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RESUMO 

 

Estudo que sistematiza e compara os resultados apresentados por 
diferentes modelos de gestão hospitalar pública do Estado de São Paulo, 
durante o período de 2000 a 2001, quando a rede era composta por mais 
de 60 hospitais públicos.  

Por meio de uma extensa revisão bibliográfica foi traçado um 
panorama ao longo das últimas décadas, no que tange à Reforma do 
Estado, e as transformações que o Estado sofreu na tentativa da redução 
dos gastos govermentais, em função de sua crise econômico-financeira à 
partir da década de 70 e como estas afetaram as políticas de Saúde 
Pública. 

Buscou-se uma metodologia que permitisse a análise da eficiência 
técnica, e do desempenho da nova Política Pública que introduz o terceiro 
setor e outras formas organizacionais como agentes gestores do aparelho 
de Saúde Pública. 

A coleta de dados foi realizada em onze hospitais estudados, os 
quais foram analisados e classificados de acordo com o modelo de 
gestão:  administração direta, administração mista e administração por 
OSS; em relação às dimensões de capacidade instalada, recursos 
humanos, produção e financeiras comparados entre sí e frente a 
literatura. Seguindo-se a aplicação de dois modelos de DEA (CCR e 
BCC), orientados à maximização dos resultados, que permitiram a 
elaboração dos rankings de eficiência técnica. 
 Após a análise dos dados e de posse dos resultados foi realizada a 
discussão dos mesmos, possibilitando investigar a eficiência técnica de 
três modelos de gestão hospitalar, tendo em vista as seguintes questões: 
a eficiência técnica do novo modelo de gestão por Organizações Sociais 
em Saúde é superior que os demais? Os hospitais de porte menor são 
mais eficientes? e por fim se os hospitais universitários têm eficiência 
menor que os demais? 
 Chegando-se à conclusão de que a diferença do escore de 
eficiência técnica dentre os três modelos de gestão estudados não foi 
estatísticamente significativa em ¾ dos modelos de DEA aplicados (p-
valor 0,1576); que o escore de eficiência técnica não apresentou 
diferença estatísticamente associada ao porte (H-valor 3,15;) e que os 
hospitais universitários embora mais custosos não apresentam grau de 
ineficiência maior que os demais (p-valor 0,2909). E por fim que é 
recomendável  introduzirem-se métodos objetivos de avaliação da 
eficiência hospitalar como ferramenta indispensável à moderna 
Administração de Saúde e à elaboração e definição de Políticas Públicas 
direcionadas ao Setor. 
 
Palavras Chave: 1. Saúde pública. 2. Reforma do Estado. 3. Hospitais - 
Administração - Avaliação. 4. Administração pública. 5. Políticas públicas - 
Avaliação. 6. Eficiência (Serviço público). 7. Modelos em administração. 
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ABSTRACT 
 

Study that systemize and compares the results presented by 
different types of public hospitals management of the State of São Paulo, 
during the period of 2000 the 2001, when the net was composed by more 
than 60 public hospitals. 

With an extensive revision of literature a framework of analysis 
about the State Reform, in the last decades, was developed. The State 
Reform took place as consequence of its economic and financial crisis that 
obliged it to reduce their expenses. Were also analyse the effects of the 
State Reform in Public Health. 

A methodology that allowed to the analysis of the technical 
efficiency and of the performance of the Public Policy was selected. The 
new Public Policy introduces the NGOs or Non-Governamental 
Organizations as agents of the Public Health provision. 

The data collection was carried out in eleven hospitals, which were 
analyzed and classified in accordance with their management model: 
direct administration, indirect administration and administration by NGO; in 
relation to their dimensions of installed capacity, human resources, 
production and financiers compared between hospitals and the literature. 
Followed by the application of two models of DEA (CCR and BCC), guided 
to the maximization of the results, that allowed us the elaboration of the  
technical efficiency rankings. 

In this study the analyse and the discussion of the results are 
carried out with the objective of answer to these questions: Is the model of 
management by NGOs more technically efficient than another? Is the 
technical efficiency associated to the number of beds active in the 
hospitals? Has the university hospitals a lower score of technical efficiency 
than another kind of hospital? 

We concluded that the difference among the technical efficiency of 
management models studied was not statistical significant in ¾ of the 
applied models of DEA (p-value 0,1576); another find is that technical 
efficiency did not present associated difference to the number of beds 
active in the hospitals (H-value 3,15); and even more costly the university 
hospitals did not present diference in their score of technical efficiency (p-
value 0,2909). Finally we concluded  that it is recommendable to introduce 
objective methods of hospitals efficiency evaluation as a indispensable 
tool to the modern Health Administration and to elaboration and definition 
of directives for Public Policy in the field of Public Health. 
 
 Key words: 1. Public Health. 2. State Reform. 3. Hospitals - Management 
- Evaluation. 4. Public Administration. 5. Public policy - Evaluation. 6. 
Effciency (Public Service). 7. Management models. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A gestão de hospitais, em particular a dos hospitais públicos, há muito vem se 

evidenciando pela sua complexidade organizacional e pela importância dessas 

instituições para a comunidade, na organização dos sistemas locais de saúde. 

Ao longo dos últimos setenta anos, a América Latina tem experimentado diversas 

tentativas de Reforma do Estado, a qual voltou a ser temática central das propostas 

governamentais e dos organismos multilaterais, nas décadas de 80 e 90. Estas se 

direcionaram particularmente para a redução dos gastos governamentais, em função da 

crise econômico-financeira que se tornou mais intensa a partir da década de 70. 

Entre outros objetivos, os movimentos de Reforma do Estado propuseram novos 

modelos de gestão para as diversas áreas de governo, em especial para o Setor 

Saúde. 

Este projeto se destina à aferição da eficiência técnica da reforma implantada no 

Setor Saúde brasileiro, tomando como exemplo o caso da gestão hospitalar pública no 

Estado de São Paulo, no biênio 2000-2001.  

Para atingir o que se propõe, essa pesquisa está organizada em  oito seções. A 

primeira introduz o trabalho. A segunda seção contém ampla revisão da literatura sobre 

temas como a crise do Estado e do Sistema de Saúde e suas reformas. Em seguida, 

aborda a questão da avaliação de políticas e gestão públicas. Na mesma seção, são 

abordados os fundamentos econômicos da eficiência técnica. Além de traçar o perfil da 

rede hospitalar do Estado de São Paulo, lista as iniciativas de avaliação do novo 

modelo de gestão implementado. 

A terceira seção explicita a questão de pesquisa, a quarta expõe os objetivos 

deste estudo. A quinta parte detalha a metodologia utilizada para execução do trabalho. 

A antepenúltima seção descreve os dados obtidos na fase de coleta de informações. A 

penúltima conclui o trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 A CRISE DO SISTEMA DE SAÚDE E O CONTEXTO DA CRISE DO ESTADO 

 

A década de 80 e a primeira metade da década de 90, foram ricas na divulgação 

de questões que envolviam o Sistema de Saúde brasileiro, sendo os hospitais os 

principais destaques. Entre os problemas mais evidenciados pela mídia estava a falta 

de recursos financeiros para a manutenção do Sistema de Saúde e dos hospitais.  

São exemplos desta fase as seguintes manchetes: "Santa Casa demite 80 

funcionários por falta de recursos" (Agência Estado, 08-02-1992); "Pacientes do SUS 

vão ter que pagar em Barretos" (Agência Estado, 14-01-1992), "Prefeituras do Vale do 

Paraíba ajudam hospitais" (Agência Estado, 10-01-1992), "Servidores da Saúde ... 

fazem greve em Vitória" (Folha de  São Paulo, 13 de maio de 2002). 

Porém, essa situação de crise não foi exclusividade do Setor Saúde, mas sim de 

todo o Estado.  

O Estado, chamado Keynesiano, perdeu sua capacidade de financiamento  em 

meados da década de 70 (DUPAS, 1999), quando o crescimento econômico foi 

abalado, de um lado devido à crise do petróleo, e, de outro, pelo desenvolvimento 

tecnológico (ALMEIDA et al, 2001).  

Essa crise se agravou quando, na década de 80, os países em desenvolvimento 

da América Latina que haviam contraído dívidas anteriormente, tiveram que iniciar seu 

pagamento (ALMEIDA et al, 2001). 

A década de 80 foi denominada de a "década perdida" e se caracterizou na 

América Latina, segundo Kliksberg (1992), pelo declínio acentuado do Produto Interno 

Bruto per capita, pela deterioração dos termos de troca da região1, pela multiplicação da 

dívida externa, que passou de US$ 25 bilhões para US$ 353 bilhões, pela queda na 

importação de capital, com drástica redução de US$ 37,6 bilhões ,em 1981, para US$ 

3,0 bilhões, no ano de 1983 e, finalmente, pela espiral inflacionária. 

                                                           
����������	�
�����	�
�
�������������������������
��������	�
���
����
��
����	���	��	����
��	�������	����������������	�	�
����	�	� ����
��	�����	���
�����
���
���
���
����
��	�
�! 



 5 

Desse modo, a crise passou a ser encarada não como cíclica, mas sim como 

estrutural (KLIKSBERG, 1992 e SOLA, 1999), e é nesse contexto que iniciativas como a 

Reforma do Estado tomam fôlego2 na América Latina . 
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2.2 REFORMA DO ESTADO 

 

Durante as últimas décadas, os estudiosos têm se ocupado em relatar, analisar e 

comparar processos que transformaram as relações entre o Estado Nacional e a 

Sociedade, cujas características principais são a desregulamentação e abertura do 

mercado, o ajuste da presença do Estado na Economia, o desemprego e a flexibilidade 

do trabalho, a privatização de empresas e serviços públicos, a descentralização e a 

crescente participação cidadã  (SOLA, 1999; DUPAS, 1999; MARÍN, 2001, OSZLAK, 

1997 e SPINK, 1998). 

Simultaneamente ao processo de transformação da relação Estado-Sociedade, 

tem-se verificado, em escala mundial, o aumento importante da  democratização. As 

democracias dão ao conflito político um caráter não violento, limitado e civilizado que 

possibilita agregar mudanças de forma incremental (OFFE, 1999). 

Por sua vez, o chamado Progresso Social, alcançado pelos governos ocidentais, 

através do regime de maioria regulada, ou seja, o respeito às minorias, também é fator 

de incentivo à democracia (SARTORI, 1999). 

Contudo, não há evidências claras de que a democracia apresente como 

conseqüência direta a prosperidade e a justiça (OFFE, 1999). 

Consulta aos principais autores da literatura tem mostrado que, recentemente, 

quatro principais enfoques são adotados na reforma do Estado: reposicionamento do 

Estado frente à sociedade, mudanças em nível nacional em detrimento dos processos 

no nível subnacional; atribuição de  alto grau de relevância a aspectos relativos à 

redistribuição de poder e renda; e a necessidade de um estado autônomo para 

implementação das políticas públicas de reforma, considerando a dependência do 

Estado em termos domésticos e supranacionais (DUPAS, 1999; SOLA, 1999 e 

OSZLAK, 1997). 

Em termos gerais, os enfoques relacionados anteriormente, coincidem com o que 

se tem chamado de Reformas de primeira fase. De certo modo, ao aceitarmos o 

diagnóstico dominante de que a hipertrofia do Estado é responsável pelos 

desequilíbrios macroeconômicos (ALLEYNE, 2000 e OSZLAK, 1997), fica evidente que 
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os programas de ajustes fiscais estão vinculados à reforma do aparato estatal 

(OSZLAK, 1997). 

Por outro lado, muitas das iniciativas de reforma bem sucedidas têm acontecido 

em economias onde o aspecto fiscal do Estado pesa menos do que a necessidade de 

inserção exitosa no mercado global (OSZLAK, 1997). 

Repensar o Estado e sua relação com a sociedade civil passa por reavaliar as 

políticas públicas idealizadas por este Estado e, em especial, as políticas sociais. O que 

se busca é um Estado que tenha como objetivo final o desenvolvimento humano, que 

fortaleça e aprofunde a democracia e que assegure a coesão social (ALLEYNE, 2000 e 

MARÍN, 2001). 

Assim, passa a ser fundamental ao Estado o foco no desenvolvimento da 

capacidade de gestão e/ou regulação das políticas públicas, desenhadas, executadas e 

avaliadas democraticamente, com base no interesse público e em seu impacto para o 

desenvolvimento humano. Para tanto, torna-se necessária a redefinição das funções e 

do papel do Estado no campo social e, em especial, no Setor Saúde (MARÍN, 2001). 
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2.3 REFORMA DO SETOR SAÚDE 
 

Esta seção do trabalho se aprofunda na discussão da reforma do Estado, tendo 

como eixo central a análise do Setor Saúde. 

Para melhor compreensão, definiremos Setor Saúde como o segmento da 

sociedade, que tem como objetivo principal as diferentes ações executadas para 

proteger, promover e recuperar a saúde, bem como tratar, curar, reabilitar e readaptar o 

indivíduo à sociedade (ALLEYNE, 2000 e DEVER, 1988). 

Por sua vez, o Sistema de Saúde é um conjunto de componentes internos do 

setor que trabalham de forma integrada e articulada, para melhoria da saúde da 

população. Os sistemas de saúde pertencem ao campo de governança da política 

social e devem primar pela redução das iniqüidades no perfil epidemiológico da 

população por eles coberta. Esses sistemas, por consumirem recursos escassos da 

sociedade, devem também ser muito eficientes (ALLEYNE, 2000). 

Neste trabalho, eficiência é definida como a maneira pela qual são atingidos os 

objetivos em função dos recursos utilizados. Portanto, um Sistema de Saúde que, por 

exemplo, tenha um gasto de US$ 10 e uma mortalidade infantil de 30 por mil nascidos 

vivos, é menos eficiente que aquele que, investindo os mesmos US$ 10, atinja uma 

taxa de mortalidade infantil de, aproximadamente, 20 por mil nascidos vivos. 

O Sistema de Saúde de um determinado país tem como objetivo melhorar a 

saúde, promovendo-a, prevenindo, curando, tratando e reabilitando. Estes sistemas são 

o produto de diversas variáveis: a) econômicas, tais como os níveis de pobreza, 

desemprego, trabalho informal, desigualdade de renda e déficits fiscais; b) culturais, 

expressas pelas diferenças étnicas e analfabetismo; c) políticas; d) sociais, por 

exemplo, as diferenças entre gêneros; e) localização geográfica; e f) a história do povo 

(DEVER, 1988 e MADIES et al, 2000).   

Em geral, os sistemas de saúde da América Latina incluem em sua organização 

algum componente Bismarquiano de solidariedade, ou seja, o modelo pelo qual o 

sistema de seguridade social é composto por fundos dos empregados e  empregadores 

e que, geralmente, são suplementados por recursos públicos (ALLEYNE, 2000 e 

COSTA et al, 2000).  
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A melhoria no nível de saúde de uma população tem sido atribuída ao 

desenvolvimento econômico. Os dados sobre investimento per capita  em saúde 

levantados por Molina (2000) revelam claramente a disparidade mundial na aplicação 

desses recursos. Enquanto os países desenvolvidos destinam, em média, US$ 1.777 

ao ano, os da América Latina e Caribe aplicam, em média, US$ 367/ano. Como 

conseqüência, estima-se que 25% da população da América Latina e Caribe não 

tenham acesso aos serviços básicos de saúde (ALLEYNE, 2000). 

Os serviços de saúde são responsáveis pela execução dos procedimentos 

assistenciais, conforme as políticas definidas para o setor, e envolvem recursos 

humanos materiais e tecnológicos, tipos de ações oferecidas e formas de financiamento 

(NOVAES, 1990). 

Ao classificarmos os serviços de saúde em serviços que se orientam à demanda 

e à oferta, observamos que, os programas voltados à ampliação de oferta de ações de 

saúde tendem a se caracterizar como fontes com alto grau de externalidades positivas. 

Como exemplo, podemos citar o programa de imunizações que já cobriu 90% da 

população das Américas Central e do Sul. Porém, aqueles serviços orientados à 

demanda, tais como o diagnóstico, o tratamento, o seguimento de doenças crônicas e o 

planejamento familiar, apresentam ainda grande iniqüidade (ALLEYNE, 2000). 

Para Alleyne (2000), um dos pontos principais da Reforma do Estado e do Setor 

Saúde prende-se ao controle dos custos dos sistemas de saúde frente ao constante 

aumento da participação destes no PIB latino-americano, que passou de 5,8%, em 

1980, para 7,3%, em 1995.  

 Como os serviços em saúde são cada vez mais intensivos em mão-de-obra, a 

participação desta na composição do índice de inflação para o setor é de 74,13%. Além 

disso, estima-se que o valor gasto em hospitais brasileiros só com a força de trabalho, 

incluindo-se os encargos, esteja em torno de 51% (BITTAR, 1996, 1997a  e 1997b, 

PICCHIAI, 2000; PROAHSA, 1999 e 2001 e ZUCCHI et al, 1998). 

Dada a tênue relação entre as despesas com pessoal alocado nos serviços de 

saúde e os resultados obtidos, a questão do controle de custos torna-se tema 

preocupante. As discussões sobre os gastos do Setor Saúde tende a determinar quais 
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aspectos devem ser entendidos como bens-públicos4 e quais devem ser encarado 

como bens-privados (ALLEYNE, 2000). 

O problema é que este assunto envolve 200 milhões de pessoas que vivem nas 

Américas abaixo da linha de pobreza; só no Brasil eram mais de 40 milhões de pessoas 

vivendo abaixo da linha de pobreza, com base nos dados de 1999 (ALLEYNE, 2000, 

ANDRADE, PONTES & MARTINS JR, 2000 e BELIK et al, 2001). 

A mudança demográfica em países da América Latina, bem como no Brasil afeta 

os sistemas de saúde, pois de forma geral os custos da atenção à saúde crescem à 

medida que a população envelhece. Entretanto, o maior fator de aumento nessas 

despesas tem sido a incorporação tecnológica acumulativa (ALLEYNE, 2000).  

Desta forma não é só o montante da despesa com saúde que deve ser analisado 

e controlado, mas a maneira como esta despesa está composta. No Brasil as despesas 

com saúde são enquadradas como bem público misto, enfatizando a prevenção e 

promoção não como forma de economizar, mas como complemento do sistema. 

Em se tratando da reforma do Setor Saúde, o papel do Estado na prestação  de 

serviços é central. Que parcela da atenção à saúde deve continuar a ser provida pelo 

Estado? E qual pode ser cedida ao mercado?  

A partir da segunda metade dos anos 80 e início dos anos 90, as reformas do 

setor saúde focalizaram efetivamente as variáveis de eficiência microeconômica com o 

fito de gerar, ao menor custo, incentivos à qualidade da atenção e à satisfação dos 

usuários. As considerações sobre a melhoria da eficiência microeconômica incluiram a 

busca por tecnologias organizacionais que favorecem os resultados globais. Os 

governos procuraram estimular a eficiência sistêmica, canalizando recursos dos 

serviços e programas ineficientes e ineficazes para outros menos custosos e mais 

responsáveis, direcionando algumas áreas do Setor Saúde para serem providas pelo 

livre mercado (COSTA et al, 2000; DUPAS, 1999 e OSZLAK, 1997). 

Conforme estes novos direcionamentos, o crescimento dos planos privados de 

saúde pode ter tido como principais causas: 
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a. a insatisfação com a seguridade social e outras instâncias do setor público. 

Pesquisa realizada em Minas Gerais, em 2001, retrata que 86,6% dos entrevistados 

acham difícil a internação gratuita (FRANÇA,2002); 

b. aumento da renda disponível, como resultado do crescimento econômico durante a 

última década;  

c. marketing agressivo das agências que oferecem seguro saúde privado. 

Como ressaltado por Robert Kuttener (1998), o direito à saúde pode ser 

entendido como direito extramercado, tornando necessária a regulação da natureza das 

transações deste mercado, que raramente é livre. Muitos teóricos defendem que o novo 

papel do Estado, com ênfase maior na regulação do que na execução, pode ser melhor 

para a sociedade. 

A reforma do Setor Saúde, com base no exposto, terá foco nas seguintes áreas: 

a) organização da provisão de serviços; b) financiamento e c) a execução de um papel, 

indutor ou regulador, do governo (MARÍN, 2000 e LÓPEZ-ACUNÃ et al, 2000).  

No tocante à provisão de serviços de saúde, temos observado, atuando como 

atores nesse segmento, o setor público, o setor privado e o terceiro setor (PALOMO, 

1998). 

A reforma do Setor Saúde deve estar orientada às morbidade e mortalidade  de 

maior prevalência e devem combinar uma série de ações que levem à melhoria da 

qualidade dos serviços prestados e ao aumento da produtividade.  

Dentre essas ações, podemos citar: melhorar o gerenciamento dos recursos 

humanos, melhorar o monitoramento dos perfis epidemiológicos, utilizar protocolos 

clínicos, restringir o uso indiscriminado da alta tecnologia médico-hospitalar e 

racionalizar o uso de fármacos (ALLEYNE, 2000). 

A Organização Pan Americana de Saúde – OPAS propôs aos governos de seus 

Estados membros cinco princípios diretores para as reformas no Setor Saúde: 

eqüidade; eficiência; efetividade e qualidade; sustentabilidade e participação social 

(LÓPEZ-ACUNÃ et al, 2000). 

 A primeira fase dessa reforma do Setor Saúde se orientou por aspectos de 

gestão e certos aspectos de eficiência econômica, gerando carência nas políticas de 

gestão e desenvolvimento de Recursos Humanos. As questões relativas aos recursos 
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humanos quando não são tratadas como ítens de despesa têm merecido apenas o 

manejo instrumental. Ademais, questões como eqüidade, proteção em saúde e saúde 

pública têm sido relegadas a segundo plano (LÓPEZ-ACUNÃ et al, 2000). 

 

Quais são os desafios dessa nova onda  de reformas do setor ? 

 

A resposta a essa questão não é única, mas deve garantir a todos os cidadãos 

uma grade básica de proteção social em matéria de saúde pública, contribuindo para 

eliminar as desigualdades no acesso aos serviços básicos, e que proporcione aos 

grupos sociais dos excluídos a oportunidade de receber atenção integral, com fito último 

de atender suas necessidades e demandas, sem que sua capacidade de pagamento 

seja fator de exclusão (LÓPEZ-ACUNÃ et al, 2000). 

Em resumo, a nova geração de reformas deverá incluir em sua agenda os seguintes 

eixos fundamentais de mudança (LÓPEZ-ACUNÃ et al, 2000 e MUNÕZ, 2000): 

 

1) Fortalecer a infraestrutura de funções essenciais e a prática social de saúde pública, 

bem como a avaliação de seus processos e resultados; 

2) Fortalecer a função de gestão das autoridades de saúde; 

3) Ampliar a proteção social no campo da saúde e atingir o acesso universal aos 

serviços de saúde; 

4) Propiciar a reorientação dos sistemas e serviços de saúde, como critérios de 

promoção de saúde e de prevenção das enfermidades que modifiquem os modelos 

de atenção, para que prestem serviços com maior integralidade; 

5) Melhorar a qualidade da atenção; 

6) Formar Recursos Humanos para sustentar as mudanças; 

7) Garantir recursos financeiros,  alocados eficientes e solidariamente; 

8) Incentivar a participação e o controle social - sendo este último o principal 

componente diferenciador, pois o controle público é bem mais abrangente que o 

governamental, nos diferentes níveis do Sistema de Saúde. 
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Essa agenda implica na redefinição da forma como a sociedade responde, 

institucionalmente, às diferentes necessidades de saúde das pessoas e comunidades, 

com critérios centrados na saúde da população, mais do que no mercado e na 

eficiência econômica. 

 



 14 

2.4 A REFORMA SANITÁRIA BRASILEIRA 
 

Esta parte do trabalho se dedica a explorar brevemente, os movimentos que 

conduziram o Brasil à Reforma Sanitária, bem como, contextualizá-los 

institucionalmente. 

No Brasil, o início da articulação dos movimentos sociais pela saúde deu-se na 

década de 70 (FLEURY, 1995). 

No plano governamental, por sua vez, a elaboração do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND) para o qüinqüênio 1974-1979 apontou para o fato de que o 

crescimento econômico teria que ser acompanhado do desenvolvimento social e, para 

tanto, seria necessário se avançar na elaboração de políticas sociais com objetivos 

próprios (FLEURY, 1995). 

A partir do ano de 1974, ocorreu, ainda, a implantação do Plano de Pronta-Ação, 

que estendia o atendimento de urgência e emergência aos não-previdenciários e a 

criação do FAS (Fundo de Apoio ao desenvolvimento Social), que teve suas linhas de 

crédito utilizadas para financiar a expansão do parque hospitalar privado de alta 

complexidade e tecnologia (ALMEIDA et al, 2001). 

Em 1975, com a criação do Sistema Nacional de Saúde, pela lei Nº 6229/75, 

definiu-se as competências da iniciativa privada e do poder público na esfera da Saúde, 

ficando o Ministério da Saúde responsável pelas ações na área de interesse coletivo 

(não rentáveis) e o Ministério da Previdência e Assistência Social responsável pelas 

ações de atenção médica (rentáveis) (FLEURY, 1995 e ALMEIDA et al, 2001). 

Surgem assim, as bases ideológicas para o aparecimento do Movimento de 

Reforma Sanitária no Brasil. Em meados da década de 70, inicia-se o Programa de 

Interiorização das Ações de Saúde (PIASS). Dirigidas por técnicos comprometidos com 

a proposta do movimento sanitário, as ações deste programa contribuíram para a 

extensão da rede ambulatorial pública, principalmente no Nordeste (ALMEIDA et al, 

2001).  
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Em 1976, foi criado o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES9 ), por 

profissionais da saúde, a maior parte médicos. Esta instituição veio apoiar o processo 

de organização e conduzir, em nível nacional, a divulgação, discussão e politização da 

proposta de reorganização do Sistema de Saúde. Essas proposições tinham por base a 

estatização dos serviços, a constituição do Sistema Único de Saúde, a 

descentralização, a universalização e eqüidade do direito à saúde, mesmo que essas 

dimensões tivessem interpretações distintas (FLEURY, 1995 e ALMEIDA et al, 2001).  

Em 1977, criou-se o Sistema Nacional de Previdência Social (SINPAS), que, em 

conjunto com a lei do Sistema Nacional de Saúde, formaram o arcabouço institucional 

que buscava reorganizar, racionalizar e centralizar administrativamente a assistência 

médica previdenciária (FLEURY, 1995 e ALMEIDA et al, 2001). Nesse momento, foram 

implementados alguns programas que tinham como diretriz uma rede pública ofertando 

atenção integral à saúde, planejando e administrando serviços. 

No mesmo ano de 1977, foram criados diversos órgãos e instituições, entre eles o 

INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social).  

Ainda na década de 70, houve a introdução das relações intergovernamentais na área 

de Saúde, através da co-gestão e participação dos profissionais e da população no 

controle desses serviços, por meio de instâncias colegiadas precursoras dos atuais 

Conselhos de Saúde (COHN et al, 1999; FLEURY, 1995 e ALMEIDA et al, 2001). 

 A lógica desse sistema que caracterizou a década de 70 foi alicerçada no Estado 

como grande financiador, através da Previdência Social, no setor privado nacional, 

como prestador de serviços de atenção médica e, no setor internacional, como produtor 

e exportador de equipamentos biomédicos e medicamentos (ALMEIDA et al, 2001). 
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Em 1978, a Conferência Internacional de Saúde, promovida pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), dá origem à proposta internacional de priorização da atenção 

e cuidados primários de Saúde. Essa proposta foi oficializada no Programa Saúde para 

Todos, no Ano 2000 (NOVAES, 1990; FLEURY, 1995 e ALMEIDA et al, 2001). 

Ainda no final da década de 70, o desfecho desse momento de mobilização 

social pela saúde deu-se com a criação da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO), que passou a ocupar espaço na organização da prática acadêmica em 

torno da crítica ao modelo assistencial vigente (FLEURY, 1995). 

A lógica de favorecer o setor privado da assistência médica, através da política 

previdenciária, permanece até os anos 80. Entretanto, a crescente incorporação da 

assistência médica pelo setor público se contrapõe ao modelo de prestação de serviços 

existente, até então hegemônico (FLEURY, 1995 e ALMEIDA et al, 2001). 

O início da década de 80 é marcado pela crise no financiamento da Previdência 

Social, em parte como resultado do modelo assistencial em curso. Esse fato determinou 

que o governo propusesse o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (Prev-

Saúde), que serviu como fórum de debates dentro do Setor Saúde e que, apesar de 

não ter sido implantado, incorporou diversas propostas de intelectuais ligados ao 

Movimento da Reforma Sanitária. O Prev-Saúde continha as teses de descentralização, 

hierarquização e regionalização com ênfase nos serviços básicos de atenção 

(RODRIGUES NETO, 1988 Apud COHN et al, 1999; CECILIO, 1997). 

Ao final de 1981, o governo cria o Conselho Nacional de Administração da Saúde 

Previdenciária (CONASP), com o intuito de servir de foro para discussão de diferentes 

interesses em busca de soluções para a crise do sistema. Esse trabalho resultou no 

plano de Reorientação da Assistência Médica da Previdência em agosto de 1982, que 

entre suas propostas, trazia a descentralização e a utilização preferencial das esferas 

públicas (Federal, Estaduais e Municipais), para o atendimento à saúde da população. 

Para que essa descentralização e cobertura fossem possíveis, era necessária a 

celebração de convênios entre o Ministério e as Secretarias Estaduais de Saúde. Este 

plano apresentava três eixos principais: colocava a integração das ações como ponto 

central, propunha a utilização da capacidade ociosa das instituições públicas e a 
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racionalização administrativa e diminuição das despesas do setor (FLEURY, 1995 e 

ALMEIDA et al, 2001). 

O plano do CONASP, alterou também a forma de pagamento pelos serviços 

prestados ao Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), 

instituindo a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) (ALMEIDA et al, 2001). 

Nesta ocasião, em 1982, a oposição ganha as eleições,  abrindo espaço no 

governo para técnicos e políticos comprometidos com a Reforma Sanitária (FLEURY, 

1995 e ALMEIDA et al, 2001). 

O CONASP permitiu o surgimento das Ações Integradas de Saúde - AIS no 

período de 1983/1985, através da celebração de convênios com as secretarias 

estaduais e municipais de Saúde (FLEURY, 1995 e ALMEIDA et al, 2001). 

No Estado de São Paulo, o convênio firmado entre o Estado e o Ministério da 

Saúde, trouxe como impacto a implantação do Programa Metropolitano de Saúde 

(PMS), financiado em parte pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

(COHN et al, 1999). 

O tipo de financiamento das AIS transformou as unidades da rede pública em 

prestadoras de serviços para o INAMPS (ALMEIDA et al, 2001). 

Com o advento da Nova República, as lideranças do Movimento Sanitário 

ocupam os principais postos de direção do Setor Saúde: o INAMPS e o Ministério da 

Saúde, implementando convênios que tivessem por objeto a realização de ações de 

saúde pública (ALMEIDA et al, 2001). 

Essa diretriz possibilitou que as AIS fossem  consideradas uma estratégia de 

reformulação do setor ultrapassando o nível de programa isolado e paralelo (FLEURY, 

1995). 

As AIS tinham como objetivo o fim da segmentação entre as clientelas "carentes" 

e "não carentes", que, no fundo, refletia o direito universal à saúde, bem como a 

realização de uma medicina integral que contemplasse os aspectos curativos e 

preventivos sem distinção (COHN et al, 1999). 

O avanço na operacionalização das AIS aprofundou o processo de 

descentralização, possibilitando a construção do Sistema Unificado e Descentralizado 

de Saúde (SUDS). Esse processo foi desencadeado pela portaria MPAS/INAMPS de Nº 
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1/85, que delegava a direção das superintendências regionais do INAMPS aos 

secretários estaduais de saúde. A implementação do SUDS possibilitou o planejamento 

descentralizado e integrado, através da Programação Orçamentária Integrada (POI), o 

financiamento de ações preventivas e a participação e controle social através das 

instâncias colegiadas (FLEURY, 1995 e ALMEIDA et al, 2001). 

A reforma sanitária no Brasil promoveu avanços indubitáveis: a descentralização, 

a participação da população, o controle social e a ampliação da porta de entrada ao 

sistema com acesso universal aos serviços básicos de saúde. A reforma teve seu ápice 

na VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada em março de 1986 na capital 

federal, que culminou com a proposta do SUS (ALMEIDA et al, 2001). 

O Sistema de Saúde – SUS - brasileiro está inscrito na Constituição Federal de 

1988, garantindo  que a saúde é direito de todos e dever do Estado, alcançado 

mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de 

outros agravos e o acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação, cabendo ao Poder Público dispor sobre sua regulamentação, 

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

terceiros. Desta forma, definiu-se a Saúde Pública como  bem público misto. 

 

 



 19 

2.5 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS 
 

Esta seção explora as relações entre as características históricas do Estado 

brasileiro e a agenda pública, para, desta forma, entender o que foi valorado em 

períodos anteriores de nossa sociedade. Para tanto, será feito um breve relato da 

agenda pública entre 1930 e 1996. 

A reforma do Estado, conhecida como a Revolução de 30, marcou a inserção da 

intervenção do Estado no quadro das transformações da sociedade brasileira (MELO, 

2001). Para Forjaz (1982), eram características de 1930 a ausência de hegemonia no 

Estado brasileiro; ausência de uma burguesia industrial plenamente constituída e 

portadora de um projeto de dominação; ausência de uma classe operária organizada e 

capaz de reivindicar seus direitos; classe média urbana incipiente; vácuo do poder e 

primazia do Estado; além da falta de uma ideologia de classe e a importação de idéias. 

Retornando as idéias de Melo (2001), o tempo desta intervenção ocasionou 

fortes implicações para a sociedade brasileira, uma vez que a política social se constitui 

num mecanismo de engenharia institucional que permitiu a incorporação de atores 

sociais ao sistema político nesse contexto de baixa institucionalização. Assim, ela não 

se define como uma intervenção compensatória ou redistributiva. Ademais, a política 

social se inscreve num  movimento de construção nacional e de integração social – 

mesmo com as especificidades da América Latina. 

Melo (2001) atribui ao corporativismo brasileiro a idéia de incorporação e 

integração social, mesmo que isto ocorra através de uma cidadania regulada, onde os 

direitos sociais são conferidos a grupos profissionais que falharam em implementar o 

conceito de solidariedade social, mas que foi capaz de em associação ao universalismo 

de procedimento caracterizar as gramáticas, ou formas, de relacionamento entre o 

Estado e a Sociedade, através da ampliação dos serviços públicos (NUNES, 1997; 

LECHNER, 1996 e SOARES, 1973). 

Com o colapso do regime político corporativista, perduram os antigos arranjos, 

apesar da crescente incorporação da população ao contingente eleitoral no período de 

1934 a 1945, em que o eleitorado aumentou 400%. 
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Estes fatos, aliados ao sistema político de ordem semicompetitiva do populismo, 

desviam o eixo estrutural das políticas sociais para a incorporação de atores, por meio 

da elaboração de política subsidiária dos imperativos do mercado político. (MELO, 

2001; ARRETCHE, 2001 e SOARES, 1973). 

Nesse período, a opção entre eficiência e eqüidade passam a ser colocados 

como problemas, mesmo que de forma incipiente, uma vez que o objetivo da política 

era a construção de uma nova ordem institucional, para incorporação de novos atores à 

arena política (MELO, 2001 e SOARES, 1973). 

Na década de 1950, o avanço das práticas corporativistas do Estado brasileiro e 

das mudanças populacionais e eleitorais foi acompanhado pela criação de diversas 

agências governamentais insuladas, levando às bases da chamada coalizão insólita: 

entre uma elite tecnocrática e os setores mais à esquerda em termos de orientação 

política (SOARES, 1973; NUNES, 1997; MELO, 2001). 

Essa coalizão muda mais uma vez o eixo de análise e avaliação das políticas 

públicas, já que o Estado era o sujeito da acumulação e agente da distribuição. Assim, 

a questão se desloca do fortalecimento do Estado para a inclusão social, dada a 

atuação do Estado na produção de bens e serviços e também, na redistribuição direta 

ou indireta de rendas públicas (MELO, 2001 e COHN et al, 1999).  

Em especial para a área da Saúde, o ano de 1953 marca a criação do Ministério 

da Saúde, acelerando o processo dicotômico entre assistência curativa e medidas 

preventivas de cunho coletivo (COHN et al 1999 e ALMEIDA et al, 2001). 

Essas dicotomias se dão como produto e insumo dentro de um processo social 

mais amplo, visto que a assistência médico-hospitalar se desenvolveu a reboque dos 

institutos previdenciários, sob responsabilidade do Departamento Nacional da 

Previdência Social (DNPS), como conseqüência da política corporativista do Estado, 

fato que conflitava com a tradição de saúde coletiva presente no país. (COHN et al 

1999, FLEURY, 1995 e ALMEIDA et al, 2001). 

