

 

 Mensalmente, a chamada Unidade Gerencial de Resultados da Casa Civil apresentava 

para o Governador os status e os riscos do Plano de Prioridade para agilizar tomadas de 

                                                
12 Disponível em: http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=2582901. Acesso em: 7 set. 
2016. 
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decisões. Desta maneira, o projeto foi ganhando força na Secretaria e se tornando prioritário 

com peso e legitimidade do governador para avançar eliminando e contornando possíveis 

barreiras do dia a dia.  

 
Figura 18: Plano de Governança para Acompanhamento de Metas do Governador  
Fonte: Casa Civil -  Unidade Gerencial de Resultados / Governo do Estado 2015 

 

 As reuniões de acompanhamento eram divididas por níveis de decisão e, de forma 

sistemática, as lacunas eram tratadas e revisas para avançar com os resultados nas secretarias 

e nas áreas responsáveis diretamente pelas metas. Sempre que revisadas, isto gerava um novo 

planejamento local, que se retroalimentava conforme evolução. 
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Figura 19: Acompanhamento e planejamento da Meta com os Lideres  
Fonte: Casa Civil -  Unidade Gerencial de Resultados / Governo do Estado 2015 
 

 
Figura 20: Detalhamento de Metas e Iniciativas – Visão Geral ( continuação) 
Fonte: Casa Civil -  Unidade Gerencial de Resultados / Governo do Estado 2015 
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Figuras 21, 22 e  23: Detalhamento de Metas e Iniciativas – Visão Geral ( continuação) 
Fonte: Fonte: Casa Civil -  Unidade Gerencial de Resultados / Governo do Estado 2015 
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Figura 24; Detalhamento de Metas e Iniciativas – Visão Geral ( continuação) 
Fonte: Casa Civil -  Unidade Gerencial de Resultados / Governo do Estado 2015 
 

 Neste quadro de visão geral, podemos entender de que forma eram detalhadas as metas 

e iniciativas. O secretário de Estado de Saúde, Felipe dos Santos Peixoto e seu Assessor Chefe 

de Gestão, Tiago Velloso de Carvalho, participavam ativamente na liderança do projeto e de 

suas fases de planejamento para prestação de contas à Casa Civil pela Unidade Gerencial de 

Resultados – UGR e ao Governador Luiz Fernando de Souza Pezão. No dia a dia, o projeto e 

sua estruturação foi conduzido pela equipe de especialistas em gestão e saúde do Assessor 

Chefe de Gestão do Secretario de Saúde do Estado, a Assessoria de Gestão do Gabinete - AG. 

 Vemos, a seguir, uma apresentação do fluxo estabelecido para facilitar o andamento 

dos requisitos mínimos para abertura de processos administrativos orquestrados pela 

Assessoria de Gestão, auxiliando as unidades de produção (Hospitais do Estado): 
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Figura 25: Fluxo de Trabalho da Assessoria de Gestão para Melhoria de Faturamento SUS 
Fonte: AG - Assessoria de Gestão do Gabinete do Secretário SES – 2015 
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 Ao se definir o problema de melhorar a produção de faturamento SUS nas unidades de 

Saúde, temos que entender onde este processo se inicia de dentro da unidade hospitalar. Por 

exemplo, no momento em que o paciente inicia sua entrada no sistema, é gerado um boletim 

de atendimento; quando ele entra por uma emergência, se o paciente for eletivo, ou oriundo de 

uma Transferência Inter Hospitalar - TIH, o mesmo pode ser direcionado diretamente para 

uma unidade de internação, tipo UTI ou enfermaria. Da mesma forma que a equipe médica 

evolui este boletim de atendimento, para um prontuário médico, o método que propomos é 

evoluir este prontuário administrativamente, por meio de acompanhamento pelo que 

chamamos de “linha de produção”. Isto nada mais é do que o mapeamento de toda cadeia 

produtiva do processo de trabalho - método criado para acompanhamento das contas 

hospitalares do inicio da internação até a saída do paciente, seja por óbito ou alta médica. Em 

cada setor que o paciente circula na unidade hospitalar, este prontuário deve ser acompanhado 

pela linha de produção, cada etapa deve ser medida por meio de indicadores, e todo o 

consumo de material e medicamento devem ser lançados e descritos no prontuário do 

paciente, com suas devidas justificativas e comprovações de utilização.  A produção deve ser 

compatível com o número de pacientes internados e atendidos no mesmo período. Desta 

forma, conseguimos um alinhamento na produção, consequentemente aumentando o valor em 

reais apresentados de acordo com a tabela SUS.  Este modelo de produção é inspirado no 

modelo de faturamento de funcionamento de hospitais privados, no qual o faturamento é vital 

para sustentabilidade econômico-financeira e sucesso do negócio. Desta forma, veio a 

inspiração para adaptar o conceito privado na gestão pública de hospitais. 
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Figura 26: Operação Padrão de um Hospital para Acompanhamento da Produção e 
Faturamento 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Por se tratar de um sistema complexo para melhor compreensão do que é um hospital, 

podemos fazer uma comparação com um sistema de gestão, em que todos os inputs, como 

mão de obra treinada e especializada, pacientes, materiais e equipamento, entram no sistema, 

são processados dentro da unidade hospitalar e, de acordo com cada atividade da operação, 

depois sai um resultado de output. Podemos estes resultados de valor, seja para o faturamento 

apresentado, seja resultado de qualidade para a sociedade, com mais acesso à saúde para a 

população. 