Para Melo (2001), a banalização da política social e a instrumentalização das 

organizações pertencentes ao Ministério do Trabalho e dos Institutos de Aposentadoria 

e Pensão, quando da implementação do plano de metas, são ilustrativas de jogo 

político subjacente à formação da agenda pública populista, durante o chamado período 
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da política laudatória, na qual o apoio do exército e o voto eram as moedas políticas do 

Estado. 

O início da década de 1960 marca uma nova alteração no eixo de análise e 

avaliação. As políticas públicas passam a ser entendidas no seu impacto sobre o bem-

estar social, fato que ocorre como conseqüência do ciclo virtuoso de acumulação e 

crescimento que se inicia na segunda metade da década de 1960. (MELO, 2001 e 

ALMEIDA et al, 2001). 

Entretanto, o debate sobre políticas públicas, bem como sua análise reflete o que 

Melo (2001) denomina debate permitido, entre a elite governamental e os interlocutores 

autorizados pelo regime (KINZO, 1993 e MAINWARING, 1999). 

Esse debate permitido sobre as políticas públicas, entre acumulação e 

distribuição, se torna um jogo de soma zero. As chamadas reformas de base 

constituiriam, a um só tempo, o mecanismo necessário para a superação dos gargalos 

do sistema produtivo e ao desenvolvimento social. Subdesenvolvimento social versus 

reforma e crescimento eram os eixos do debate (MELO, 2001 e COHN et al 1999). 

As políticas de corte compensatórias, segundo Melo (2001), não eram 

consideradas na agenda reformista, que se concentrava na atenção de necessidades 

sociais básicas, como habitação e saneamento.  

Com o irromper da década de 1970 e a reestruturação do sistema produtivo, o 

objeto analítico das políticas públicas desloca-se para os efeitos do respingamentos 

sobre a renda das famílias, sendo o foco dos debates os efeitos perversos das políticas 

públicas. Desta forma, a problemática social é internalizada e adquire expressão 

pragmática do governo (MELO, 2001; COHN et al, 1999 e ALMEIDA et al 2001). 

Por sua vez, o início da década de 80, traz, por um lado, o aprofundamento da 

crise fiscal e do desequilíbrio externo – conforme tratado na seção referente à crise do 

Sistema de Saúde e do Estado nesta dissertação – e, por outro, a transição política com 

a instituição da Nova República. Percebemos, mais uma vez, um deslocamento no eixo 

da análise ou avaliação, o foco passa a ser no modus operandi das políticas públicas, 

sob a égide de princípios como universalismo, descentralização e transparência, que 

afetaram e afetam o Sistema de Saúde instituído com a Nova República. 
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Esse eixo vem sofrendo modificações incrementais ao longo dos últimos 

governos e, associado à temática do mistargeting, aparece a questão de boa 

governança. Como conseqüência essa conjugação de temas, deveria ser capaz de 

possibilitar a focalização, seletividade e redefinição da participação dos setores público-

privado nas políticas sociais, além de permitir, através da introdução de políticas 

compensatórias, o primado da pobreza absoluta sobre a desigualdade (MELO, 2001; 

BELIK, 2001 e PEREIRA, 1998). 

Mas, para que a boa governança tenha lugar, é importante que as regras do jogo 

sejam estáveis e tomadas como incentivos para os atores das políticas públicas. 

Espera-se, assim, uma maior eficiência das mesmas, com regras que incentivem a 

competição, eqüidade e diminuam, por outro lado, a imperfeição nos mercados, como o 

da saúde, onde a informação é assimétrica, dando origem a riscos morais, seleção 

adversa e comportamento caçador de rendas (MELO, 2001; PEREIRA, 1998 e BRASIL, 

2002). 

Na verdade, a função de uma administração pública eficiente passa a ter valor 

estratégico, ao reduzir a lacuna que separa a demanda social e a sua satisfação 

(PEREIRA, 1998). 

Mas essa pressuposição nos trás a necessidade de compreensão dos tipos de 

avaliação e do próprio conceito de eficiência, que serão objeto das próximas seções. 
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2.6 REFORMA DO ESTADO PÓS-BUROCRÁTICO NO BRASIL 

 
Em agosto de 1995, o Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE) 

lançou o Plano Diretor da Reforma do Estado, que tinha por objetivo a implementação 

da transformação da administração pública burocrática em administração pública 

gerencial. Para tanto, tornou-se necessária a clara definição dos setores em que o 

Estado opera, bem como, suas competências e as modalidades mais adequadas de 

administração para cada setor (PEREIRA, 1998; PALOMO, 1998 e SÁ, 2001). 

Habitualmente, os Estados modernos contam com quatro setores: o núcleo estratégico, 

as atividades exclusivas, serviços não-exclusivos e a produção de bens e serviços para 

o mercado (PEREIRA,1998). 

 Na década de 90, dentro do processo de reforma do Estado, foram incentivadas 

experiências inovadoras na gestão, organização e natureza dos serviços prestados pelo 

Sistema de Saúde. Assim, além da tese da descentralização, passa a ser enfatizada, na 

agenda da reforma do Estado e do Setor Saúde, a necessidade do estabelecimento de 

prioridades nos planos de ação e a busca de novas formas de articulação com a 

sociedade, envolvendo a participação de organizações não governamentais – ONGs e 

do setor privado na prestação de serviços públicos (FARAH, 1998). 

No Setor Saúde a implementação de programas como o de Saúde da Família 

piso de atenção básica, farmácia básica, atenção às carências nutricionais e os 

programas de saneamento básico, entre outros, demonstra que medidas de caráter 

preventivo vêm ganhando espaço em detrimento ao padrão curativo da assistência 

médica, servindo como exemplo dos processos de reformas. 

Nesta nova modelagem do Estado, são considerados não exclusivos todos 

aqueles serviços que o Estado provê, mas que, como não envolve o exercício do poder 

de estado, podem ser oferecidos também pelo setores privado e público não estatal 

(não-governamental). Esses serviços compreendem aqueles prestados pelas áreas de 

educação, saúde, cultura e de pesquisa científica (PEREIRA, 1998). 

As atividades exclusivas são aquelas que envolvem o poder de Estado. São as 

atividades de arrecadação, de proteção (forças armadas), as agências reguladoras, 
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agências de financiamento, fomento e controle, os serviços sociais e da seguridade 

social (PEREIRA, 1998). 

No eixo da gestão dos serviços não-exclusivos, buscou-se a criação de um 

instrumento jurídico-administrativo que desse mais agilidade ao aparelho do Estado, 

sendo o modelo proposto o de Organizações Sociais (OS), entidades de direito privado, 

sem fins lucrativos, com atividades consideradas de interesse social. No caso de 

atividades exclusivas, foi proposta criação de Agências Executivas (AE) (ANDRÉ, 

1999). 

O instrumento utilizado, tanto na constituição das AE quanto no gerenciamento 

por OS, é o contrato de gestão.  

O contrato de gestão é um instrumento interno estável que pode ser o veículo 

para a implantação da gestão pública por objetivos. As autonomias gerenciais foram 

concedidas pelo estado no controle de materiais e insumos, política de pessoal e, 

secundariamente, em preços e tarifas. Em países em desenvolvimento, segundo estudo 

do Banco Mundial, os frutos da aplicação desse contrato foram: clareza nas relações; 

indução à construção de sistemas de informações gerenciais, de indicadores de 

desempenho físico e financeiro; o aperfeiçoamento de sistemas de contabilidade e de 

auditoria e, ainda, o desenvolvimento de mecanismos de responsabilização (ANDRÉ, 

1999 e COSTA et al, 2000). 

A contratualização tem por base o enfoque agente-principal, em que o Estado 

(principal) contrata um terceiro (agente) para realizar uma tarefa de relevância pública 

em troca de um pagamento. Esse enfoque evidencia o controle sobre a performance e 

informações contratuais (COSTA et al, 2000). 

Contudo, apesar das possíveis vantagens do modelo de Organizações Sociais 

(OS), cabem ainda ressalvas quanto a: substituição do princípio jurídico da licitação 

pública pelo juízo exclusivo de autoridades do Executivo na escolha da associação civil 

a ser qualificada como OS; presença minoritária do Estado no conselho de 

administração da OS, o que facilita a influência de interesses individuais na gestão e 

reduz a capacidade dessa organização em assumir sua responsabilidade social, e o 

duplo regime jurídico de seus funcionários (ANDRÉ, 1999). 
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Isto posto, a tabela retirada do texto de Sá (2001) identifica as diversas 

atividades de atenção à saúde realizadas pelo SUS, em relação à sua forma de 

propriedade. Nessa tabela, pode-se notar que a prestação de serviços hospitalares 

pode ser realizada pelo setor público, setor público não estatal e pelo setor privado. 
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Tabela I – Correlação entre Campos de Atenção à Saúde, setores e formas de propriedade. 

 
 

Fonte: SÁ, E. N. de C., ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL EM SAÚDE. In: Gestão de Serviços em Saúde/ Orgs. Márcia 
Faria Westphal e Eurivaldo Sampaio de Almeida. -  São Paulo : Editora 
da Universidade de São Paulo, 2001 
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A América Latina conta com um universo de, aproximadamente, 16.500 

organizações hospitalares, que desempenham papel central nos sistemas nacionais de 

saúde (MARÍN, 2001). Novaes (1990) aponta a importância do nível secundário de 

atenção, do qual fazem parte hospitais gerais e ambulatórios de especialidades, dado 

que compõem os principais apoios para os serviços do nível primário de atenção à 

saúde no âmbito da regionalização desse setor. Aos hospitais se destinam de 75% a 

85% dos gastos com saúde (MARÍN, 2001 e NOVAES 1990). Contudo, os resultados 

decorrentes da aplicação desses recursos têm sido pouco satisfatórios quanto à sua 

eficiência para aqueles que os financiam. 

Um estudo sobre a eficiência técnica dos hospitais espanhóis afirma que a 

ineficiência média está em 10,1% e que apenas 36% dos hospitais podem ser 

considerados eficientes (DALMAU-MATARRODONA e PUIG-JUNOY, 2000). Em 

recente estudo, Marinho e Façanha (2001b) afirmam que a eficiência dos hospitais 

universitários com mais de 200 leitos é inferior a dos hospitais universitários com 

número menor de leitos. Gruca e Nath (2001), ao estudar a relação entre o porte do 

hospitalar e a eficiência técnica, mostram que, quando são comparados hospitais que 

apresentam leitos de mesma complexidade, não há evidência estatística de que exista 

diferença relacionada ao porte. 

Tendo em vista as profundas mudanças por que passa nosso país em matérias 

sanitárias, políticas, sócio-culturais e econômicas, associadas ao crescente custo da 

atenção à saúde e, em especial, o da atenção hospitalar, surgem novos desafios para a 

gestão hospitalar (MARÍN, 2001). 

O tema da gestão dos serviços hospitalares tem emergido na questão da reforma 

setorial sob diversas perspectivas, entre elas a que separa as funções de provisão dos 

serviços das funções de gestão, ou a que altera o mix de financiamento do hospital 

público. Com a discriminação do financiamento da provisão dos serviços, esperava-se 

uma diminuição das superposições de funções e um conseqüente aumento em sua 

eficiência e no accountabilty. Outra fonte de ineficiência na gestão deste setor estava 

relacionada à baixa qualidade do controle do trabalho e da infra-estrutura. Na maioria 

dos casos, serviços que poderiam ser produzidos de modo mais efetivo por terceiros 
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permaneciam com a produção internalizada no hospital (COSTA et al, 2000 e MARÍN, 

2001). 

A gestão hospitalar tem dupla dimensão (a micro e a macro), o que deve 

possibilitar a redução do custo e a melhora da eficiência e da qualidade dos serviços de 

atenção e a implementação de políticas públicas em saúde dos níveis locais, regionais 

e nacional. Portanto, a gestão hospitalar deve interessar tanto às autoridades sanitárias, 

quanto aos administradores públicos (MARÍN, 2001). 

Partindo-se da premissa que a gestão hospitalar deve ser entendida como 

gestão de uma política pública, a sua formulação e execução, bem como sua avaliação, 

devem ser conduzidas institucionalmente pelo governo (MARÍN, 2001).  
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2.7 AVALIAÇÃO EM SAÚDE 
 

O objetivo desta seção é propiciar os elementos necessários ao entendimento e 

compreensão do contexto no qual se insere esta pesquisa. Para tanto, inicialmente 

definir-se-á, etimologicamente, o termo avaliar, que, segundo o dicionário Aurélio, 

significa determinar valor ou o valor de e assim o faz por n acepções. Para Arretche 

(2001), é certo que qualquer forma de avaliação envolve um julgamento, atribuindo-se, 

precipuamente, um valor. Spink (2001) estabelece dois caminhos à discussão sobre 

avaliação, o da filosofia moral, ou seja, atribuindo um conteúdo normativo; e o caminho 

da avaliação como prática social. Dessa forma, podemos entender que a verdade em 

relação à ciência dependerá do grupo profissional ou acadêmico no qual se está 

adscrito. Trata-se da compreensão dos diferentes critérios e definições utilizados por 

estes grupos (CANO, 2001; SESSIONS, 2001; NOVAES, 2000 e BITTAR, 1997a). 

Entendemos por avaliação o processo sistemático para apreender empiricamente 

e de utilizar as lições aprendidas, para melhorar as atividades em curso ou futuras. 

Trata-se de determinar até que ponto um programa e/ou política atingiu ou não os 

objetivos pretendidos (SESSIONS, 2001; NOVAES, 2000; CANO, 2001 e TANAKA, 

2001). 

Para a avaliação em saúde, devem ser estabelecidos modelos adequados, como o 

proposto por Donabedian (1993), para análise que abrange a estrutura, o processo e 

resultado dos serviços ou sistemas de saúde. 

 

� A estrutura é definida por autores como Donabedian e Fleming (BITTAR, 2001), 

como a parte física de uma instituição, os seus funcionários, instrumentais, 

equipamentos, móveis, aspectos relativos à organização, entre outros; 

� Processos são as atividades de cuidados realizados para um paciente, 

freqüentemente ligadas a um resultado, assim como atividades ligadas à infra-

estrutura para prover meios para as atividades-fins atingirem suas metas (BITTAR, 

2001); e 
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� Resultados são demonstrações dos efeitos conseqüentes da combinação de fatores 

do meio ambiente, estrutura e processos, acontecidos ou não ao paciente, ou efeitos 

de operações técnicas e administrativas de uma instituição (BITTAR, 2001). 
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2.8 INDICADORES 
 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é necessário, ao se 

realizarem avaliações em saúde, um número mínimo de indicadores (CARVALHO, 

2002). 

Conforme Bittar (2001), indicador é uma unidade de medida de uma atividade, 

com a qual está relacionando ou, ainda, uma medida quantitativa que pode ser usada 

como um guia para monitorar e avaliar serviços de saúde. Os indicadores podem ser as 

variáveis independentes do modelo experimental, mensuradas através de critérios 

explícitos (CQH, 1998).  

Um indicador, em geral, pode se transformar em sinais, tais como descritos por 

Carvalho (2002): 

 

� De conformidade, quando o indicador está de acordo a uma norma preestabelecida; 

� De atenção, quando existe tendência a sair da norma preestabelecida; 

� De alarme, quando o indicador está fora da norma preestabelecida. 

 

Para Bittar (2001), os indicadores podem medir aspectos qualitativos e quantitativos 

relativos, à estrutura, aos processos e aos resultados dos serviços de saúde. 

  

I. Indicadores de estrutura, conforme Carvalho (2002), possibilitam a análise das 

condições da estrutura dos serviços e sistemas de saúde. Estão relacionados com o 

modelo de organização, seus mecanismos de gestão e funcionamento, bem como 

ao desempenho dos seus serviços. 

II. Indicadores de processo, tratam da avaliação das ações em saúde, 

especialmente voltadas para a resolubilidade dos serviços quanto às condutas e 

resultados alcançados no atendimento aos pacientes, e ao grau de satisfação dos 

usuários. Esses indicadores refletem o processo pelo qual atua a instituição na 

busca de seus objetivos, informando sobre a qualidade das atividades praticadas 

(CARVALHO, 2002). 
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III. Indicadores dos resultados, segundo Carvalho (2002), retratam os resultados dos 

serviços e os efeitos positivos ou negativos sobre a saúde da população. Esses 

indicadores apontam eventuais mudanças ocorridas pela introdução de ações de 

atenção à saúde, de novas tecnologias médicas ou de medidas econômicas e 

sociais tomadas. 
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2.9 ABORDAGENS EM AVALIAÇÃO 
 

Após definir o que se entende por avaliação neste trabalho, sabedores de nossas 

limitações, como mencionado por Arretche (2001), qualquer que seja a abordagem de 

avaliação, ela é, de parte do analista, um conjunto de princípios  que correspondem a 

opções pessoais. Isto torna integrada a visão de que cada avaliação, supõe distintos 

instrumentos de operação e, portanto abordagens e resultados diferentes. Entretanto 

para se evitar que confusões conceituais se transformem em confusões metodológicas, 

os objetivos, variáveis, conceitos e métodos devem estar explícitos (LOBO, 2001; 

SESSIONS, 2001; ARRETCHE, 2001 e TANAKA, 2001). 

Neste sentido, a peculiaridade da avaliação de políticas públicas consiste na 

adoção de métodos e técnicas de pesquisa que permitam estabelecer uma relação de 

causalidade ou associação entre um programa “X” e um resultado “Y”, ou vice e versa 

(FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 1986 e ARRETCHE, 2001). 

Segundo Arretche (2001), a avaliação de políticas públicas pode contemplar a  

eficiência, efetividade e eficácia; esse recorte é um recurso analítico útil para separar 

aspectos distintos do objeto, abordagem, métodos e técnicas de avaliação. 

 

2.9.1 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE 

 

Conforme definido por Arretche (2001), por avaliação de efetividade entende-se 

o exame da relação entre a implementação de um determinado programa e seus 

impactos ou conseqüências, portanto, se houve efetiva mudança nas condições sociais 

e de saúde prévia na vida das populações alvo (TANAKA e MELLO, 2001). 

Tomaremos como exemplo um hospital em sua modalidade tradicional de 

atenção, que é a internação. 

Quanto sua eficácia, vale dizer, da possibilidade de efetivamente atingir uma de 

suas metas em número de internações cirúrgicas, onde elas são necessárias. O 



 34 

programa terá sido bem-sucedido, se satisfizer as metas. Porém, isto não significará a 

possibilidade de melhoria na qualidade da assistência (ARRETCHE, 2001). 

Para a mesma autora, diversas são as dificuldades desde a obtenção das 

informações sobre os programas e populações, até a impossibilidade de isolar as 

variáveis independentes, entremeadas pelas dificuldades operacionais que dizem 

respeito aos custos financeiros e organizacionais envolvidos em pesquisas de campo 

(ARRETCHE, 2001). 

 

2.9.2 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA 

 

Por avaliação de eficácia, entendemos a comparação entre os objetivos 

explícitos e seus resultados efetivos. Tem sido essa a mais usual dentre as avaliações 

correntes de políticas públicas. Apesar de ocorrer com menor freqüência, também é 

possível avaliar a relação entre os instrumentos, procedimentos, metodologia, 

conteúdo, métodos, impacto e público-alvo, previstos para implementação de uma 

política e aqueles efetivamente empregados (ARRETCHE, 2001). 

Por sua ,vez Faria (2001) equipara à avaliação de eficácia a avaliação de 

desempenho. Neste tipo, a maior dificuldade está na confiabilidade e obtenção das 

informações (ARRETCHE, 2001). 

 

2.9.3 AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA 

 

Sessions (2001) define a avaliação de eficiência como a relação entre os 

resultados e os custos ou esforços a fim de determinar se os recursos financeiros estão 

sendo gastos de forma eficiente (FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 1986 e ARRETCHE, 

2001). 

Sessions (2001) e Arretche (2001) pontuam que este tipo de avaliação permite 

dar ao gasto público maior racionalidade e melhor alocação. 

Tendo em vista o cenário da crise fiscal do Estado já citada anteriormente, podemos notar a fundamental 

importância das avaliações de eficiência. Em outras palavras, percebeu-se que o estreitamento das fontes novas ou 
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tradicionais de arrecadação induz a inovações, no terreno específico da gestão da eficiência, que demandam estudos 

de avaliação (ARRETCHE, 2001). 

É possível dizer que, normalmente, as avaliações têm, no mínimo, duas fases. A 

primeira de processo ou somativa e, a segunda, de resultado ou formativa, esta sendo 

entendida como a finalidade do programa ou ação sob análise. Um argumento comum é 

dizer que as avaliações de eficácia, eficiência, efetividade, conseqüências ou de 

impactos podem ser realizadas durante um programa. Entretanto, essas avaliações 

sempre se sucedem com base em algum efeito ou produto já criado e não sobre como 

eles são produzidos. Mesmo que o programa tenha sido implementado com o formato 

de piloto e que se esteja avaliando seu resultado, seria confuso dizer que essa 

avaliação não é formativa só porque o programa ou política ainda está em andamento 

(SESSIONS, 2001).  

Embora exista consenso sobre a relevância da avaliação dos impactos e 

conseqüências das políticas e ou programas, sua mensuração provou-se difícil 

(RUFFNER, 2002; LOBO, 2001 e CAIDEN e CAIDEN, 1998). 

Dificuldade que se dá por diversas razões. A primeira delas está  no 

estabelecimento de nexo causal entre o programa e seus impactos dado às diversas 

outras variáveis que interferem, ou não são passíveis de mensuração; a segunda razão 

diz respeito à questão do período no qual serão mensurados os impactos e 

conseqüências, normalmente esse período é superior ao ano fiscal e em muitos casos 

superior até aos mandatos; a terceira razão diz respeito à conjugação das dificuldades 

anteriores que tornam ainda mais difícil vincular as conseqüências e impactos às 

decisões gerenciais. Por essas razões, existe uma tendência de retornar-se ao mais 

fácil, que é medir o que é contável, o resultado em termos de produtos e serviços, 

mesmo que esses tenham menor importância que os impactos e conseqüências 

(RUFFNER, 2002; CAIDEN e CAIDEN, 1998 e LOBO, 2001). 

Porém, a utilização apenas da avaliação de resultados tem certas limitações: 

 

• A sociedade valora os impactos das políticas; 
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• A mensuração de resultados em termos de produtos/serviços pode distorcer as 

políticas públicas do atendimento de seus objetivos para objetivos de produção; e 

• Enfocar somente os resultados pode resultar em atenção insuficiente sobre como 

eles contribuem para os impactos e conseqüências. 

 

 

 

 
 

 



 37 

2.10 AVALIAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
 

Esta seção endereça questões relevantes à avaliação da gestão pública, que é o 

foco deste trabalho. Inicialmente, serão abordadas algumas idéias sobre a função da 

avaliação no contexto da Reforma do Estado brasileiro; a seguir serão desenvolvidas as 

questões: para que avaliar? o que está sendo avaliado? E a última seção terá como 

objetivo responder: o porquê de os resultados das avaliações não serem utilizados 

como poderiam. 

As teorias contemporâneas de administração enfatizam as vantagens da gestão 

pública voltada a resultados e à criação de valor público, quando comparada à gestão 

burocrática tradicional (GRAU e BOZZI, 2003; MORGAN, 1996; OSBORNE e 

GAEBLER, 1998 e RUFFNER, 2002). 

A administração gerencial carece de um sistema para mensuração das metas e 

objetivos propostos. Esse processo serve de insumo para o accountabilty dos agentes 

políticos responsáveis pela implementação de políticas e, ainda, pode servir como 

insumo para a mudança de cultura que leva ao processo de melhoria contínua 

(PEREIRA, 1998 e GRAU e BOZZI, 2003). 

Para Grau e Bozzi (2003), o mais importante nesta mudança cultural é o seu 

significado em termos da abertura da administração pública para a sociedade. Assim, a 

orientação aos resultados não significa apenas controle jurídico. Mas pretende 

compreender questões de como e por que os resultados atuais estão ocorrendo. Trata-

se de explicar, em contexto público, por meio de ferramentas éticas e políticas, as 

ações dos agentes que representam os cidadãos e objetivam melhoria das condições 

de vida desta população.  

Segundo Ruffner (2002), a explicação dos objetivos em termos quantitativos 

contribui para a accountabilty de seus responsáveis. A teoria implícita aponta que esse 

exercício de administração gerencial, ou seja, o uso de indicadores e ferramentas para 

mensuração de metas e objetivos geram processos de realimentação e aprendizagem 

por parte dos atores. Como conseqüência o processo de correção das ações que se 

demonstram necessários, podem redundar em melhoria da gestão e dos resultados e 

impactos das políticas. 
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Atualmente, apesar de existir conhecimento isolado sobre as iniciativas de 

avaliação da gestão pública, pouco se sabe sobre qual tem sido seu papel no 

aperfeiçoamento da gestão pública em contexto latino-americano. Sabemos ainda 

menos sobre quais fatores obstaculizam ou facilitam tais iniciativas. Por fim, não se 

conhece hoje em que medida os esforços de modernização possuem recortes mais 

técnicos do que políticos e como se relacionam aos outros objetivos da Reforma do 

Estado e da Administração Pública, tais como a consolidação das instituições 

democráticas e governabilidade (GRAU e BOZZI, 2003). 

Para Kettl (1997), apesar das Reformas da Administração Pública no mundo 

abordarem os processos das políticas públicas, a maior parte destas não inclui qualquer 

preocupação com a aferição dos resultados. 

Porém naqueles países onde há atenção sob os resultados da gestão pública 

muitos esforços se direcionam no sentido de criar mecanismos para  avaliar os 

resultados, as conseqüências e os impactos da gestão pública (GRAU e BOZZI, 2003). 

Nesses países, os temas abordados nas Reformas Administrativas são: 

produtividade, orientação ao mercado, orientação ao serviço, descentralização, 

qualidade dos serviços prestados e accountabilty (GRAU e BOZZI, 2003 e KETTL, 

1997). 

Não há um padrão de avaliação da gestão pública na região da América Latina. 

Porém, três modelos de avaliação da gestão pública o Néo-Zelandês, o Mexicano e o 

Chileno. 

O modelo Néo-Zelandês é voltado para um conjunto de transformações em 

processos e estruturas e mensura os resultados e em alguns casos impactos e efeitos, 

enquanto que o Chileno visa criar a capacidade de avaliação no Estado. Por sua vez, o 

modelo Mexicano preconiza que através da mudança no processo orçamentário, cria-se 

incentivo à eficiência e para a mudança de comportamento.  

O terceiro e último modelo é o da planificação-implementação-avaliação. Este é 

apoiado em planejamento estratégico e orçamentário. Serve para relacionar a gestão 

dos orçamentos à mensuração da provisão de serviços ou bens, como parte integrante 

do desenho da política. Nesse modelo o principal é criar capacidade institucional do 

Estado (GRAU e BOZZI, 2003). 
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Para que avaliar? Para Ospina (2002), a resposta a esta questão se inicia pelo 

trabalho sobre pacto fiscal elaborado pela CEPAL em 1998. Esse estudo sugere que a 

agenda da modernização do Estado passa por uma reforma administrativa que 

contemple a avaliação de desempenho da gestão pública como pré-requisito para 

estabilidade macroeconômica. 
Para esta autora, conceitualmente o argumento faz sentido na medida em que a gestão é a instância 

mediadora entre as políticas formuladas e o campo de implementação. Assim, uma melhoria na gestão permite 

melhorar a produtividade do setor público, tornando os fundos públicos mais efetivos. 

Segundo Ospina (2002) e Kettl (1997), em um sistema de avaliação é importante 

se considerar os diversos níveis de gestão: 

  

• micro ,que se relaciona às práticas de trabalho; 

• meso, atribuído às organizações prestadoras de serviços ou aquelas 

responsáveis pela implementação dos programas de governo; e 

• macro, atribuído a avaliação de programas e de governo como um todo. 

 

Em trabalho recente, Grau e Bozzi (2003) afirmam que, para um enfoque 

sistêmico da avaliação, devem existir incentivos, por meio do desenho institucional, 

para que os usuários percebam a necessidade de obter informações sobre os três 

níveis de gestão e suas interconecções, mesmo que a temporalidade da avaliação em 

cada nível não seja a mesma.  

As autoras Ospina (2002); Grau e Bozzi (2003) alertam para os riscos da  

avaliação limitar-se apenas a dois dos três níveis da gestão. Por exemplo, num sistema 

que possa gerar indicadores de micro e meso gestão podemos falar de um modelo para 

melhoria na gestão, mas não da política pública. 

Desta forma, a avaliação de desempenho precisa ocorrer em dois planos 

diferentes; no da produção para modelar o comportamento dos gestores e no dos 

resultados para que possam ser elaboradas políticas consistentes (KETTL, 1997). 

 

2.10.1 POR QUE AS AVALIAÇÕES NÃO SÃO UTILIZADAS COMO PODERIAM? 
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Para responder a esta pergunta, podemos, inicialmente, admitir que a avaliação 

per si não assegura a melhoria contínua na gestão e, muito menos, sua contribuição 

para fortalecer a democracia (GRAU e BOZZI, 2003 e OSPINA, 2003). 

Feinstein (2002) lembra que mesmo quando não se faz uso de uma avaliação 

qualquer, esta impõe custos à sociedade. 

Para Grau e Bozzi (2003); Arretche (2001) e Faria (2001), o ciclo da avaliação 

tem seu fim, quando os atores do processo que podem ser responsabilizados utilizam 

as informações resultantes para melhorar o processo. 

Rist (1990); Smith e Barnes (1998) evidenciam as diferenças entre medição e 

gestão de desempenho. Para esses autores, a medição de desempenho refere-se à 

criação de um sistema de indicadores que permita mensurar o rendimento de um 

indivíduo, organização ou programa. Enquanto que a gestão de desempenho refere-se 

ao uso da informação disponibilizada pelo sistema de indicadores para aprender e 

tomar decisões estratégicas. 

Grau e Bozzi (2003), citando Caiden (1998), afirmam que, apesar da legislação 

americana de 1993, sobre performance no serviço público, uma pesquisa do próprio 

governo constatou que, até 1997, a informação não estava sendo utilizada na tomada 

de decisão dos programas, ações e projetos governamentais, ou seja, nas políticas 

públicas. 

Para Caiden e Caiden (1998), no passado, as expectativas eram exageradas 

sobre os resultados da avaliação. Mas percebeu-se que esse tipo de informação é parte 

integrante dos processos de gestão e do entorno político, ambos aspectos cruciais para 

o êxito das políticas públicas. 
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2.11 FUNDAMENTOS ECONÔMICOS DA EFICIÊNCIA TÉCNICA 
 

 Sessions (2001) atribui à avaliação de eficiência à análise entre os custos de um 

programa e seus resultados expressos em termos substantivos ou físicos, enquanto 

que, para Faria (2001), esta eficiência é o fazer bem as coisas. 

Arretche (2001) cita Figueiredo & Figueiredo (1986), para atribuir uma visão mais 

ampliada da avaliação de eficiência, que pode ser redefinida como a relação entre o 

esforço empregado na implementação de uma dada política e os resultados 

alcançados. 

A gênese do conceito eficiência pode ser encontrada no livro Investigação sobre 

a natureza e a causa da riqueza das nações de 1776, escrito por Adam Smith. Para 

Smith (1988): 

 

 “cada indivíduo... não está cuidando de promover o interesse público, nem 
sabe o quanto o está promovendo...  Busca apenas seu ganho próprio, e é nesses 
como em muitos outros casos, que é conduzido por uma mão invisível para promover 
um fim que não fazia parte de sua intenção. E nem isto é pior para a sociedade do 
que se fizesse parte. Buscando seu próprio interesse, ele muitas vezes promove o 
interesse da sociedade melhor do que se estivesse buscando fazê-lo”. 

 

Mas em que medida o texto de Smith (1988) pode contribuir com a gênese do 

conceito de eficiência? Em que cenário os indivíduos agem egoisticamente? 

Um mercado pode ser definido como um grupo de compradores e vendedores de 

um dado bem ou serviço. Diz-se que um mercado é competitivo quando: (a) os bens 

oferecidos são iguais ou com pouca diferenciação, e (b) os compradores e vendedores 

são tão numerosos que nenhum único comprador ou vendedor pode influir no preço de 

mercado, ou seja, ambos são tomadores de preço sem poder de mercado (MANKIW, 

1999). 

É no mercado onde a livre atuação dos agentes econômicos (compradores e 

vendedores) determina o nível de preço e a quantidade que o equilibra. Sabe-se que, 

sob certas condições, a interação livre dos agentes no mercado leva a um resultado 

eficiente, no qual o bem-estar da sociedade é maximizado (BRASIL, 2002). 
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Assim cada indivíduo agindo de acordo com seus próprios interesses é capaz de 

levar a economia a um resultado desejável para toda a coletividade10.  O mecanismo 

que atua como regulador da escassez é conhecido como sistema de preços, para os 

quais, quando há excesso de oferta, os preços caem e vice e versa. Este mecanismo 

de mercado foi denominado por Smith (1988) como a mão invisível, responsável por 

alocar os recursos de forma eficiente (BRASIL, 2002; SEN, 1999; MANKIW, 1999 e 

ARROW e DEBREU, 1954). 

Considera-se que um mercado é eficiente quando, e somente quando, a 

alocação dos recursos em um mercado competitivo puder ser caracterizada como ótimo 

de Pareto. Então, essa alocação maximiza o bem-estar. 

Neste caso, é impossível melhorar a posição de um indivíduo sem piorar a de outro. 

Infelizmente, um estado de ótimo paretiano ocorre mesmo que existam pessoas em 

miséria extrema. Uma ampliação da economia do bem-estar ocorre quando utilizamos 

os critérios de Kaldor-Hicks para efetuar testes de compensação. O uso deste critério é 

levado em consideração apenas se a somatória das forças de mercado, após a 

aplicação de algum tipo de fator compensador, revela uma melhoria no bem-estar da 

população (BRASIL, 2002; ARROW e DEBREU, 1954 e SEN, 1999). 

Essas poucas linhas anteriores tiveram por objeto sumarizar conceitos da teoria 

econômica com objetivo de responder as duas questões previamente formuladas. 

O ótimo paretiano é conhecido como eficiência alocativa (BRASIL, 2002; 

ARROW e DEBREU, 1954 e SEN, 1999). 

Existem também outros tipos de eficiência econômica, a eficiência técnica ou 

produtiva e a eficiência – X. 

A eficiência – X, é aquela derivada do mercado competitivo que obriga as 

empresas a serem gerencialmente eficientes. Neste sentido, quando há monopólio, 

existe ineficiência, pois inexiste a pressão competitiva e desta forma, as empresas não 

implementam esforços, por exemplo, na redução de custos. 

A eficiência técnica ou produtiva é aquela que relaciona um plano de produção 

aos recursos necessários para sua realização. 
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Segundo Farrell (1957), a inspiração para concepção da eficiência técnica foi o 

conceito de utilização dos recursos (FORSUND e SARAFOGLOU, 2000). 

De um modo geral, eficiência é a capacidade de fazer certo as coisas, ou seja, é 

um conceito insumo-produto (STONER e FREEMAN, 1999). Sendo assim uma maneira 

de determiná-la é estudando o relacionamento entre insumos e os produtos resultantes 

de um processo produtivo qualquer . 

Usando esta idéia, é possível definir a medida de eficiência, em termos 

algébricos como segue: 

 

Fórmula (1.0)  
I
R

E =  

       

Onde, 

 

E; é a eficiência; 

R, é o quantidade de produtos resultantes; e 

I, é a quantidade de insumos. 

 

Quanto maior for essa relação, mais produtos são obtidos, dado um certo modelo 

assistencial, para uma quantidade determinada de insumos (BRASIL, 2002; 

HOLLINGSWORTH e PARKIN; 1998; FORSUND e SARAFOGLOU, 2000). Esta 

relação pode ser representada por uma função chamada: função de produção. 

Esta função indica como os recursos podem ser combinados, para gerar 

diferentes níveis dos produtos, ou seja, descreve a produtividade dos recursos 

empregados (NEWBRANDER et al, 1992). O gráfico abaixo ilustra a eficiência alocativa 

e a eficiência técnica: 
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Gráfico I – Demonstração gráfica das eficiências 
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    Fonte: elaboração própria. 

 

Onde, 

 

Eficiência Técnica = OC/OD; 

Eficiência Alocativa = AO/OB; 

Eficiência de Escala = OB/OC; e 

Eficiência Total = (OC/OD) * (OB/OC) * (AO/OB) = OA/OD 

 

Desta  forma, podemos denotar que a eficiência  total é composta pelo produto 

das eficiências técnica, alocativa e de escala (NEWBRANDER et al, 1992; 

HOLLINGSWORTH e PARKIN; 1998 e FORSUND e SOROFOGLOU, 2000). 

Assim, finalizamos as seções que se referem à avaliação e aos fundamentamos 

da análise de eficiência na teoria econômica que dá suporte às demais seções deste 

trabalho. 



 45 

2.12 AVALIAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES COMPLEXAS 

 

Os órgãos e as agências governamentais utilizam-se de um rol de insumos: 

capital, trabalho, terra, combustível e materiais para produzir serviços. 