 Esta também é uma abordagem de sustentabilidade, pois, para uma unidade ser 

equilibrada e sustentável, precisa gerar valor e qualidade para o que ela se propõe a ser na 

comunidade e região onde se insere. Estes chamados atributos de valor legitimam uma 

organização existir ou não.   
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Figura 27: Proposta de Valor para uma Unidade Hospitalar  
Fonte: Elaboração própria 
 

 Outra intervenção importante foi o detalhamento do fluxo interno de faturamento, o 

que chamamos de linha de produção, definindo detalhadamente cada etapa com respectivos 

responsáveis no dia a dia e conexões ajustadas pelos tempos de acordo com a evolução e 

circulação do paciente dentro da unidade hospitalar até o envio da informação de produção e 

faturamento para o SUS. Este mesmo modelo foi desenhando para aumento de faturamento 

hospitalar em unidades privadas. Nele, a lógica é a mesma para faturamento com os 

convênios de empresas de assistência médica existentes no mercado. Com base nesta lógica, 

entendi que o modelo privado, poderia ser aplicado no público13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
13 Ver figura 10 na página 35. 
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6. METODOLOGIA 

 

 

 Tendo traçado o objetivo de nosso trabalho, foi necessário definir os meios de 

abordagem da problemática. Em primeiro lugar, recorremos à vasta bibliografia que trata de 

temas como administração, gestão e saúde, que muito impulsionaram o embasamento e 

desenvolvimento da pesquisa. Foi importante, junto a este trabalho de pesquisa bibliográfico, 

fazer um levantamento sobre a legislação vigente que se refere às questões relativas à nossa 

proposta (em parte, incluído na bibliografia). No entanto, uma vez que o trabalho toca 

questões que tocam de perto à atuação profissional e que, em grande parte, a dissertação busca 

resolver, era de se esperar que nem todo material necessário já se encontrasse elaborado e 

publicado. Nossa pesquisa de campo, deste modo, se misturou de perto com a experiência 

profissional.  

Ao assumirmos a gestão da Secretaria Estadual de Saúde, procuramos previamente 

entender os principais problemas já na transição de secretariado, que ocorreu no dia 22 de 

dezembro de 2014. Logo no primeiro dia, ficamos sabendo que o índice constitucional de 

12% estava sendo cumprido apenas a fins de competência e não de pagamento das despesas 

de fato. Portanto, tivemos que logo de imediato iniciar grandes negociações com 

fornecedores, equipes médicas e diversos tipos de prestadores de serviços da secretaria. 

Quando o convite para ser secretário foi feito pelo governador Pezão a Felipe Peixoto, já se 

sabia que no ano de 2015 o Estado passaria por dificuldades financeiras devido à queda de 

preço do Barril do Petróleo. No entanto, sabendo-se do índice constitucional, sabia-se que 

para a saúde e educação estava garantido que não faltaria receita. E de fato, ao assumir a 

gestão passamos por muitas dificuldades, pois os pagamentos autorizados de acordo com o 

índice, de fato não eram pagos, gerando muita dificuldade para honrar os compromissos, 

deixando o que é chamado de restos a pagar sempre para o ano seguinte e começando o ano 

subsequente com despesas geradas nos anos anteriores. Neste período inicial de transição de 

secretariado, outro ponto importante, foi identificar as principais competências (pessoas) e 

conhecer os principais processos chave da secretaria para poder iniciar uma governança e 

ajustes dos processos principais de trabalho. 

Diante destes fatos e percebendo o desafio que iriamos encontrar, sendo oriundo da 

iniciativa privada, a primeira coisa que pensamos é de onde vem as principais receitas e 

despesas. Conseguimos fazer uma analogia entre o setor público e privado e, percebendo que 
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a forma de pensar o setor privado se aplicava no setor publico, não nos saiu da cabeça buscar 

novas formas de buscar novas receitas, buscar novo dinheiro. 

 Julgamos necessário partir de um diagnóstico prévio relativo ao cenário da gestão 

hospitalar do sistema público levando em conta a situação econômica, financeira e politica do 

país em 2015. Após levantar diversos dados por meio da série histórica, optamos por analisar 

uma fonte de receita oriunda do governo federal que parecia ser subutilizada pelos gestores da 

Secretaria de Saúde. Realizamos este levantamento pelo descritivo de três unidades 

hospitalares, priorizadas com o intuito de testar o modelo, e gradativamente, avançar em 

outras unidades. Aprofundando o estudo, buscamos entender o porquê da existência de uma 

lacuna entre a produção real de uma unidade hospitalar ao valor apresentado para faturamento 

SUS. Este caminho nos motivou a desenvolver toda a estrutura para resolução deste problema. 
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7. O CENÁRIO DA SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
 
 
 A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ é o órgão do Governo do 

Estado responsável por formular, implantar e gerenciar as políticas de saúde, o que inclui o 

assessoramento aos municípios, a programação, o acompanhamento e a avaliação das ações e 

atividades de saúde. Ela tem como missão formular, implantar e gerenciar as políticas 

públicas de Saúde no Estado do Rio de Janeiro.  

 Com a melhoria e eficiência das unidades hospitalares, a SES tende a conseguir 

melhor orquestrar o que se propõe a ser - gestora. Em minha avaliação, este caminho precisa 

ser amadurecido pelos próximos gestores da Secretaria Estadual de Saúde: deve-se posicionar, 

conforme apresentamos, a secretaria como gestora e articuladora, não mais como 

administradora direta de hospitais. Nos dias de hoje, estão disponíveis e cobertos pelas 

legislações vigentes diversas alternativas inovadoras de modelos de gestão hospitalar para o 

setor público, até mesmo uma reflexão para os próximos secretários de Saúde estudarem os 

clássicos modelos de Parcerias – Público – Privada para Saúde, as PPPs. Estes são modelos 

exitosos em países como Espanha e Reino Unido. O futuro da Saúde pode passar por estes 

modelos. 

 A seguir, para ilustrar o momento em que se encontra o Estado do Rio de Janeiro em 

2016, apresentamos o orçamento dimensionado para a Saúde de acordo com o índice 

constitucional: 

 

 
Quadro 2: Orçamento Temático – Saúde 2016 
Fonte: Portal da Transparência do ERJ – Saúde   / 2016 
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 No quadro a seguir, apresento o quantitativo de leitos disponibilizados pela SES no 

mesmo período que serviu de base para este estudo e que se manteve em 2015 e em 2016. A 

observação em cima do crescimento da quantidade de leitos disponíveis ao longo dos anos 

veio de encontro com os recordes de arrecadação do Estado devido ao setor de petróleo 

(principal fonte de arrecadação do Estado). Com toda dificuldade e penúria do Estado, 

dificilmente será possível, sem uma gestão eficiente, sustentar todos estes leitos em 

funcionamento para a população.   