A mensuração da eficiência técnica dessas agências se dá com a utilização de 

indicadores parciais, ou seja, número de crianças matriculadas, número de documentos 

emitidos, entre outros (COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 1997). 

Essas medidas parciais podem levar a interpretações incompletas e até 

equivocadas sobre a eficiência técnica das agências governamentais, essencialmente 

porque se substituirmos os insumos de mão-de-obra por investimentos em capital, 

mantendo a mesma tecnologia de produção11, a produtividade do trabalho aumenta e a 

do capital declina. Desta forma, para a avaliação das agências governamentais é 

necessário um indicador de eficiência técnica que possibilite a mensuração de mais de 

uma dimensão de insumos frente à sua produção. (COMMONWEALTH OF 

AUSTRALIA, 1997; MARINHO, 2001a e MARINHO e FAÇANHA, 2001a). 

 O mesmo que foi dito para os órgãos e agências governamentais serve para os 

hospitais públicos. Assim, a medição da eficiência técnica se dá com o uso de 

indicadores parciais, por exemplo: taxa de ocupação, número de cirurgias por sala entre 

outros. No caso dos hospitais a tecnologia de produção, é o modelo assistencial, ou 

seja, não é a tecnologia embarcada no prédio hospitalar (MARINHO, 2001a). 

Segundo documento do Commonwealth of Australia (1997); e do Leonard Davis 

Institute of Health Economics, o gerenciamento da performance dos órgãos públicos, 

entre os quais os hospitais públicos, serve ao governo como vetor para (LIGHT, 1999): 

 

- Estimular o desenvolvimento de políticas públicas, reforçando os efeitos positivos 

em aspectos como satisfação do usuário, gestão da competitividade entre outros; 

- Facilitar o monitoramento da gestão pública com a intensificação dos processos de 

accountabilty governamental; 
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- Promover uma competição gerenciada, com a provisão de instrumentos e 

metodologias aos serviços de saúde, em aspectos similares nos mercados onde 

haja pouca ou nenhuma competição de mercado; 

- Analisar e propiciar a coordenação de programas de forma não compartimentalizada 

nas agências; e 

- Melhorar o controle e alocação dos recursos, de acordo com as agendas e planos 

de saúde. 

 

Por sua vez, relatórios de avaliação comparativa de desempenho são produtos 

típicos de ações cooperativas, nas quais o foco não é a medição de um grau elevado de 

performance, mas, sim, torná-lo um instrumento para melhoria do desempenho dos 

participantes. Esse modelo é uma importante ferramenta para os gestores de políticas 

públicas como também para os das unidades prestadoras de serviços. Os gestores 

podem utilizar essas avaliações para (COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 1997; 

GRAU e BOZZI, 2003): 

 

- Identificar diferenças no desempenho; e 

- Dirigir a atenção para as organizações que apresentam melhor rendimento, 

possibilita a identificação da melhor prática. 

 

A eficiência técnica é determinada pela razão observada entre as combinações 

de insumos e produtos de uma unidade prestadora de serviços, em nosso caso, uma 

unidade hospitalar, frente à razão obtida em outra unidade prestadora de serviço 

considerada a melhor prática. Em outras palavras, a eficiência técnica depende do grau 

de produtividade dos insumos (BECKENKAMP, 2002). 

Entretanto, voltar a atenção somente para a eficiência técnica da gestão pública, 

neste estudo, a da hospitalar, pode nos levar ao inconveniente da queda de efetividade 

dos serviços. Por exemplo, pode-se aumentar o número de altas do hospital. Contudo, 

podem estar ocorrendo re-internações em altas taxas. 

A aferição da eficiência técnica no setor saúde é de natureza complexa tendo em 

vista o processo de produção, ou seja, definir o papel dos provedores públicos ou 
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privados de forma correta é difícil, conceitual e empiricamente. Grande parte da 

complexidade reside no fato de que o nível de saúde de uma população é função de um 

grande número de variáveis exógenas ao setor, por exemplo: a renda per-capita, nível 

educacional e decisões das famílias (ZERE, 2000). 

A determinação da fronteira de eficiência técnica é possível com a utilização dos 

dados das unidades que caracterizam a melhor prática. Este grupo de unidades 

eficientes  é denominado peer group ou grupo de pareamento. 

Abaixo, podemos observar um gráfico bidimencional da eficiência do ponto de vista 

de um insumo X, empregado na internação de um paciente em vários hospitais. Nele, o 

eixo das abcissas representa o insumo número de enfermeiros, ao passo que, o eixo 

das ordenadas representa o insumo número de leitos. Os hospitais tecnicamente 

eficientes compõem a fronteira de eficiência, além de servirem como unidade de 

comparação ou pares para aqueles hospitais que apresentam algum grau de 

ineficiência.   

A fronteira de eficiência também pode-se chamar de isoquanta, que no gráfico II 

apresenta as combinações ótimas desses insumos para tratar cada paciente, 

representado pela função L(y). 

Um hospital ineficiente pode tornar-se tecnicamente eficiente, um hospital 

produzindo no ponto P, poderá recombinar seus insumos para passar a produzir em Q. 
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Gráfico II – Eficiência técnica bidimencional. 

Isoq L(y); (um paciente dia)

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Esta recombinação total ou parcial de insumos utilizados em uma internação 

pode assumir duas formas. A primeira alternativa é a de redução de todos ou em parte; 

e, a segunda, alternativa é a que busca produzir mais de uma internação com a 

quantidade atual. (ZERE, 2000). 

Retomando a representação métrica da eficiência técnica, temos que 

(HOLLINGSWORTH e PARKIN; 1998): 

 

Fórmula (2.0): 

 

I
P

E =  

 

Onde: 

 

E, representa a eficiência técnica; 

P, representa os produtos gerados; e 

I, representa os insumos utilizados no processo produtivo. 
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Entretanto, uma unidade hospitalar desenvolve uma série de atividades que 

podemos considerar como produtos finais (internações com complexidade diferentes 

entre si), ou produtos intermediários (número de refeições servidas, quantidade de 

roupa lavada ou doses de fármacos dispensadas a pacientes internados). A 

representação a seguir apresenta a possibilidade de aferição do escore sintético de 

eficiência técnica (BITTAR;1997a; COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 1997; 

FITZSIMMONS e FITZSIMMONS, 2003; MARINHO; 2001a e 2001b; GRUCA e NATH, 

2001; CHIRIKOS e SEAR, 2000 e ZERE, 2000): 

 

Fórmula (3.0): 

 

�

��

=

==

+

=
n

z
z

n

i
i

n

i
i

Insumo

riosIntermediáodutosFinaisodutos

E

1

11

PrPr

; 

Onde: 

 

E, representa a eficiência técnica; 

�
=

n

i

iFinaisodutos

1

Pr representa a somatória dos i-ésimos Produtos finais; 

 

�
=

n

i

iriosIntermediáodutos

1

Pr representa a somatória dos i-ésimos Produtos  intermediários; e 

�
=

n

z

zInsumo

1

representa a somatória dos z-ésimos Insumos. 

 

Porém, o problema é que essas medidas ou indicadores não podem ser 

somados, simplesmente porque cada uma representa produtos ou insumos diferentes 

entre si. A estratégia mais comum para resolver esta questão é atribuir peso para cada 

um dos termos da equação anterior (BECKENKAMP, 2002): 
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Fórmula (3.1): 

 

z

n

z
z

n

i
ii

n

i
ii

InsumosdosPesosInsumo

riosIntermediáprodutosdosPesosriosIntermediáodutosFinaisprodutosdosPesosFinaisodutos
E

�

��

=

==

+
=

1

11

PrPr  

Onde; 

 

Valem as notações verificadas em (3.0); adicionando-se 

 

iFinaisprodutosdosPesos representa os i-ésimos pesos atribuídos a cada um dos i-ésimos 

Produtos finais; 

iriosIntermediáprodutosdosPesos representa os i-ésimos pesos atribuídos a cada um dos i-

ésimos Produtos Intermediários; e 

zInsumosdosPesos representa os z-ésimos pesos atribuídos a cada um dos z-ésimos 

Produtos Intermediários. 

 

Os pesos são valores absolutos em módulo que podem ser arbitrados ou não, 

portanto, possibilitando a determinação de um resultado z da razão de eficiência 

técnica. Esse escore pode ser obtido com diferentes combinações de insumos (GRUCA 

e NATH, 2001). 

Um parâmetro de comparação simplificado pode ser criado ao estabelecermos 

uma faixa de variação para esse escore de eficiência técnica, o  hospital considerado 

tecnicamente eficiente terá E = 1 ou E = 100%. Caso o resultado do escore de 

eficiência técnica fique abaixo da unidade ou 100%, há então um grau de ineficiência 

que será tanto maior quanto menor for o valor desse escore (BOWLIN, 1998; 

CHARNES et al, 1993; MARINHO, 1996; 2001a; 2001b; MARINHO e FAÇANHA, 2001a 

e ZERE, 2000). 

Cada hospital considerado eficiente ou não é representado por um ponto no 

gráfico II, os pontos são I; P; Q; R; S; T. A ligação dos pontos que representam os 

hospitais considerados eficientes é a fronteira de eficiência, ou ilustrada pelo Isoquanta 

L(y) (ZERE, 2000). 
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A próxima seção se dedica à técnica utilizada neste trabalho para determinar a 

fronteira de eficiência, ou seja, a DEA – Data Envelopment Analysis ou Análise por 

Envelopamento de Dados. 
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2.12.1 ANÁLISE POR ENVELOPAMENTO DE DADOS – DEA 
 

A literatura de avaliação da produção hospitalar tem se pautado, no Brasil, quase 

sempre na avaliação de indicadores tradicionais - IT.  Entretanto, esse tipo de avaliação 

não permite estabelecer a melhor prática, dado que, de acordo com o indicador 

escolhido, o hospital A pode ser pior avaliado que o hospital B, conforme podemos 

verificar na pesquisa de Marinho (2001a).  

O autor reconhece que os IT são úteis na identificação de tipologias 

organizacionais (i.e. hospitais universitários tendem a ter maior média de permanência) 

e na obtenção de melhor visibilidade e de avaliação de ineficiência em âmbito "local". 

Exemplo desse tipo de estudo pode ser visto em Bittar (1996, 1997a e 1997b), Ibañez e 

Bittar (2000), Zucchi (1998) e Zucchi et al (1998). Contudo os IT não são capazes de 

oferecer resultado sintético de eficiência produtiva. Por isso a literatura tem preconizado 

a adoção de metodologias relacionadas às fronteiras de eficiência na análise de 

desempenho do setor hospitalar, dado que estas organizações gerenciam mais de um 

insumo e/ou produzem mais de um produto/serviço; e que operam em mercados onde a 

determinação de preços ou não é desejável, ou não é possível. (BOWLIN, 1998; 

BURGESS e WILSON, 1996; CHIRIKOS e SEAR, 2000; KITTELSEN et al, 2001; 

LINNA, 2000; MARINHO, 2001a e TAMBOUR e REHNBERG, 1997 e SOLÁ e PRIOR, 

2001).  

Essas metodologias podem ser seccionadas em duas linhas: a primeira, mais 

tradicional em outros campos da teoria econômica, chamada de paramétrica, na qual a 

função de produção é definida à priori, com a especificação de um erro estocástico de 

distribuição bastante específica (CHIRIKOS e SEAR, 2000).  

A segunda linha de pesquisa é a das fronteiras não estocásticas, notadamente 

as que são obtidas por meio da resolução de problemas matemáticos, como a DEA.  
A principal diferença entre a análise paramétrica e a abordagem não-paramétrica é que, no primeiro caso, 

uma única equação de regressão otimizada é aplicada à todas as unidades sob análise, uma a uma. Por sua vez, a 

DEA submete cada uma das unidades em análise ao processo de otimização. Portanto, cada unidade tem a sua 

equação de otimização. Essa característica permite a análise dos resultados focando em cada uma das observações, 

em contraste com o foco na média e na estimação de parâmetros que são associados à abordagem paramétrica. 

Outra vantagem da DEA é que, para sua implementação, não há necessidade de 

nenhuma definição à priori sob a forma da função de produção. 
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A DEA é uma técnica desenvolvida pelos professores Charnes, Cooper e Rhodes 

(1981), com o objetivo de avaliar o programa educacional norte-americano Follow 

Through. Este programa é de âmbito federal e tem como objetivo melhorar o 

rendimento de estudantes descendentes de classes menos favorecidas nas escolas 

primárias. (CHARNES, COOPER e RHODES, 1981 e CHARNES et al, 1993). 

O programa citado anteriormente apresenta como exemplo de seus onze 

produtos esperados um indicador de melhoria na auto-estima das crianças cobertas por 

ele. Por sua vez, um dos 25 insumos tidos como importantes no programa é o tempo 

que a mãe dedica à leitura com seu filho (CHARNES, COOPER e RHODES, 1981 e 

CHARNES et al, 1993). 

A solução proposta pelos professores Charnes, Coopers e Rhodes, foi a 

aplicação de técnicas de programação matemática, largamente empregadas no 

planejamento de operações empresariais e de políticas públicas, à avaliação da gestão 

dessa política pública (CHARNES, COOPER e RHODES, 1981 e PRIOR e SOLÀ, 

2001). 

Esta proposta teve o objetivo de resolver dois problemas fundamentais na avaliação 

do Follow Through: 

 

1) A inexistência de preços para todas as variáveis de insumo ou produto; e 

2) Mais de um insumo ou produto, deveriam ser analisados pelo modelo proposto. 

 

A DEA possibilita que a relação de eficiência seja resolvida com a distribuição de 

pesos às variáveis – ver fórmula 3.1 – e, por conseguinte, seu resultado é adimensional. 

Outra restrição é a que limita o valor da DEA a unidade, e, portanto, restringe o maior 

escore de eficiência a 100%. A representação desta formulação em termos algébricos 

pode ser encontrada a seguir (SARKIS e TALLURI, 2002):  
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Sujeito a: 
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rr

xv

yu
      (com j=1,2,..., O) 

 

Onde: 

ur, vi0 ≥ 0 

r = 1, ..., s 

i = 1, ..., m 

 

O modelo acima recebeu o nome de CCR, as letras iniciais dos nomes de seus 

desenvolvedores (BECKENKAMP, 2002; CHARNES, COOPER e RHODES, 1981; 

CHARNES et al, 1993; CHIRIKOS e SEAR, 2000; COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 

1997; GRUCA e NATH, 2001; MARINHO, 2001a; MARINHO e FAÇANHA, 2001b, 

SOLÁ e PRIOR, 1991 e ZERE, 2000). 

Podemos entender a formulação do modelo CCR como uma generalização do 

modelo de um insumo por produto de Farell (1957), para cada unidade tomadora de 

decisão, ou seja, neste estudo cada hospital (FORSUND, 2000).  

O sucesso do modelo está na engenhosidade empregada na maneira como 

transforma a razão de eficiência baseada em múltiplos insumos e/ou produtos, através 

das técnicas de programação linear em uma razão de um produto por insumo virtual 

para cada hospital da amostra. Com a manipulação da razão de soma dos produtos 

multiplicados pelo respectivo peso e dos insumos multiplicados pelo seus respectivos 

pesos. Esse processo calcula para cada hospital um conjunto de pesos factíveis para 

todas as unidades hospitalares em análise. 

No gráfico abaixo, a linha cheia representa a fronteira de eficiência derivada de 

dados reais, com a utilização da DEA, para determinar os pontos que serão conectados 

formando a fronteira de eficiência. 

 

Gráfico III– Eficiência técnica. 



 55 

Fronteira paramétrica

Fronteira não paramétrica - DEA

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Como mencionados anteriormente, os valores determinados pela DEA são 

extraídos das observações da amostra, assim a técnica produz escores de eficiência 

relativos a essas observações. Esse resultado é calculado para cada hospital, em 

relação aos seus valores reais de insumos e produtos. O cálculo da DEA foi 

desenvolvido para maximizar o escore de eficiência de cada hospital. Esse ranking de 

eficiência possibilita a representação da melhor prática revelada, ou seja, o máximo de 

produção observado empiricamente para todos os hospitais sob estudo, dado um grau 

de insumos. 

Quando uma das observações apresenta qualquer grau de ineficiência, o seu 

ponto aparece abaixo da fronteira de eficiência. A distância entre esse ponto e a 

fronteira expressa o grau de ineficiência. Entretanto, pode existir a necessidade de 

maior acurácia12 na análise, e, consequência, a determinação de quais insumos podem 

ser reduzidos sem que haja uma redução na capacidade de produção desses hospitais. 

Da mesma maneira, podemos pensar em melhora na eficiência técnica quando um 

hospital pode aumentar sua produção ou prestação de serviços, sem que haja 

necessidade uma quantidade também maior de insumos. 
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Com base no exposto nesta seção, podemos citar algumas características da DEA 

(CHARNES et al, 1993): 

 

- Foco nas observações individuais, não na média populacional; 

- Determina um escore sintético de eficiência; 

- Possibilita a avaliação de múltiplos insumos/produtos; 

- Permite ajuste às variações exógenas; 

- Pode incorporar variável categórica (dummy); 

- Não requerem definição a priori sobre pesos dos insumos/produtos; 

- Não requer definição, a priori, da função produção; 

- Permite atribuir pesos específicos para insumos/produtos; 

- Pode gerar estimativas a serem utilizadas na simulação de mudança de 

insumos/produtos; 

-  Os resultados são ótimos de Pareto; 

-  Permite revelar a melhor prática observada; e 

-  Satisfaz os critérios de eqüidade na geração do escore de eficiência. 

 

Apesar desses pontos positivos, a DEA apresenta fragilidades, quando comparada 

às técnicas paramétricas, em especial à análise de regressão (AR), conforme 

explicitado a seguir (THANASSOULIS, 1993; BANKER, CONRAD e STRAUSS, 1986): 

 

 

- da AR resulta um indicador mais preciso sobre a performance futura do coletivo de 

hospitais; 

- com o uso da AR se tem maior facilidade na estimação de parâmetros, tais como, 

intervalos de confiança; 

- a AR oferece facilidade na investigação matemática de relacionamentos entre as 

variáveis; 

- a AR normalmente oferece relações mais estáveis sobre as estimativas de eficiência 

técnica e das possíveis metas de produção ou consumo de insumos, isto por que, 
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seus resultados não se baseiam em poucas observações – unidades de 

pareamento, mas sim na média da amostra;  

-  as estimativas sobre valores marginais de insumos/produtos obtidas com a AR 

podem ser demonstradas de forma mais transparente a um leigo; e 

- os valores máximos e mínimos referentes aos produtos/insumos resultantes da AR 

garantem melhores estimativas, quando esses são independentes. 

 

Agora que já contextualizamos a DEA e citamos suas características, passaremos a 

nos aprofundar nos dois modelos que serão utilizados neste trabalho. O primeiro é o 

CCR, já mencionado anteriormente, enquanto que o segundo é o BCC, uma variação 

do CCR, que permite a aferição da eficiência de escala produtiva. 
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2.12.2 O MODELO CCR 
 

Conforme mencionado anteriormente, o modelo CCR foi desenvolvido pelos 

professores Abraham Charnes, Willian Cooper e Eduardo Rhodes. O artigo seminal foi 

publicado em 1978, no European Journal of Operational Research com o título de 

Measuring the Efficiency of Decision Making Units. Foram esses autores também que 

cunharam o termo Data Envelopment Analysis (DEA). 

O modelo CCR torna possíveis os seguintes objetivos: 

 

a) determinar um escore sintético de eficiência técnica; e 

b) identificar as fontes de ineficiência, bem como a quantificar o grau de ineficiência. 

 

Esse modelo é representado por uma expressão matemática fracionária, 

transformado em dois problemas alternativos de programação linear diferentes. No 

modelo CCR – RI apresentado no quadro I abaixo, o objetivo é minimizar a quantidade 

de insumos utilizada para produção em qualquer plano de produção fixo. Esta 

formulação é orientada aos insumos.  

O inverso pode ser notado no modelo CCR – RO, também presente quadro I, no 

qual busca-se maximizar a produção mantendo-se estáveis as quantidades de insumos 

utilizadas no plano de produção. Esta formulação é orientada à produção 

(BECKENKAMP, 2002; CHARNES, COOPER e RHODES, 1981; CHARNES et al, 

1993; CHIRIKOS e SEAR, 2000; COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 1997; GRUCA e 

NATH, 2001; MARINHO; 2001a; MARINHO; 2001b; MARINHO e FAÇANHA, 2001b e 

ZERE, 2000;). 
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Quadro I – Modelos CCR orientados aos insumos ou aos produtos. 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

A definição da orientação do modelo deve levar em consideração o objetivo de 

sua implementação. Caso contrário, pode se incorrer no risco de analisar resultados 

equivocados. 

Por exemplo, um hospital considerado ineficiente pode estar sob análise 

orientada a seus insumos. Porém, o analista está estudando seu plano de produção em 

função das saídas hospitalares. Nesse caso, uma ineficiência de 20% não significa que 

seja possível, ou mesmo que se deva proceder um aumento de 20% nas saídas, para 

que o hospital se torne eficiente. 
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2.12.3 O MODELO BCC 
 

O modelo BCC de Banker, Charnes e Cooper (1984) foi desenvolvido de maneira 

a permitir que, através da DEA, fosse viável a identificação de retornos de escala. 

A possibilidade da identificação e quantificação dos retornos de escala possibilita 

a determinação da eficiência técnica pura. 

Os idealizadores do modelo o publicaram sob o título de Some models for 

estimating technical and scale inefficiencies in DEA, na revista Management Science, 

número 9 ,de 1984. Neste texto, os autores provêem contato entre a DEA e a teoria 

econômica utilizada no cálculo dos retornos de escala. 

Para exemplificar o conceito dos retornos de escala, e, a um só tempo ilustrar a 

inviabilidade de sua determinação com a implementação do modelo CCR, 

observaremos no gráfico abaixo três hospitais, representados pelos pontos P1, P2 e P3, 

com, respectivamente, 200, 100 e 200 funcionários. 

 

Gráfico IV – Eficiência técnica e eficiência de escala. 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

No gráfico IV, o segmento OZ  representa a fronteira hipotética de eficiência 

técnica para as unidades hospitalares em análise. Desta representação, podemos 

abstrair que apenas o hospital representado por P1 é eficiente. No entanto, dado o 
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número de leitos de P2 e P3, e, tomando como produto o número de internações 

hospitalares de mesma complexidade, podemos admitir que P2 e P3, não apresentam a 

mesma ineficiência, revelando-se, então, a necessidade de análise dos retornos de 

escala. 

Com esse objetivo, vamos intuir o modelo desenvolvido por Banker, Charnes e 

Cooper (1984), com auxílio do gráfico abaixo, onde os pontos P1, P2 e P3 do gráfico 

anterior são novamente plotados. 

 

 

Gráfico V – Eficiência técnica e eficiência de escala. 

Função de produção

P3
NM

O

Z

Conjunto T de 
possibilidades 
de produção

P1

P2

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No gráfico V, o ponto P3 representa o hospital sob análise. Podemos assumir 
que a eficiência técnica e de escala é medida pela razão MN/MP3, que compara o 
ponto P3 ao ponto N em uma fronteira de eficiência típica do modelo CCR. A 
comparação do ponto P3 ao ponto N reflete as diferenças entre as produção de P3 e 
P1, que representa a escala mais produtiva. 

A eficiência técnica pura é aquela que se obtêm após comparar novamente o 
ponto P3 ao ponto P2, ao invés do ponto N, o que pode ser representado pela razão 
MP2/MP3. O ponto P2 é o que representa a unidade tecnicamente eficiente, com a 
mesma escala de produção que P3, quando o número de funcionários de P3 é igual ao 
número de funcionários de P1.  
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Finalmente, a eficiência de escala pode ser mensurada por MN/MP2. Desta 
forma, podemos inferir que a eficiência técnica geral e a eficiência de escala é o produto 
da eficiência técnica pura e a eficiência de escala: 

 
 

Fórmula (4.0)  
323

2
MP
MN

MP
MN

MP
MP =⋅  

Onde: 
 

3
2

MP
MP , representa a eficiência técnica pura; 

2MP
MN , representa a eficiência técnica de escala; e 

3MP
MN , representa a eficiência técnica geral. 

 
O modelo BCC pode ser representado algebricamente como segue:  

 

Quadro II – Modelos BCC orientados aos insumos ou aos produtos. 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

 Charnes, Cooper e Rhodes (1993) modificaram o modelo seminal (12.0), 

adicionando as restrições εµ ≥p , ε≥iv , e 0>ε ; de forma a garantir taxas de 

substituição dos insumos/produtos sempre positivas.  
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O modelo BCC é similar ao CCR, com a adição da variável M, que permite a 

identificação dos retornos de escala. Essa característica do BCC possibilita a 

identificação da eficiência das políticas públicas e da ineficiência gerencial. 

 

 

2.13 A REDE HOSPITALAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Segundo os princípios do SUS, a gestão da assistência hospitalar pública no 

Estado de São Paulo é de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), 

que conta atualmente com a seguinte estrutura organizacional: 

 

1. Coordenadoria de Contratação de Serviços de Saúde (CCSS) com atribuição de 

coordenar as atividades relacionadas à contratação de serviços de saúde, realizar a 

gestão e o controle administrativo e financeiro dos contratos, avaliar a atuação dos 

provedores bem como o impacto e os resultados dos serviços de saúde contratados; 

2. Coordenadoria Geral de Administração (CGA) responsável pela coordenação, 

orientação, supervisão e elaboração de normas em assuntos de administração geral da 

Secretaria; 

3.  Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH) tem atribuição de planejar a 

execução das políticas, diretrizes e normas relacionadas a Recursos Humanos próprios 

da Secretaria; 

4. Coordenadoria de Planejamento de Saúde (CPS) como instância que deve orientar 

a operacionalização das diretrizes e prioridades definidas pela Secretaria da Saúde, 

articulando a informação a projetos de intervenção sobre as condições de saúde da 

população, bem como recursos necessários e o monitoramento e avaliação de ações e 

serviços; 

5. Coordenadoria dos Institutos de Pesquisa (CIP) a quem compete estudar, 

planejar, orientar, coordenar, supervisionar, executar atividades de pesquisas científicas 

de interesse da saúde pública, produção de insumos, atividades laboratoriais e 

vigilância epidemiológica e sanitária; 

6. Duas grandes Coordenadorias-fim : Coordenadoria de Saúde da Região 

Metropolitana da Grande São Paulo (CSRMGSP) e Coordenadoria de Saúde do 
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Interior (CSI), que têm como principal objetivo coordenar e articular o planejamento e 

as ações de saúde desenvolvidos nas respectivas regiões, em função das políticas e 

diretrizes da Secretaria da Saúde. À estas Coordenadorias vinculam-se 24 Diretorias 

Regionais de Saúde (DIR), sendo 5 na Região Metropolitana da Grande São Paulo e as 

19 restantes no Interior do Estado. 

A secretaria tem uma série de autarquias, fundações e assessorias vinculadas, 

entre elas: Fundação Oncocentro de São Paulo, Fundação para o Remédio Popular 

(FURP), Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo, Superintendência de 

Controle de Endemias (Sucen), Instituto de Assistência Médica ao Servidor Estadual, 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e o Hospital das Clínicas de São Paulo. 

A rede hospitalar pública do SUS, sob responsabilidade da gestão estadual em 

São Paulo é composta por 451 estabelecimentos, com composição conforme a tabela 

abaixo: 

 

Tabela II – Hospitais do SUS – Sistema Único de Saúde segundo sua natureza, no 
período de Março de 2002. 

 
Natureza* Público Privado Universitário Total 

Contratado - 67 - 67 
Federal 1 - - 1 
Estadual 5 - - 5 
Estadual VP 64 - - 64 
Municipal 78 - - 78 
Filantrópico - 21 - 21 
Filantrópico isento tributos e contr. sociais - 188 - 188 
Filantrópico isento IR e contr. s/lucro 
líquido 

- 12 - 12 

Universitário Ensino - - 2 2 
Universitário Pesquisas - - 8 8 
Univ. Pesquisas isento tributos e contr. 
Sociais 

- - 5 5 

Total 148 288 15 451 
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Desses 451 hospitais, aproximadamente 14,2% pertencem à esfera estadual de 

governo e são geridos de acordo com a tabela abaixo: 

 

Tabela III – Estabelecimentos por esfera administrativa segundo o tipo de gestão, em 
1999. 

 
Tipo de Gestão Estadual 

Administração Direta 51 
Administração Direta outros órgãos 4 
Autarquia 7 
Organizações Sociais Públicas 2 
TOTAL 64 
C
���?�D*E*$�$�F�&��
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Vale a pena ressaltar que os Hospitais Universitários de Clínicas (HC-FMUSP e 

HC-FMRP) mantêm vínculo acadêmico com as universidades e administrativo com a 

SES fazendo parte da rede estadual.  

A década de 90 trouxe inovações para o Setor Saúde do Estado de São Paulo 

em várias áreas, sendo uma das atividades mais afetadas a da gestão hospitalar, 

preocupação constante do governo do Estado, pois, nesta época, havia treze hospitais 

de propriedade do Estado de São Paulo que estavam com suas obras em conclusão. 

Colocá-los em operação era um desafio especialmente se ficassem vinculados à 

administração direta do Estado. Em função dessa realidade, foi estudada a implantação 

para o Setor Saúde de modelos organizacionais que refletissem a nova forma de gestão 

pública proposta pela Reforma do Estado. Para este fim, foi aprovada, em âmbito 

estadual, lei13 que dispunha, dentre outros assuntos, sobre a qualificação das 

Organizações Sociais em Saúde (OSS). 

O objetivo era que essas entidades fossem, como proposto por Pereira (1998), 

Organizações Sociais, mas que também tivessem algumas especificidades necessárias 

à gestão de organizações do Setor Saúde. Para tanto, precisariam ser qualificadas pelo 

poder público. 



 66 

Assim, desde o fim da década de 90, na rede de hospitais públicos do Estado 

subordinados à Secretária de Estado da Saúde (SES) encontram-se quatro tipos 

principais de gestão: 

 

a) administração direta, na qual o hospital é unidade administrativa subordinado a SES. 

Este tipo de subordinação ocorre quando a Administração Pública é exercida pelos 

seus próprios órgãos em que estejam presentes elementos normativos, reguladores 

e de controle, sem interferências do ambiente externo (PALOMO, 1998); 

b) a autárquica, que pertence a administração indireta do Estado. Essa forma de 

organização é regulada no Estado de São Paulo pela Lei Complementar Nº 7 de 

6/11/1969 (PALOMO, 1998); 

c) a mista, que é entendida como uma variação da administração indireta. Pode se 

viabilizar pelo estabelecimento de convênio entre pessoa jurídica de direito privado 

com pessoa jurídica de direito público. Isto posto, ao hospital autárquico se dá a 

possibilidade de gerir um certo volume de recursos obtidos através de convênio 

entre o hospital e uma entidade de direito privado que obtém receitas através dos 

serviços prestados pelo hospital faturando contra o SUS e contra terceiros os 

procedimentos hospitalares, revertendo toda a receita obtida na operação e em 

investimentos na autarquia conveniada. Esse tipo de gestão em saúde se inicia no 

fim da década de 70 (PALOMO, 1998); e 

d) administração indireta por colaboração, que ocorre quando a operação de 

determinado serviço público é delegada para pessoa jurídica de direito privado sem 

finalidade lucrativa e com experiência na área proposta. Esse movimento emerge no 

fim da segunda metade da década de 90 como um novo modelo de gestão que 

reflete as tendências da Reforma do Estado. É exemplo desse modelo hospital de 

propriedade da SES operado e gerenciado por instituições privadas, qualificadas 

como Organização Social em Saúde, por meio de um contrato de gestão (PALOMO, 

1998 e SÁ, 2001). 
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A partir do final da década passada, essas quatro formas de gestão, entre outras14 

passam a conviver dentro da SES. Porém poucos estudos acadêmicos foram realizados 

com a intenção de aferir de forma comparativa a eficiência técnica dessas formas de 

gestão, verificando, através de indicadores específicos quais os pontos fracos e fortes 

de cada uma.  

Existe uma série de estudiosos desse processo de modernização que afirmam ser 

as OSS a melhor alternativa para a gestão hospitalar. Mas também existem outros que 

acreditam que faltam estudos para analisar melhor qual modelo de gestão é o mais 

eficiente.  

O objetivo deste nosso estudo está, justamente, em contribuir para o avanço do 

conhecimento sobre indicadores e evidências comparáveis no tocante à gestão pública 

e, em especial, à gestão hospitalar. 

 
2.13.1 INICIATIVAS DE AVALIAÇÃO PRODUTIVA DOS SERVIÇOS HOSPITALARES 

 
Conforme Ibañez et al (2001), estimulados pelo movimento internacional da 

reforma do Estado, proliferaram no país experiências na área de administração pública 

cujas características básicas visavam conferir maior flexibilidade gerencial com relação 

a gestão de insumos e que priorizasse resultados. A avaliação da produtividade 

hospitalar não é tema recente e tem recebido atenção crescente dos estudiosos da 

administração e saúde em contexto nacional conforme pode ser vistos nos estudos de 

Bittar (1996, 1997a e 1997b), Picchiai (2000), Zucchi (1998), Zucchi et al (1998), 

Marinho (2001a  e 2001b) e Marinho e Façanha (2001b), entre outros. 

O instrumento que garantiria essa orientação aos resultados típica da 

Administração por Objetivos – APO, seria o contrato de gestão (ANDRÉ, 1999; 

PEREIRA, 1998; CAIDEN e CAIDEN, 1998; IBAÑEZ et al, 2001; STONER e 

FREEMAN, 1999;  GRAU e BOZZI, 2003 e RUFFNER, 2002). 

Ruffner (2002) e Ibañez  et al (2001), apontam para a importância da avaliação 

quantitativa dos serviços hospitalares como forma de prover informações aos cidadãos 

para a accountabilty governamental. 
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A Secretaria Estadual de Saúde e a Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo firmaram um convênio para acompanhamento do novo 

modelo de gestão do qual a análise das atividades hospitalares era parte integrante 

(IBAÑEZ, 2001). 

Os relatórios de atividades hospitalares (RAH) foram um dos frutos deste 

convênio. Estes buscaram analisar aspectos determinados no novo modelo de gestão e 

comparavam seus dados aos obtidos por Bittar (1997a). Dentre os pontos abordados, 

estavam dados sobre atendimento a pacientes não internados, atendimentos a 

pacientes internados, dados de qualidade, sobre os recursos humanos e a extensão de 

sua terceirização, sobre a satisfação da clientela e dados financeiros. 

Ibañez e Bittar (2000), Ibañez e Bittar (2001) e Ibañez et al (2001) dividem em 

três grupos as atividades de terceirização que podem ser encontrados em hospitais 

públicos do Estado de São Paulo: sistema de apoio administrativo composto por 

lavanderia, limpeza, manutenção e segurança; apoio ao diagnóstico e à terapêutica, 

que corresponde a serviços de imagem, sangue, laboratório clínico, anatomia 

patológica e anestesia; e serviços médicos. 

Contudo, apesar do valor dos RAHs, essa avaliação não era suficiente para 

investigar se havia diferença entre a eficiência técnica dos hospitais administrados por 

OSS, dos da administração direta e dos hospitais da administração mista. 

Para Burgess e Wilson (1996), os hospitais geridos por entidades sem fins 

lucrativos contribuem para o bem estar social, com a provisão de bens públicos em 

níveis que não seriam atingidos pelo governo sozinho. Entretanto, os gerentes desses 

hospitais tendem a expandir a qualidade e a quantidade dos cuidados acima do que 

seria ótimo para a sociedade. Seu foco está na qualidade dos serviços e não na 

geração de superávits.  

Os mesmos autores afirmam que os hospitais públicos, por estarem sujeitos a 

interesses políticos, restrições orçamentárias e por carregarem o custo da burocracia, 

têm poucos incentivos para evitar a perda de produção. Estes efeitos implicam em uma 

eficiência técnica diferente dentre eles. Contudo, a magnitude e a direção destes ainda 

não é clara. Os autores afirmam que seus resultados não suportam a teoria que levanta 

a possibilidade de os modelos de gestão, por si só, determinarem a eficiência técnica. 
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Assim, concluem que a diferença na eficiência técnica tem mais a ver com os incentivos 

e restrições encontrados pelos agentes dos diferentes modelos de gestão. Portanto, a 

reforma setorial deve atribuir particular atenção aos novos modelos de gestão e seus 

efeitos em termos de incentivos e restrições da nova regulação. 
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3 QUESTÃO BÁSICA 
 

O tipo de gestão pode influir na eficiência das funções e atividades do Estado no 

Setor Saúde e, em particular, na gestão hospitalar? 

 

Com base na divisão de funções e atividades do Estado proposta por Pereira 

(1998), pretende-se estudar e comparar as atuais formas de gestão hospitalar, para 

identificar os possíveis impactos de cada uma delas sobre a eficiência das unidades 

organizacionais, pois, como foi salientado por Siqueira (1990), a avaliação de políticas 

públicas pode fazer com que o desempenho dessas seja melhor. 