 
 

 
Figura 28: Total de Leitos Hospitalares da SES em 2014 
Fonte: SUBUS / SES  
 

 
 
Figura 29: Total de Leitos em Unidades Fechadas – UTI´s  da SES em 2014 
Fonte: SUBUS / SES  
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 A Saúde do Estado do Rio de Janeiro passa por crises prolongadas já há bastante 

tempo. Observamos uma crise que se agrava no sistema de forma geral, tanto no público, 

quanto no setor privado. Existe uma relação direta de causa e efeito, pois o problema é 

sistêmico. Quando há falta de leitos no sistema de Saúde Pública, o próprio Estado, por meio 

de liminar utiliza o sistema privado. Da mesma forma que o usuário do sistema privado 

(saúde suplementar), quando perde o seu plano de saúde, que muitas vezes é concedido pela 

empresa, acaba necessitando do sistema público. Devido à recessão que o país atravessa entre 

2015 e 2016, com o aumento acelerado do desemprego, esta questão vem tomando força, 

sabendo-se que em torno de 85% dos planos de saúde são empresariais.  

 Esta crise sistêmica vem do próprio sistema (SUS). Vivemos um momento crítico na 

gestão de saúde, não só no Rio de Janeiro, mas no país, e é preciso discutir em cima de toda a 

experiência e conhecimentos acumulados entre em gestores do sistema para buscar uma 

reflexão de quais seriam os possíveis caminhos para o futuro.   

 Hoje, todos os agentes no sistema, seja público ou privado estão insatisfeitos. Médicos 

e prestadores, a cada dia que passa, não se satisfazem com a remuneração. Prestadores 

(clínicas e hospitais privados) tentam se equilibrar a cada dia com seus custos elevados. Em 

março de 2016, tivemos uma inflação médica em torno de 19%, sendo que, de acordo com o 

IPCA, as operadoras de saúde reajustam anualmente os prestadores em torno de 9,36%. Entre 

estes agentes, também existem fornecedores de insumos e equipamentos que dependem dessa 

cadeia produtiva. O que se observa é que quem mais sai prejudicado no sistema é o paciente e 

a população. É um sistema que não gera valor para a sociedade, onde todos estão insatisfeitos 

e a situação está bem crônica.  

 Esta reflexão se faz necessária para poder avançar nas mudanças e tentar buscar e 

experimentar alternativas no modelo, seja público, privado ou mesmo inovando por meio de 

parcerias público-privadas (PPPs). O que se imagina, é que nos próximos 10 anos, este 

sistema de Saúde será outra coisa, transformado totalmente. Agora, em 2016, estamos no 

ápice desta ebulição, mostrando que o modelo de sistema existente no Brasil já está esgotado. 

Temos hoje uma série de inovações tecnológicas em diversos seguimentos, que podem ser 

facilmente iniciadas na saúde. É o caso de plataformas que eliminam intermediários, 

colocando fornecedores de serviços em contato direto com o usuário, por exemplo, o UBER. 

Algo passará por modelos como este para o futuro do setor de saúde. 

 O SUS foi uma das experiências mais generosas e mais comprometida para atender a 

população, com premissas e valores da saúde, como o direito à universalidade e ao acesso a 
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serviços pela população. São valores dos quais o sistema de Saúde não deve e não pode abrir 

mão. 

 Deverá haver um compromisso com a reflexão do sistema de Saúde e com seu 

desenvolvimento, apesar de reconhecer a necessidade de reforma total dele. Segundo Luiz 

Antonio Santini (2006), o sistema de Saúde avançou em muitos aspectos e, em outros, precisa 

ser revisto. O processo faz com que haja a necessidade de mudanças, de reformas, e que 

alguns elementos específicos precisam ser tratados. Na linha de busca de maior eficiência na 

gestão dos prestadores de Saúde, tentamos trazer para discussão alguns problemas 

encontrados de maneira geral. 

 Os pontos que caracterizam a situação atual do sistema de Saúde são a necessidade 

crescente de recursos financeiros e físicos. A complexidade e a evolução tecnológica avançam 

a cada dia na prestação de cuidados de saúde, assim como a necessidade de recursos para 

pesquisa, investimento em gestão e tecnologias para enfrentamento das questões crescentes na 

área. 

 A expectativa da população em relação ao que a medicina pode oferecer é cada vez 

mais alta. Nos dias de hoje, o acesso à informação por meio das mídias digitais e pela internet 

são enormes. A partir do momento em que o paciente tem acesso à informação sobre avanços 

e novas opções de tratamentos, recorrem à justiça. Os que lidam com procedimentos de alta 

complexidade e alto custo são cada vez mais carentes de recursos e tecnologia por 

determinação via judiciário. Existe também as expectativas geradas pela mídia em relação às 

possibilidades geradas pela medicina.  

 Os usuários manifestam cada vez mais insatisfação com os serviços recebidos, 

enquanto os profissionais de saúde se mostram descontentes e frustrados com as atuais 

condições de trabalho para o exercício de suas profissões. 

 De acordo com Santine (2006), podemos caracterizar hoje o que se chama 

mundialmente de crise da saúde por quatro componentes, começando pela questão 

demográfica que é do crescente envelhecimento da população. Outra questão importante é a 

transição epidemiológica, a mudança das características dos tipos de doenças que atingem 

diretamente a população. Foi o caso do que aconteceu no Brasil final de 2015 e inicio de 

2016, com o surgimento da Zica e da febre Chicungunha e a correlação direta com casos de 

microcefalia. Também não podemos deixar de mencionar doenças que atingem diretamente a 

população, como as do tipo crônicas e degenerativas, que se tornaram mais frequente ao invés 

das doenças do tipo infecciosas.  
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 Outro ponto de peso muito importante é a questão da evolução tecnológica. Em pouco 

tempo, são incorporados inúmeros equipamentos, medicamentos e recursos técnicos no 

sistema de saúde, que, no caso da medicina, não podem ser substituídos por outra tecnologia, 

mas são adicionais. 

 A questão do financiamento, principalmente no Estado do Rio de Janeiro (ERJ), é 

prejudicada por diversos fatores. A forte demanda por assistência por parte da população, 

muitas vezes criada a partir de divulgações de novos medicamentos e equipamentos, faz com 

com que haja crescente utilização de recursos disponíveis no sistema.  

 De acordo com reportagem do Jornal O Globo de 6 de outubro de 2016, como vemos 

na figura 30, a situação da saúde do ERJ vem se gravando nos últimos 2 anos de forma mais 

aguda por dificuldades de se cumprir o índice constitucional de 12,00%. De acordo com o 

Ministério Público Federal, o ERJ vem descumprindo a constituição. 

 

 

 
Figura 30:   Orçamento da Saúde que o Estado Deixou de Aplicar em 2015 
Fonte: Jornal O Globo, edição de 06 de outubro de 2016, caderno “RIO”14.  
 

 O caso, marcado pelo drama da saúde no Estado, que sofre as consequências da crise 

financeira do Rio desde 2014 e agravada em 2016, foi parar na Justiça. O Ministério Público 

                                                
14 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/mp-move-acao-para-repasse-de-13-bi-que-rio-deixou-de-aplicar-
na-saude-20243789>. Acesso em: 10 out. 2016. 
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Federal exigiu do governo a transferência imediata de recursos para a saúde do Estado. O 

montante de R$ 1,3 bilhão em recursos não repassados ao Fundo Estadual de Saúde (FES) 

deveriam ter sido aplicados no setor no exercício de 2015. O Estado não gastou esse valor, 

estabelecido por exigência constitucional, de aplicar 12% da receita arrecadada na área. A 

informação consta de relatórios de gestão da própria Secretaria Estadual de Saúde, citados na 

ação civil pública. 

 De acordo com Procuradores da República, foi observado ainda que o Rio lançou mão, 

desde 2013, de uma espécie de manobra orçamentária para burlar sistematicamente a lei. Em 

2013, os valores empenhados (contratação e reserva da verba) e liquidados (compromisso de 

pagar pelo bem ou serviço já prestado) alcançaram 12,02% da receita, mas somente 9,37% 

foram efetivamente pagos. Parte dos valores ficou como “restos a pagar” para o ano seguinte. 

O mesmo aconteceu em 2014, quando 12,01% foram liquidados, mas só 9,84% repassados ao 

Fundo Estadual de Saúde. Mas foi em 2015, com o caixa da saúde ainda mais encolhido, que 

a situação atingiu um ponto crítico, causando a paralisação de unidades da rede de urgência e 

emergência no final do ano devido à paralização do corpo assistencial. Somente 8,09% (R$ 

2,8 bilhões) foram pagos ao FES. O Estado deixou, então, R$ 1,4 bilhão como restos a pagar 

para 2016. Até meados de 2016, apenas R$ 155 mil haviam sido pagos à saúde. 

 Um quadro crônico de descumprimento efetivo do percentual mínimo constitucional 

se agrava em 2016, de acordo com os 12% previstos em lei. Portanto, o que ocorre com o 

financiamento da saúde pública estadual é uma situação extremamente precária. 

 De acordo com O Globo, em outubro de 2016, o juiz Flávio Oliveira Lucas, da 18ª 

Vara Federal, determinou que o Estado fizesse o imediato repasse ao FES. Em sua decisão ele 

considerou que “há realmente necessidade de que se garanta o repasse de recursos (...) ao 

Fundo Estadual de Saúde (...), já em situação extremamente precária antes mesmo do início 

da crise financeira noticiada pelo Estado (...)”. O juiz observou que o Estado vive uma 

situação dramática. “O desequilíbrio financeiro é tamanho que em 17/06/2016 foi decretado 

estado de calamidade pública pelo governador em exercício Francisco Dornelles”, escreveu. 

Ele ressaltou que a “crise financeira atinge todos os serviços, mas a saúde ganha destaque 

diante das consequências sociais que podem ocorrer caso o serviço seja interrompido”, como 

ocorreu em dezembro, com o fechamento temporário de unidades de saúde. A contínua falta 

de repasses pode levar ao colapso do atendimento público de saúde, onde já há grave 

insuficiência de recursos para o financiamento da saúde.  

 Essa operação do Estado acabou gerando expressivo volume de restos a pagar não 

quitados em sua totalidade pelo governo. Além disso, situação semelhante se repete a cada 
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ano com a ausência do oportuno repasse mês a mês da contrapartida estadual ao Fundo 

Estadual de Saúde, tal como afirmou a Procuradora da República Roberta Trajano. 

 Com base em relatórios produzidos pela própria Secretaria estadual de Saúde, além de 

material reunido por uma assessoria técnica do Ministério Público Estadual e por uma 

comissão formada pelo Conselho Regional de Medicina (Cremerj), o Ministério Público 

Federal comprovou o descumprimento do repasse mínimo para a saúde fixado pela 

Constituição. São evidentes os reiterados adiamentos de pagamento ao FES, totalizando R$ 

1.372.163.631,92 em restos a pagar para o ano subsequente e reduzindo drasticamente o 

financiamento da saúde no Estado. 

 A rede assistencial do Estado se encontra em calamidade, a cada dia com menos 

condições de se manter em funcionamento para atendimento da população. Conforme 

descritivo do Relatório de Acompanhamento Mensal – RAM, da Contadoria Geral do Estado 

- CGE, foi acompanhado e analisado o desempenho mensal da gestão orçamentária, financeira 

e fiscal do Estado do Rio de Janeiro, previamente estabelecidas na LDO e LOA. Além disso, 

foi avaliado o cumprimento das metas fiscais dos limites legais e constitucionais através de 

dados extraídos dos sistemas corporativos SIG e SIAFEM.  

 
Receita Orçamentaria  do Estado do Rio de Janeiro em setembro de 2015 
 
 
O art. 2° da Lei 6.955 de 13 de janeiro de 2015 (LOA 2015) estimou a receita total dos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social em R$ 90.311.431 mil, distribuídos da seguinte 

forma: R$ 69.164.211 mil para o Orçamento Fiscal e R$ 13.639.809 mil para o Orçamento da 

Seguridade Social. Já as deduções da receita foram estimadas em R$ 7.507.411 mil, 

totalizando uma previsão de arrecadação líquida de R$ 82.804.020 mil.  

 

Acompanhamento das Metas de Arrecadação 

  

Os valores que compõem as colunas A, B e C do quadro 3 abaixo são provenientes, 

respectivamente, da Previsão Atualizada de receita, das metas bimestrais de arrecadação 2015 

divulgadas pela Secretaria de Fazenda através da Resolução SEFAZ N° 842 de 10 de 

fevereiro de 2015, e do total efetivamente arrecadado pelo Estado até o mês a que se refere 

este relatório.  