Para Pereira (1998), a melhora no desempenho da Administração Pública é 

possível, através da substituição da Administração Pública Burocrática, que é centrada 

no processo (definir procedimentos para a contratação de pessoal, para a compra de 

bens e serviços e satisfazer as demandas dos cidadãos), por uma Administração 

Pública Gerencial. 

A Administração Pública Gerencial surgiu na segunda metade do século XX, em 

resposta à crise do Estado, como estratégia para reduzir custos e tornar mais eficiente 

a administração dos serviços que cabiam à administração estadual e, também, para 

proteger a rés pública contra os interesses do comportamento caçador de rendas ou da 

corrupção aberta. 

As características básicas que definem a Administração Pública Gerencial são: é 

orientada para o cidadão e para a obtenção de resultados; pressupõe que políticos e 

funcionários mereçam grau limitado de confiança; utiliza a descentralização e o 

incentivo à criatividade e à inovação; e controla os gestores públicos. 

Esse tipo de enfoque administrativo e gerencial foi importado da iniciativa privada 

(ABRUCIO, 1998) e tem sido, no Brasil, um dos mais relevantes temas na discussão da 

reforma do Estado e da Administração Pública. 
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4 OBJETIVOS 
 
 
I) Gerais 

 

Analisar a eficiência dos hospitais públicos da rede estadual, a partir da avaliação 

de eficiência técnica das diferentes formas de gestão hospitalar. 

  

II) Específicos 

 

� Sistematizar os resultados obtidos por diferentes tipos de gestão hospitalar 

pública no Estado de São Paulo; 

� Comparar os resultados obtidos pelos diferentes modelos de gestão; 

� Analisar os indicadores hospitalares obtidos na coleta de dados do estudo 

entre as diversas organizações e frente a literatura; 

� Utilizar metodologia capaz de produzir uma escala de eficiência técnica, 

incluindo todos os modelos de gestão selecionados para estudo; e 

� Inferir sobre a eficiência técnica dos hospitais da rede estadual de saúde. 
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5 METODOLOGIA 
 

Este estudo se inicia com extensa revisão bibliográfica da literatura sobre temas 

inerentes ao objeto da dissertação, tais como: a Reforma do Estado e do Setor Saúde e 

suas conseqüências para o Sistema de Saúde brasileiro; indicadores utilizados em 

saúde e avaliação de organizações complexas e sua eficiência técnica.  

Após a construção do marco teórico sobre o objeto da dissertação, passaremos à 

fase de coleta de dados, a qual será realizada somente para os hospitais que serão 

estudados.  

Passada a fase de coleta de dados, as observações serão analisadas e 

classificadas, de acordo com o modelo de gestão, em relação ao grau de terceirização 

e comparadas entre si, com base na literatura. Após esta etapa, serão implementados 

dois modelos de DEA, orientados à maximização dos resultados, que permitem a 

identificação do modelo de gestão que é mais eficiente.  

Este projeto pode ser caracterizado como um estudo comparativo, pois é 

amparado pela literatura específica e se insere em domínio conexo, tanto na área de 

Administração Pública, por meio da Reforma do Estado, quanto na gestão hospitalar, 

através da Reforma do Setor Saúde (KING et al, 1994 e CARVALHO, 2002). 

Após a análise dos dados e de posse dos resultados de sua tabulação, será 

realizada a discussão dos mesmos, possibilitando chegar à conclusão que responde 

aos objetivos deste trabalho. 
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5.1 ESTUDO COMPARATIVO 
 

Para Contandriopoulos et al (1994), o estudo comparativo é uma das 

modalidades de pesquisa sintética, devendo focar-se mais nas diferenças do que nas 

similaridades, produzindo informações confiáveis e comparáveis sobre o objeto em 

estudo. 

A pesquisa sintética é aquela que examina o conjunto das relações entre 

variáveis, não implicando a manipulação provocada ou invocada da variável causal ou a 

necessidade de controle sobre a distribuição dos indivíduos no estudo. A pesquisa 

sintética pode ser decomposta em duas categorias: os estudos de caso e os estudos 

comparativos. 

Pode-se dizer que a melhor maneira de compreender um evento em particular é 

aplicando métodos científicos de inferência, para estudar padrões similares em eventos 

paralelos. No estudo comparativo, o pesquisador opta por trabalhar com um grande 

número de observações (KING et al, 1994). 

Para Cooper e Schindler (2003), modelo é uma representação da teoria, assim, 

pode ser empregado para propósitos aplicados ou altamente teóricos. As funções dos 

modelos são: a descrição, a explicação e a simulação. 

Podemos citar dois critérios relevantes para determinar se a estratégia de 

pesquisa adotada é a mais adequada ao modelo proposto, com intuito de testar as 

hipóteses que o compõem: a validade externa e a validade interna. 

Desta forma, podemos definir que a validade interna de um modelo de pesquisa 

é assegurada, quando as características deste modelo permitem a certificação de que 

as relações observadas empiricamente entre as variáveis dependentes e 

independentes da pesquisa não podem ser explicadas por outros fatores ou outras 

variáveis distintas das consideradas na elaboração do modelo (CONTANDRIPOULOS 

et al, 1994). 

Por outro lado, a validade externa baseia-se no caráter mais ou menos geral do 

modelo teórico sobre o qual se apoia o estudo. Assim, a possibilidade de mostrar que 

os resultados obtidos em uma pesquisa em particular elaborada em um certo contexto, 

não dependem do contexto nem da situação particular, criada pelo próprio processo de 
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pesquisa. Está, portanto, relacionada à representatividade ou à possibilidade de 

generalização dos resultados (TOBAR e YALOUR, 2001 e CONTANDRIOPOULOS et 

al, 1994). 

Cooper e Schindler (2003) propõe que o pesquisador, como regra geral, 

assegure a compatibilidade da validade externa com as exigências da validade interna, 

aproximando, desta maneira, as condições de pesquisa às condições sob as quais os 

resultados serão aplicados.  

Para viabilizar a comparação, o estudo deverá ser o mais preciso e sistemático 

possível, utilizando medidas válidas, sendo que a validade da medida significa que esta  

mede o que se propõe (KING et al, 1994). 

Estudos comparativos têm sido aplicados para validação de inferências causais. 

Para isso, a coleta de dados deve ser mais rigorosa e sistemática, através das mesmas 

variáveis, sobre as observações selecionadas (KING et al, 1994). 

Este estudo trabalha com diversas variáveis mensurando múltiplos aspectos dos 

diferentes modelos de gestão. O objetiva verificar implicações práticas na eficiência 

técnica da gestão hospitalar pública de São Paulo, frente à teoria de Reforma do Estado 

e do Setor Saúde. Desta forma, pode ser caracterizada como uma pesquisa de gestão 

aplicada, conduzida ex-post facto, ou seja, o pesquisador não pode controlar as 

variáveis independentes, porque essas já estão dadas (COOPER e SCHINDLER, 2003; 

CONTANDRIOPOULOS et al, 1994; TOBAR e YALOUR, 2001). 

Para o desenho de nosso estudo, consideramos três princípios como base: a 

especificação das variáveis, a definição do nível de comparação e a definição dos 

critérios de comparação. 

Em primeiro lugar, os conceitos, indicadores e critérios devem estar claramente 

definidos. A utilização de indicadores de forma ilimitada e indefinida pode levar a 

indeterminação da avaliação e o estudo perderia a habilidade de analisar ou descrever 

fenômenos mais intensos.  

A segunda instância, chamada de nível de comparação ou unidade de análise, 

tem um papel fundamental nos estudos comparativos, pois se acredita que, quanto 

mais similares forem os objetos em estudo, mais factível será a avaliação comparativa 

de  suas diferenças.  
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O terceiro ponto a ser observado é a atenção para a definição de indicadores e 

dos pesos que cada um desses terá na avaliação, bem como os critérios que levaram 

aos resultados finais desta análise. 

 

VALIDADE NAS PESQUISAS SINTÉTICAS 

 

Validade interna 

 

Neste estudo, a validade interna baseia-se na capacidade de se testarem as 

hipóteses que compõem nosso modelo teórico. Desta forma, atribuímos, por um lado, 

atenção específica à articulação teórica sobre na qual baseamos nosso estudo. Por 

outro, focamos nossa atenção na adequação do modelo teórico a ser testado 

(COOPER e SCHINDLER, 2003; CONTANDRIOPOULOS et al, 1994; TOBAR e 

YALOUR, 2001 e CANO, 2001). 

Esse critério de validade relaciona o grau de conformidade da teoria à realidade 

empírica, permitindo a elaboração de um julgamento coerente sobre o valor explicativo 

do modelo. Ou seja, quanto mais completo o modelo teórico e, se não puder ser 

rejeitado, mais podemos confiar na sua validade interna. 

O modo de análise utilizado é o emparelhamento, que consiste na comparação 

de uma configuração teórica com a configuração empírica. Para julgar a 

correspondência entre o modelo e a realidade empírica, esperamos obter um bom grau 

de validade interna, se os modelos de gestão sob análise representarem uma parte do 

universo empírico (GALVÃO de MELO, 1985). 

 

Validade externa 

 

Segundo Contandriopoulos et al (1994), quanto mais sólida a base da pesquisa, 

mais os resultados empíricos obtidos no contexto da pesquisa serão coerentes com as 

hipóteses teóricas, e mais os resultados serão generalizáveis a outros contextos. 

De forma geral, a realidade externa de nossa pesquisa se apoia em três princípios: 
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� Similitude: espera-se que seja possível generalizar os resultados a um universo 

empírico similar; 

� Reatividade: a estratégia de coleta de dados definida busca reduzir a sensibilidade 

dos pesquisados; e 

� Explicação: dada a complexidade da produção no ambiente hospitalar optou-se por 

uma técnica que não requer a especificação das relações internas, expressas em 

uma função de produção. Isso implicaria em um tempo maior de duração do estudo 

e dos custos associados à determinação de uma função para cada um dos hospitais 

na amostra. 
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5.2 HIPÓTESES 
 

Para Cooper e Schindler (2003), uma proposição é uma declaração que pode ser 

julgada falsa ou verdadeira, caso se refiram a eventos observáveis. 

A hipótese é a transposição de uma proposta teórica no mundo empírico, ou 

seja, trata-se de uma ou mais associações entre variáveis (CONTANDRIOPOULOS et 

al, 1994 e TOBAR e YALOUR, 2001). 

Para Cooper e Schindler (2003), essas associações de variáveis podem ser de 

quatro tipos:  

 

� Relacional: são as declarações que descrevem uma relação entre duas 

variáveis; 

� Correlacionais: declaram que as variáveis ocorrem juntas, sem que isso 

implique que uma cause a outra; 

� Explanatória: quando declaram haver uma implicação de que a existência de 

uma variável ou que mudança nessa variável causa ou gera mudança em 

outra variável; e 

� Descritiva: são proposições que normalmente declaram existência, tamanho, 

forma ou distribuição de alguma variável. 

 

Quando há diversas variáveis dependentes presentes, sem no entanto serem 

interligadas, elas não formam uma rede e podem ser verificadas uma a uma. 

As análises estatísticas se limitam a medir a performance relativa aos grupos 

formados pela variável independente e a determinar se as diferenças entre estas 

performances são compatíveis com a hipótese. 

Segundo Contandriopoulos et al (1994), quando os dados sob análise são de 

natureza quantitativa, a verificação das hipóteses se faz com a ajuda de ferramentas 

estatísticas. 

Neste estudo, optou-se por hipóteses relacionais, que serão verificadas com uso 

de testes estatísticos não-paramétricos. Essa opção pelos testes não-paramétricos se 

deve a seguinte triangulação de fatores: 
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- a DEA é um método determinístico, que não obedece aos pré-requisitos de 

normalidade na distribuição de seus resultados; 

- não há, de nossa parte, nenhuma forma de determinação do tipo de 

distribuição das variáveis em estudo na população total, ou seja, na rede 

hospitalar própria do Estado de São Paulo; e 

- são os únicos tecnicamente corretos para usar com dados ordinais. 

 

Passaremos agora a descrever os procedimentos para o teste das hipóteses do 

nosso estudo. 

Inicialmente, definiu-se a hipótese nula, como uma declaração de que não existe 

diferença entre o parâmetro e a estatística com a qual ele está sendo comparado. Em 

seguida, foi escolhido o teste estatístico, para inferir sobre as hipóteses expostas 

anteriormente. A opção pela utilização dos testes não paramétricos, chamados de livres 

de distribuição, está relacionada à natureza não paramétrica da DEA e com a eficiência 

do teste. Isto porque, conforme Halsteinli, Kittelsen e Magnussen (2001); Kittelsen, 

Kjæserud e Kvamme (2001); Kittelsen e Magnussen (1999) e Kittelsen (1999), o teste t, 

paramétrico, quando aplicado a pequenas amostras, tem menor eficiência do que o 

teste U, de Mann-Whitney ,ou o teste H, de Kruskal-Wallis, ambos não paramétricos. 

Outro fator importante para essa opção está relacionada ao tipo de escala utilizada para 

organizar os resultados. No  estudo, foram utilizadas escalas ordinais, contínuas e 

categóricas, de acordo com a hipótese a ser testada (JOHNSON, 1994; MELO, 1985; 

COOPER e SCHINDLER, 2003; BUSSAB e MORETIN,2002; BOWLIN, 1998;  

MARINHO, 2001b). O terceiro e último passo foi determinar o nível de significância (α) 

em 0,05%, conforme a confiança escolhida da hipótese em teste (COOPER e 

SCHINDLER , 2003 e JOHNSON, 1994). 

 

Neste trabalho, as hipóteses a serem testadas são: 

 

(a) Hipótese 1: que os hospitais geridos por OSS são mais eficientes que os demais. 
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Para tal, os testes foram executados em duas etapas; na primeira, a hipótese I é 

testada para determinar se há diferença entre os escores de eficiência técnica da 

administração por OSS frente às demais; e, na fase subseqüente, a hipótese a ser 

testada é se o escore de eficiência técnica dos hospitais administrados por OSS pode 

ser considerado superior aos demais modelos de gestão. 

 

Hipótese - I 

H0 α=0,05  : C = A e B 

H 1α=0,05 : C ≠ A e B 

 

Hipótese – II 

H0 α=0,05 : C = A e B 

H 1α=0,05 : C ≥ A e B 

Onde: 

 

C, Escore de eficiência técnica do modelo de gestão por OSS; 

A e B, São os escores de eficiência técnica dos demais modelos de gestão; e 

α, valor de alfa utilizado para construção da região crítica. 

 

(b) Hipótese 2: o porte dos hospitais em estudo não influem na eficiência técnica. 

 

Para testar essa hipótese, utilizamos o teste H de Kruskal-Wallis. Trata-se, na 

verdade, da generalização do teste U de Mann-Withney para mais de duas amostras. O 

teste H, quando 5>in  e a hipótese H0 é verdadeira, tem uma distribuição de 

probabilidade aproximada à distribuição de Qui-quadrado com 1−K graus de liberdade.  

 A tabela a seguir apresenta a classificação dos portes hospitalares para nosso 

estudo. 
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Tabela IV – Classificação de hospitais por número de leitos determinados 

 

Hospitais em número de leitos 

I até 200 

II 201 a 250 

III Maior do que 250 
     C
���?�,�	�
�	�6
��>��	!�

 

 A hipótese nula a ser testada é a de que a eficiência técnica entre os modelos de 

gestão é idêntica. A formalização desta hipótese pode ser vista abaixo: 

 

H0 α=0,05 : I = II = III 

H 1α=0,05 : I ≠ II ≠ III 

Onde: 

 

A, B e C, São os escores de eficiência técnica dos hospitais por categoria de número de 

leitos ; e 

α, valor de alfa utilizado para construção da região crítica. 

 

O valor de H deve ser maior que 5,991, que é o valor de 2
050,χ , para não aceitarmos a 

hipótese de que a eficiência técnica é igual entre os modelos de gestão estudados, com 

base no número de leitos dos hospitais. 

 

(c) Hipótese 3: os hospitais universitários possuem eficiência menor do que os demais. 

 

Procedemos aos testes, da mesma forma que para a hipótese 1, ou seja, em 

duas etapas; na primeira, a hipótese I é testada para determinar se há diferença entre 

os escores de eficiência técnica da administração mista frente às demais; e, na fase 

subseqüente, a hipótese a ser testada é se o escore de eficiência técnica dos hospitais 

do modelo de gestão da administração mista pode ser considerado inferior aos demais 

modelos de gestão. 



 81 

 

Hipótese - I 

H0 α=0,05  : B = A e C 

H 1α=0,05 : B ≠ A e C 

 

Hipótese – II 

H0 α=0,05 : B = A e C 

H 1α=0,05 : B ≤ A e C 

 

Onde: 

 

B, Escore de eficiência técnica do modelo de gestão mista; 

A e C, São os escores de eficiência técnica dos demais modelos de gestão; e 

α, valor de alfa utilizado para construção da região crítica. 

 

5.3 VIESES 
 

Para evitar viés de seleção, as observações foram escolhidas de forma a captar 

os movimentos na variável independente (KING et al, 1994). 

Contudo, podem ocorrer ainda dois tipos de vieses: 

 

I. Estatísticos, dependendo de como são processados os dados entre as diversas 

unidades da Secretaria Estadual de Saúde (SES), (i.e. lapso temporal no 

cômputo dos indicadores hospitalares, lapsos devidos a glosas no faturamento 

SUS, etc.); 

II. Substantivos, dependendo da seleção das observações, por exemplo, se 

estivéssemos a comparar a resolutividade em casos de trauma dos hospitais 

com a dos serviços de atenção primária. Assim, como os hospitais dispõem de 

mais recursos humanos, materiais e tecnológicos, tendem a ser mais resolutivos 

que as unidades de atenção primária. 
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O efeito do viés nas variáveis independentes tem conseqüência sobre o 

resultado do estudo. Entretanto, se a variável sugere viés, pode-se estimar seus efeitos 

(KING et al, 1994). 

Para fugir de um estudo com desenho indeterminado, foram evitados três casos: 

 

A) Mais variáveis dependentes que observações (conforme nosso modelo 

formalizado a seguir, a única variável dependente é a Eficiência na Gestão);  

B) A correlação perfeita entre variáveis independentes, a multicolinearidade; e 

C) Presumimos que a representatividade de alguns parâmetros de controle 

escolhidos para composição da amostra esteja presente também nas variáveis 

em estudo. 

5.4 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 
 

5.4.1 UNIDADES DE ANÁLISE 

 

Para Tobar e Yalour (2001), as unidades de análise têm maior importância nos 

estudos quantitativos. Neste, as unidades de análise são os modelos de gestão 

implementados em hospitais públicos próprios do Estado de São Paulo (KING et al, 

1994). 

 

5.4.2 AMOSTRA 

 

Uma amostra é um subconjunto de elementos sobre os quais se efetua o estudo 

(CONTANDRIOPOULOS et al, 1994). 
Existem dois tipos de amostras: as probabilísticas e as não probabilísticas. As primeiras baseiam-se nas leis 

do acaso, enquanto que as outras buscam reproduzir mais fidedignamente a possível população alvo, de acordo com 

suas características (CONTANDRIOPOULOS et al, 1994). 

Para Tobar e Yalour (2001), o tipo de amostra depende das finalidades da 

pesquisa, assim como do tipo de desenho a ser utilizado. Os mesmos autores adotam 
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outro critério de avaliação propondo que, quando houver uma teoria substantiva da qual 

se retiram hipóteses, a amostra se transforma em uma questão secundária. 

Para realizar a pesquisa, foi constituída uma amostra probabilística, na qual os 

modelos de gestão sob estudo são representados por diferentes estratos. 

A seleção das unidades que compõem nossa amostra foi feita de tal forma que 

todas as amostras possíveis têm a mesma probabilidade de serem escolhidas. Essa 

probabilidade é chamada de fração de amostra (BUSSAB e MORETTIN, 2002 e 

CONTANDRIOPOULOS et al, 1994). 

Os dados utilizados para a seleção da amostra foram cedidos pela Secretária de 

Saúde do Estado de São Paulo (2000). Os procedimentos que a geraram são 

resumidos a seguir: 

 

a) Seleção da função filtrar no menu: dados, do MS-EXCEL; 

b) Aplica-se o filtro na tabela principal para selecionar os hospitais próprios do Estado 

de São Paulo. Com esses dados, é criada uma tabela secundária; 

c) Aplica-se o filtro na tabela principal para selecionar as OSS. Esse dado é copiado 

para a tabela secundária; 

d) Na tabela secundária, executa-se o comando amostragem, que pode ser encontrado 

no menu “ferramentas”, do MS EXCEL. Esse comando dá origem à tabela terciária; 

e) Nesta tabela terciária, aparecem os 20 nomes selecionados da listagem secundária. 

Desta lista, é retirada a amostra dos onze hospitais eleitos para o estudo. Há apenas 

a exclusão de hospitais que não representam os modelos de gestão em estudo; 

f) Após a criação da lista amostral, procedeu-se a consulta dos nomes à SES, para 

verificar a adequação aos demais critérios de amostragem, discriminados a seguir: 

 
Hospitais Públicos do Estado de São Paulo, gerais15, de grande porte, 

categorizados em três grupos de acordo com o modelo de gestão a que estão 

submetidos: 

 

I. Pela Secretária Estadual de Saúde – administração direta; 
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II. Através de uma instituição de direito público da administração indireta – 

autarquia – conveniada com uma fundação de apoio; e   

III. Por uma Organização Social de Saúde, com base em contrato público de gestão. 

 

Desta forma, obteve-se a lista final da amostra com onze unidades sendo:     

 

� Cinco hospitais pertencentes à administração direta;   

� Dois hospitais pertencentes à administração descentralizada ou indireta, 

chamada de mista neste estudo; 

�  Quatro hospitais administrados por OSS, de acordo com a lei complementar 

846/98; 

 

O tamanho dessa amostra, onze observações, tem um poder de 70% o mínimo 

recomendado por Contandriopoulos et al (1994). 

Ao não sabermos a proporção de hospitais próprios do Estado que atendem os 

critérios da amostragem, utilizamos as formulações propostas por Bussab e Morettin 

(2002) e Johnson (1994): 

 

Fórmula (5.0) 2
2/ )/(25,0 εαZN =  

11671,10)3,0/96.1(25,0 2 ≅==N  

Onde: 

N = número de elementos na amostra; 

Zα/2  = nível de significância bicoidal; e 

ε = erro máximo. 

 

Embora a amostra apresente diferença proporcional entre os modelos de gestão, 

estas não foram significativas. A formulação utilizada para o teste foi a seguinte: 

H0 : ρ1 = ρ 

H1 : ρ1 ≠ ρ 

Onde: 
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ρ1 representa a proporção amostral; e 

ρ é a proporção do modelo de gestão no universo. 

Fórmula (6.0) 
N

t
/)1( 11

1

ρρ
ρρ

−
−

=  

Onde: 

 
N é o número de elementos no universo; 

ρ1 representa a proporção amostral; e 

ρ é a proporção do modelo de gestão no universo. 

 

Tabela V – Teste de proporções da amostra frente ao universo. 

 

Modelo de gestão Proporção no 
universo (%) 

Proporção na 
amostra (%) Valor de p 

Administração direta 60,81 45,45 > 0,1 
Administração indireta 10,81 18,18 > 0,1 

Administrados por OSS 18,92 36,36 > 0,1 
Total 90,54 100 

C
���?�,�	�
�	�6
��>��	�
 

Desta forma, não podemos rejeitar que as proporções da amostra e do universo 

são idênticas, com um valor de  p > 0,1, ou seja, conforme Bussab e Morettin (2002), 

inexiste evidência para se rejeitar H0. Em nosso estudo, cada elemento da amostra 

representa uma observação. 

A apresentação dos dados dos hospitais toma por base a unidade de análise 

utilizada para categorizá-los e garantir a confidencialidade dos dados coletados. A 

tabela a seguir apresenta os modelos de gestão e o número de hospitais/observações 

em cada uma delas. 
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Tabela VI – Codificação dos hospitais por modelo de gestão. 
 

Modelos de gestão Hospitais Código de 
observações 

Administração direta A 1 a 5 
Administração mista B 1 e 2 

Administração por OSS C 1 a 4 
���������� C
���?�,�	�
�	�6
��>��	!�

 
Note que os hospitais não receberam o código identificador, na mesma ordem 

em que são listados no plano amostral a seguir. 
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Tabela VII – Instituições Hospitalares vinculadas a SES por tipo de gestão, número de leitos e Especialidades Médicas16: 

 

Tipo de Gestão Nome da Unidade Número de Leitos Especialidades 

Cirurgia 34 

Obstetrícia 29 

Clínica Médica 40 

Pediatria 31 

UTI adulto 16 

Vila Nova Cachoeirinha 

Total 150 

Cirurgia 41 

Obstetrícia 70 

Clínica Médica 40 

Pediatria 28 

Psiquiatria 20 

Administração Direta 

Hospital Geral de Guaianases 

Total 199 

C
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Cirurgia 46 

Obstetrícia 32 

Clínica Médica 56 

Pediatria 48 

Indeterminados17 5 

Hospital Geral de São Mateus 

Total 187 

Cirurgia 59 

Obstetrícia 54 

Clínica Médica 58 

Pediatria 34 

Indeterminados 6 

Hospital Geral de Vila Penteado 

Total 211 

Cirurgia 36 

Obstetrícia 52 

Clínica Médica 60 

Psiquiatria 20 

Pediatria 40 

Administração Direta 

Hospital Geral de Taípas 

Total 208 

C
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Cirurgia 83 

Obstetrícia 53 

Clínica Médica 61 

Pediatria 90 

Hospital Universitário da USP18 

Total 287 

Cirurgia 136 

Obstetrícia 27 

Clínica Médica 80 

Pediatria 64 

Psiquiatria 15 

UTI adulto 18 

UTI pediatria 10 

UTI neo-natal 4 

Administração Mista 

Hospital das Clínicas de Botucatu19 

Total 354 
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Cirurgia 40 

Obstetrícia 58 

Clínica Médica 70 

Psiquiatria 12 

Tisiologia 4 

Pediatria 36 

UTI adulto 10 

Hospital Geral de Carapicuiba 

(OSS HOSPITAL SANATORINHOS 

CARAPICUIBA) 

Total 230 

Cirurgia 71 

Obstetrícia 54 

Clínica Médica 36 

Psiquiatria 17 

Tisiologia 4 

Pediatria 38 

UTI adulto 10 

UTI neo-natal 10 

Administrados por 

Organizações Sociais 

Hospital Geral de Pirajussara 

(OSS SOCIEDADE PAULISTA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA) 

Total 240 
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Cirurgia 37 
Obstetrícia 54 

Clínica Médica 37 
Psiquiatria 20 
Pediatria 30 

UTI adulto 13 
UTI pediatria 9 
UTI neo-natal 6 

Hospital Geral de Pedreira  

(OSS Associação Congregação Santa Catarina) 

Total 206 

Cirurgia 48 
Obstetrícia 46 

Clínica Médica 24 
Psiquiatria 4 
Pediatria 28 

UTI adulto 7 
UTI pediatria 7 
UTI neo-natal 4 

Administrados por 

Organizações Sociais 

Hospital Geral de Itapecirica da Serra  

(OSS SECONCI) 

Total 168 
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5.5 COLETA DE DADOS 
 

Conforme Tobar e Yalour (2001), as ferramentas para coleta de dados variam de 

acordo com o tipo e desenho da pesquisa. Esses autores citam duas estratégias para 

obtenção de dados: as qualitativas e as quantitativas. Ambas são válidas e não 

antagônicas, a diferença está em sua aplicabilidade à situação de pesquisa. 
Assim, todo instrumento de coleta de dados deve se adequar aos fins que se propõe o pesquisador e cumprir 

essencialmente dois requisitos: confiabilidade e validade (CONTANDRIOPOULOS et al, 1994;  TOBAR e 

YALOUR, 2001 e KING et al, 1994). 

Define-se confiabilidade de um instrumento quando se obtém dados que 

representem o valor real de uma variável que se pretende medir e quando as 

informações são obtidas da mesma maneira em diferentes sujeitos. 

A validade é a capacidade de o instrumento medir com precisão o fenômeno a 

ser estudado. 

Para a obtenção dos dados das observações propostas no estudo, foram  

contatados os gestores da Secretária da Saúde do Estado de São Paulo, com intuito de 

receber autorização para coleta das informações pertinentes. 

Para verificar a confiabilidade do questionário, foi realizado levantamento de 

estudos recentes, cujo tema envolve a avaliação da produtividade e gestão hospitalar 

do Estado. Com o intuito de garantir um maior grau de confiabilidade do instrumento, a 

metodologia de obtenção dos dados foi descrita no próprio questionário, objetivando 

elevação no grau de precisão das informações hospitalares (CONTANDRIOPOULOS et 

al, 1994; IBAÑEZ e BITTAR, 2000 e IBAÑEZ et al, 2001). 

No estudo, a estratégia adotada para assegurar a validade do instrumento de 

medida compreendeu uma prova piloto em um hospital retirado aleatoriamente da 

amostra, com a finalidade de verificar a qualidade das perguntas, o grau de 

compreensão, a disposição das pessoas em responder ao questionário (TOBAR e 

YALOUR, 2001). 
Após essas etapas, foram implementadas correções no instrumento de coleta de dados – questionário. Este 

documento pode ser encontrado no anexo 4 respectivamente. 

Os dados obtidos através de questionários aplicados pessoalmente em processo 

de entrevista estruturada. 
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Os questionários levantaram os dados necessários para a pesquisa, descritos 

adiante nesta seção do trabalho, que são considerados neste estudo como variáveis 

independentes, dentre outras informações gerais da unidade hospitalar (i.e. se é 

realmente geral ou se atende de forma especializada, se aumentou ou diminuiu o 

número de leitos no período do estudo), com intuído de confirmar as informações que o 

definiram como pertencente ao rol de observações. A eficiência do instrumento de 

coleta será medida pela fórmula a seguir: 

 

Fórmula (7.0)                  
k

i

Vs
m

EC =  

 

Onde, 

 

EC é a Eficiência do instrumento de coleta; 

mi é o menor número de variáveis informadas; e 

Vsk é o número de variáveis solicitadas. 

 

5.6 ANÁLISE DOS DADOS 
 

Para Contandriopoulos et al (1994), toda questão de pesquisa define um certo 

número de construções teóricas que o pesquisador quer relacionar. Uma variável é uma 

das características de interesse para um determinado estudo que possui diferentes 

valores para sujeitos e objetos distintos. 

Este trabalho pode ser caracterizado como estudo comparativo, que terá por 

unidade de análise os modelos de gestão aplicada a cada hospital e, como variáveis, os 

indicadores abaixo descritos no período de 2000 a 2001, pois nesse interstício os 

hospitais administrados por Organizações Sociais em Saúde, que iniciaram a operação 

em 1999, já se encontravam ativos. 

A variável dependente é a Eficiência da Gestão. Por sua vez, os indicadores 

analisados são considerados variáveis independentes. 

Na estratégia de pesquisa, optou-se por coletar duas ou mais variáveis 

independentes relacionadas aos insumos e à produção hospitalar. Como o estudo 
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envolveu mais de uma forma de gestão, podería-se encontrar diferentes formas de 

controle interno e de prestação de contas. 

Essas variáveis independentes foram elencadas em quatro grandes grupos: 

dados de capacidade instalada, dados de produção, dados de recursos humanos e 

dados financeiros. 
 

Dados de capacidade instalada 
 

Área Construída: 

Indica o espaço físico disponível na unidade. 

Número de leitos: 

Indica o número de leitos disponíveis na unidade. 

Número de Salas Cirúrgicas: 

Indica o número de salas disponível para a realização de 

procedimentos cirúrgicos. 

Número de Cirurgias: 

Indica o número de procedimentos cirúrgicos realizados no período 

estudado. 

Número de Ambulatórios: 

Indica o número de salas disponíveis para realização de consultas 

ambulatoriais. 

 

Dados de produção 
 

Número de Consultas Ambulatoriais: 

Indica a quantidade de consultas realizadas no período estudado. 

Número de saídas: 

Indica o valor absoluto de pacientes internados que tiveram alta e 

os óbitos ocorridos na Unidade Hospitalar, no período estudado. 

Percentual de ocupação: 

Mostra a taxa de ocupação do hospital, ou seja, qual o percentual 

de leitos ocupados do total disponível durante determinado período. 
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Tempo Médio de Permanência: 

É o tempo médio que o paciente passa internado no hospital em 

dias. 

Taxa de Infeção Hospitalar:  

É a taxa de infeções que acometem pacientes até 72 horas depois 

da alta e medida por 1000 pacientes. 

Número total de exames de Apoio ao Diagnóstico e à Terapêutica por leito: 

É o indicador criado para medir a produção dos serviços de apoio 

ao diagnósticos e à terapêutica. 

 

Dados de recursos humanos 
 

Renovação de Talentos: 

Baseado no indicador tradicional de Pessoal: Turn Over. 

Absenteísmo: 

É o cômputo percentual das faltas e licenças médicas realizado 

mensalmente pelo hospital. 

Horas de Treinamento por funcionário 

É um indicador também bem aceito pelos profissionais de Recursos 

Humanos como evidência da importância que os colaboradores 

bem capacitados têm para a organização. 

 

Número de Funcionários por Leito:  

Demonstra a relação entre o número total de funcionários da 

organização (incluindo-se os terceirizados) e o número de leitos 

ativos. 

 

Dados financeiros 
 

Orçamento anual por leito: 
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É o valor alocado para a unidade hospitalar em seu orçamento ou 

contrato de gestão (pelo governo e adicionando-se as parcelas da 

fundação, quando for o caso) dividido pelo número de leitos ativos.  

Despesa por Internação: 

É o valor realizado, gasto, pelo hospital dividido pelo número total 

de saídas. 

Volume de Investimento em Equipamentos Permanentes: 

É o percentual do orçamento alocado para investimento em ativo 

fixo ou imobilizado. 

 

 Com base nos dados levantados para as variáveis descritas anteriormente, 

passou-se à elaboração de três novos indicadores: o número de atendimentos totais por 

funcionário, as despesas totais por leito e as despesas com pessoal por leito. As 

fórmulas de cálculo para esses indicadores são apresentadas a seguir. 

O indicador atendimentos totais foi composto da mesma forma que nos estudos 

de Zucchi (1998) e Marinho (2001a): 

 

Fórmula (8.0) 
i

iii
i nfunc

nsnconsnurg
ATT

++
=  

Onde: 

 

ATTi é o número de atendimentos totais por funcionário do hospital i; 

n urgi é o número de atendimentos em regime de urgência e emergência do hospital i; 

n consi é o número de consultas médicas do hospital i; 

n sI é o número de saídas do hospital i; e 

n funci é o número total de funcionários do hospital i. 

    

O segundo indicador que criamos é chamado de despesas por leito, este 

comporta uma variação denominada despesas com pessoal por leito. As fórmulas são 

descritas a seguir:   
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Fórmula (9.0)   Fórmula (9.1) 

 

i

n

i nl

realizadasdespesas
LDT

�
= 1/  

i

m

i nl

pessoalcomDespesas
LDP

�
= 1/  

 

Onde: 

 

DT/Li é o montante das despesas totais por leito do hospital i; 

DP/LI é o montante das despesas com pessoal menos os encargos sociais obrigatórios 

por leito do hospital i; 

 
i

n

totaisdespesas�
1

 é a somatória das despesas do hospital i; 

i

m

pessoaldespesas�
1

 é o montante das despesas com pessoal menos os encargos 

sociais obrigatórios do hospital i; e 

nlI é o número de leitos do hospital i. 

 

Tendo por base o levantamento desses indicadores de Produção, de Recursos 

Humanos e Financeiros, a representação formal e simplificada do estudo pode ser 

assim definida: 
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ET20 = DCI + DP + DRH + DF 

 

Onde, 

ET = Eficiência Técnica; 

DCI = Dados de Capacidade Instalada; 

DP = Dados de Produção; 

DRH = Dados de Recursos Humanos ; e 

DF = Dados financeiros. 

 

Para Contandriopoulos et al (1994), quando as técnicas utilizadas para análise 

de dados são aceitas como válidas pela comunidade científica, o  pesquisador pode se 

contentar em descrevê-las brevemente. Caso as técnicas utilizadas não sejam de 

amplo conhecimento, o pesquisador deverá descrevê-las mais extensamente. 

Com objetivo de garantir confidencialidade às informações dos hospitais 

participantes, estes foram categorizados de acordo com o modelo de gestão. 

Após essa fase, a análise apresentada nas seções seguintes pode ser dividida 

em duas etapas. 

Na primeira etapa de análise, os dados de cada hospital serão comparados com 

os parâmetros sugeridos pela literatura pertinente e classificados entre si. Na segunda, 

avaliados através da utilização da Análise Envoltória de Dados (DEA), com objetivo de 

gerar uma fronteira convexa de eficiência, possibilitando a comparação entre as 

observações e a criação de uma classificação que permita aferir a Eficiência Técnica.  
O diferencial entre as análises descritas acima advém de que a primeira etapa de análise será realizada por 

grupos de variáveis, e que, na segunda, serão agregadas todas as dimensões representadas pelos indicadores 

coletados, avaliando o hospital no todo. 