 A arrecadação efetiva é composta pela receita líquida das respectivas deduções, tais 

como restituições, descontos, retificações, deduções para o FUNDEB e repartições de receita 
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entre os entes da Federação, quando registradas como dedução, conforme orientação do 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 

 

 
Quadro 3: Arrecadação X Previsão e Meta de Arrecadação 
Fonte: RAM – Setembro / 2015 
 

 Os percentuais auferidos nas duas últimas colunas permitem fazer um 

acompanhamento mensal da realização de receitas face aos valores quantificados pelas Metas 

de Arrecadação e a Previsão Atualizada do Estado referente a  Lei Orçamentaria Estatual - 

LOA. 

 

Análise mensal da Receita Orçamentária Arrecadada  

 

O quadro a seguir apresenta as variações dos valores arrecadados mensalmente com as 

receitas correntes, de capital e intra-orçamentárias no bimestre de referência em 2015. 

 

 
Quadro 4: Receita Arrecadada por Categoria Econômica e Origem 
Fonte: RAM – Contadoria Geral do Estado - Superintendência de Relatórios Gerenciais / setembro 2015 
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Quadro 5: Evolução Mensal da Receita do Estado do Rio de Janeiro 
Fonte: RAM – Contadoria Geral do Estado - Superintendência de Relatórios Gerenciais / setembro 2015 
  

Principais Receitas do Estado do Rio de Janeiro 

 

 Para uma melhor análise da composição do total das receitas orçamentárias 

arrecadadas, destacamos no quadro 6 a seguir as principais fontes de arrecadação do Estado, 

discriminadas por alíneas, que contribuem de forma significativa para o cômputo do resultado 

final. Para efeito de relevância da análise, a receita com operações de créditos foi agrupada 

em rubricas. 
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Quadro 6: Receita Orçamentária Arrecadada por Alíneas 
Fonte: RAM – Contadoria Geral do Estado - Superintendência de Relatórios Gerenciais / setembro 2015 
 

Despesas Orçamentárias  

  

 Para as despesas, o total fixado na LOA/2015, foi distribuído da seguinte forma: R$ 

56.750.900 mil para o Orçamento Fiscal, R$ 22.161.480 mil para o Orçamento da Seguridade 

Social e R$ 3.891.640 mil correspondentes ao refinanciamento da dívida pública estadual, 

constante do Orçamento Fiscal.  

 Cabe ressaltar que o saldo da Previsão Inicial se encontra diferente da Dotação Inicial, 

por conta do superávit previsto para o exercício, no valor de R$ 2.658 mil, conforme o 

“Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas”, constante do 

volume 1 da LOA 2015 (Lei 6.955/2015)15. 

 

Execução Orçamentária da Despesa 

 

                                                
15 Disponível na página 45 de http://download.rj.gov.br/documentos/10112/186190/DLFE-

74831.pdf/LOA2015VolI.pdf.  

 

.  
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 A tabela a seguir tem o objetivo de demonstrar as alterações orçamentárias ocorridas a 

partir da dotação inicialmente fixada na LOA para o exercício de 2015, bem como 

acompanhar a política de contenção e contingenciamento orçamentário estabelecida pelo 

Governo do Estado ao longo do ano, e demonstrar os valores empenhados, liquidados e pagos 

até o mês em referência, tendo como base o orçamento efetivamente autorizado para 

execução. 

 
Quadro 7: Alterações  - Autorização Orçamentária 
Fonte: RAM – Contadoria Geral do Estado - Superintendência de Relatórios Gerenciais / setembro 2015 
 
 O quadro 8 a seguir apresenta as variações dos valores liquidados com as despesas 

correntes, de capital e intra-orçamentárias a partir de janeiro de 2015. 
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Quadro 8: Evolução Mensal da Despesa do Estado do Rio de Janeiro· 
Fonte: RAM – Contadoria Geral do Estado - Superintendência de Relatórios Gerenciais / setembro 2015 
 

 

 

Despesa por Função do Estado do Rio de Janeiro 

 

 A função é o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao 

setor público, revelando a prioridade na destinação dos recursos públicos. Até o mês em 

análise, a alocação dos recursos ocorreu da seguinte forma. 

 

 
Quadro 9: Demonstrativo da Execução das Despesas Por Função 
Fonte: RAM – Contadoria Geral do Estado - Superintendência de Relatórios Gerenciais / setembro 2015 
 
 
Resultado Orçamentário 
 

 Pode-se observar, no orçamento inicial aprovado, uma tendência à capitalização, visto 

que as Receitas de Capital Previstas estão aquém dos valores inicialmente fixado para a 

execução das Despesas de Capital, de forma que a sobra prevista de Receitas Correntes seja 

destinadas à aplicação em Despesas de Capital. Porém, a efetivação ou não desta tendência de 

capitalização do orçamento deverá ser averiguada ao longo do exercício 
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Quadro 10: Resultado Orçamentário do Estado do Rio de Janeiro 
Fonte: RAM – Contadoria Geral do Estado - Superintendência de Relatórios Gerenciais / setembro 2015 
 

 O quadro 11 a seguir apresenta a evolução mensal do resultado orçamentário 

acumulado extraído do montante arrecadado em confronto com o total empenhado: 

 

 
Quadro 11: Resultado Orçamentário 
Fonte: RAM – Contadoria Geral do Estado - Superintendência de Relatórios Gerenciais / setembro 2015 – Saúde 
 

 A aplicação de recursos do Tesouro Estadual em Saúde foi fixada nos limites 

constitucionais através da EC 29, de 13 de setembro de 2000, que acrescentou artigo ao Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, assegurando a aplicação mínima obrigatória de 

12% do produto da arrecadação dos Impostos Estaduais, do produto da arrecadação do 

imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre 
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rendimentos pagos a qualquer título pelos Estados, suas autarquias e pelas fundações que 

instituírem e mantiverem, e as transferências ao FPE, deduzidas as parcelas que forem 

transferidas aos municípios. 

 
Quadro 12: Ações e Serviços Públicos de Saúde 
Fonte: RAM – Contadoria Geral do Estado - Superintendência de Relatórios Gerenciais / setembro 2015 
 

 Conforme os critérios apresentados no Manual de Demonstrativos Fiscais – 6ª Edição, 

o percentual alcançado com ações e serviços públicos de saúde tem como base a despesa 

empenhada. 

 Cabe destacar que, em 13 de janeiro de 2012, foi editada a lei complementar 141, que 

regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a 

serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e 

serviços públicos de saúde; e estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências 

para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3  

esferas de governo. Destacamos a seguir as principais mudanças introduzidas:  

 

Ø Eventual diferença que implique o não atendimento, dos recursos mínimos previstos na Lei 

Complementar -  LC 141 deverá ser acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente 

ao de apuração da diferença sem prejuízo do montante mínimo do exercício de referência.  

 

Ø No caso de descumprimento dos percentuais mínimos pelos Estados e pelos Municípios a 

União e os Estados poderão restringir o repasse dos recursos do Fundo de Participação do 

Estado e do Fundo de Participação do Município, até o montante correspondente à parcela do 
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mínimo que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, mediante depósito direto na 

conta corrente vinculada ao Fundo Estadual de Saúde.  

 

Ø A Lei Complementar - LC 141 dispõe ainda que no prazo de 90 dias da sua publicação, os 

Poderes Executivos da União e de cada Estado deverão editar atos próprios estabelecendo os 

procedimentos de suspensão e restabelecimento das transferências constitucionais, a serem 

adotados caso os recursos repassados diretamente à conta do Fundo de Saúde não sejam 

efetivamente aplicados. Em atendimento a este dispositivo, foi editado o Decreto Federal n° 

7.827, de 16 de Outubro de 2012.  

 

Ø O Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde (SIOPS) evidenciará, por 

meio de cálculos automáticos, os recursos aplicados em ações e serviços públicos de saúde, e 

ainda deverá gerar o Anexo 12 - Demonstrativo das Despesas com ASPS do RREO (LC 

141/Art.35). Além disso, SIOPS terá que ser ajustado, inclusive para incluir um módulo de 

auditoria dos Tribunais de Contas.  

 

 

8. RESULTADOS  

 
 

A relevância deste trabalho reflete a importância da implantação de mecanismo de 

controle e gestão para resultados com a disciplina da gestão. Pretendemos, assim, criar um 

painel de controle por meio de um conjunto de indicadores financeiros de qualidade e 

assistenciais que garantam a utilização correta dos recursos financeiros destinados à saúde, 

por meio de um framework para facilitar o acompanhamento das metas estabelecidas pelos 

gestores atuais e futuros.  
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Figuras 31e 32: Comparativo primeiro semestre 2014 X 2015 
Fonte: Dados Faturamento SIH SUS, 2013-2014 (Data SUS). 
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Figura 33: Comparativo primeiro semestre 2014 X 2015 
Fonte: Dados Faturamento SIH SUS, 2013-2014 (Data SUS). 

 

 Na ocasião em que este trabalho foi desenvolvido, o objetivo maior foi justamente 

confirmar a hipótese de que haveria novas fontes de receita, e que ajudaria propor o aumento 

do teto financeiro do Estado. Durante o desenvolvimento do trabalho, também tivemos como 

prioridade manter as unidades abertas e funcionando para atendimento à população. De 

acordo com Istvan Karoly Kasznar (in: OLIVEIRA; KASZNAR, 2015), dada a complexidade 

do setor de saúde, podem haver outros fatores e variáveis que podemos abordar com algumas 

premissas para que a demanda por saúde possa se expandir na medida em que há meios de 

pagá-la e de provê-la. Há, portanto, ano após ano, uma certa “demanda que se atende” ou uma 

“demanda mínima” que aparece porque é atendida e logo suprida. É importante perceber que, 

no caso de demanda e da oferta de serviços e produtos de saúde, há um componente que pode 

ser satisfeito por meio dos mecanismos de mercado e há uma segunda parte que não o é 

porque, em função da alta miséria e pobreza em que vive grande parte da população, é preciso 

suprir saúde mediante políticas públicas de cunho social adequadas. Ao desenvolver a gestão 

na SES, percebia que a cada serviço melhorado e ou um novo serviço oferecido, existia uma 

demanda reprimida que nunca acabava, pois aquela determinada população não era atendida. 
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Desdobrando o resultado, podemos concluir que, com a implantação desta proposta de 

trabalho, também obtivemos êxito comparando o mesmo período de crescimento do resultado 

financeiro de melhoria de faturamento SUS, também um crescimento no número de AIH´s 

aprovadas, refletindo no número de atendimentos, considerando que cada AIH é uma 

internação gerada, apresentando um crescimento de 41,67%, conforme gráficos a seguir. 

 

 
Figura 34: Comparativo primeiro semestre 2014 X 2015 Internações hospitalares aprovadas 
Fonte: Dados Faturamento SIH SUS, 2013-2014 (Data SUS) 
 
 
 

 Também obtivemos êxito no crescimento do número de atendimentos ambulatoriais 

aprovados com aumento de 16,77 %, comparando o mesmo período. 
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Figura 35: Comparativo primeiro semestre 2014 X 2015 Produção Ambulatorial aprovadas 
Fonte: Dados Faturamento SIH SUS, 2013-2014 (Data SUS) 
 

 

 Segundo Istvan Karoly Kasznar (in: OLIVEIRA; KASZNAR, 2015), com a despesa 

com saúde, é preciso mirar-se no interesse social, e não no interesse mercantil. E o que 

concerne à parte do provimento popular, a de pessoas destituídas de condições para 

assegurarem os recursos que beneficiarão sua própria saúde, ou seja, o interesse social, é 

normalmente provido pelas três esferas de poder, pelo Estado, por intermédios do 

fornecimento de verbas públicas aprovadas mediante orçamentos federais, estaduais e 

municipais. 
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9. CONCLUSÃO 

 
 
 De acordo com a apresentação deste trabalho, observamos que sua continuidade é de 

extrema importância para o Estado do Rio de Janeiro. Ter a oportunidade de estruturar 

processos de gestão que tenha uma relação direta com a melhora na obtenção de receita faz 

todo o sentido. Este trabalho é um convite para uma reflexão mais ampla para captação de 

recursos que são extremamente necessários para manutenção das unidades de saúde do 

Estado. Conforme demostrado nos resultados financeiros do ERJ, em anos anteriores a este 

estudo, o Rio de Janeiro se beneficiou muito dos melhores tempos de arrecadação devido à 

indústria do petróleo e de seus royalties.  Nos anos de 2014, 2015 e 2016, o Estado foi 

gravemente afetado em suas contas, prejudicando drasticamente a saúde. Cabe aqui também 

ressaltar a reflexão em cima dos modelos organizacionais possíveis para gestão de unidades 

hospitalares e de Centro de Diagnósticos por Imagem, como as Organizações Sociais de 

Saúde e, possivelmente as PPPs Parcerias Público Privada, modelos que se mostram mais 

ágeis e eficientes, mais compatíveis com a gestão moderna e com toda a abordagem 

apresentada aqui neste trabalho.   