 As recentes pesquisas sobre DEA têm apresentado diferentes critérios na 

determinação do número exato de insumos e produtos a serem utilizados na análise em 

função do número de observações – em nosso estudo, os hospitais.  
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A determinação do número ideal de variáveis descrita por Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) leva em conta 

que o modelo de DEA utilizado tenciona maximizar os produtos e não minimizar insumos. Com este objetivo, 

utilizamos no modelo uma variável de produto a mais que a de insumo, em busca de uma maior especificação sobre 

quais produtos podem ser otimizados. Esse número foi obtido com o uso da seguinte formulação: 

 

Fórmula (10.0) OIV +≥  

 

Onde: 

 

V é o número de hospitais utilizados no modelo de DEA, originário do plano amostral 

definido para este estudo; 

I é o número de variáveis de insumos; e 

O representa o número de variáveis de produto. 

 

Anderson e Jenkins (no prelo) desenvolveram uma metodologia que exclui 

insumos e/ou produtos do modelo, de acordo com seu grau de associação, em termos 

da variância. De maneira sintética, trata-se da utilização de estatísticas multivariadas, 

com as quais são elaboradas matrizes de covariância parcial (BUSSAB e MORETTIN, 

2002; TOBAR  e YALOUR, 2001). 

A última etapa do estudo consistirá na utilização de testes não-paramétricos para 

as hipóteses em estudo. 
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5.5 DATA ENVELOPMENT ANALYSIS – DEA 
 

Passamos, agora, a explicitar os modelos de DEA a serem utilizados e algumas 

de suas características fundamentais. 

A DEA é uma metodologia não-paramétrica, não estocástica, para mensuração 

comparativa de eficiência de unidades tomadoras de decisão - decision make units 

(DMU) – representadas pelos hospitais. O padrão comparativo de cada hospital é obtido 

através da análise de desempenho das outras DMU, ou seja, não é obtida teórica ou 

conceitualmente, mas, sim, pela observação da melhor prática nas organizações 

hospitalares (CHIRIKOS e SEAR, 2000; MARINHO, 2001a;  MARINHO, 2001b e 

CHARNES et al, 1993). 

Os modelos utilizados foram o CCR, que pressupõe a presença de retorno 

constantes de escala e o BCC, que pressupõe a presença de retornos variáveis de 

escala (BANKER, CHARNES e COOPER; 1984; CHARNES COOPER e RHODES, 

1981; MARINHO, 2001a;  MARINHO, 2001b e CHARNES et al, 1993). 

 

5.5.1 PROCESSAMENTO DE DADOS. 

 

Para processamento de dados deste estudo, foram utilizados os softwares 

listados abaixo: 

 
� Microsoft Excel 7.0 – planilha eletrônica; 

� Bio Stat 2.0 – software estatístico; e 

� Frontier Analyst – software  para cálculo da DEA. 

 

5.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

Este estudo apresenta dois tipos de limitação, a primeira referente ao método 

utilizado para criar a fronteira de Eficiência Técnica. A segunda limitação relaciona-se 

às variáveis utilizadas neste estudo. 
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A primeira limitação é expressa pela impossibilidade de generalização direta dos 

resultados obtidos com o uso da DEA, tendo em vista a natureza dos cálculos 

envolvidos que não revertem a média. 
A segunda limitação é endógena e deve-se à própria seleção das variáveis, que exclui outras que poderiam 

mensurar a complexidade da atenção; às condições sócio-econômicas e demográficas do entorno do hospital; à oferta 

de mão-de-obra entre outras. Uma boa referência de trabalho que aborda essas variáveis aqui omitidas  pode ser 

encontrada em Hornung e Massagli (1980). 
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6 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Nesta seção, apresentamos os dados coletados para realização de nosso 

estudo, que tem o objetivo de inferir sobre a eficiência técnica de três modelos de 

gestão utilizados pelo Estado de São Paulo na administração de 11 de suas unidades 

hospitalares. 

Os dados coletados e sua apresentação são considerados resultados da 

pesquisa. O primeiro reflete os resultados da coleta das informações pertinentes às 

variáveis e o segundo refere-se aos resultados da análise. 

 Esta seção está subdividida de acordo com o modelo de gestão, ou seja, 

administração direta, administração mista e administração por OSS. Em cada uma 

dessas subseções, são apresentadas, de forma agregada e desagregada, as 

informações dos hospitais, em relação ao tema, bem como seus indicadores. 

Nesta seção, os dados apresentados foram submetidos à análise vertical. A 

eficiência do instrumento de coleta ponderada pela quantidade de informações, no 

período em estudo, foi de 38,50%, sendo que essa medida é resultado da fórmula (7.0), 

que consta da seção de metodologia deste trabalho. A tabela a seguir apresenta o 

percentual de uso dos indicadores e informações gerenciais por modelo de gestão: 

 

Tabela VIII – Uso de indicadores e informações gerenciais por modelo de gestão. 

 

Grupos de 
variáveis 

Administração 
direta (%) 

Administração 
mista (%) 

Administração 
por OSS (%) 

Menor índice 
dos três 

modelos (%) 
Capacidade 

instalada 33,00 100,00 66,00 33,00 

Recursos humanos 20,00 20,00 40,00 20,00 
Indicadores de 

produção 65,21 69,56 73,91 65,21 

Indicadores 
financeiros 
(realizado) 

16,67 58,33 70,83 16,67 

Média ponderada  38,50 64,07 70,07 38,50 
C
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Os ítens de dados sobre o orçamento de custeio e de investimento foram 

excluídos da tabela, tendo em vista que os hospitais em estudo não apresentaram 

evidências sobre a utilização desses instrumentos no período em estudo.   

Para aplicação dos modelos selecionados de DEA, é necessária a definição da 

posição ou tipo de cada variável. As variáveis foram segmentadas entre insumos e 

produtos, coerentemente com a teoria que dá suporte à mesma, sendo que, em termos 

dos produtos constam, por exemplo, as saídas hospitalares; e os que podem ser 

chamados de finais e intermediários, abrangendo os partos, as cirurgias, os exames 

laboratoriais, entre outras variáveis presentes ou não neste estudo. 

A tabela a seguir classifica as variáveis utilizadas neste estudo em insumos e 

produtos. Optou-se por não criar uma subcategoria de produtos intermediários, pois os 

modelos de DEA a serem implantados não atribuem tratamento diferenciado a esses 

dados. 

 

Tabela IX – Dimensão em estudo e variáveis por posição ou tipo. 

 

Dimensão Variável Posição/tipo 

Área construída em m2 Insumo Capacidade instalada 
Número de leitos operacionais Insumo 

Indicadores de Recursos 
Humanos Número de funcionários por leito Insumo 

Taxa de ocupação (em percentual) Produto 
Tempo médio de permanência Produto 
Número de consultas médicas Produto 
Número de atendimentos em regime de 
urgência e emergência Produto 

Número de saídas Produto 
Número de partos Produto 
Número de cirurgias Produto 
Número total de exames de análises clínicas Produto 
Número de exames de imagem Produto 
Número de exames de anatomia patológica Produto 
Número de exames de métodos gráficos Produto 

Indicadores de Produção 

Roupa lavada (total em Kg) Produto 
Despesa com salários Insumo Indicadores financeiros 
Total das despesas realizadas Insumo 
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As próximas seções estudam a variação dos dados coletados, apresentam os 

escores de eficiência, os resultados dos modelos de DEA implementados e os testes 
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estatísticos utilizados com objetivo de inferir sobre as hipóteses enunciadas na seção 

de metodologia. 
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6.1 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 

Nesta subseção do trabalho, são analisados os dados apresentados nas tabelas 

X a XVI, referentes às seguintes dimensões de variáveis: capacidade instalada, 

indicadores de recursos humanos e as variáveis de produção e financeiras abordadas 

em nosso estudo. 

A tabela abaixo contempla os dados levantados nos hospitais do modelo de 

gestão da administração direta em relação às variáveis de capacidade instalada. 

 

Tabela X – Dados gerais sobre capacidade instalada dos hospitais sob modelo de 
gestão da administração direta. 

 
Capacidade instalada 

Hospital A – 1 A – 2 A – 3 A – 4 A – 5 

Período 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

Área Construída 
(m²) 

15565 15565 12952 12952 15565 15565 12790 12790 12952 12952 

Número de leitos 
totais 

224 220 145 146 204 197 187 186 220 220 

C
���?�,�	�
�	�6
��>��	!�
 

A inspeção das informações na tabela X revela que o primeiro grupo de variáveis 

a ser analisado é o que compreende a área construída em m2 e o número de leitos, o 

grupo chamado capacidade instalada. A simples inspeção da variável área construída 

em m2 revela que não houve variação nesta, para o período em estudo. Enquanto isso, 

a segunda variável registrou queda de 1,12% no número de leitos médio que passou de 

196 leitos, em 2000, para 194, em 2001. 

A tabela XI apresenta os dados coletados nos hospitais sob modelo de gestão da 

administração direta com relação aos recursos humanos. 
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Tabela XI – Dados gerais sobre recursos humanos dos hospitais sob modelo de gestão 
da administração direta. 

 
Recursos humanos 

Hospital A – 1 A – 2 A – 3 A – 4 A – 5 
Período 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

Número de Funcionários 
por Leito 6,43 6,61 11,36 7,49 7,56 5,85 8,83 9,98 6,55 7,12 

Funcionários próprios 1442 1453 1647 1093 1538 1152 1652 1857 1440 1567 
Funcionários de 

terceiros 218 222 219 209 206 183 221 208 217 235 
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Neste grupo, o número de funcionários por leito registrou queda de 9,04%, ou 

seja, a quantidade de funcionários por leito caiu de 8,46, em 2000, para 7,41, em 2001. 

Na tabela abaixo, podem ser encontrados dados que apresentam o número de 

funcionários de  terceiros e sua variação entre 2000 e 2001. 
 

Tabela XII – Número de funcionários de terceiros e sua variação por hospital da 
administração direta entre 2000 e 2001 

 

Número de 
terceiros 

Relação terceiros 
vs próprios (%) 

Média 
(%) 

Variação 
(%) Hospital 

2000 2001 2000 2001 2000-01 2000-01 
A – 1 218 222 15,12 15,28 15,20 1,06 
A – 2 219 209 13,30 19,12 16,21 43,76 
A – 3 206 183 13,39 15,88 14,64 18,57 
A – 4 221 208 13,38 11,20 12,29 -16,28 
A – 5 217 235 15,07 15,00 15,03 -0,47 
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Ao analisarmos a tabela XII, percebemos que o hospital com menor percentual 

de terceiros em 2000 foi o A – 2 , com 13,30%; e, para o ano de 2001, a unidade 

hospitalar com menor participação de funcionários de terceiros em sua força de trabalho 

foi o A – 4, com 11,20%. O hospital com maior grau de terceirização, em 2000, foi o A – 

1, com 15,12%; e, em 2001, foi o A – 2, com 19,12%. A tabela XIII, na seqüência, 

apresenta o perfil da terceirização ocorrida nos hospitais da administração direta, entre 

2000 e 2001. 
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Tabela XIII – Perfil de terceirização do modelo de gestão da administração direta, no 
período 2000 a 2001. 

 

Hospitais 
Serviços A - 1 A - 2 A – 3 A - 4 A - 5 

Pessoal - - - - - 
Médicos - - - - - 
Sangue - - - - - 
Anestesia - - - - - 
Laboratório clínico - - - - - 
Imagem - - - - - 
Endoscopia - - - - - 
Anatomo-patologia - - - - - 
Métodos gráficos - - - - - 
SESMT (dosimetria) X X X X X 
Assessoria Jurídica - - - - - 
Limpeza X X X X X 
Lavanderia X X X X X 
Esterilização X - - - X 
Recepção - - - X - 
Segurança X X X X X 
Estacionamento  - - - - - 
Informática - - - - - 
Manutenção X X X X X 
Moto boy - - X - - 
Alimentação enteral X X X X X 
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Todos os hospitais deste modelo de gestão apresentam alguma forma de 

terceirização dos serviços de apoio administrativo, como pode ser observado na tabela 

XIII. 

A tabela XIV apresenta os dados de produção coletados nos hospitais da 

administração direta. 
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Tabela XIV – Dados gerais sobre produção dos hospitais sob modelo de gestão da 
administração direta. 

 
Dados e indicadores de produção 

Hospital A – 1 A – 2 A – 3 A – 4 A – 5 

Período 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

Atendimento a pacientes internados 
Percentual de 

ocupação 
57% 66% 77% 78% 70% 74% 80% 80% 75% 75% 

Tempo médio de 
Permanência 

4,72 4,24 4,27 2,62 3,81 3,12 4,99 3,94 6,16 5,35 

Número de saídas 9876 11472 11448 10644 9972 16092 10500 13392 9684 9840 

Atendimento a pacientes não internados 
Número total de 

consultas médicas 
26232 33180 37308 39408 21708 30588 43116 37414 35544 34668 

Número de 
atendimentos em 

regime de urgência 
e emergência 

201192 231888 202248 216000 282060 326520 234012 233424 205644 231396 

Demais dados de produção 
Número de exames 
de análises clínicas 

159256 238138 187634 184399 124847 207045 258960 282953 249257 253459 

Número de exames 
de imagem 

95974 105593 133102 151226 75245 92012 94372 96151 96907 103834 

Número de exames 
de anatomia 
patológica 

19 138 0 396 7083 12034 4879 4197 2251 2164 

Número de exames 
de métodos 

gráficos 
8953 10598 0 0 3405 8539 5023 3262 0 0 

Número de partos 5069 3181 3032 2626 2765 3318 3506 3277 3044 2457 

Número de 
cirurgias 

1248 1296 1980 2124 1992 4200 6096 6684 3132 2004 

Roupa lavada (total 
em Kg) 

479562 429746 431923 428308 322311 423040 475155 478322 654914 667718 
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Iniciamos a apresentação dos dados pelo grupo de variáveis de atendimentos a 

pacientes internados. A taxa média de ocupação subiu de 71,8%, em 2000, para 74,6%, 

em 2001. Por sua vez, o tempo médio permanência registrou queda média de 19,54%, 

no período em estudo, ou seja, a média de permanência diminuiu um dia. O número de 

saídas hospitalares ocorridas, no período de 2000, variou de 9684 a 11448; e, em 2001, 

passou de 9840 para 16092. 
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Em relação ao número de atendimentos a pacientes não internados, os hospitais 

A – 4 e A – 5 registraram decréscimo neste indicador, enquanto que os demais 

apresentaram acréscimo.  

A próxima variável sob estudo é o número de atendimentos em regime de 

urgência e emergência, que registrou alta para quatro dos cinco hospitais.  

Para o grupo de variáveis demais dados de produção, a variável número de 

exames de análises clínicas registra queda apenas para o hospital A – 2. Por sua vez, a 

variável número de exames de imagem neste modelo de gestão é 10,74% superior, em 

2001, ao registrado no ano 2000. O número de exames de anatomia patológica 

registrou alta de 6,40%, sendo que os hospitais A – 1 e A – 2 foram responsáveis por 

menos de 5% do volume total de exames em 2001. Os hospitais A – 2 e A – 5 não 

apresentaram produção de exames de métodos gráficos. O número de partos 

realizados registrou queda. Apenas o hospital A – 3 aumentou o volume de partos em 

20%. A quantidade de cirurgias diminuiu em 36,02% no hospital A – 5. A variável roupa 

lavada em kg, que, pela tabela é a última variável desse grupo, registra variação 

positiva, mesmo que nos hospitais A-1 e A-2 tenha ocorrido redução no volume de 

roupa lavada. 

A tabela XV abaixo apresenta os dados financeiros coletados nos hospitais da 

administração direta. 

 

Tabela XV – Dados gerais sobre recursos financeiros dos hospitais sob modelo 
de gestão da administração direta. 

 
Dados financeiros (em milhares R$) 

Hospital A – 1 A – 2 A – 3 A – 4 A – 5 

Período 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

Despesa com 
salários 

15210 16318 16684 19031 16692 18386 15247 17413 16439 17344 

Total das despesas 
realizadas 

23697 25999 27157 29581 27065 27966 28855 30636 30187 30092 
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No quarto grupo de variáveis, chamado neste trabalho de dimensão dos 

indicadores financeiros, os ítens de análise são as despesas com salários e o total das 

despesas realizadas. Os recursos destinados ao pagamento de salários variaram entre 
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R$15.210.000,00 e R$19.031.000,00, enquanto que as despesas totais ficaram entre 

R$23.697.000,00 e R$30.636.000,00 no período do estudo.  

A tabela XVI, a seguir, apresenta os resultados da aplicação das fórmulas (8.0; 

9.0; e 9.1), com o objetivo de criar três novos indicadores: o número de atendimentos 

totais por funcionários, a despesa com pessoal por leito e a despesa total por leito. 

 

Tabela XVI – Dados gerais sobre as despesas por leito e atendimentos totais dos 
hospitais sob modelo de gestão da administração direta. 

 
Dados sobre as despesas por leito em milhares de reais e sobre os atendimentos totais 

Hospital  A – 1 A – 2 A – 3 A – 4 A – 5 

Período 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

Despesa com 
salários por leito 

67,90 74,17 115,06 130,35 81,82 93,33 81,54 93,62 74,72 78,84 

Total das despesas 
realizadas por leito 

105,79 118,18 187,29 202,61 132,67 141,96 154,30 164,71 137,21 136,78 

Atendimentos totais 
por funcionários 

164,76 190,17 152,38 243,29 203,43 323,83 174,19 153,12 174,10 176,14 
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 A despesa por leito registrou alta em todos os hospitais desse modelo de gestão. 

As despesas totais por leito registraram elevação em 80% dos hospitais deste modelo 

de gestão. A exceção é o hospital A –5. O número de atendimentos totais por 

funcionários também registrou acréscimo em 80% dos hospitais. Neste caso, a exceção 

coube ao hospital A – 4. 
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6.2 MODELO DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MISTA 
 

Esta subseção se destina à análise das variáveis e dos dados apresentados nas 

tabelas XVII a XXIII referentes às dimensões da variável capacidade instalada, que 

contém dados denominados área construída e número de leitos apresentados na tabela 

XVII, abaixo. 

 

Tabela XVII – Dados gerais sobre capacidade instalada dos hospitais sob modelo de 
gestão da administração mista. 

 
Indicador de capacidade instalada 

Hospital B – 1 B – 2 
Período 2000 2001 2000 2001 

Área Construída 
(m²) 

36000 36000 44996 49144 

Número de leitos 
totais 

300 300 374 374 
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Analisando a variável área construída no período de estudo, verificamos uma 

variação positiva ocorrendo apenas no hospital B – 2 que foi de 4.147,9 m2 ou 9,22 % 

de sua área. A variável número de leitos totais não registrou variação. 

A seguir, a tabela com os indicadores gerais de recursos humanos coletados 

durante a pesquisa de campo. 

 

Tabela XVIII – Dados gerais sobre recursos humanos dos hospitais sob do modelo de 
gestão da administração mista. 

 
Recursos humanos 

Hospital B – 1 B – 2 

Período 2000 2001 2000 2001 

Número de 
Funcionários por 

Leito 
5,91 5,94 5,68 5,68 

Funcionários 
próprios 

1773 1782 2124 2124 

Funcionários de 
terceiros 

21 18 256 256 
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Para o grupo de variáveis recursos humanos, o hospital B – 1 apresentou 

variação de 0,03 funcionários por leito ou 0,51 %. Por sua vez, quando a categoria é a 

unidade de análise, a média de variação é de 0,26 %. 

A tabela XIX, a seguir, apresenta os dados relativos ao número de terceiros e 

sua variação nos hospitais da administração mista. 

 

Tabela XIX – Número de funcionários de terceiros e sua variação por hospital da 
administração mista entre 2000 e 2001. 

 

Número de 
terceiros 

Relação Terceiros 
vs próprios (%) 

Média 
(%) 

Variação 
(%) Hospital 

2000 2001 2000 2001 2000-01 2000-01 
B – 1 21 18 1,18 1,01 1,10 -14,72 
B – 2 256 256 12,05 12,05 12,05 0,00 

C
���?�,�	�
�	�6
��>��	!�
 

A tabela XIX demonstra que o hospital com menor percentual de terceiros, em 

2000 e 2001, foi B – 1 , com variação negativa de 14,75%. Em relação à variação na 

participação de terceiros na força de trabalho do hospital, temos que os hospitais da 

administração mista não registraram acréscimo no número de terceiros, de 2000 a 

2001. Entretanto, como a variação do número de terceiros em B – 1 é diminuto frente 

ao número em B – 2, os dados desta categoria não são significativamente afetados. 

A tabela XX, a seguir apresenta o perfil de terceirização dos hospitais sob 

modelo de gestão da administração mista. 
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Tabela XX – Perfil de terceirização do modelo de gestão da administração mista,  no 
período de 2000 a 2001. 

 

Hospitais 
Serviços B – 1 B – 2 

Pessoal X X 
Médicos - - 
Sangue - - 
Anestesia - - 
Laboratório clínico - - 
Imagem - - 
Endoscopia - - 
Anatomo-patologia - - 
Métodos gráficos - - 
SESMT (dosimetria) X X 
Assessoria Jurídica - - 
Limpeza - X 
Lavanderia - - 
Esterilização - - 
Recepção - - 
Segurança - - 
Estacionamento  - - 
Informática - - 
Manutenção - X 
Moto boy - - 
Alimentação enteral X X 
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O perfil de terceirização deste modelo de gestão, como pode ser visto na Tabela 

XX, apresenta-se em maior número nos serviços de apoio administrativo, os hospitais 

registram a ocorrência da utilização da mão-de-obra de terceiros. Em termos 

relativos,16,67% desses serviços contam com a participação dos mesmos. 

Na tabela XXI, são detalhados os dados gerais sobre produção dos hospitais sob 

modelo de gestão da administração mista. As variáveis contidas são relacionadas à 

produção: percentual de ocupação, tempo médio de permanência, número de saídas, 

número total de consultas médicas e número total de atendimentos em regime de 

urgência e emergência. 
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Tabela XXI – Dados gerais sobre produção dos hospitais sob modelo de gestão da 
administração mista. 

 

Dados e indicadores de produção 
Hospital B – 1 B – 2 

Período 2000 2001 2000 2001 

Atendimento a pacientes internados 
Percentual de 

ocupação 
63% 72% 80% 83% 

Tempo médio de 
permanência 

6,00 6,00 6,87 7,44 

Número de saídas 10560 11258 15940 16039 

Atendimento a pacientes não internados 
Número total de 

consultas médicas 
96852 113444 349029 378683 

Número de 
atendimentos em 

regime de urgência 
e emergência 

182945 218765 142342 143559 

Demais dados de produção 
Número de exames 
de análises clínicas 

589244 661989 1.055.005 983.424 

Número de exames 
de imagem 

93532 107986 145114 157239 

Número de exames  
de anatomia 
patológica 

9608 10340 64235 61599 

Número de exames 
de métodos 

gráficos 
15720 22793 18318 22532 

Número de partos 3066 3178 1347 1142 

Número de 
cirurgias 

3864 4458 5876 6554 

Roupa lavada (total 
em Kg) 

776100 708000 884040 940283 
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Em relação ao percentual de ocupação, os hospitais sob esse modelo de gestão 

apresentaram aumento dessa taxa no período em estudo. O percentual de ocupação 

com maior elevação na categoria foi registrado por B – 1, 14,29%, enquanto que B – 2 

atinge 83% de ocupação, resultado de uma variação positiva de 3,75%. O tempo médio 

de permanência, indica que o hospital B – 2 apresentou variação de 8,30%. Por sua 

vez, no hospital B – 1 se manteve estável. A variável número de saídas oscilou 

positivamente em média 3,01%. Em relação a esta variável, o hospital B – 2 obteve 

crescimento de 0,62%. Porém, o hospital B – 1 atingiu 11.258 saídas, resultando em 

crescimento de 6,61%. 
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Com relação a consultas médicas, ambos apresentam crescimento, sendo que o 

hospital B – 2 cresceu 8,50% e o hospital B – 1, 17,13%. O volume de atendimentos em 

regime de urgência e emergência registra alta média de 11,39%. Com a utilização dos 

dados obtidos da tabela XXI, verificamos que o hospital B – 1 aumentou a quantidade 

desse tipo de atendimento em 19,58% e que o hospital B – 2 apresentou um 

crescimento diminuto de 0,85%. 

Os dados referentes as variáveis de produção podem ser vistos na tabela XXI. 

A variação percentual média dos exames de análises clínicas no período deste 

estudo foi positiva em 0,07 %, ou seja, mantendo-se virtualmente estável. Fato este que 

foi conseqüência do movimento cruzado de alta em B – 1 e de queda em B – 2. A 

oscilação da variável número de exames de imagem foi positiva em 11,14 %, alta que 

pode ser verificada nos dois hospitais desta categoria. Por sua vez, o número de 

exames de anatomia patológica registrou decréscimo de 2,58 %, sendo que o 

responsável por este movimento da variável é o hospital B – 2, já que B – 1 registrou 

aumento o volume destes exames, de 7,62% contra queda de 4,10 %, em B – 2. É 

possível se notar que o volume de exames do hospital B – 2 é 5,96 vezes superior a B – 

1, no ano de 2001. A última variável referente a exames é a que registra o número de 

exames de métodos gráficos, com um acréscimo médio de 33,16% para esta categoria 

no período estudado. 

O próximo par de variáveis de produção em estudo refere-se à quantidade de 

partos e cirurgias realizados pelos hospitais pertencentes a esta categoria. O número 

médio de partos para esta categoria registra queda de 2,11%, sendo que B – 1 

apresentou alta de 3,65%. Entretanto, B – 2 registrou queda de 15,22 %, ou seja, o 

acréscimo de B – 1 não compensou a queda de volume de produção em B– 2. O 

volume cirúrgico médio aumentou 13,06 %, no período de 2000 a 2001. 

A última variável de produção analisada para esta categoria relata a quantidade 

total de roupa lavada em quilos. No período em estudo, esta variável registra 

decréscimo de 0,71 %, sendo conseqüência, mais uma vez, de resultados cruzados, 

com acréscimo de 6,36 %, para o hospital B – 2 e decréscimo de 8,77%, para o hospital 

B – 1. 
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Tabela XXII – Dados gerais sobre recursos financeiros dos hospitais sob modelo de 
gestão da administração mista. 

 

Dados financeiros (em R$ milhares) 
Hospital B – 1 B – 2 

Período 2000 2001 2000 2001 

Despesa com 
salários 

54158 63525,48 29051,7 35890,1 

Total das despesas 
realizadas 

70603 79392,48 44357,7 55023,8 

Fonte: Elaboração própria. 
 

O conjunto de variáveis composto das despesas financeiras é representado por 

duas variáveis: despesa com salários e o total de despesas realizadas. A variável 

despesa com salários registra elevação média na categoria de 19,48 %, sendo que, 

para B – 1, o aumento da despesa com pessoal foi de 17,30 %, e, para B – 2, foi de 

23,54 %, no período de 2000 a 2001. A variável que registra o montante das despesas 

apresentou um acréscimo de 17,60 %, em 2001, quando comparado a 2000. O 

montante médio para esta categoria das despesas com pessoal e despesa total é de R$ 

49.707.790,00 e R$ 68.711.900,00, respectivamente. 

Da mesma maneira que na subseção anterior, iremos, agora, explorar a análise 

dos indicadores do número total de atendimentos por funcionários e da despesa por 

leito, sendo que este último comporta uma variação que é a despesa com pessoal por 

leito. Os dados referentes a esses indicadores podem ser vistos na tabela XXIII, a 

seguir. 
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Tabela XXIII – Dados gerais sobre as despesa por leito e atendimentos totais por 
funcionário dos hospitais sob modelo de gestão da administração mista. 

 
 

Dados sobre as despesas por leito em milhares de 
reais e sobre os atendimentos totais 

Hospital B – 1 B – 2 

Período 2000 2001 2000 2001 

Despesa com 
salários por leito 

180.53 211.75 77.68 95.96 

Total das despesas 
realizadas por leito 

235.34 264.64 118.60 147.12 

Atendimentos totais 
por funcionários 

163.77 192.74 233.87 253.39 

C
���?�,�	�
�	�6
��>��	!�
 

 A despesa com salários por leito cresceu para os dois hospitais, sendo, em 

média ,20,41% maior em 2001 do que no ano anterior. Da mesma forma, o total das 

despesas realizadas foi superior em 18,25%. Porém, o número de atendimentos totais 

por funcionários cresceu, em média, 13,02%.  
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6.3 MODELO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO POR OSS 
 

Passaremos, agora, à análise do comportamento das variáveis, utilizando os 

dados que constam nas tabelas XXIV a XXX. 

A tabela a seguir apresenta os dados coletados referentes à dimensão de 

capacidade instalada, composta pelas variáveis área construída e o número de leitos 

totais. 

 

Tabela XXIV – Dados gerais sobre capacidade instalada dos hospitais sob modelo de 
gestão administração por OSS. 

 
Capacidade instalada 

Hospital C – 1 C – 2 C – 3 C – 4 

Período 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

Área Construída 
(m²) 

30890 30890 15000 15000 51205 51205 15000 15000 

Número de leitos 
totais 

180 174 292 292 228 230 203 218 
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A área construída permaneceu inalterada no período do estudo, fato que está 

relacionado ao tempo de operação do hospital, ou seja, todos esses hospitais foram 

implementados no final da década de 1990. Portanto, são hospitais com pouco tempo 

de operação. Outro fator que pode ser considerado está relacionado à falta de recursos 

para ampliação dos serviços, conforme citado por todos os gestores entrevistados dos 

hospitais sob modelo de gestão por OSS. 

O número de leitos totais apresentou estabilidade em 2001, quando comparado a 

2000, com variação de 1,22 % ou 11 leitos. Esta variável apresenta o hospital C 1, com 

redução de leitos, dois hospitais com aumento de leitos, C 3 e C 4, e apenas um que 

manteve estabilidade (C 2). 

A tabela XXV, contém os dados coletados sobre a dimensão de recursos 

humanos. 
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Tabela XXV – Dados gerais sobre recursos humanos dos hospitais sob modelo de 
gestão administração por OSS. 

 

Recursos humanos 
Hospital C – 1 C – 2 C – 3 C – 4 

Período 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

Número de 
Funcionários por 

Leito 
4,17 4,47 2,8 3,5 4,52 4,83 5,37 6,09 

Funcionários 
próprios 

751 778 1047 1113 1031 1111 1090 1328 

Funcionários de 
Terceiros 

188 242 229 91 335 376 58 86 
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O indicador de Recursos Humanos mostra que o número de funcionários por 

leito apresentou um acréscimo médio de 12,04 %, no período em estudo. Cabe 

ressaltar que todos os hospitais registraram elevação e que, nesse indicador, já estão 

inclusos os colaboradores terceirizados.  

Os dados podem ser encontrados na tabela XXVI, a seguir, que apresenta o 

número de funcionários de terceiros e sua variação. 

 

Tabela XXVI – Número de funcionários de terceiros e sua variação por hospital 
administrado por  OSS entre 2000 e 2001. 

 

Número de 
Terceiros 

Relação 
terceiros vs 
próprios (%) 

Média 
(%) 

Variação 
(%) Hospital 

2000 2001 2000 2001 2000-01 2000-01 
C – 1 188 242 25,05 31,11 28,08 24,23 
C – 2 229 91 21,91 8,18 15,04 -62,66 
C - 3 335 376 32,51 33,85 33,18 4,12 
C - 4 58 86 5,32 6,48 5,90 21,75 
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Ao analisarmos a Tabela XXVI, percebemos que o hospital C – 4 apresenta o 

menor percentual de terceiros. O hospital com maior grau de terceirização, entre 2000 e 

2001, foi o C – 3. Com relação à variação na participação de terceiros na força de 
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trabalho do hospital, temos que apenas o hospital C – 2 registrou queda de 62,66%. Por 

sua vez, quando analisamos o acréscimo de terceiros, os hospitais C –1 e C – 4 

registraram 24,23% e 21,75%, respectivamente. 

A tabela a seguir apresenta o perfil de terceirização dos hospitais pertencentes 

ao modelo de gestão da administração por OSS. 
 

Tabela XXVII – Perfil de terceirização do modelo de gestão administração por OSS, no 
período de 2000 a 2001. 

 
Hospitais 
Serviços C – 1 C - 3 C – 4 C – 2 

Pessoal X X X X 
Médicos X X X X 
Sangue - X - - 

Anestesia - X - X 
Laboratório clínico X X - - 

Imagem X X - X 
Endoscopia - X - - 

Anatomo-patologia X X - X 
Métodos gráficos - - - - 

SESMT (dosimetria) X X X X 
Assessoria Jurídica - X - X 

Limpeza X - - - 
Lavanderia X - - - 

Esterilização - - - - 
Recepção - - - - 
Segurança X - X - 

Estacionamento - - - - 
Informática - - X - 

Manutenção X X X - 
Moto boy - - - - 

Alimentação enteral X - - - 
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O perfil de terceirização deste modelo de gestão é centrado tipicamente nos 

serviços médicos. Dos hospitais citados, 100% possuem alguma parte do corpo clínico 

terceirizada; 75% terceirizaram em 42,85% ou mais os serviços de apoio ao diagnóstico 

e à terapêutica. Em relação ao grau de terceirização dos serviços de apoio 
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administrativo, todos os hospitais apresentam esses serviços, com grau de terceirização 

médio de 30,77% contando a participação de  funcionários extra-quadro. 

Na tabela XXVIII, são descritos os dados coletados referentes ao grupo de 

variáveis relacionadas à produção. 

 

Tabela XXVIII – Dados gerais sobre produção dos hospitais sob modelo de gestão 
administração por OSS. 

 

Dados e indicadores de produção 
Hospital C – 1 C – 2 C – 3 C – 4 

Período 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

Atendimento a pacientes internados 
Percentual de 

ocupação 
80% 85% 94% 94% 78% 84% 88% 69% 

Tempo médio de 
Permanência 

4,76 4,93 5,82 5,42 4,86 4,97 6 4 

Número de saídas 12751 11688 12731 15131 11926 12887 9780 12580 

Atendimento a pacientes não internados 
Número total de 

consultas médicas 
36619 56864 144105 168992 226894 317387 46930 43331 

Número de 
atendimentos em 

regime de urgência 
e emergência 

34201 37026 144105 168992 248985 292803 54811 56803 

Demais dados de produção 
Número de exames 
de análises clínicas 

426925 539348 701267 824533 460601 685394 396223 569128 

Número de exames 
de imagem 

78412,4 99061 100140 99592 101610 126620 101503 97157 

Número de exames 
de anatomia 
patológica 

13144,6 16606 3692 3957 2043 6262 47540 61926 

Número de exames 
de métodos 

gráficos 
4932,19 6231 25692 31692 8658 12747 7767 19422 

Número de partos 4675 4834 3591 4536 4319 4795 4075 4309 

Número de 
cirurgias 

6007 6212 4561 5450 2869 3880 3052 3934 

Roupa lavada (total 
em Kg) 

617186 568281 649291 754561 537614 568387 401912 421898 
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Antes de descrevermos as variáveis, cabe informar que o hospital C – 2 

apresentou os números referentes às consultas ambulatoriais e aos atendimentos em 

regime de urgência e emergência agregados. Em contato posterior com o gestor, foi 

nos informado que os valores não eram passíveis de segmentação, mas que, 
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historicamente, 16,34% dos valores informados são referentes aos atendimentos em 

regime de urgência e emergência. 

Passaremos à descrição destas variáveis uma a uma, iniciando nossa análise 

pelo grupo de variáveis atendimento a pacientes internados, nele contido o indicador 

percentual de ocupação, que apresentou queda de 2% neste indicador, para o período 

em estudo. Esse viés de queda é fruto de observação, tendo em vista que, dos quatro 

hospitais envolvidos nessa categoria, dois apresentaram melhoria, um permaneceu 

estável e um apresentou queda na taxa de ocupação. Observamos que o tempo médio 

de permanência para esta categoria de hospitais, no ano de 2000, foi de 5,36 dias, 

apresentando queda de 9,89% no ano de 2001. O número de saídas, por sua vez, 

mostrou acréscimo de 10,80%, no período 2000 a 2001. Esse aumento ocorreu em ¾ 

dos hospitais desta categoria e variou de 8% a 28%, sendo que o único em que houve 

queda deste dado registrou decréscimo de 9% no volume de saídas. 

Em relação ao atendimento a pacientes não internados, o volume total de 

consultas médicas por hospital a cada ano registra crescimento de 29,05%, sendo que, 

para esta variável do estudo, 75% dos hospitais apresentaram crescimento e 25% 

redução no número de consultas médicas. Quanto ao número de consultas em regime 

de urgência e emergência, pode-se notar, para todos os hospitais, um acréscimo de 

volume em média de 15,25%, no período em estudo. 

Para o grupo demais dados de produção, a variável número de exames de 

análises clínicas registrou crescimento para toda a categoria, sendo que a média de 

acréscimo foi de 31,91%, entre 2000 e 2001. Por sua vez, a variável que registra o 

volume de exames de imagem aponta para acréscimo médio de 10,68%, sendo que os 

hospitais C - 2 e C - 4 registraram decréscimo de 0,55% e 4,28%, respectivamente. Os 

exames anatomo-patológicos também registram acréscimo médio para toda a categoria 

de 33,62%. Nenhum hospital registrou queda nesta variável, durante o período em 

questão. Para finalizar, a análise dos dados relativos a exames de diagnóstico e 

terapia, percebemos que a variável que mensura os métodos gráficos teve acréscimo 

médio de 48,98% para a categoria. Ainda neste grupo de variáveis, temos que todos os 

hospitais aumentaram seu volume de partos e cirurgias e a variável roupa lavada em 

quilograma registra queda somente no hospital C – 1. 
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A tabela a seguir apresenta os dados financeiros coletados nos hospitais da 
amostra que pertencem ao modelo de gestão por OSS. 

 

Tabela XXIX – Dados gerais sobre recursos financeiros dos hospitais sob modelo de 
gestão administração por OSS. 

 

Indicadores financeiros (em milhares R$) 
Hospital C – 1 C – 2 C – 3 C – 4 

Período 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

Despesa com 
salários 

6.979 9410 9907,08 12063,4 7630,41 8714,39 12241 14791 

Total das despesas 
realizadas 

26627 30934,5 20583,1 27135,6 26825 33568 24141 30175 

Fonte: Elaboração própria. 

 
A primeira variável mensura o montante das despesas com pessoal, excluídos os 

encargos e as provisões. A segunda apresenta o montante de despesas incorridas pelo 

hospital, excluindo os encargos e provisões relativas aos recursos humanos. Para esta 

categoria, o aumento médio das despesas com pessoal foi de 22,37%, atingindo o 

montante de R$ 11.244.700,00, em 2001, enquanto que o total das despesas cresceu 

23,53%, atingindo a média de R$ 30.318.280,00, também em 2001. 

A seguir, procedemos à análise de três indicadores de elaboração própria da 
mesma forma que nas duas subseções imediatamente anteriores. Ver fórmulas 8.0, 9.0 
e 9.1. 

 

Tabela XXX – Dados gerais sobre as despesa por leito e atendimentos totais por 
funcionário dos hospitais sob modelo de gestão por OSS. 

 
Dados sobre as despesas por leito em milhares de reais e sobre os atendimentos totais 

Hospital C – 1 C – 2 C – 3 C – 4 

Período 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

Despesa com 
salários por leito 

             
38,77  

             
54,08  

             
33,93  

             
41,31  

             
33,47  

             
37,89  

             
60,30  

             
67,85  

Total das despesas 
realizadas por leito 

           
147,93  

           
177,78  

             
70,49  

             
92,93  

           
117,65  

           
145,95  

           
118,92  

           
138,42  

Atendimentos totais 
por funcionário 

111,34 135,74 368,08 345,51 473,34 560,88 102,30 84,90 
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A tabela acima demonstra que a despesa com salários por leito e a despesa total 

realizada por leito tiveram elevação em todos os hospitais sob este modelo de gestão. 
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O mesmo não se pode dizer do número de atendimentos por funcionário, que 

apresentou queda em 50% dos hospitais, (C – 2 e C – 4), pertencentes a essa 

categoria. 
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6.4 COMPARAÇÃO DOS MODELOS DE GESTÃO 
 

Para a análise dos modelos de gestão, foram utilizados os dados médios obtidos 

das tabelas X a XVI, XVII a XXIII e XXIV a XXX. Estas informações compuseram as 

tabelas XXXI a XXXVII. Da mesma forma que nas seções anteriores, esta seção do 

trabalho dedica-se ao estudo das variáveis que compõem as quatro dimensões 

consideradas de forma comparativa entre os três modelos de gestão, a saber: a 

administração direta, a administração mista e a administração por OSS; no período de 

2000 a 2001. 

Os dados coletados médios para os modelos de gestão podem ser vistos na 

tabela XXXI, a seguir. 

 

Tabela XXXI – Dados gerais sobre capacidade instalada. Comparação entre os 
modelos de gestão. 

 
 

Capacidade instalada 
Administração direta Administração mista Administração por OSS Variável 2000 2001 ∆% 2000 2001 ∆% 2000 2001 ∆% 

Área Construída (m²) 13965 13965 0,00 40498 42572 5,12 28024 28024 0,00 

Número de leitos totais 196 193,8 -1,11 337 337 0,00 226 228,5 1,22 

Área construída (m2) 
por leito ativo 

71,25 72,06 1,14 120,17 126,33 5,13 124,00 122,64 -1,10 
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A variável área construída em m2 registra variação positiva em 5,12%, para o 

modelo de administração mista. Por sua vez, os hospitais da administração direta ou 

por OSS não registram ampliação ou diminuição da área física. O número de leitos total 

manteve-se estável para a administração mista, enquanto que a quantidade de leitos 

totais gerenciado por OSS cresceu 1,22% e o número de leitos totais gerenciado 

diretamente pelo Estado caiu 1,12%. Apenas o modelo de gestão por OSS registrou 

decréscimo em relação a área construída em m2 por leito ativo. 

A segunda dimensão do modelo em estudo aborda os recursos humanos, os 

dados referentes a esta dimensão podem ser vistos na tabela XXXII, a seguir. 
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Tabela XXXII – Dados gerais sobre recursos humanos. Comparação entre os modelo 
de gestão. 

 

Recursos humanos 
Administração direta Administração mista Administração por OSS Variável 2000 2001 ∆% 2000 2001 ∆% 2000 2001 ∆% 

Número de 
Funcionários por 

Leito 
8,14 7,41 -9,02 5,80 5,81 0,26 4,22 4,72 11,98 

Funcionários 
próprios 

1544 1424 -7,73 1949 1953 0,23 980 1083 10,49 

Funcionários de 
terceiros 

216 211 -2,22 139 137 -1,08 203 199 -1,85 
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Dentre os três modelos de gestão, o único a registrar queda no número de 

funcionários foi o de gestão da administração direta, com queda de 9,04% no número 

de funcionários por leito, no período do estudo. Todos os modelos de gestão 

registraram queda no número de funcionários terceirizados. A quantidade de 

funcionários dos hospitais universitários envolvidos neste estudo é, em média, 1,6 

funcionário por leito inferior que a média dos hospitais da administração direta, e 1,09 

funcionários por leito superior que na administração por OSS, número que inclui 

professores, assistentes e residentes. 

Os dados comparativos dos modelos de gestão em relação à participação 

percentual de terceiros pode ser visto na tabela R 2.1. Com base nesses dados, 

percebemos que o modelo de gestão por OSS apresentou o maior grau de terceirização 

em torno de 19,53%, entre 2000 e 2001. Por outro lado, a gestão mista apresentou o 

menor grau de terceirização 7,06%, no mesmo período. No interstício de tempo do 

estudo, a administração direta apresentou 14,45% de funcionários de terceiros em 

relação ao total de funcionários próprios. 

Com base na tabela XXXIII, percebe-se uma redução de 11,20% no grau de 

terceirização da categoria de hospitais sob administração por OSS, sendo esta a maior 

redução entre os modelos de gestão. Os hospitais sob administração mista 
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apresentaram redução de 1,31% no grau de terceirização, enquanto que os hospitais 

sob administração direta apresentaram acréscimo de 5,96% na participação de 

terceiros em relação ao seu quadro de pessoal próprio. 

 

Tabela XXXIII – Média do percentual de terceiros em relação aos funcionários próprios 
por modelo de gestão entre 2000 e 2001. 

 

Relação 
terceiros vs 
próprios (%) 

Média 
(%) 

Variação  
(%) Modelo de gestão 

2000 2001 2000-01 2000-01 
Administração direta 14,00 14,84 14,42 5,96 
Administração mista 7,11 7,01 7,06 -1,31 

Administração por OSS 20,68 18,37 19,53 -11,20 
C
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A tabela a seguir apresenta o perfil mais comum de terceirização para cada 

modelo de gestão, obtido através da compilação dos dados das tabelas XIII, XX e 

XXVII, descritas anteriormente nas páginas 107, 113 e 120. 
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Tabela XXXIV – Perfil da terceirização para cada modelo de gestão, no período de 
2000 a 2001. 

 

Hospitais 
Serviços 

Administração 
direta 

Administração 
mista 

Administração 
por OSS 

Pessoal - X X 
Médicos - - X 
Sangue - - ο 

Anestesia - - ο 
Laboratório clínico - - X 

Imagem - - X 
Endoscopia - - ο 

Anatomo-patologia - - X 
Métodos gráficos - - - 

SESMT (dosimetria) X X X 
Assessoria Jurídica - - ο 

Limpeza X ο ο 
Lavanderia X - ο 

Esterilização ο -  
Recepção ο -  
Segurança X - ο 

Estacionamento - - - 
Informática - - ο 
Manutenção X ο X 

Moto boy ο - - 
Alimentação enteral X X ο 

'
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Quando analisamos o perfil da terceirização, percebemos que o modelo de 

gestão por OSS apresenta maior intensidade e espectro de maior variação em relação 

aos demais modelos de gestão, exibindo algum grau de terceirização nos serviços de 

apoio administrativo, nos serviços de apoio ao diagnóstico e à terapêutica e nos 

serviços médicos. A segunda maior intensidade no perfil de terceirização é apresentada 

pela administração direta, sendo que, neste caso, a terceirização se restringe aos 

serviços de apoio administrativo, da mesma forma que na administração mista. 

Entretanto, o perfil de terceirização da administração mista tem traço marcante que o 

distingue da administração direta, que é a terceirização de pessoal, fato não constatado 

nos hospitais da administração direta, provavelmente devido à legislação que 

compreende os hospitais deste modelo de gestão. 
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Para evitar distorções nos cálculos e análises realizadas a seguir, a relação 

funcionário por leito de cada hospital foi calculada incluindo os funcionários de terceiros 

que prestam serviços técnicos, administrativos ou clínico aos hospitais.  
Passaremos, agora, a abordar comparativamente os três modelos de gestão em sua dimensão de produção. 

As variáveis que compõem a dimensão de produção são apresentadas na tabela XXXV abaixo. 

 

Tabela XXXV – Dados gerais sobre produção. Comparação entre os modelos de 
gestão. 

 
Indicadores de produção 

Administração direta Administração mista Administração por OSS Variável 2000 2001 ∆% 2000 2001 ∆% 2000 2001 ∆% 
Atendimentos a pacientes internados 

Percentual de 
ocupação 

72% 75% 4,12 72% 78% 8,15 85% 83% -2,31 

Tempo médio de 
Permanência 

4,78 3,854 -19,52 6,44 6,72 4,43 5,36 4,83 -9,89 

Número de saídas 10296 12288 19,35 13250 13648 3,01 11797 13071 10,80 
Atendimentos a pacientes não internados 

Número total de 
consultas médicas 

32782 35052 6,92 222940 246063 10,37 113637 146643 29,05 

Número de 
atendimentos em 

regime de urgência 
e emergência 

225031 247846 10,14 162643 181162 11,39 120525 138906 15,25 

Demais dados de produção 
Número de exames 
de análises clínicas 

195991 233199 18,98 822125 822706 0,07 496254 654601 31,91 

Número de exames 
de imagem 

99120 109763 10,74 119323 132613 11,14 95416 105608 10,68 

Número de exames 
de anatomia 
patológica 

2846 3786 33,00 36922 35970 -2,58 16605 22188 33,62 

Número de exames 
de métodos 

gráficos 
3476 7466 114,78 17019 22663 33,16 11762 17523 48,98 

Roupa lavada (total 
em Kg) 

472773 485427 2,68 830070 824142 -0,71 551501 578282 4,86 

Número de partos 3483 2972 -14,68 2207 2160 -2,11 4165,00 4618 10,89 

Número de 
cirurgias 

2890 3262 12,87 4870 5506 13,06 4122,25 4869 18,12 
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O percentual de ocupação é o primeiro indicador tomado como variável na 

dimensão de produção. O modelo de gestão administração por OSS foi o único a 

apresentar queda, de 2,35%, nesta variável. Os demais modelos registraram elevação 
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no percentual de ocupação. A segunda variável de produção de cuidados aos pacientes 

internados é o tempo médio de permanência, sendo que para esta variável, apenas o 

modelo de gestão mista apresentou acréscimo, nos demais, houve queda. A última 

variável categorizada no grupo de atendimentos a pacientes internados é o número de 

saídas hospitalares, que apresentou crescimento médio de 19,35%. O modelo de 

gestão mista é o de maior volume de saídas, (13.649 saídas), apesar do crescimento 

diminuto de 3,01%. 

A primeira das variáveis descritas relacionada aos cuidados a pacientes não 

internados é o número de consultas médicas. Os hospitais administrados diretamente 

pelo Estado apresentam a menor variação, 6,92%, enquanto que o modelo de gestão 

por OSS é responsável pela oscilação positiva de 29,05% no número de consultas 

médicas. A segunda variável deste grupo é o número de atendimentos em regime de 

urgência e emergência, quesito para o qual todos os modelos de gestão apresentam 

acréscimo.  

A partir deste ponto, iniciamos a descrição da oscilação das variáveis que se 

relacionam aos exames de diagnóstico e terapia. A primeira destas variáveis é a do 

número de exames de análises clínicas, que manteve-se praticamente estável para os 

hospitais do modelo de administração mista, enquanto que os demais apresentaram 

alta superior a 15%.  

O maior volume de exames de imagem em 2001 foi executado pela gestão 

mista, com 132.613 exames em média, resultando em variação de 11,14%, no período 

2000 a 2001. O modelo de gestão em que o Estado gerencia diretamente a unidade 

hospitalar apresentou o segundo maior volume de exames e crescimento percentual. O 

menor volume destes exames, em 2001, foi produzido pelo modelo de gestão por OSS, 

totalizando 105.608 exames de imagem, com variação de 10,68% no interstício de 

tempo compreendido pelo estudo.  

O modelo de gestão com maior crescimento no volume de exames de anatomia 

patológica foi alcançado pelo de gestão por OSS 33,62%, atingindo um volume total de 

22.188 exames. O segundo maior crescimento ocorreu no modelo de gestão 

denominado administração direta, que, por outro lado, apresenta o menor volume. Por 

seu turno, o modelo de gestão mista é o único a registrar queda no volume desses 
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exames, mas segue na liderança em termos de volume, com 35.970 procedimentos, em 

2001. 

 A última variável utilizada para avaliar a produção dos exames para o 

diagnóstico e a terapia foi chamada de número de exames de métodos gráficos, para o 

qual todos os modelos de gestão apresentam alta expressiva.  

Em relação à variável roupa lavada em quilogramas temos que, em média, essa 

apresenta queda apenas para o modelo de gestão mista.  

Por sua vez, a variável número de partos registra alta apenas no modelo de 

gestão por OSS. O estudo do comportamento da variável número de cirurgias revela 

que todos os modelos de gestão elevaram o volume cirúrgico acima de 10%.  

A dimensão financeira do estudo é composta pelo par de variáveis formado pela 

despesa com salários e pelo total das despesas realizadas, cujos valores médios 

obtidos dos modelos de gestão em estudo podem ser vistos na tabela XXXVI, a seguir. 

 

Tabela XXXVI – Dados gerais sobre recursos financeiros. Comparação entre os 
modelos de gestão. 

 
Dados financeiros (em milhares de R$) 

Administração direta Administração mista Administração por OSS Variável 2000 2001 ∆% 2000 2001 ∆% 2000 2001 ∆% 
Despesa com 

salários 
16054 17698,4 10,24 41605 49707,79 19,48 9189 11244,7 22,37 

Total das 
despesas 
realizadas 

27392 28854,8 5,34 57480 67208,14 16,92 24544 30318,28 23,53 

Percentual das 
despesas com 

salários sobre o 
total das despesas 

realizadas 

58,61 61,34 4,66 72,38 73,96 2,18 37,44 37,09 -0,93 
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Descrevemos a variável despesa com salários, que, para o modelo de gestão por 

OSS, tem o menor montante médio, R$ 11.244.700,00, em 2001,  entretanto, 

apresentou a maior elevação, 22,37%, em relação aos demais modelos de gestão.  

A segunda variável da dimensão financeira é intitulada total das despesas 

realizadas, para a qual o modelo de gestão de administração direta foi o que 

apresentou, em 2001, menor montante, totalizando média de R$ 28.854.800.  
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A participação da folha de pagamento, excluindo os encargos, em relação ao 

montante de despesas total apresentou queda apenas no modelo de gestão por OSS. 

Deste ponto em diante, procederemos à análise dos indicadores de elaboração 

própria, na forma das equações 8.0, 9.0 e 9.1. Da mesma maneira que nas seções 

anteriores, os valores resultantes da aplicação das fórmulas podem ser encontrados na 

tabela XXXVII. 

 

Tabela XXXVII – Dados gerais sobre as despesa por leito e atendimento totais. 
Comparação entre os modelos de gestão. 

 
Dados sobre as despesas por leito em milhares de reais e sobre os atendimentos totais 

Administração direta Administração mista Administração por OSS Variável 2000 2001 ∆% 2000 2001 ∆% 2000 2001 ∆% 
Despesa com 
salários por 

leito  
81,92 91,32 11,48 123,46 147,50 19,48 40,71 49,21 20,89 

Total das 
despesas 

realizadas por 
leito  

139,77 148,89 6,53 170,56 199,43 16,92 108,72 133,27 22,58 

Atendimentos 
por 

funcionário 
167,92 205,55 22,41 1183,48 1308,23 10,54 266,7 281,83 5,67 
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O modelo de gestão que apresenta o posto de trabalho de menor custo por leito 

para o Estado é o modelo de gestão por OSS, com custo de R$ 49.210,93, em 2001, 

que é 20,89% superior, ao de 2000. A administração direta apresentou custeio global 

por leito de R$ 148.890,00, que corresponde ao segundo menor valor com as despesas 

totais, em 2001, e um acréscimo de 6,53% em relação a 2000.  

O modelo de gestão mista apresenta o maior valor de despesa total por leito, 

atingindo R$ 199.438,68, em 2001, mostrando acréscimo de 16,92%, nas despesas 

totais de 2001, em relação a 2000. 

Em relação ao número médio de atendimentos totais por funcionário, o modelo 

de gestão mista foi o que apresentou maior volume, atingindo 1.308,23, em 2001, 

representando o segundo maior acréscimo dentre os modelos de gestão (10,54%).  
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6.5 EFICIÊNCIA TÉCNICA DOS MODELOS DE GESTÃO 
 

Os resultados apresentados nessa seção do trabalho foram obtidos com a 

utilização de software específico, (ver página 100), sendo que qualquer erro de análise 

ou interpretação dos dados é de nossa responsabilidade. 

Os dados e resultados descritos a seguir estão organizados da seguinte forma: 

inicialmente, são descritas as variáveis selecionadas para cada ano e seu poder 

explicativo; na seqüência, os resultados para cada hospital também são descritos para 

o período em estudo, sendo que a primeira versão dos resultados considera constantes 

os retornos de escala e, a segunda, os considera variáveis. Por fim, são descritos e 

realizados testes estatísticos que tornam possível a inferência sobre os modelos de 

gestão em estudo. Quando não foi possível a realização de testes estatísticos, os 

dados foram simplesmente analisados comparativamente. 

 

6.5.1 VARIÁVEIS SELECIONADAS PARA ANÁLISE 
 

Nas seções anteriores, foram analisadas todas as variáveis informadas para os 

hospitais pertencentes à amostra. Entretanto, seria impossível a execução da DEA com 

esse número de variáveis. Para redução dessas, foram consideradas as informações da 

página 99, no que diz respeito ao número de variáveis em relação ao poder explicativo 

das variáveis selecionadas. 

O número ideal de variáveis determinado através da fórmula (10.0), na página 

99, que serviu de base para a seleção das variáveis mais representativas em termos de 

sua influência sobre os dados para cada ano em estudo, determinou um conjunto de 

cinco variáveis totais, subdivididas em duas variáveis de insumo e três de produto. 

A implementação da técnica de Anderson e Jenkins (no prelo) utilizou todos os 

dados dos hospitais da amostra em cada ano, apenas separando-os quanto aos 

insumos e produtos. Foi utilizado o software planilha eletrônica. 

A tabela parcial XXXVIII, a seguir, apresenta os resultados da técnica de 

Anderson e Jenkins (ib idem), com relação aos insumos utilizados nos modelos de 
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DEA, para o ano de 2000. Os dados completos referentes a essa tabela encontram-se 

no anexo 5. 

 

Tabela XXXVIII – Variáveis de insumos e seu potencial explicativo para um modelo de 
duas variáveis, para o ano de 2000. 

 

Insumo – 1 Insumo – 2 Percentual em relação ao total de 
variáveis 

Número de Funcionários por Leito Total das despesas realizadas 77,79 

Número de Funcionários por Leito Despesa com salários 76,98 

Área Construída em m² Despesa com salários 73,57 

Número de leitos totais (ativos e desativados) Despesa com salários 72,98 
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A tabela parcial XXXIX, extraída do anexo 6, apresenta os resultados da técnica 

de Anderson e Jenkins (ib idem), com relação aos insumos utilizados nos modelos de 

DEA, para o ano de 2001. 

 

Tabela XXXIX – Variáveis de insumos e seu potencial explicativo para um modelo de 
duas variáveis, para o ano de 2001. 

 

Insumo – 1 Insumo – 2 Percentual em relação ao total de 
variáveis 

Número de Funcionários por Leito Total das despesas realizadas 78,63 

Número de Funcionários por Leito Despesa com salários 75,03 

Área Construída (m²) Despesa com salários 74,08 
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Passaremos a descrever as colunas das tabelas XXXVIII e XXXIX, que 

relacionam as variáveis de insumos. As colunas denominadas insumo 1 e 2 

correspondem as duas variáveis de insumos que foram selecionadas para utilização. A 

terceira coluna, denomina percentual em relação ao total, refere-se ao percentual de 

poder explicativo do par de variáveis em relação ao poder explicativo de todas as 

variáveis disponíveis. 
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As duas variáveis de insumos que constam das tabelas XXXVIII e XXXIX, com 

maior poder explicativo para os dados coletados durante a elaboração deste trabalho, 

para o ano de 2000 e 2001, são o número de funcionários por leito e o total das 

despesas realizadas em cada hospital. Essas variáveis explicam 77,79% e 78,63%,  em 

2000 e 2001, respectivamente. 

A tabela parcial XL foi obtida do anexo 7 e apresenta os resultados da técnica de 

Anderson e Jenkins (ib idem), com relação aos produtos utilizados nos modelos de 

DEA, para o ano de 2000. 

  

Tabela XL – Variáveis de produto e seu potencial explicativo para um modelo de três 
variáveis, para o ano de 2000. 

 

Produto – 1 Produto – 2 Produto – 3 

Percentual 
em relação 
ao total de 
variáveis 

Número de atendimentos em 
regime de urgência e 

emergência 

Número de exames 
complementares exames de 

análises clínicas 
Atendimentos por funcionários 65,92 

Número total de consultas 
médicas 

Número de exames 
complementares exames de 

análises clínicas 

Número de exames 
complementares imagem 64,09 

Tempo Médio de Permanência: Número de saídas Atendimentos por funcionários 63,53 
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A tabela parcial XLI a seguir, apresenta os resultados da técnica de Anderson e 

Jenkins (ib idem), com relação aos produtos utilizados nos modelos de DEA, para o ano 

de 2001. Esses dados completos constam do anexo 8. 
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Tabela XLI – Variáveis de produtos e seu potencial explicativo para um modelo de três 
variáveis, para o ano de 2001. 

 

Produto – 1 Produto – 2 Produto – 3 

Percentual 
em relação 
ao total de 
variáveis 

Número de partos Número total de exames de 
análises clínicas 

Atendimentos totais por 
funcionários 67,92 

Número de atendimentos em 
regime de urgência e 

emergência 
Número de partos Número total de exames de 

análises clínicas 65,64 

Número total de consultas 
médicas  

Número total de exames de 
análises clínicas 

Atendimentos totais por 
funcionários 65,38 
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As duas primeiras colunas das tabelas XL e XLI, denominadas produtos 1, 2 e 3 

correspondem as três variáveis de produtos selecionadas. A quarta coluna das tabelas 

citadas é chamada de percentual em relação ao total e se refere ao percentual de poder 

explicativo do trio de variáveis em relação a todas as variáveis disponíveis. 

As três variáveis relativas a produtos que constam das tabelas XL e XLI com 

maior poder explicativo para os dados coletados foram diferentes para cada ano do 

período do nosso estudo.  

As variáveis de produtos com maior poder explicativo da variação nos dados de 

produção, com vértice no ano de 2000, são o número de exames de análises clínicas, o 

número de atendimentos em regime de urgência e emergência e o número de 

atendimentos totais por funcionários, explicam 65,92%. 

Para o ano de 2001, as variáveis de produtos que constam da tabela XLI, com 

maior poder explicativo, o número de partos, número de exames de análises clínicas e 

o número de atendimentos totais por funcionário, contemplam 67,92%, da variação 

ocorrida neste conjunto de dados.  
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6.6 EFICIÊNCIA TÉCNICA MODELO DEA – CCR PARA O ANO DE 2000 
 

Utilizando-se do modelo descrito no quadro I, foi obtido o ranking de eficiência 

técnica anual. A seguir podemos visualizar o gráfico VI, com o ranking de eficiência 

técnica, segundo o modelo sem retornos de escala (CCR), ou seja, não consideramos o 

porte de produção dos hospitais em cada modelo de gestão. 
 

Gráfico VI – Ranking de eficiência técnica utilizando o modelo CCR em 2000. 
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Com a observação do gráfico acima, verificamos que o modelo de gestão da 

administração por OSS detém dois hospitais, C – 2 e C – 3, considerados eficientes, 

enquanto que o modelo da administração direta apresenta apenas o A – 3 na fronteira 

de eficiência, e B – 2 também foi considerado eficiente por esse ranking. 

O modelo de administração direta apresenta média de 82,71% de eficiência 

técnica, sendo 100% o maior valor e 72,79% o menor. Já o modelo da administração 

por OSS obteve média de 78,17% de eficiência técnica, sendo que a variação do 
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escore de eficiência foi de 54,71% a 100%. O modelo da administração mista tem 

média de eficiência técnica de 84,88%, ou seja, maior que a média da eficiência técnica 

do modelo de gestão da administração por OSS. O escore de eficiência para o modelo 

de gestão da administração mista variou de 69,76% a 100,00%. Então, um dos 

hospitais desta categoria apresentou algum grau de ineficiência. A eficiência média 

entre os modelos de gestão foi de 81,45%. 
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6.7 EFICIÊNCIA TÉCNICA MODELO DEA – BCC PARA O ANO DE 2000 
 

Esta seção do trabalho utiliza o modelo descrito no quadro II, para obtenção do 

ranking de eficiência técnica anual. A seguir, podemos visualizar a tabela XLII, com o 

ranking de eficiência técnica e o tipo de retorno de escala, segundo o modelo BCC, ou 

seja, quando um aumento ou redução no volume de insumos não tem a mesma 

representatividade em termos de produtos, considerando o volume de produção dos 

hospitais em cada modelo de gestão. 
 

Tabela XLII – Ranking de eficiência técnica utilizando o modelo BCC em 2000. 

 

Hospital Escore Retorno de escala 
C – 2 100,00 Constante 
B – 2 100,00 Constante 
C – 3 100,00 Constante 
A – 3 100,00 Constante 
A – 1 100,00 Constante 
A – 4 88,17 Crescente 
B – 1 87,05 Crescente 
A – 5 78,20 Crescente 
A – 2 74,99 Crescente 
C – 1 54,97 Crescente 
C – 4 59,42 Crescente 
Média 85,71  
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Utilizando os dados da tabela acima, podemos verificar que, novamente, o 

modelo de gestão da administração por OSS apresenta dois hospitais, C – 2 e C – 3, 

considerados eficientes produtivos, enquanto que o modelo da administração direta 

apresenta A – 3 e A – 1 como hospitais tecnicamente eficientes e, no modelo de gestão 

mista, apenas B – 2 foi considerado eficiente. 

Quando utilizamos a formulação da DEA-BCC, obtemos como resultado, para o 

modelo de gestão da administração direta, média de 82,71% de eficiência técnica, 

sendo 100,00% o maior valor e 74,99% o menor.  Já o modelo da administração por 

OSS obteve média de 78,17% de eficiência técnica, a variação do escore de eficiência 

foi de 59,42% a 100,00%. O modelo da administração mista tem média de eficiência 
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técnica de 84,88%, ou seja, maior do que a eficiência do modelo de gestão da 

administração por OSS. A variação do escore de eficiência para o modelo de gestão da 

administração mista foi de 87,05% a 100,00%. 

Em relação aos retornos de escala, percebemos que os hospitais pertencentes à 

fronteira de eficiência apresentam retornos de escala constantes. Desta forma, uma 

variação na quantidade de insumos traria um aumento proporcional no volume de 

produção. Nenhum hospital apresentou retorno decrescente de escala. Os que não 

estavam na fronteira de eficiência, apresentam retornos crescentes de escala. 
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6.8 EFICIÊNCIA TÉCNICA MODELO DEA – CCR PARA O ANO DE 2001 
 

Com a utilização do modelo descrito no quadro I, foi obtido o ranking de 

eficiência técnica anual. A seguir, podemos visualizar o gráfico VII, com o ranking de 

eficiência técnica segundo o modelo CCR, ou seja, não consideramos o porte de 

produção dos hospitais em cada modelo de gestão. 
 

Gráfico VII – Ranking de eficiência técnica utilizando o modelo CCR em 2001. 
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A inspeção do gráfico acima denota que o modelo de gestão da administração 

por OSS detém dois hospitais, C – 2 e C – 3, considerados eficientes, sendo o mesmo 

resultado do ano de 2000, enquanto que os modelos da administração direta e da 

administração mista não têm nenhum hospital considerado eficiente, diferente do ano 

2000, no qual os hospitais A – 3, A – 1 e B – 2 foram considerados tecnicamente 

eficientes para o mesmo modelo de DEA. 



 

 

 142 

O modelo de administração direta apresenta média de 66,85% de eficiência 

técnica, sendo 80,15% o maior valor e 52,48% o menor, todos apresentando algum 

grau de ineficiência. Por seu turno, o modelo da administração por OSS obteve média 

de 95,97% de eficiência técnica e variação do escore de eficiência de 85,43% a 100%. 

O modelo da administração mista tem média de eficiência técnica de 69,76% e variação 

do escore de eficiência de 55,46% a 83,88%. Os dois hospitais desta categoria 

apresentam algum grau de ineficiência. 
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6.9 EFICIÊNCIA TÉCNICA MODELO DEA – BCC PARA O ANO DE 2001 
 

Esta seção do trabalho utiliza o modelo descrito no quadro II para obtenção do 

ranking de eficiência técnica anual. A seguir podemos visualizar a tabela XLIII, com o 

ranking de eficiência técnica e o tipo de retorno de escala  segundo o modelo BCC, ou 

seja, quando um aumento ou redução no volume de insumos não tem a mesma 

representatividade em termos de produtos, considerados o volume de produção dos 

hospitais em cada modelo de gestão. 
 

Tabela XLIII – Ranking de eficiência técnica utilizando o modelo BCC em 2001. 

 

Hospital Escore Retorno de escala 
A – 1 100,00 Constante 
B – 2 100,00 Constante 
C –2 100,00 Constante 
C –1  100,00 Constante 
C – 3 100,00 Constante 
A – 3 100,00 Constante 
C – 4 90,31 Crescente 
B – 1 79,70 Crescente 
A – 4 67,91 Crescente 
A – 2 65,69 Decrescente 
A – 5 52,61 Crescente 
Média 86,93  
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Com a observação dos dados da tabela acima podemos verificar que 75% dos 

hospitais do modelo de gestão da administração por OSS são considerados eficientes, 

enquanto que o modelo da administração mista apresenta o hospital B – 2 como 

eficiente. No modelo de gestão da administração direta A – 1 e A – 3  estão na fronteira 

de eficiência.  

Quando utilizamos o modelo DEA-BCC, obtemos como resultado para o modelo 

de gestão da administração direta média de 77,24% de eficiência técnica, sendo 100% 

o maior valor e 52,61% o menor valor. Já o modelo da administração por OSS obteve 

média de 97,58% de eficiência técnica e variação do escore de eficiência de 90,31% a 
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100%. Por outro lado o modelo da administração mista tem média de eficiência técnica 

de 89,85% e, variação do escore de eficiência técnica  de 79,70% a 100,00%. 

Em relação aos retornos de escala percebemos que os hospitais pertencentes à 

fronteira de eficiência, ou seja, considerados eficientes apresentam retornos de escala 

constantes, com as mesmas conseqüências elucidadas na seção anterior. Apenas A – 

2 apresentou retorno decrescente de escala, os demais apresentam retornos 

crescentes.  
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6.7 EFICIÊNCIA TÉCNICA DOS MODELOS DE GESTÃO 
 

Esta seção dedica-se ao estudo de uma das hipóteses propostas por este estudo 

em uma subseção da metodologia. A primeira das hipóteses que foi testada neste 

estudo é se o modelo de gestão por OSS tem um escore de eficiência superior ao dos 

demais.  

Na tabela a seguir, podemos verificar os resultados do teste anterior, para os 

modelos de DEA - CCR e BCC, no período do estudo. 

 

Tabela XLIV – Resultados do teste U de Mann-Withney para a administração por OSS e 
demais modelos 

 
Julgamento em relação a 

diferença entre o modelos de 
gestão por OSS perante aos 

demais 

Julgamento em relação a 
superioridade do modelo de 
gestão por OSS perante aos 

demais 

Modelo 
de DEA Período 

H0 valor de p H0 valor de p 
CCR 2000 Aceita 0,7879 Aceita 0,6758 
BCC 2000 Aceita 0,6485 Aceita 0,7364 
CCR 2001 Não aceita 0,0061 Não aceita 0,0030 
BCC 2001 Aceita 0,3152 Aceita 0,1576 
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O único modelo de DEA no qual a aplicação do teste nos permite dizer que os 

hospitais do modelo de gestão por OSS compõem uma amostra mais eficiente e 

diferente dos demais é o modelo CCR, para o ano de 2001. A aplicação do teste aos 

demais resultados não nos permite dizer que os hospitais geridos por OSS, compõem 

uma amostra diferenciada dos demais modelos de gestão. 
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6.8 PORTE HOSPITALAR VERSUS EFICIÊNCIA TÉCNICA 
 

Esta seção do trabalho analisa a segunda hipótese levantada na seção de 

metodologia. A hipótese em questão diz respeito ao estudo da eficiência técnica em 

relação ao retorno de escala apresentado pelos hospitais agrupados, conforme seu 

modelo de gestão e, em seguida, de acordo com seu número de leitos. 
 

Tabela XLV – Eficiência técnica por número de leitos selecionados 

 

Eficiência técnica por número de leitos selecionados 

Modelo DEA Período Até 200 201 a 250 251 ou 
mais 

98,44 100 100 

80,15 85,43 83,88 
65,38 76,8 

CCR 2001 

59,42 52,48 
55,46 

82,33 100 100 
74,49 100 100 

83,95 
72,79 

CCR 2000 
54,71 

57,97 
69,76 

100 100 100 
100 100 100 

67,91 90,31 
BCC 2001 

65,69 52,61 
79,7 

88,17 100 100 
74,99 100 100 

100 
78,2 

BCC 2000 
54,97 

59,42 
87,05 
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Com base nos dados da tabela XLVI, a seguir, podemos verificar o valor do teste 

de Kruskal-Wallis estratificado por modelo de DEA e período. 
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Tabela XLVI – Valores do teste H por modelo de DEA e período. 

 

Valores de H do teste de Kruskal-Wallis 

CCR 2001 0,17 

CCR 2000 1,73 

BCC 2001 0,46 

BCC 2000 3,15 

  C
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Assim, como nenhum dos valores de H calculados foi superior ao limite previsto 

na tabela 2
050,χ  com dois graus de liberdade, aceitamos a hipótese de que a eficiência 

técnica em relação ao número de leitos é igual dentre as diferentes classes criadas 

para análise. 
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6.9 OS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS, EFICIÊNCIA MENOR QUE OS DEMAIS? 
 

Nesta seção, apresentamos os resultados do teste da terceira hipótese, 

formalizada na seção de metodologia deste trabalho na página 80.   

Na tabela a seguir, podemos verificar os resultados do referido teste para os 

modelos de DEA - CCR e BCC, no período do estudo 

 

Tabela XLVII – Resultados do modelo de gestão mista versus a média dos demais 
modelos de gestão 

 

Julgamento em relação a diferença 
entre o modelo de gestão mista 

perante os demais 

Julgamento em relação a menor 
eficiência técnica do modelo de 
gestão mista perante os demais 

Modelo 
de DEA Período 

H0 valor de p H0 valor de p 
CCR 2000 Aceita 1,0000 Aceita 0,6364 
BCC 2000 Aceita 0,7273 Aceita 0,7091 
CCR 2001 Aceita 0,5818 Aceita 0,2909 
BCC 2001 Aceita 1,0000 Aceita 0,6364 
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O resultado dos testes não nos permite dizer que os hospitais do modelo de 

gestão mista compõem uma amostra diferenciada dos demais modelos de gestão, nem 

que têm eficiência técnica inferior aos demais. 
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Esta seção do estudo tem por objetivo discutir os dados coletados durante a 

pesquisa à luz da revisão da literatura realizada no início deste trabalho. 