 Destaco a diferença entre estes modelos. A OSS não é uma parceria pública-privada, 

como é dito por muitos que desconhecem estas alternativas, mas designa diferentes 

modalidades de gestão. A OSS é gerida por meio de contrato de gestão pactuado entre o 

governo e uma organização social, contratos de até cinco anos renovados por meio de 

qualificação e seleção anualmente, caso as metas estejam sendo cumpridas de acordo com o 

pactuado. É feito repasse de custeio e investimento do Estado para o contrato.  

 Segundo Flavio Lobo (in: NAVES, 2014), o Contrato de Gestão é um instrumento 

elaborado para garantir, por um prazo determinado, tanto a efetiva perseguição de metas de 

interesse público por parte da OSS quanto o repasse dos recursos necessários por parte do 

Estado. Já uma PPP permite, por meio de licitação, concessões entre empresas privadas e 

contratos que variam de cinco a trinta anos, permitindo o lucro. Por meio do contrato de PPP, 

o parceiro privado será responsável pela gestão de serviços assistenciais e não assistenciais ao 

longo de prazo a ser definido em detalhes pela modelagem. Os serviços serão ofertados com 

base em indicadores de desempenho pré-pactuados que, inclusive, balizarão a remuneração 

final esperada pelo parceiro privado. 
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 Na perspectiva fiscal, o limite de comprometimento com contraprestações de 5% da 

Receita Corrente Liquida, conforme Lei de PPPs, poderá ser um importante desafio a 

ultrapassar, pelo que será relevante as responsabilidades financeiras e contratuais decorrentes 

da parceria com a entidade privada selecionada. 

 Sobre os benefícios das PPPs frente às Organizações Sociais, em resposta ao mau 

gerenciamento das redes de saúde, as várias esferas do governo no Brasil vêm tentando adotar 

modelos emergenciais alternativos, como as Organizações Sociais de Saúde para suas 

unidades. Nas OSS, organizações sem fins lucrativos são responsáveis por prover os serviços 

de saúde através de contratos de curto prazo (máximo de 5 anos). As unidades permanecem 

públicas e atendem exclusivamente ao SUS. 

 Com as PPPs, os gestores públicos viabilizam reformas, construção, investimento em 

equipamentos e tecnologia de informação e comunicação. Além disso, por envolver uma 

gestão de longo prazo, as PPPs garantem uma administração mais estável e possibilidade de 

melhorias de logo prazo, não só emergenciais e maiores investimentos para melhora da 

qualidade dos serviços ofertados. É permitido o lucro na concessão para o parceiro privado, 

diferente da OSS, que é sem fins lucrativos. 

 Este trabalho propõe a estruturação de mecanismos para captação de receita na fonte 

do governo federal, pelo faturamento SUS ao Ministério da Saúde. A proposta é ter uma 

estrutura de processos de gestão organizada, de modo que se aproveite todo o potencial e 

possibilidades para faturar integralmente de acordo com o Teto Financeiro para faturamento 

SUS autorizado pelo Ministério da Saúde. Conforme demonstramos, o Teto Financeiro de 

Faturamento autorizado para o Estado do Rio de Janeiro não é aproveitado em sua totalidade, 

deixando um déficit que seria importante para manutenção destas unidades. 

 A intervenção aqui proposta veio justamente com o objetivo de encurtar esta lacuna 

existente e propor um novo Teto financeiro para o Faturamento SUS no Estado. 

           Iniciativas como esta, por meio do processo de tentativa e erro, vão permitir o 

crescimento garantindo pequenos sucessos como base nos próprios resultados alcançados. 

Sucessivamente novos resultados são permitidos e ganham legitimidade para algo maior, além 

de prazos mais curtos e mutantes, até acertar na média mais do que errar. 

 O caminho de projetos-pilotos e experimentações como esta, são pequenas tentativas 

que podem contribuir para grandes soluções. Pequenos projetos em sistemas complexos, 

como é o sistema de saúde, por meio de tentativa e erro, podem trazer ganhos inimagináveis 

para gestão pública.  
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          O sistema de saúde por si só é complexo e acredito que, através de iniciativas como as 

apresentadas neste trabalho, é possível contribuir para criar no setor público a cultura da 

resolução de problemas, aproveitando a totalidade de recursos disponíveis no sistema de 

saúde, tanto financeiros quando oportunidades em inovações estruturais e tecnológicas.  

 Evandro Tinoco Mesquita (in: OLIVEIRA; KASZNAR, 2015) questiona se o modelo 

que nós desenvolvemos para atuar sobre o problema saúde da precisa ser reformulado. O 

presidente americano Barack Obama chamou a atenção para o fato de que a solução do 

problema de saúde precisa ser disruptivo, olhar fora da caixa e mudar o modelo de 

financiamento e acesso e o modelo de gerirmos a saúde. Do modo semelhante, neste trabalho 

fazemos uma analogia do que é gestão com objetivo de organizar e solucionar problemas, por 

meio de tentativa e erro, funciona a medicina. Segundo Evandro Tinoco Mesquita (in: 

OLIVEIRA; KASZNAR, 2015), atualmente, quando um médico examina um homem de 60 

anos com diabetes, vê o nível de glicose, receita um remédio e diz o seguinte: “se o nível de 

glicose não melhorar, eu vou associar outro tipo de medicamento ao tratamento”. Esse modelo 

é chamado de medicina tentativa e erro. O médico faz o diagnóstico, trata, monitora para ver 

se ocorre melhora e busca outro tipo de remédio - é este o grande modelo da medicina, que se 

assemelha ao grande modelo do que é gestão. 

 Com este modelo aplicado a este trabalho, constatamos que a intervenção por meio da 

gestão numa lacuna identificada no modelo de financiamento da SES nos motivou a avançar, 

identificando oportunidades de melhoria (diagnóstico), tratando (capacitando e treinando), 

acompanhando os resultados e suas evoluções (monitoramento) e buscando os remédios 

necessários para a melhoria contínua do modelo. 