Para introduzir essa discussão, faremos um breve resumo das seções anteriores, 

com o fito de estabelecer a contribuição de cada etapa do trabalho. 

A seção que aborda a revisão da literatura teve por objetivo esclarecer os 

conceitos e seus autores, podendo, assim, ser considerada como a teoria na qual se 

inscreve este estudo. 

A seção referente à questão básica explicita o objeto de pesquisa. Por sua vez, a 

seção denominada objetivos se subdivide em objetivos gerais e específicos. 

A seção de metodologia apresenta a descrição dos passos adotados para a 

realização da pesquisa e comporta a dimensão técnica aplicada a este trabalho. São 

abordados aspectos relativos à caracterização do estudo comparativo, às hipóteses em 

estudo, aos possíveis vieses a serem evitados, à caracterização do objeto, ao cálculo 

para inferir sobre as características da amostra, ao plano amostral, à descrição da 

coleta e à análise de dados, bem como as limitações deste estudo. 

A seção de descrição e análise dos dados, apresenta os dados coletados 

organizados por modelo de gestão, compara os modelos entre si, descreve as variáveis 

utilizadas para a determinação do ranking de eficiência técnica, seu poder explicativo 

no período do estudo e os resultados dos testes de hipóteses realizados. 

 

7.1 REFORMA DO SETOR SAÚDE E MODELO DE GESTÃO 
 

Em nosso estudo, que contou com onze observações no período de 2000 e 

2001, sobre os modelos de gestão dos hospitais públicos do Estado de São Paulo 

classificados em administração direta, mista ou descentralizada e de gestão por 

Organizações Sociais de Saúde, percebemos que estes apresentam características 

semelhantes ao que foi proposto por Marín (2000) e López-Acunã et al (2000), para os 

quais a reforma do Setor Saúde tem foco nas seguintes áreas: a) organização da 
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provisão de serviços; b) financiamento e c) a execução de um papel, indutor ou 

regulador, do governo. 

Em nosso estudo, da mesma forma que Palomo (1998), percebemos que, no 

tocante, à provisão de serviços de saúde, observa-se, como atores, o setor público, o 

setor privado e o terceiro setor. Assim, o modelo de reforma na gestão hospitalar 

implementado no Estado de São Paulo, desde 1998, apresenta foco coerente com as 

reformas do Setor Saúde na América Latina, assumindo o Estado papel indutor e 

regulador do Sistema de Saúde, além de, a um só tempo, modificar a forma de 

financiamento e a provisão dos serviços de saúde pela delegação da prestação de 

serviços às OSS, tendo por base um contrato de gestão. 

 Segundo López-Acunã et al (2000), a Organização Pan Americana de Saúde 

(OPAS) propôs aos governos de seus Estados membros cinco princípios diretores para 

as reformas no Setor Saúde: eqüidade; eficiência; efetividade e qualidade; 

sustentabilidade e participação social. Conforme observamos nos dados coletados em 

nosso estudo, os hospitais sob a gestão das OSS atendem ao princípio da eficiência 

recomendado pela OPAS como um dos pontos da reforma necessária aos Sistemas de 

Saúde. Isto porque alguns desses hospitais têm custo operacional médio inferior aos 

demais modelos de gestão e outros apresentam eficiência técnica superior aos demais 

(Gráfico VI e VII, páginas 137 e 141), embora esse resultado não tenha se mostrado 

estatisticamente significativo. 

 Segundo Fleury (1995) e Almeida et al (2001), o plano do CONASP, de 1982, 

apresentava entre seus principais aspectos, a racionalização administrativa e 

diminuição das despesas do setor. Para tal, alterou a forma de pagamento pelos 

serviços prestados ao Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

(INAMPS), instituindo a Autorização de Internação Hospitalar (AIH). Em nosso estudo 

observamos que os hospitais públicos do Estado de São Paulo administrados sob o 

modelo de gestão por OSS apresentam nova forma de financiamento, pois, essas 

unidades hospitalares foram financiadas por orçamento, em 2000, e, por orçamento e 

produtividade, em 2001, e não mais por taxas de serviços como no modelo da AIH.  

Para Pereira (1998), André (1999) e Grau e Bozzi (2003), dentre os efeitos 

esperados com a introdução da administração pública gerencial que se utiliza do 
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contrato de gestão, estaria a melhoria da eficiência dos serviços públicos. Percebemos, 

em nosso estudo, que, no modelo de gestão por OSS, houve alteração no 

financiamento dos serviços hospitalares, pela introdução de um contrato de gestão, fato 

que confirma as informações da literatura e criou incentivos à melhoria da eficiência, 

conforme pode ser observado nos gráficos VI e VII (páginas 137 e 141), bem como nas 

tabelas XLII e XLIII, (páginas 139 e 143). 

Para Arretche (2001), diversas são as dificuldades na avaliação em saúde, 

desde a obtenção das informações sobre os programas e populações, até as 

dificuldades operacionais, que dizem respeito aos custos financeiros e organizacionais 

envolvidos em pesquisas de campo. Neste estudo, observamos que muitas das 

informações solicitadas não foram providenciadas pelas instituições pesquisadas e que 

os hospitais sob modelo de gestão por OSS apresentaram mais dados sobre sua 

produção como decorrência de exigência necessária para a comprovação das metas 

previstas nos contratos de gestão, fator que pode ter contribuído para melhor avaliação 

de sua eficiência técnica.   

Ruffner (2002), Lobo (2001) e Caiden e Caiden (1998) afirmam  que, embora 

exista consenso sobre a relevância da avaliação dos impactos e conseqüências das 

políticas e ou programas, sua mensuração provou-se difícil. Como ressaltado por 

Ruffner (2002), os dados quantitativos sobre a produção podem auxiliar o 

“accountabilty” governamental. Por sua vez, a falta de dados quantitativos tem impacto 

negativo sobre o accountabilty, pois dificulta a execução de estudos avaliativos e a 

conseqüente disponibilidade de informações aos cidadãos.  

Nosso estudo sobre a avaliação da eficiência produtiva dos hospitais da rede 

pública estadual tem o intuito de disponibilizar informações comparativas da eficiência 

técnica desses serviços, através das variáveis com maior poder explicativo sobre o uso 

de insumos (tabelas XXXVIII e XXXIX, página 134) e de sua produção (tabelas XL e 

XLI, páginas 135 e 136).   

Ospina (2002) e Kettl (1997) afirmam que, para a avaliação, é importante se 

considerar os diversos níveis de gestão (micro e macro), de forma que a avaliação de 

desempenho precisa ocorrer em dois planos diferentes, na produção para modelar o 

comportamento dos gestores e nos resultados, para que possam ser elaboradas 
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políticas consistentes. O desenho do nosso estudo permitiu, como proposto pela 

literatura, a avaliação de desempenho em dois planos diferentes: no da produção, que 

permitiu inferir sobre a eficiência de cada hospital, e no da política pública, na medida 

em que os resultados nos permitiram verificar estatisticamente nossas hipóteses 

(página 145, 146 e 148). 

7.2 CAPACIDADE INSTALADA 
 

Bittar (1997a) estima que um hospital apresente de área construída 100 m2 por 

leito planejado, sendo que este número pode variar, de acordo com a complexidade do 

mesmo. Em nosso estudo, conforme os dados da tabela XXXI, da página 125, os 

hospitais do modelo de gestão da administração direta apresentaram, em média, 71,61 

m2 por leito ativo, enquanto que o modelo de gestão da administração mista apresentou 

123,25 m2 por leito ativo e o modelo de gestão da administração por OSS, 123,32 m2 

por leito ativo. Quando comparamos a área por leito ativo dos hospitais estudados e 

sob modelo de gestão da administração direta com a área de leitos planejados 

encontrada na literatura, verificamos que os resultados de nosso estudo estão a menor, 

demonstrando certa inadequação do espaço físico destas unidades, o que pode ocorrer 

em função de diferenças na complexidade dos atendimentos realizados. 

 

7.3 DADOS DE PRODUÇÃO 
 

7.3.1 TAXA DE OCUPAÇÃO 

 

 Zucchi et al (1998), em seu estudo sobre a produtividade dos hospitais de ensino 

no Estado de São Paulo encontraram uma taxa de ocupação média de 78,20%. Em 

estudo posterior, Ibañez e Bittar (2000), encontraram taxa de ocupação com média de 

75,10% e amplitude de 65,33% a 84,57%, para o modelo de gestão da administração 

por OSS. O mesmo estudo em relação ao hospital público indica taxa média de 

ocupação de 88,00%. Ibañez e Bittar (2001), encontraram uma taxa de ocupação média 

de 86,75%, variando entre 77,00% a 96,00% para os hospitais administrados por OSS. 
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Ibañez et al (2001) apresentam  taxa de ocupação de 85,00%, com valores entre 

75,00% e 97,00% também para os hospitais administrados por OSS. 

 Em nosso estudo, os hospitais da administração por OSS apresentaram taxa de 

ocupação média de 84,00% (tabela XXXV, página 129), com amplitude de 78,00% a 

94,00% em 2000 (tabela XXVIII, página 121) e 69,00% a 94,00% (tabela XXVIII, página 

121 em 2001, sendo portanto esses dados coerentes com os da literatura. Para os 

hospitais da administração direta a média de ocupação é de 73,50% (tabela XXXV, 

página 129) com amplitude de 57,00% a 80,00% em 2000 (tabela XIV, página 108) e 

em 2001 de 66,00% a 80,00% (tabela XIV, página 108). Esses valores estão abaixo do 

encontrado por Ibañez e Bittar (2000), para o hospital público. Para o modelo de gestão 

da administração mista a taxa de ocupação é de 75,00%, ligeiramente abaixo do estudo 

de Zucchi et al (1998). 

De maneira geral, os dados relativos à variável taxa de ocupação estão 

coerentes com a literatura, embora para o modelo de gestão da administração por OSS 

tenhamos encontrado dados com amplitude inferior a sugerida pela literatura para o ano 

de 2000 e, superior no ano subseqüente.  

 

7.3.2 MÉDIA DE PERMANÊNCIA 

 

Para Bittar (1997a), a média de permanência em hospitais gerais de São Paulo 

era de 5,00 dias com valores de amplitude entre 3,10 dias e 6,80 dias.  

Segundo Zucchi et al (1998), a média de permanência em hospitais universitários 

era de 7,00 dias, variando entre 3,90 dias e 8,10 dias. Dados de Ibañez e Bittar (2000) 

relatam uma média de permanência de 5,28 dias de amplitude entre 4,12 dias e 6,82 

dias. Para Ibañez et al (2001), a média de permanência foi de 5,18 dias, variando entre 

4,13 dias e 5,84 dias, para o modelo de gestão por OSS. 

Em nosso estudo, verificamos que a média de permanência, para os hospitais sob 

modelo de gestão da administração direta foi de 4,32 dias, com valores de amplitude 

entre 3,81 dias e 6,16 dias, em 2000, e 2,62 dias e 5,35, dia sem 2001. Para hospitais 

sob modelo de gestão da administração por OSS, a média de permanência foi de 5,10 

dias, variando entre 4,76 dias e 6,00 dias, em 2000, e, no ano seguinte, de 4,00 dias a 
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5,42 dias. Por seu turno, o modelo de gestão da administração mista tem média de 

permanência de 6,58 dias, com valores entre 6,00 dias e 6,87 dias, em 2000, e entre 

6,00 dias e 7,44 dias, para o ano de 2001 (tabela XXXV, página 129). 

 Desta forma, verificamos que nossos dados são coerentes com os da literatura 

apresentada, podemos ainda perceber ligeira queda nesta média de permanência na 

comparação dos dados obtidos em nosso estudo com os dados da literatura. 

 

7.3.3 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 

 

Em estudo recente sobre a produção de consultas ambulatoriais dos hospitais 

geridos por OSS, Ibañez et al (2001) obtem a média mensal de 16.633 consultas. A 

amplitude de variação foi de 5.843 a 25.806 consultas ambulatoriais, amplitude esta 

resultante da inserção desses hospitais na rede hierarquizada de serviços de saúde do 

Estado de São Paulo. 
Verificamos no nosso estudo que o volume de produção ambulatorial ultrapassa 19.000 atendimentos por 

mês, para o modelo de gestão por OSS (tabela XXXV, página 129), atinge o volume de 21.484 atendimentos por 

mês, para a administração direta (tabela XXXV, página 129) e 32.132 atendimentos por mês,  para o modelo de 

gestão mista, para o ano de 2000 (tabela XXXV, página 129). Em 2001, o volume médio de atendimentos 

ambulatoriais por mês realizados pelos hospitais administrados por OSS atingiu 23.796 atendimentos, (tabela 

XXXV, página 129), ultrapassando o volume de atendimentos por mês dos hospitais administrados diretamente pelo 

Estado, que foi de 23.575 atendimentos (tabela XXXV, página 129) , sendo que o modelo de gestão mista manteve-

se como líder na prestação de serviços ambulatoriais, com média de 35.602 atendimentos por mês (tabela XXXV, 

página 129).  

 

7.3.4 NÚMERO DE CIRURGIAS 

 

O número de cirurgias médio mensal apresentado por Ibañez e Bittar (2000) foi 

de 290 cirurgias mensais, para os hospitais administrados por OSS, variando de 214 a 

392. Em relação ao hospital público, o mesmo estudo registra média de 526 cirurgias 

por mês. Ibañez et al (2001), apresenta para o mesmo dado a média de 364 cirurgias 

por mês, com amplitude entre 220 e 485 cirurgias mensais. Ibañez e Bittar (2001) 

encontraram média de 418 cirurgias por mês, variando de 235 e 576, para os hospitais 

sob o modelo de gestão por OSS. 



 

 

 155 

Em nosso estudo, como pode ser observado na tabela XXXV da página 129, o 

único modelo de gestão que apresenta número de cirurgias abaixo do referido pelos 

autores citados é o de gestão da administração direta, com aproximadamente 272 

cirurgias por mês, ou seja, 254 cirurgias mensais abaixo do valor encontrado em Ibañez 

e Bittar (2000). Da mesma forma, verificamos que os modelos de gestão mista e por 

OSS apresentaram número de cirurgias superior aos citados no trabalho de Ibañez e 

Bittar (2000), com 458,83 e 405,73 cirurgias por mês, respectivamente, estando, porém, 

este último dado abaixo dos valores médios apresentados na literatura recente para o 

modelo de gestão por OSS.  

Essa análise do número de cirurgias não vai além de uma análise quantitativa, já 

que o porte cirúrgico não é abordado neste trabalho, o que seria uma forma de atribuir 

complexidade aos dados. 

7.4 VARIÁVEIS PARA GERAÇÃO DO RANKING DE EFICIÊNCIA 
 

 Para Marinho (2001a), a geração de um ranking de eficiência técnica é de difícil 

execução, quando nos propomos a analisar unidades hospitalares por completo e não 

apenas seus índices de produtividade setoriais, tendo em vista o grande número de 

variáveis e processos envolvidos na gestão hospitalar. Em conseqüência das 

dificuldades para a geração do ranking de eficiência técnica da mesma forma que 

Bowlin, (1998); Burgess e Wilson, (1996); Linna, (2000); Marinho, (2001a) e Tambour e 

Rehnberg (1997), optamos pelo uso das técnicas não paramétricas que permitem a 

construção de fronteiras de eficiência técnica e geração do ranking, que serve como 

meio para avaliação hospitalar (conforme citado na página 52). 

 A literatura recente na área de avaliação da produtividade hospitalar tem sido 

pautada pela utilização dos indicadores tradicionais de gestão hospitalar, como pode 

ser visto nos estudos nacionais realizados por Bittar (1996), Ibañez e Bittar (2000), 

Ibañez e Bittar (2001), Ibañez et al (2001), Marinho (2001a), Marinho (2001b), Marinho 

e Façanha (2001b), Zucchi et al (1998); e internacionais de autoria de Burgess e Wilson 

(1996), Linna (2000), Tambour e Rehnberg (1997), Prior e Solá (2001), Chirikos e Sear 

(2000), Gruca e Nath (2001) e Zere (2000). Esses estudos utilizam, habitualmente, 

variáveis como: média de permanência, taxa de ocupação, número de funcionários por 
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leito, área construída, número de docentes, número de leitos, recursos financeiros e 

orçamentários, número de cirurgias, número de consultas ou atendimentos 

ambulatoriais, número de exames, inverso da taxa de infecção hospitalar, número de 

óbitos, número de pacientes por dia e índice de giro ou rotatividade. 

Principalmente nos estudos internacionais, os indicadores habitualmente 

utilizados pelos autores da literatura são submetidos a algumas adaptações, como, por 

exemplo, o número de funcionários é mensurado de forma relativa, utilizando o conceito 

de funcionários equivalentes aludido por Picchiai (2000), as saídas hospitalares 

recebem pesos diferenciados, de acordo com sua complexidade, e, da mesma maneira, 

o número de atendimentos ambulatoriais também recebe pesos diferenciados em 

relação ao número de internações.  

A atribuição de pesos relativos para atendimentos ambulatoriais ou para 

pacientes internados pode ser feita utilizando-se, pelo menos de dois critérios: o 

primeiro, proposto por Gruca e Nath (2001), que normaliza os atendimentos tanto a 

pacientes internados quanto ambulatoriais em termos de paciente por dia. O segundo, 

citado por Picchiai (2000), no qual uma consulta ambulatorial vale 20% de um leito 

ocupado. 

 Em nosso estudo, utilizamos a metodologia proposta por Anderson e Jenkins (no 

prelo), para a definição dos dados e indicadores utilizados na determinação do ranking, 

de forma a garantir que os modelos de DEA implementados retivessem o maior 

potencial explicativo, mesmo com número reduzido de variáveis. O potencial explicativo 

das variáveis selecionadas pode ser consultado nas tabelas de XXXVIII a XLI. 

A utilização da técnica de Anderson e Jenkins (no prelo) permitiu a redução das 

cinco variáveis de insumos para apenas duas mantendo-se poder explicativo maior que 

70,00%, sendo essas duas variáveis o número de funcionários por leito e a despesa 

total realizada no período do estudo (tabelas XXXVIII e XXXIX, página 134). A mesma 

técnica permitiu a redução das treze variáveis de produto para apenas três, mantendo-

se poder explicativo acima de 65,00%. Essas variáveis foram, para o ano de 2000, o 

número de exames de análises clínicas, número de atendimentos em regime de 

urgência e emergência e o número de atendimentos totais por funcionário, sendo que, 

para o ano de 2001, a variável número de atendimentos em regime de urgência e 
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emergência foi substituída pela variável número de partos (tabelas XL e XLI, páginas 

135 e 136). 

7.5 RECURSOS HUMANOS 
 

Tendo em vista a intensa utilização de recursos humanos nos serviços de saúde, 

Bittar (1996), em seu estudo de hospitais públicos e privados, registra que as despesas 

com salários e benefícios têm grande representatividade no total das despesas 

hospitalares, estando entre 50% e 60% para os hospitais públicos. Esta estimativa é 

coerente com os estudos do PROAHSA (1999), para os quais, incluindo-se os encargos 

sociais, a participação da despesa com salários nas despesas totais dos hospitais seria 

de 51%. Ibañez e Bittar (2000) demonstram em relatório que a despesa com pessoal, 

incluindo encargos sociais, varia de 41,26% a 86,14% das despesas totais dos 

hospitais administrados por OSS, enquanto que, para os hospitais administrados pelo 

modelo de gestão da administração direta, essa participação é de 74,53%. Ibañez et al 

(2001) aponta que as despesas com pessoal chegam a 80% dos gastos totais, para os 

hospitais do modelo de gestão por OSS. 

Em nosso estudo, optamos por excluir os encargos obrigatórios, provisões e 

demais benefícios, das despesas com pessoal e do total das despesas realizadas,  

dada a diversidade de regimes de contratação de pessoal existentes nos modelos de 

gestão.  

Encontramos, em nosso trabalho, os seguintes percentuais de participação da 

despesa com salários em relação ao total das despesas realizadas. Para o modelo de 

gestão da administração por OSS, 37,26% (tabela XXXVI, página 131), para os 

hospitais do modelo de gestão da administração mista, 73,17% (tabela XXXVI, página 

131) e, para os hospitais do modelo de gestão da administração direta, 59,97% (tabela 

XXXVI, página 131). Os valores apresentados pelo modelo de gestão da administração 

por OSS e pelo modelo de gestão da administração direta apresentam-se em nossos 

estudos mais baixos que os dados da literatura. Por sua vez, o modelo de gestão da 

administração mista encontra-se na média da literatura.  

No entanto, quando mudamos nosso foco para a variação das despesas com 

pessoal em relação ao total das despesas realizadas, apresentadas na tabela XXXVI da 
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página 131, percebemos que os modelos de gestão da administração direta e mista 

apresentaram aumento nesta relação, ou seja, as despesas com salários se elevaram 

percentualmente mais do que o total das despesas realizadas. Por outro lado, o modelo 

de gestão da administração por OSS apresentou crescimento das despesas com 

salários inferiores ao crescimento do total das despesas realizadas, acarretando 

redução da participação da massa de salários nas despesas totais, o que pode ser 

conseqüência do espectro da terceirização destes hospitais.   

 

7.5.1 RELAÇÃO FUNCIONÁRIO POR LEITO 

 

Em relação a variável número de funcionários por leito, a literatura recente 

registra que o número de funcionários por leito tem se elevado ao longo do tempo. 

Bittar (1997a), em estudo sobre a distribuição dos recursos humanos em hospitais 

gerais, afirma que o número de funcionários por leito nos Estados Unidos da América 

cresceu de 1,48, em 1946, para 4,13, em 1984.  

Em seu estudo, Picchiai (2000) aponta que o número de funcionários por leito na 

década de 90, segundo dados do Programa de Qualidade Hospitalar, continua a 

crescer, pois, em 1992, eram 2,10 funcionários por leito e, em 1998, já eram 3,00 

funcionários por leito. O caderno de indicadores do PROHASA (2001), informa que, no 

primeiro trimestre de 2001, a relação funcionários por leito já estava em 4,01. Para 

Zucchi et al (1998) os hospitais universitários estudados apresentaram uma média de 

funcionários por leito de 7,28, indicador que variou de 5,40 a 9,40.  

Em um estudo de oito hospitais gerais, Bittar (1997b) refere que, em hospitais 

públicos de São Paulo, o número de funcionários por leito varia entre 4,00 e 9,00. Esse 

valor é coerente com o proposto pelo grupo de assessoria para a gestão hospitalar da 

SES, de 6,00 funcionários por leito (PICCHIAI, 2000). Ibañez e Bittar (2000) 

encontraram nos hospitais administrados por OSS média de 4,54 funcionários por leito, 

enquanto que Ibañez et al (2001) encontra média de 4,19 funcionários por leito, 

também para o modelo de gestão por OSS.  

Em nosso estudo, o modelo de gestão da administração direta apresentou média 

de 7,75 funcionários por leito (tabela XXXII, página 126), registrando, porém  queda de 
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9,02% no período do estudo (tabela XXXII, página 126). Para este modelo de gestão, 

este indicador está coerente com os números propostos por Bittar (1997b), mas está 

quase 2,00 funcionários por leito acima do proposto pela SES (PICCHIAI, 2000). O 

modelo de gestão da administração mista apresentou média de 5,81 funcionários por 

leito (tabela XXXII, página 126), variando entre 5,68 e 5,94 (tabela XVIII, página 111), 

estando abaixo dos dados da pesquisa de Zucchi et al (1998) em relação a sua média, 

porém dentro do intervalo de variação proposto pelos autores. Já o modelo de gestão 

da administração por OSS apresentou média de 4,47 funcionários por leito (tabela XXV, 

página 119), com elevação de mais de 10% deste indicador no período estudado. 

Mesmo assim, ainda dentro do intervalo proposto pelos estudos de Ibañez e Bittar 

(2000) e Ibañez et al (2001). 

De maneira geral, os dados obtidos em nosso estudo são coerentes com os 

encontrados na literatura recente, relacionada ao número de funcionários por leito nos 

diferentes modelos de gestão, cabe ressaltar que houve redução no intervalo de 

variação no indicador para os hospitais universitários representados em nosso estudo, 

pelos hospitais do modelo de gestão da administração mista. 

Entretanto, como ressaltado por Bittar (1997b), a utilização da relação 

funcionário por leito não possibilita a compreensão adequada da força de trabalho 

hospitalar. Em função disto, em nosso estudo, optamos por também analisar o perfil da 

terceirização encontrada nos hospitais públicos do Estado de São Paulo. Segundo 

Bittar (1997a), os contratos de terceirização mais comuns são para as áreas de: 

lavanderia, zeladoria, nutrição, segurança, informática, faturamento, fisioterapia, 

engenharia biomédica, plantonistas de emergência, anestesiologia e fonoaudiologia. A 

maioria das áreas apontadas por Bittar podem ser incluídas na categoria de serviços de 

apoio técnico/administrativo, poucas podem ser enquadradas na categoria de apoio ao 

diagnóstico e à terapia e apenas duas  podem ser classificadas como serviços clínicos 

e cirúrgicos. O relatório de Ibañez e Bittar (2001) aponta para um índice de terceirização 

médio, no período de 2000 a 2001, de 17,31%, variando de 4,40% a 28,42% nos 

hospitais do modelo de gestão da administração por OSS. Para o modelo de gestão da 

administração direta, este é de 20,12%. Ibañez et al (2001) apontam que, para os 
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hospitais do modelo de gestão da administração por OSS, o grau de terceirização 

médio cresceu para 19,51%, oscilando entre 3,70% e 34,90%, no período do estudo. 

 Nos dados coletados em nosso trabalho, para os hospitais da administração por 

OSS, a média de terceirização foi de 19,53% (tabela XXXIII, página 127), variando 

entre 5,90% e 33,18% (tabela XXVI, página 119), valores coerentes com a literatura. 

Por sua vez o modelo de gestão da administração direta apresentou média de 14,42% 

(tabela XII, página 106), no percentual de funcionários de terceiros em relação ao total 

de recursos humanos, estando abaixo do valor apresentado por Ibañez e Bittar (2000). 

Os hospitais do modelo de gestão da administração mista apresentaram o menor índice 

de terceirização dentre os modelos estudados com média de 7,06% (tabela XIX, página 

112).   

 Embora nossos dados com relação ao percentual de terceiros em atividade nos 

hospitais da administração por OSS estejam dentro dos parâmetros da literatura, 

durante o período do estudo, houve redução de 11,20% dos terceirizados. Apesar do 

percentual de terceiros no modelo de gestão da administração direta ter ficado abaixo 

do valor médio sugerido pela literatura, apresentou crescimento de aproximadamente 

6,00% no período do estudo.  

Tendo em vista o percentual de terceirização e a os dados da tabela XXXIII 

(página 127), do nosso trabalho, percebemos que o modelo de gestão da administração 

por OSS não só apresenta o maior percentual de terceirização como também exibe o 

perfil de espectro mais amplo, pois, envolve terceirização dos serviços médicos. 

Dada a importância dos recursos humanos em saúde aludida pelos 

pesquisadores do PROAHSA (1999 e 2001), optamos por analisar mais profundamente 

a diferenciação no grau de terceirização dos serviços intra-hospitalares, à semelhança 

dos estudos levados a efeito por Bittar (1997a), Ibañez e Bittar (2001) e Ibañez e Bittar  

(2000), pois esta análise da terceirização deve ser considerada temática importante, 

quando da comparação dos gastos com pessoal dentre os hospitais.  

Em nosso estudo verificamos que os hospitais sob modelo de gestão por OSS 

apresentam um percentual de participação da massa salarial em relação ao total das 

despesas realizadas que parece estar subestimado (tabela XXXVI, página 131), tendo 

em vista que o quadro próprio dessas organizações é composto em sua maior parte 
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das categorias de menores salários, e o perfil de terceirização desses hospitais inclui 

também corpo clínico e serviços de apoio ao diagnóstico e terapia. 

7.6 RANKING DE EFICIÊNCIA TÉCNICA 
 

Em nosso estudo, elaboramos quatro rankings de eficiência técnica, sendo um 

para cada ano e por modelo de DEA. O primeiro modelo de DEA aplicado em 2000 foi o 

DEA CCR, que apresentou como resultado quatro hospitais tecnicamente eficientes, 

sendo dois pertencentes ao modelo de gestão por OSS, um do modelo de gestão da 

administração direta e um do modelo de gestão da administração mista, como pode ser 

visto no gráfico VI, da página 137. Por sua vez, o segundo ranking de DEA elaborado 

para o ano de 2000, DEA BCC, apresentou cinco hospitais eficientes, dos quais dois 

pertencentes ao modelo de gestão por OSS, dois ao modelo de gestão da 

administração direta e um ao modelo de gestão da administração mista, como pode ser 

visto na tabela XLII, da página 139.  

No ano de 2001, o modelo DEA – CCR apresentou dois hospitais tecnicamente 

eficientes, sendo ambos pertencentes ao modelo de gestão por OSS (gráfico VII, 

página 141). O segundo ranking elaborado para o ano de 2001, através do modelo DEA 

BCC, apresentou seis hospitais tecnicamente eficientes, sendo três do modelo de 

gestão por OSS, dois do modelo de gestão da administração direta e um do modelo de 

gestão da administração mista. 

Tendo em vista os resultados apurados, podemos afirmar que o novo modelo de 

gestão implementado no Estado de São Paulo, o modelo de gestão por OSS, auxiliou 

na melhoria da eficiência produtiva dos serviços públicos hospitalares do Estado.  

O estudo de Dalmau-Matarrodona e Puig-Junoy (2000), sobre a eficiência 

técnica dos hospitais espanhóis, afirma que sua ineficiência média está em 10,10%, e 

que apenas 36,00% desses hospitais podem ser considerados eficientes. Em nosso 

estudo, a ineficiência média de todos os modelos de DEA e de todos os hospitais 

pesquisados, para o ano de 2000, foi de 16,42% e, para o ano de 2001, de 17,56%.  

No ano de 2000, 36,36% dos hospitais foram considerados eficientes com a 

aplicação do modelo DEA – CCR, e 45,45% com o modelo DEA – BCC. Em relação ao 

ano de 2001, 18,18% foram considerados como membros da fronteira de eficiência, 
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com o uso do modelo de DEA – CCR, e 54,54%, com a utilização do modelo DEA – 

BCC. Em relação ao número de hospitais considerados eficientes, percebemos que  

75% dos modelos de DEA utilizados (DEA – CCR, 2000 e 2001; e DEA – BCC, 2001) 

apresentaram número de hospitais considerados eficientes acima do relatado pela 

literatura. 

Com base nos resultados de nosso estudo, percebemos que o nível de 

ineficiência nos hospitais públicos do Estado de São Paulo (16,42%, em 2000, e 

17,56%, em 2001) é maior do que o proposto pela literatura (10,10%) e crescente no 

período.  

O aumento da ineficiência verificado em nosso estudo oculta a melhoria na 

eficiência técnica, já que, quanto maior for a melhoria de produtividade em alguns 

hospitais, tão maior será a ineficiência daqueles que se mantiverem sem melhorias.  

Embora tenha havido melhoria na eficiência técnica do Setor Saúde e, em 

especial, da gestão hospitalar, consideramos que os resultados alcançados ainda são 

pouco satisfatórios para a sociedade, como ressaltado por Marín (2001). 

 

7.7 RETORNOS DE ESCALA 
 

Para Ospina (2002), a gestão é a instância mediadora entre as políticas 

formuladas e o campo de implementação. Assim, uma melhoria na gestão que permita 

aumentar a produtividade do setor público torna os recursos públicos mais efetivos. Em 

nosso estudo, a observação dos retornos de escala, em sua maior parte crescente ou 

constante, mostra que investir na produção de serviços hospitalares resultou em 

acréscimo proporcionalmente maior ou igual aos recursos investidos para mais de 90% 

dos hospitais.  
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7.8 TESTES DE HIPÓTESE 
 

7.8.1 EFICIÊNCIA TÉCNICA E MODELOS DE GESTÃO 

 

 A investigação da hipótese de que há diferença ou superioridade entre o modelo 

de gestão por OSS e os demais apresentou como resultado, em 75% dos modelos de 

DEA aplicados, a inexistência de evidência estatística que suporte essa afirmação, 

como pode ser visto na tabela XLIV, da página 145. O único modelo de DEA no qual os 

hospitais do modelo de gestão por OSS foram considerados eficientes foi o modelo de 

DEA – CCR, para o ano de 2001, com valor de p = 0,0061, enquanto que o teste de 

desempenho superior do modelo de gestão por OSS obteve valor p = 0,0030. 

Para Burgess e Wilson (1996), os modelos de gestão não estariam associados à 

eficiência técnica, sendo que outros incentivos ou condições é que a determinariam. 

Assim, em nosso estudo, os resultados apontam que, para 75% dos modelos de DEA 

aplicados (DEA CCR – 2001 e DEA BCC – 2000 e 2001), há falta de evidências 

estatísticas que suportem contrariar a afirmação destes autores.  O resultado do modelo 

DEA – CCR 2001, contraria afirmação dos autores citados fato que pode demonstrar 

que esta afirmação dos autores citados tende a se alterar tendo em vista a queda nos 

valores de p no período do estudo (tabela XLIV, página 145). Esse resultado pode 

significar que, embora os hospitais do modelo de gestão por OSS estivessem ativos, 

talvez ainda não estivessem devidamente consolidados, no que concerne à sua 

capacidade produtiva. 

 

7.8.2 EFICIÊNCIA E PORTE HOSPITALAR 

 

Gruca e Nath (2001) não encontram diferença na eficiência técnica entre 

diferentes portes hospitalares de mesma complexidade. Marinho e Façanha (2001b) 

apontam para uma eficiência menor em hospitais universitários com maior número de 

leitos. Em nosso estudo, não foi possível identificar diferença na eficiência técnica com 

significância estatística relacionada ao porte hospitalar, o maior valor de H do teste de 
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Kruskal-Wallis foi de 3,15, para um valor esperado maior que 5,9 (tabela XLVI, página 

147).  

Portanto, podemos concluir que nossos resultados diferem do estudo de Marinho 

e Façanha (2001b). Entretanto, como nosso estudo não contemplou a complexidade 

das internações, não podemos contestar de forma conclusiva a afirmação de Gruca e 

Nath (2001). A diferença encontrada entre nossos resultados e os oferecidos pelos 

autores citados pode ser conseqüência do pequeno número de hospitais de nossa 

amostra, ou da homogeneização da amostra em relação ao porte hospitalar e às 

especialidades básicas de atendimento.   

 

7.8.3 HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS E EFICIÊNCIA 

 

Para Zucchi et al (1998), o hospital de ensino pode ser definido como aquele 

que, além de prestar assistência à saúde da população, desenvolve atividades de 

capacitação de recursos humanos e pesquisa.  

Em nosso estudo, os dois hospitais da administração mista têm as 

características citadas por Zucchi et al (1998), quando define o Hospital Universitário, 

apesar da existência de atividades de ensino e pesquisa em hospitais dos demais 

modelos de gestão que possuem, por exemplo, residência médica. 

A hipótese de que esses hospitais apresentem eficiência técnica inferior aos 

demais, dada esta condição de ensino, foi analisada. O resultado da análise da 

eficiência técnica dos hospitais universitários de nosso trabalho nos permite dizer que 

inexistem indícios de relação entre o hospital de ensino e um escore menor de 

eficiência técnica, já que o menor valor de p encontrado e apresentado na tabela XLVII, 

da página 148, foi maior que 0,29. 
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8 CONCLUSÕES 
 

Os objetivos propostos em nosso estudo eram de sistematizar e comparar os 

resultados por diferentes modelos de gestão hospitalar pública no Estado de São Paulo, 

analisar os indicadores hospitalares obtidos na coleta de dados do estudo das diversas 

organizações e frente a literatura, utilizar metodologia capaz de produzir uma escala de 

eficiência técnica, para os modelos de gestão selecionados e inferir sobre a eficiência 

técnica dos hospitais próprios da rede estadual de saúde.   

Esta seção que conclui nosso estudo está organizada da mesma forma que a 

discussão. Inicialmente abordamos a reforma do setor saúde e modelos de gestão, 

após essas conclusões passamos às relacionadas aos dados de produção e às 

variáveis selecionadas para a aplicação da DEA, a seguir são expostas as conclusões 

sobre os testes de hipótese, as limitações do estudo e as considerações finais. 

 

8.1 REFORMA DO SETOR SAÚDE E MODELOS DE GESTÃO 
 

A metodologia aplicada em nosso estudo permitiu a análise da eficiência técnica 

e do desempenho da nova política pública, que introduziu o terceiro setor e outras 

formas organizacionais como agentes gestores do aparelho de saúde pública, a partir 

da análise dos dados e dos indicadores dos recursos aplicados e produtos gerados no 

processo produtivo de cada hospital da nossa amostra. 

A análise realizada em nosso estudo possibilitou verificar claramente a 

consistência das políticas públicas introduzidas, e, ao mesmo tempo avaliar a produção 

dos serviços hospitalares durante o período do estudo.  

Estudos como o nosso fornecem ferramentas importantes aos gestores públicos 

e a toda sociedade, pois facilitam o accountabilty governamental no que diz respeito à 

política de saúde e à produção de serviços de saúde. 
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8.2 CAPACIDADE INSTALADA 
 

A análise da capacidade instalada revelou que os hospitais sob modelo de 

gestão da administração direta, apresentaram área física por leito ativo inferior aos 

dados encontrados na  literatura.  

 

8.3 RECURSOS HUMANOS 
 

O percentual da folha de pagamento, em relação as despesas totais varia de 

acordo com o modelo de gestão, em nosso estudo, a modelo de gestão mista 

encontram-se na média da literatura, enquanto que os demais modelos de gestão 

apresentam valores inferiores aos da literatura.  

Esta variação se relaciona com o percentual de terceirização, sendo que o índice 

de terceirização, bem como seu perfil diferem dentre os modelos de gestão estudados. 

 

8.3.1 RELAÇÃO FUNCIONÁRIO LEITO 

 

Em nosso trabalho os hospitais universitários não apresentam número de 

funcionário por leito superior ao dos demais hospitais estudados, mesmo quando são 

computados nesse número os médicos e os residentes. 

De maneira geral, os dados obtidos em nosso estudo são semelhantes aos 

encontrados na literatura recente relacionada ao número de funcionários por leito nos 

hospitais sob diferentes modelos de gestão. 

Nosso estudo comprovou que o amplo uso de funcionários de terceiros afeta a 

aferição do número de funcionários por leito sendo que o menor índice de terceirização 

foi encontrado nos hospitais sob o modelo de gestão da administração mista. 
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8.4 DADOS DE PRODUÇÃO 
 

Em relação à taxa de ocupação dos hospitais sob modelo de gestão da 

administração por OSS encontramos para o ano de 2000 valores inferiores aos 

sugeridos pela literatura.  

No que concerne à média de permanência percebemos ligeira diminuição dos 

valores dos dados obtidos em nosso estudo com relação aos dados da literatura.  

No que se refere às consultas ambulatoriais e atendimentos em regime de 

urgência e emergência verificou-se em todos os modelos de gestão no período de 

estudo, mostraram acréscimo desses procedimentos os quais são mais freqüentes nos 

hospitais universitários. 

Em nossa pesquisa, a análise do número de cirurgias revelou valores menores 

que os encontrados na literatura para os hospitais do modelo de gestão da 

administração direta e administrados por OSS. 

 

8.5 VARIÁVEIS PARA GERAÇÃO DO RANKING DE EFICIÊNCIA 
 

A metodologia utilizada em nosso estudo permitiu redução significativa no 

número de variáveis e a obtenção do maior poder explicativo possível em relação aos 

dados disponíveis. 

 

8.6 RANKING DE EFICIÊNCIA TÉCNICA 
 

Em nosso trabalho a elaboração de rankings de eficiência técnica tornaram 

possível a diferenciação entre a produtividade e a eficiência técnica dos hospitais. 

Verificamos que o modelo de gestão por OSS implementado no Estado de São 

Paulo, auxiliou na melhoria da eficiência produtiva dos serviços públicos hospitalares, 

tendo em vista que em todos os rankings gerados esses hospitais compõem o rol 

daqueles considerados tecnicamente eficientes. 
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Infelizmente a falta de padronização entre os dados da literatura nacional e 

internacional dificulta a comparação direta dos resultados do ranking de eficiência 

técnica.  

Em que pese a existência de estudos sobre a produtividade hospitalar, pouca 

atenção tem sido destinada à avaliação da eficiência técnica dos hospitais brasileiros 

dificultando assim a comparação adequada dessas intituições. 

 

8.7 RETORNOS DE ESCALA 
 

O resultado constante ou crescente dos retornos de escala revelou que para 

todos os modelos de gestão estudados o investimento realizado para a produção de 

serviços hospitalares permitiu ao Estado maior efetividade na alocação dos fundos 

públicos. 

 

8.8 TESTE DE HIPÓTESE 
 

8.8.1 EFICIÊNCIA TÉCNICA E MODELOS DE GESTÃO 

 

Encontramos evidências de que o modelo de gestão por OSS apresenta maior 

eficiência técnica que os demais, tendo em vista o valor decrescente de p nos testes 

estatísticos efetuados em nosso trabalho no período do estudo. 

Entretanto, os resultados encontrados em nossa pesquisa não permitem que, 

para a maioria dos modelos de DEA aplicados, seja possível, estatisticamente, rejeitar a 

hipótese de que a eficiência técnica dos hospitais do modelo de gestão por OSS seja 

igual aos demais. 

Os resultados encontrados na aplicação dos testes estatísticos podem ter sido 

determinados por fatores como o pequeno número de hospitais em estudo, ou pelo fato 

dos hospitais sob o modelo de gestão por OSS terem sido inaugurados no final da 

década de 90 e portanto ainda não estarem devidamente consolidados do ponto de 

vista produtivo. 
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8.8.2 EFICIÊNCIA E PORTE HOSPITALAR 

 

Em nosso estudo não encontramos evidência estatística de que um hospital com 

menor número de leitos é mais eficiente do que outro com maior número de leitos. A 

literatura nacional e internacional sobre esse ponto apresenta controvérsias. Assim, 

mais estudos são necessários para melhor compreender qual a real influência do porte 

para a eficiência técnica dos hospitais públicos do Estado de São Paulo. 

 

8.8.3 HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS E EFICIÊNCIA 

 

Os hospitais universitários sob o modelo de gestão da administração mista 

pertencentes à amostra de nosso estudo não apresentaram eficiência técnica inferior 

aos demais hospitais sob gestão dos modelos de administração direta e de 

administração por OSS como poderia ser esperado. 

 

8.9 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

Tendo em vista as limitações deste estudo referidas na seção de metodologia, 

outras pesquisas devem ser feitas incorporando a dimensão da complexidade dos 

cuidados dispensados aos pacientes, o papel e a importância da terceirização nos 

hospitais e a utilização de parâmetros ou metodologias que tornem factível a 

comparação dos resultados desses estudos com o contexto internacional. Por fim, em 

uma nova linha de pesquisa deveriam ser consideradas as características relativas à 

infra-estrutura física utilizada na produção hospitalar. 

 

8.10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esperamos que esse trabalho possa contribuir para a organização e a 

disseminação das informações dos diferentes modelos de gestão implementados na 

gestão hospitalar do Sistema Único de Saúde, sob a responsabilidade da Secretaria de 

Estado da Saúde de São Paulo, e, em especial que permita introduzir novos métodos 
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objetivos de avaliação da eficiência hospitalar como ferramenta indispensável à 

moderna Administração de Saúde e à elaboração e definição de Políticas Públicas 

aplicadas ao Setor Saúde. 
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Anexo 1 – Dados sobre Recursos Humanos coletados para o período do estudo. 

 
Funcionários/leito Número de leitos Número de 

funcionários Número de terceiros 
Hospital 

2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

B – 1 5,91 5,94 300 300 1773 1782 21 18 

A – 1 6,43 6,61 224 220 1442 1453 218 222 

A – 2 11,36 7,49 145 146 1647 1093 219 209 

A – 3 7,56 5,85 204 197 1538 1152 206 183 

A – 4 8,83 9,98 187 186 1652 1857 221 208 

A – 5 6,55 7,12 220 220 1440 1567 217 235 

C – 1 4,17 4,47 180 174 751 778 188 242 

C –2 3,59 3,81 292 292 1047 1113 229 91 

C – 3 4,52 4,83 228 230 1031 1111 335 376 

C – 4 5,37 6,09 203 218 1090 1328 58 86 

B – 2 5,68 5,68 374 374 2124 2124 256 256 
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Anexo 2 –  Dados utilizados para o ano de 2000 

 
Dados de insumos utilizados para o ano de 2000. 

 

Modelo de gestão Hospital 
Área 

Construída 
em m² 

Número de 
leitos ativos 

Número de 
Funcionários 

por Leito 

Despesa com 
salários 

Total das 
despesas 
realizadas 

Despesa RH por 
leito (R$) 

Despesa total 
por leito (R$) 

A – 1 15564,6 224 6,43 15210 23697 67.775,71 105.593,76 
A – 2 12951,8 145 11,36 16684 27157 115.062,07 187.289,66 
A – 3 15564,6 204 7,56 16692 27065 82.024,57 132.997,54 
A – 4 12790 187 8,83 15247 28855 81.534,76 154.304,81 

Administração direta 

A – 5 12951,8 220 6,55 16439 30187 74.722,73 137.213,64 
B – 1 36000 300 5,91 56657 72502 160.706,23 209.504,45 Administração mista 
B – 2 44996,45 374 5,68 29051,686 44357,659 77.678,30 118.603,37 
C – 1 30890 180 4,17 6.979 26627 38.772,54 147.927,78 
C –2 15000 292 2,8 9907,08 20583,1 33.928,36 70.489,91 
C – 3 51204,77� 228 4,52 7630,4053 26825,009 33.466,69 117.653,55 

Administração Terceiros 

C – 4 15000 203 5,37 12241 24141 60.300,49 118.921,18 
'
�	�?�
��&������	�1��	�������	�	�	
�	���������
�	����	�
��	�! 

Dados de produtos utilizados para o ano de 2000. 
 

Modelo de gestão Hospital Percentual de 
ocupação 

Tempo 
Médio de 

Permanência 

Número total 
de consultas 

médicas 

Número de 
atendimentos 

em regime 
de urgência 

e 
emergência 

Número de 
saídas 

Número de 
partos 

Número de 
cirurgias 

A – 1 57 4,72 26232 201192 9876 5069 1248 
A – 2 77 4,27 37308 202248 11448 3032 1980 
A – 3 70 3,81 21708 282060 9972 2765 1992 
A – 4 80 4,99 43116 234012 10500 3506 6096 

Administração direta 

A – 5 75 6,16 35544 205644 9684 3044 3132 
B – 1 63 6,00 96852 182945 10560 3066 3864 Administração mista 
B – 2 80 6,87 349029 142342 15940 1347 5876 
C – 1 80 4,76 36619 34201 12751 4675 6007 
C –2 94 5,82 120558 23547 12731 3591 4561 
C – 3 78 4,86 226894 248985 11926 4319 2869 

Administração Terceiros 

C – 4 88 6 46930 54811 9780 4075 3052 
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Dados de produtos utilizados para o ano de 2000. 
 

Modelo de gestão Hospital 

Número de 
exames de 

análises 
clínicas 

Número de 
exames de 

imagem 

Número de 
exames de 
anatomia 
patológica 

Número de 
exames de 
métodos 
gráficos 

Roupa 
lavada (total 

em Kg) 

Atendimentos por 
funcionários 

A – 1 159256 95974 19 8953 479562 164,56 
A – 2 187634 133102 0 0 431923 152,40 

A – 3 124847 75245 7083 3405 322311 203,99 

A – 4 258960 94372 4879 5023 475155 174,11 

Administração direta 

A – 5 249257 96907 2251 0 654914 174,22 

B – 1 589244 93532 9608 15720 776100 163,77 
Administração mista 

B – 2 1055005 145114 64235 18318 884040 238,81 

C – 1 426924 78412 13144 4932 617185 111,34 

C –2 701267 100140 3692 25692 649291 368,08 

C – 3 460601 101610 2043 8658 537614 473,34 
Administração Terceiros 

C – 4 396223 101503 47540 7767 401912 102,30 
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Anexo 3 – Dados utilizados para o ano de 2001 

 
Dados de insumos utilizados para o ano de 2001. 

 

Modelo de gestão Hospital 
Área 

Construída 
(m²) 

Número de 
leitos totais 

Número de 
Funcionários 

por Leito 

Despesa 
com salários 

Total das 
despesas 
realizadas 

Despesa RH por 
leito (R$) 

Despesa total por 
leito (R$) 

A – 1 15564,6 220 6,61 16318 25999 74.172,73 118.177,27 
A – 2 12951,8 146 7,49 19031 29581 130.349,32 202.609,59 
A – 3 15564,6 197 5,85 18386 27966 93.329,95 141.959,39 
A – 4 12790 186 9,98 17413 30636 93.618,28 164.709,68 

Administração direta 

A – 5 12951,8 220 7,12 17344 30092 78.836,36 136.781,82 
B – 2 49144,35 374 5,68 35890,10 55023,76 95.962,83 147.122,36 Administração mista 
B – 1 36000 300 5,94 63525,48 79392,48 211.751,60 264.641,60 
C – 1 30890 174 4,47 9410 29376,75 54.083,25 168.831,87 
C –2 15000 292 3,81 12063,411 27135,638 41.313,05 92.930,27 
C – 3 51204,77� 230 4,83 8714,39385 33567,97579 37.888,67 145.947,72 

Administração Terceiros 

C – 4 15000 218 6,09 14791 30175 67.848,62 138.417,43 
'
�	�?�
��&������	�1��	�������	�	�	
�	���������
�	����	�
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Dados de produtos utilizados para o ano de 2001. 
 

Modelo de gestão Hospital 
Percentual 

de 
ocupação  

Tempo médio 
de 

Permanência 

Número 
total de 

consultas 
médicas  

Número de 
atendimentos 
em regime de 

urgência e 
emergência 

Número 
de 

saídas 

Número 
de partos 

Número 
de 

cirurgias 

A – 1 66 4,24 33180 231888 11472 3181 1296 
A – 2 78 2,62 39408 216000 10644 2626 2124 
A – 3 74 3,12 30588 326520 16092 3318 4200 
A – 4 80 3,94 37414 233424 13392 3277 6684 

Administração direta 

A – 5 75 5,35 34668 231396 9840 2457 2004 
B – 2 83 7,44 378683 143559 16039 1142 6554 Administração mista 
B – 1 72 6 113444 218765 11258 3178 4458 
C – 1 85 4,93 56864 37026 11688 4834 6212 
C –2 94 5,42 141378 27614 15131 4536 5450 
C – 3 84 4,97 317387 292803 12887 4795 3880 

Administração Terceiros 

C – 4 69 4 43331 56803 12580 4309 3934 
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Dados de produtos utilizados para o ano de 2001. 
 

Modelo de gestão Hospital 

Número total 
de exames 
de análises 

clínicas 

Número de 
exames de 

imagem 

Número de 
exames de 
anatomia 
patológica 

Roupa 
lavada (total 

em Kg) 

Atendimentos 
por 

funcionários 

A – 1 238138 105593 138 429746 190,17 
A – 2 184399 151226 396 428308 243,29 
A – 3 207045 92012 12034 423040 323,83 
A – 4 282953 96151 4197 478322 153,12 

Administração direta 

A – 5 253458 103833 2164 667718 176,14 
B – 2 983424 157239 61599 940283 253,39 Administração mista 
B – 1 661989 107986 10340 708000 192,74 
C – 1 539348 99061 16606 568281 135,74 
C –2 824533 99592 3957 754561 317,40 
C – 3 685394 126620 6262 568387 560,88 

Administração Terceiros 

C – 4 569128 97157 61926 421898 84,90 
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Anexo 4 – Questionário de pesquisa 

Nome da Unidade Hospitalar:  Telefone(s):  

Endereço:  Complemento:  

Bairro:  Cidade:  

Nome do Dirigente:  Cargo:  

Número de Leitos Operacionais:   Unidade Orçamentária     (     ) 

Tipo de vincula-
ção: 

(  ) Autarquia (  ) Administração 
Direta (  ) Organização Social de Saúde  

FOLHA 
 

1 

Forma de preenchimento do Cargo:  

Qualificações para nomeação do dirigente: 

Experiência em Serviço         (     ) 

Formação Específica em Administração Hospitalar            (     )  

Indicar o nível da formação específica                   

Graduação                                 (     ) Área: 

Especialização                           (     ) Área: 

Mestrado                                    (     ) Área: 

Doutorado                                  (     ) Área: 

Embasamento legal :  

Livre Provimento    (     )  | Carreira    (     )  |  por concurso    (     ) |  outros    (     ) 

Histórico do Hospital (por exemplo: data de inauguração, legislação específica e 
perfil):  
 
1__________________________________________________________________ 
2__________________________________________________________________ 
3__________________________________________________________________ 
4__________________________________________________________________ 
5__________________________________________________________________ 
6__________________________________________________________________ 
7__________________________________________________________________ 
8__________________________________________________________________ 
9__________________________________________________________________ 
10_________________________________________________________________ 
11_________________________________________________________________ 
12_________________________________________________________________ 
13_________________________________________________________________ 
14_________________________________________________________________ 
15_________________________________________________________________ 
16_________________________________________________________________ 
17_________________________________________________________________ 
18_________________________________________________________________ 
19_________________________________________________________________ 
20_________________________________________________________________ 
21_________________________________________________________________ 
22_________________________________________________________________ 
23_________________________________________________________________ 
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Especialidades Atendidas 

Ambulatório Internação 

   

   

   

   

   

   

   

   

Modalidades de Atenção 

Principais bairros de procedência dos pacientes em 2001: 

Município Nome ou CEP do bairro 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Região 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de Referência (R) e  
Contra-referência (C) do Serviço  

Rede básica (1) 
ou psiquiatria (2) 

Unidades  
especializadas 

Unidades de 
reabilitação 

Unidades 
de apoio 

social 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Urgência e  
emergência 
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Morbidade (as três maiores causas) em 2001: 

Hospitalar 
1.______________________________________ 
2.______________________________________ 
3.______________________________________ 
4.______________________________________ 
5.______________________________________ 
6.______________________________________ 
7.______________________________________ 
8.______________________________________ 
9.______________________________________ 
10._____________________________________ 

Ambulatorial 
1.______________________________________ 
2.______________________________________ 
3.______________________________________ 
4.______________________________________ 
5.______________________________________ 
6.______________________________________ 
7.______________________________________ 
8.______________________________________ 
9.______________________________________ 
10._____________________________________ 

Dados gerais do serviço (anualizados) 2000 2001 

Número de leitos totais (ativos e desativados)   

Número total de consultas médicas    

Número total de consultas de enfermagem   

Número de atendimentos em regime de urgência e emergência    

Número de outros atendimentos ambulatoriais    

CORRIGIDO   

Número de saídas   

Número de exames de análises clínicas   

Número de exames de imagem   

Número de exames de anatomia patológica   

Número de exames de métodos gráficos   

Número de outros exames   

Número de partos   

Número de cirurgias   

Número de atendimentos odontológicos   

Roupa lavada (total em Kg)   

Coeficiente de mortalidade geral   

Número de médicos   

Número de enfermeiros   

Número de funcionários (exclusive médicos e terceiros)   

Número de terceiros e parceiros que atuam no hospital (serviços de 
segurança, limpeza, técnicos e outros que são contratados por ter-
ceiros) 
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Causas Número de  
Óbitos % 

   

   

   

   

   

   

   

   

Liste as dez principais causa de óbitos, somente as ocorridas após 24 horas, no ano 
de 2001 

   

   

Indicadores de Produção 2000 2001 

Percentual de ocupação:   

Mostra a taxa de ocupação do hospital, ou seja, qual o percentual de leitos ocupados do total dispo-
nível durante determinado período.  
 

Percentual de ocupação = (Nº de pacientes-dia-ano / Nº de leitos-dia-ano) * 100 
 
Pacientes-dia-ano, número de pacientes que permaneceram por mais de 24 horas, vezes o número 
de dias do ano, neste caso usaremos 365 dias; 
Leitos-dia-ano, número de leitos ativos, vezes o número de dias do ano, neste caso usaremos 365 
dias. 

Tempo Médio de Permanência:   

É o tempo médio que o paciente passa internado no hospital em dias. 
 

Tempo Médio de Permanência = (Nº de pacientes-dia-ano / Nº de saídas)  
 
Pacientes-dia-ano, número de pacientes que permaneceram por mais de 24 horas, vezes o número 
de dias do ano, neste caso usaremos 365 dias; 
Saídas, número de pacientes de alta, óbito ou transferidos no período de um ano, ou, 365 dias. 

Taxa de Infecção Hospitalar:    

É a taxa de infecções que acometem pacientes até 72 horas depois da alta e medida por 100 
pacientes, um paciente pode ser acometido por mais de um episódio.  
 

Taxa de Infecção Hospitalar = (Nº de episódios / Nº de saídas) * 100 
 
Episódios de infecção ocorridos no período de uma ano, ou, 365 dias; 
Saídas, número de pacientes de alta, óbito ou transferidos no período de um ano, ou, 365 dias. 

FOLHA 
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Indicadores de Recursos Humanos  2000 2001 

Taxa de Rotatividade de Pessoal:   

Baseado no indicador tradicional de Pessoal. 
 

Taxa de Rotatividade de Pessoal = { [ (A + D) / 2 ] / EM } *100 
Onde, 
 
A representa o número de admissões mais o número de funcionários transferidos ou empresta-
dos para o Hospital e que retornaram de qualquer tipo de licença nos períodos solicitados; 
D representa o número de desligamentos mais o número de transferências ou cedidos para ou-
tros serviços, que saíram de licença de qualquer natureza ou se aposentaram nos períodos so-
licitados; 
EM é o efetivo médio de pessoal obtido através da média do número de funcionários no inicio e 
fim do período. 

 

Absenteísmo:   

É o cômputo percentual das faltas e licenças médicas ocorridos mensalmente no hospital.  
 

Absenteísmo = [(Nº funcionários / Nº de horas perdidas) / (EM / horas trabalhadas)] * 100 
 
Onde, 
 
Nº funcionários, do hospital excluindo-se terceirizados e parceiros; 
Nº de horas perdidas, somatória do número total de ausências abonadas ou não ao serviço, incluin-
do-se licenças de qualquer natureza, por exemplo licença maternidade; 
Horas trabalhadas, pode ser obtido através da somatória das horas trabalhadas pelos funcionários 
do Hospital. 

Horas de Treinamento por funcionário:    

É um indicador também bem aceito pelos profissionais de Recursos Humanos como evidência da 
importância que os colaboradores bem capacitados têm para a Administração da organização.  
 

HT / F = Nº de horas totais de treinamento / Nº de total de funcionários  

Número de Funcionários por Leito:    

Demonstra a relação entre o número total de funcionários da organização (incluindo-se os terceiriza-
dos) e o número de leitos ativos.  
 

NF / L = Número total de funcionários / Número de leitos operacionais 
 
Total de funcionários, deve incluir todos os níveis da organização (operacional, médio e superior)
inclusive médicos, terceiros e parceiros, em suma todo pessoal mobilizado. 

FOLHA 
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Dados Orçamentários 2000 2001 

Grupos Orçamentários (caso não seja possível o detalhamento com os itens mais relevantes 
dentro de cada grupo, preencha os campos possíveis e o total - campo em negrito):  

Dotação Básica  

Insumos hospitalares e operação 
(deve incluir valores orçamentados para seguros, aluguéis, gêneros 
alimentícios, material de limpeza, lavanderia, escritório e combustí-
vel, em R$ 1.000,00)   

  

Medicamentos e materiais médicos   

Salários   

Encargos Obrigatórios    

Serviços de terceiros (em R$ 1.000,00)     

Exames de Apoio ao Diagnóstico   

Serviços de Enfermagem   

Serviços Médicos   

Serviços de higienização especializada e controle de pragas   

Serviços de proteção patrimonial e predial   

Outros serviços contratados   

Manutenção  (em R$ 1.000,00)     

Manutenção predial   

Manutenção de equipamentos    

   

Treinamento (em R$ 1.000,00)     

   

   

Investimento orçamentário (em R$ 1.000,00)    

   

   

Dotação de Utilidade Pública  

Água (em R$ 1.000,00)     

Telefone    (em R$ 1.000,00)     

Energia Elétrica (em R$ 1.000,00)     

Total das despesas orçamentadas   

FOLHA 
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Encargos Sociais (dados IBRE - FGV/RJ) 

Encargos Obrigatórios % da folha 

INSS  20,00 

FGTS  8,50 

Seguro riscos e acidentes de trabalho  3,00 

Salário educação  2,50 

Contribuição Social (LC 101/01) 0,50 

TOTAL  34,50 

Dados sobre os Recursos Físicos 2000 2001 

Área Construída:   

Indica o espaço físico construído disponível na unidade em m2   

Número de Salas Cirúrgicas:   

Indica o número de salas disponível para a realização de procedimentos cirúrgicos.  
Detalhamento:                                                                        Ativos                               Inativos 
Número de salas cirúrgicas  (2000)                                       _____                                 _____  
Número de salas cirúrgicas  (2001)                                       _____                                 _____  

Número de Consultórios:   

Indica o número de salas disponíveis para realização de consultas ambulatoriais.   
Detalhamento: 
Consultório por especialidade:                                                Ativos                               Inativos 
Clínica Médica                                                                         _____                                 _____ 
Ginecologia/Obstetrícia                                                           _____                                 _____ 
Pediatria                                                                                  _____                                 _____ 
Clínica Cirúrgica                                                                      _____                                 _____ 
Demais Consultórios                                                               _____                                 _____  

Detalhes dos colaboradores com jornada especial (exclusive terceiros) 

Carga horária semanal Médicos Enfermeiros Outros 

2__  Horas    

2__  Horas    

3__  Horas    

3__  Horas    

4__ Horas    

4__ Horas    
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Dados Financeiros 2000 2001 

Itens de despesa em R$ 1.000,00 (caso não seja possível o detalhamento preencha os campos 
possíveis e o total - campo em negrito): 

Despesa com medicamentos e materiais médicos   

Despesa com exames de Apoio Diagnóstico (terceirizados)   

Despesa com serviços contratados de Enfermagem   

Despesa com serviços contratados de Médicos   

Despesa com outros serviços contratados   

Despesa com salários   

Despesa com encargos Obrigatórios (veja tabela da página 8)   

Despesa com benefícios   

Despesa com água   

Despesa com luz   

Despesa com telefones   

Despesa com seguros   

Despesa com serviços de higienização   

Despesa com serviços de proteção patrimonial e predial   

Despesa com manutenção predial   

Despesa com manutenção de equipamentos   

Despesa com aluguéis   

Despesa com gêneros alimentícios   

Despesa com material de limpeza   

Despesa com material de lavanderia   

Despesa com material de escritório   

Despesa com manutenção de equipamentos   

Despesa com combustíveis   

Total das despesas realizadas   

FOLHA 
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Dados Financeiros 2000 2001  

Orçamento de Investimento:        

É o percentual do orçamento alocado para investimento em ativo fixo ou imobiliza-
do, se o hospital mantém convênio ele deve ser relacionado nesta seção. 

Origem dos recursos: Próprio¹ Terceiros² Próprio Terceiros 

Total orçamentado para reformas nas instalações físicas (não devem ser incluídas pe-
quenas obras de manutenção), cite abaixo as mais importantes e seus valores no res-
pectivo ano.  

     

     

     

     

     

     

     

     

Ampliação da área física ou implantação de novos programas de atenção, cite abaixo as 
mais importantes e seus valores no respectivo ano.  

     

     

     

     

     

     

     

     

Aquisição de Equipamentos, cite abaixo as mais importantes e seus valores no respec-
tivo ano.  

     

     

     

     

     

     

     

     

FOLHA 
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¹ Investimento próprio do Estado; 
² Investimento viabilizado por convênios com secretárias de saúde municipais, etc.  
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Anexo 5 – Variáveis de insumos e seu potencial explicativo para um modelo de duas 
variáveis, para o ano de 2000. 

 

Insumo – 1 Insumo – 2 Percentual em relação ao 
total de variáveis 

Número de Funcionários por Leito Total das despesas realizadas 77,79 

Número de Funcionários por Leito Despesa com salários 76,98 

Área Construída em m² Despesa com salários 73,57 
Número de leitos totais (ativos e 

desativados) Despesa com salários 72,98 

Área Construída em m² Total das despesas realizadas 72,40 
Número de leitos totais (ativos e 

desativados) Total das despesas realizadas 71,98 
Número de leitos totais (ativos e 

desativados) Número de Funcionários por Leito 63,03 

Despesa com salários Total das despesas realizadas 62,69 

Área Construída em m² 
Número de leitos totais (ativos e 

desativados) 58,08 

Área Construída em m² Número de Funcionários por Leito 55,26 
C
���?�,�	�
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Anexo 6 – Variáveis de insumos e seu potencial explicativo para um modelo de duas 
variáveis, para o ano de 2001. 

 

Insumo – 1 Insumo – 2 Percentual em relação ao 
total de variáveis 

Número de Funcionários por Leito Total das despesas realizadas 78,63 

Número de Funcionários por Leito Despesa com salários 75,03 

Área Construída (m²) Despesa com salários 74,08 

Área Construída (m²) Total das despesas realizadas 73,73 

Despesa com salários Total das despesas realizadas 70,46 

Número de leitos totais  Despesa com salários 70,28 

Número de leitos totais  Total das despesas realizadas 69,99 

Número de leitos totais  Número de Funcionários por Leito 64,56 

Área Construída (m²) Número de leitos totais  59,98 

Área Construída (m²) Número de Funcionários por Leito 57,07 
C
���?�,�	�
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Anexo 7 – Variáveis de produto e seu potencial explicativo para um modelo de três 
variáveis, para o ano de 2000. 

 

Produto – 1 Produto – 2 Produto – 3 

Percentual 
em relação 
ao total de 
variáveis 

Número de atendimentos 
em regime de urgência e 

emergência 

Número de exames 
complementares exames 

de análises clínicas 

Atendimentos por 
funcionários 65,92 

Número total de 
consultas médicas 

Número de exames 
complementares exames 

de análises clínicas 

Número de exames 
complementares imagem 64,09 

Tempo Médio de 
Permanência: Número de saídas Atendimentos por 

funcionários 63,53 

Número de atendimentos 
em regime de urgência e 

emergência 

Número de exames 
complementares 

anatomia patológica 

Roupa lavada (total em 
Kg) 62,54 

Percentual de ocupação: Tempo Médio de 
Permanência: 

Número total de 
consultas médicas 61,30 

Percentual de ocupação: Número total de 
consultas médicas 

Número de atendimentos 
em regime de urgência e 

emergência 
60,76 

Número total de 
consultas médicas 

Número de atendimentos 
em regime de urgência e 

emergência 
Número de saídas 60,25 

Número de saídas Roupa lavada (total em 
Kg) 

Atendimentos por 
funcionários 59,65 

Tempo Médio de 
Permanência: 

Número total de 
consultas médicas 

Número de exames 
complementares 

anatomia patológica 
59,24 

Número de atendimentos 
em regime de urgência e 

emergência 
Número de saídas 

Número de exames 
complementares métodos 

gráficos 
58,77 

Número de saídas 
Número de exames 

complementares exames 
de análises clínicas 

Número de exames 
complementares imagem 58,29 

Tempo Médio de 
Permanência: 

Número de exames 
complementares exames 

de análises clínicas 

Número de exames 
complementares métodos 

gráficos 
58,05 

Tempo Médio de 
Permanência: Número de saídas 

Número de exames 
complementares métodos 

gráficos 
57,53 

Número de atendimentos 
em regime de urgência e 

emergência 

Número de exames 
complementares imagem 

Número de exames 
complementares métodos 

gráficos 
57,20 

Número de saídas 
Número de exames 

complementares exames 
de análises clínicas 

Número de exames 
complementares métodos 

gráficos 
56,72 

Número total de 
consultas médicas 

Número de exames 
complementares métodos 

gráficos 

Roupa lavada (total em 
Kg) 56,19 

Tempo Médio de Número de saídas Número de exames 55,81 
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Permanência: complementares exames 
de análises clínicas 

Número total de 
consultas médicas Número de saídas Número de partos 55,54 

Tempo Médio de 
Permanência: 

Número de atendimentos 
em regime de urgência e 

emergência 

Número de exames 
complementares 

anatomia patológica 
54,68 

Percentual de ocupação: Tempo Médio de 
Permanência: 

Roupa lavada (total em 
Kg) 54,15 

Número total de 
consultas médicas Número de saídas Número de exames 

complementares imagem 53,96 

Percentual de ocupação: Número de saídas 
Número de exames 

complementares métodos 
gráficos 

53,51 

Número de atendimentos 
em regime de urgência e 

emergência 

Número de exames 
complementares imagem 

Atendimentos por 
funcionários 53,02 

Percentual de ocupação: Número de saídas Número de cirurgias 52,36 

Percentual de ocupação: 
Número de exames 

complementares métodos 
gráficos 

Número de partos 51,69 

Número de atendimentos 
em regime de urgência e 

emergência 

Número de exames 
complementares métodos 

gráficos 

Atendimentos por 
funcionários 50,61 

Percentual de ocupação: Número de exames 
complementares imagem 

Número de exames 
complementares 

anatomia patológica 
49,61 

Número total de 
consultas médicas 

Número de exames 
complementares imagem Número de partos 46,67 

Percentual de ocupação: 
Número de atendimentos 
em regime de urgência e 

emergência 

Atendimentos por 
funcionários 42,48 
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Anexo 8 – Variáveis de produtos e seu potencial explicativo para um modelo de três 
variáveis, para o ano de 2001. 

 

Produto – 1 Produto – 2 Produto – 3 

Percentual 
em relação 
ao total de 
variáveis 

Número de partos 
Número total de exames 

complementares de 
análises clínicas 

Atendimentos por 
funcionários 67,92 

Número de atendimentos 
em regime de urgência e 

emergência 
Número de partos 

Número total de exames 
complementares de 

análises clínicas 
65,64 

Número total de 
consultas médicas 

Número total de exames 
complementares de 

análises clínicas 

Atendimentos por 
funcionários 65,38 

Número total de exames 
complementares de 

análises clínicas 

Número de exames 
complementares imagem 

Atendimentos por 
funcionários 64,79 

Número de atendimentos 
em regime de urgência e 

emergência 

Número total de exames 
complementares de 

análises clínicas 

Número de exames 
complementares imagem 64,22 

Número total de 
consultas médicas Número de partos 

Número total de exames 
complementares de 

análises clínicas 
63,79 

Número total de 
consultas médicas 

Número total de exames 
complementares de 

análises clínicas 

Número de exames 
complementares 

anatomia patológica 
63,40 

Número total de exames 
complementares de 

análises clínicas 

Roupa lavada (total em 
Kg) 

Atendimentos por 
funcionários 63,31 

Número total de 
consultas médicas 

Número de atendimentos 
em regime de urgência e 

emergência 

Número total de exames 
complementares de 

análises clínicas 
63,13 

Percentual de ocupação Número total de 
consultas médicas 

Número total de exames 
complementares de 

análises clínicas 
62,13 

Número total de exames 
complementares de 

análises clínicas 

Número de exames 
complementares imagem 

Número de exames 
complementares 

anatomia patológica 
61,54 

Percentual de ocupação 
Número de atendimentos 
em regime de urgência e 

emergência 

Número total de exames 
complementares de 

análises clínicas 
60,63 

Número de atendimentos 
em regime de urgência e 

emergência 
Número de partos Roupa lavada (total em 

Kg) 60,13 

Número de partos 
Número de exames 

complementares 
anatomia patológica 

Roupa lavada (total em 
Kg) 59,82 

Tempo médio de 
Permanência 

Número total de exames 
complementares de 

análises clínicas 

Número de exames 
complementares imagem 59,39 

Percentual de ocupação Tempo médio de Atendimentos por 58,71 
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Permanência funcionários 

Tempo médio de 
Permanência 

Número total de 
consultas médicas 

Número de exames 
complementares 

anatomia patológica 
58,19 

Percentual de ocupação Número total de 
consultas médicas 

Número de exames 
complementares 
métodos gráficos 

57,68 

Percentual de ocupação 
Número de exames 

complementares 
anatomia patológica 

Atendimentos por 
funcionários 57,21 

Percentual de ocupação Número de exames 
complementares imagem 

Número de exames 
complementares 

anatomia patológica 
57,00 

Percentual de ocupação Tempo médio de 
Permanência 

Número de exames 
complementares 

anatomia patológica 
56,48 

Número de cirurgias Número de exames 
complementares imagem 

Número de exames 
complementares 
métodos gráficos 

55,93 

Número de partos Número de cirurgias Roupa lavada (total em 
Kg) 55,55 

Número de cirurgias Número de exames 
complementares imagem 

Atendimentos por 
funcionários 54,97 

Número total de 
consultas médicas Número de partos 

Número de exames 
complementares 

anatomia patológica 
54,56 

Número total de 
consultas médicas 

Número de atendimentos 
em regime de urgência e 

emergência 

Número de exames 
complementares imagem 54,17 

Número de partos 
Número de exames 

complementares 
métodos gráficos 

Roupa lavada (total em 
Kg) 53,85 

Tempo médio de 
Permanência Número de saídas Número de cirurgias 53,34 

Percentual de ocupação 
Número de exames 

complementares 
métodos gráficos 

Atendimentos por 
funcionários 52,76 
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