 Fica aqui esta reflexão para continuidade deste trabalho, pois, na transição de 

Secretário Estadual de Saúde entre os anos de 2015 e 2016, não houve a continuidade deste 

modelo de processos de gestão para melhoria do Faturamento SUS e evolução do papel da 

secretaria como posicionamento de gestora de saúde. Isto prejudica ainda mais a captação de 

recursos para manter em funcionamento as organizações de saúde do Estado. 

 Durante a gestão da Secretaria de Estado de Saúde em 2015, ano em que se iniciou 

todo o esforço para implementação deste trabalho, houve um gasto do governo para 

continuidade do modelo proposto por este trabalho. Gastos com equipes de trabalho, tempo e 

até mesmo, assim como foi estudado, com a continuidade, através da contratação de uma 

consultoria renomada em gestão no mercado para poder avançar com mais rapidez em busca 

do tão importante resultado. 
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 A ênfase neste caminho de buscar uma sustentabilidade econômico-financeira das 

Organizações de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, por meio de uma proposta de framework 

para aumento de faturamento SUS, tornou-se uma das principais metas do Governador Luiz 

Fernando de Souza Pezão.  

  Muitas iniciativas como estas de melhorar a gestão da máquina são interrompidas por 

troca de secretariado e de governo. Isto gera um custo enorme para os cofres públicos e, 

consequentemente, para a população, que acaba sempre sendo prejudicada, pois os recursos 

disponíveis acabam não sendo priorizados e desperdiçados. Iniciativas de resultados se 

perdem pelo caminho entre uma gestão e outra pelas maneiras distintas de pensar de seus 

diferentes gestores. Não há, de fato, uma continuidade.  

 Neste sentido, outro esforço grande feito em 2015 foi a estruturação de 4 projetos de 

PPPs - Parceria Público-Privada, sendo de 3 hospitais e de um Centro Unificado de 

Diagnóstico por Imagem-, em que seria renovado o parque tecnológico de imagem, 

reequipando toda rede hospitalar com equipamentos atuais e modernos geridos por uma 

central de laudos unificada. Isto possibilitaria ainda o ganho de escala, reduzindo custos com 

equipes médicas e manutenção. Este projeto de PPP, chamado Rio Imagem, avançado 

também como uma das principais prioridades do governador, foi estruturado e ganhou 

aprovação pelo Banco Mundial por meio do IFC – Corporação Financeira do Banco 

Mundial.  É a maior instituição de desenvolvimento global voltada para o setor privado nos 

países em desenvolvimento. Este projeto foi aprovado em dezembro de 2015 e não teve sua 

continuidade devido à troca de secretariado. Se tivesse sido continuado, seria de grande valia 

para o Estado em ganhos de sustentabilidade financeira, de aprendizado para futuros modelos 

organizacionais em saúde, e serviria como um piloto importante para evoluir novas unidades 

neste sentido inovador com a lógica de gestão. Todo oesforço e estruturação de projetos não 

avançou por questões politicas.  Seria preciso uma espécie de habilitadores mais estruturados 

para encaixar todo o estudo apresentado nesta dissertação.  

 Gestão requer uma série de mecanismos organizados que, em torno de objetivos, se 

encaixam para atingir resultados. Toda esta abordagem, ajudaria nesta evolução, aumentando 

assim ganhos de eficiência para o Estado e população. 

 Faço, por fim, um apelo aos governantes do Estado do Rio de Janeiro, pois este projeto 

tem total condições de ser continuado e faz sentido para melhoria das contas da Secretaria de 

Estado de Saúde – SES.  Com o pouco que foi feito para habilitação dos leitos existentes e a 

melhoria do fluxo de informações entre as unidades de saúde e o nível central da secretaria, os 

resultados obtidos com rapidez demonstram a necessidade de continuidade. Julgo também que 
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é de extrema importância a reflexão em cima dos modelos inovadores que considero o futuro 

para integração da gestão público e privada, por meio das clássicas Parcerias Público 

Privadas, que já são muito discutidas e avançam nos países de primeiro mundo. 
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11. ANEXOS 

 
ANEXO A – Emenda Constitucional n. 29, de 13 setembro de 2000  

 

Esta Emenda Constitucional garante o mínimo de 12% de arrecadação do Estado para a saúde. 

Tal aprovação promoveu a vinculação dos recursos para a saúde no orçamento das três esferas 

do governo: na união equivalente ao valor do ano anterior, acrescido da variação do PIB 

nominal até que seja aprovada a sua regulamentação, nos Estados obrigados a gastarem 12% 

de sua receita em saúde e nos municípios obrigados a gastarem 15% de sua receita em saúde. 

É de responsabilidade destas três esferas de forma concorrente, de acordo com a área de 

abrangência, uma vez que o direito universal à saúde é dever do Estado (sem distinção). E o 

financiamento do sistema tem como fonte conjunta recursos do orçamento destas esferas do 

governo. 
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ANEXO B – Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990 

 
O Sistema Único de Saúde é uma das maiores vitórias da sociedade brasileira em termos de 

politicas sociais. Nesta lei se consolida a concepção da saúde como direito de todos. Ela 

regula todas as ações relacionadas à saúde (inclusive à saúde privada) para garantir seu acesso 

universal. Em muitos casos, por exemplo, quando não há um leito disponível para um usuário 

no SUS, por meio de decisão judicial, este leito é dado no setor privado, o que gera uma série 

de conflitos em relação ao financiamento e ao equilíbrio econômico-financeiro de uma 

unidade hospitalar privada, que, em grande maioria, gera gastos significativos não arcados 

pelo Estado. A chamada Judicialização da Saúde vem crescendo em ritmo acelerado nos 

últimos anos, gerando grandes discussões. Em algum momento, será necessário discutir esta 

integração entre o público e privado por meio de algum tipo de regulação.  
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ANEXO C – Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990  
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ANEXO D – Lei complementar n. 141, de 13 de janeiro de 2012 
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ANEXO E – Resolução-RDC n. 50, de 21 de fevereiro de 2002 

 
Para evolução do objetivo do trabalho, no sentido de habilitação dos leitos dos hospitais 

estaduais foi necessário levantamento das condições estruturais de acordo com a Resolução – 

RDC Nº50 
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ANEXO F – SIHSUS – Sistema de Informações Hospitalares do SUS 
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