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RESUMO 

 

 

 O presente trabalho visa avaliar a influência da constituição societária e da 

prática da inovação aberta na promoção do desenvolvimento diferenciado do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O HCPA é o hospital-escola da UFRGS e foi 

constituído como uma empresa pública de direito privado em 1970. É um hospital 

que presta serviços na assistência de saúde ao SUS, entregando uma estrutura bem 

equipada, utilizando tecnologias de ponta e responsável pela formação qualificada 

de profissionais da área da saúde. Além disso, o HCPA adotou, desde sua criação, 

ferramentas de informatização de seus processos, a fim de otimizar suas ações e 

investimentos, bem como melhor realizar gestão do hospital. Para abordar tais 

questões, foi realizada uma pesquisa em dados secundários, tais como documentos 

e artigos periódicos científicos; bem como foram realizadas entrevistas com gestores 

do HCPA e da FAB, instituição parceira do HCPA, como fonte de dados primários. A 

interpretação destes dados construiu o racional do presente trabalho. Através 

destas, foi possível verificar que a figura jurídica do HCPA foi determinante como 

base para o estabelecimento de um hospital-escola que é referência no país. Ainda, 

a avaliação dos depoimentos dos gestores do HCPA e da FAB permitiu a 

confirmação da influência positiva da constituição societária única do HCPA, para 

seu desenvolvimento. Adicionalmente, a prática da inovação aberta para a 

transformação do AGHU em AGHUse foi fundamental para permitir a aquisição de 

novas funcionalidades para o sistema de forma mais rica, mais econômica e em 

menor intervalo de tempo. Assim, foi confirmada a ideia de que a forma como o 

HCPA foi constituído, em modelo único, e a prática da inovação aberta oferecem 

condições para a instituição ter se desenvolvido de forma diferenciada em relação a 

seus pares, os HUF, que nasceram como setores de universidades federais, tendo 

baixa autonomia e possibilidade de investimentos reduzidos. 

 Por fim, foi possível perceber que houve boa aceitação e nenhum relato de 

manifestações de resistência interna, nos diferentes momentos de implantação das 

sucessivas versões do aplicativo de gestão hospitalar, demonstrando que as 

equipes do HCPA se apropriaram e foram protagonistas da transformação digital da 



 
instituição em prol da eficiência da prestação de serviços de qualidade para a 

população, através do SUS. 

Palavras-chave: sistema de gestão hospitalar, assistência em saúde, inovação 

aberta, aceitação de transformação de digital (TAM) 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

 

This paper aims to evaluate the influence of the corporate constitution and the 

practice of open innovation in promoting the differentiated development of the 

Hospital de Clinicas de Porto Alegre. HCPA is the teaching hospital of UFRGS and 

was established as a public company under private law in 1970. It is a hospital that 

provides health care services to SUS, delivering a well-equipped structure, using 

state-of-the-art technologies and responsible for qualified training. of health 

professionals. In addition, since its inception, HCPA has adopted computerization 

tools for its processes in order to optimize its actions and investments, as well as to 

better manage the hospital. To address such issues, a survey was conducted on 

secondary data, such as scientific papers and periodicals; as well as interviews with 

managers of HCPA and FAB, partner institution of HCPA, as primary data source. 

The interpretation of these data built the rationale of the present work. Through 

these, it was possible to verify that the legal form of HCPA was decisive as a basis 

for the establishment of a teaching hospital that is a reference in the country. Also, 

the evaluation of the testimonials of the HCPA and FAB managers allowed the 

confirmation of the positive influence of the HCPA's single corporate constitution. 

Additionally, the practice of open innovation for the transformation of AGHU into 

AGHUse was fundamental to enable the acquisition of new features for the system in 

a richer, more economical and shorter time frame. Thus, the idea that HCPA was 

constituted as a single model and the practice of open innovation has confirmed the 

conditions for the institution to have developed differently in relation to its peers, the 

HUF, which were born as sectors of federal universities, with low autonomy and 

reduced investment possibilities. 

Finally, it was possible to notice that there was good acceptance and no reports of 

manifestations of internal resistance, in the different moments of implementation of 

the successive versions of the hospital management application to implement the 

hospital management software, demonstrating that HCPA teams appropriated and 

were protagonists of the institution's digital transformation for the efficiency of 

providing quality services to the population through the SUS. 



 
Keywords: hospital management system, health care, open innovation, digital 

transformation acceptance (TAM).   
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) é um hospital universitário 

federal, que atua como o hospital-escola da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS). Há cerca de 100 anos teve início o projeto de criação do hospital-

escola da Faculdade de Medicina da UFRGS. Os professores almejavam uma 

estrutura arrojada, que prestasse serviços assistenciais de alta qualidade para a 

população, bem como fosse um ecossistema rico para a formação integrada para os 

alunos da medicina. Havia referências a não serem seguidas, na época, de outros 

hospitais-escola federais, que eram de forma jurídica e societária ligados às 

faculdades/universidades federais. Estes, por sua vez, não ofereciam a autonomia e 

agilidade almejada. Por conta da busca do modelo societário mais adequado, a 

criação do HCPA foi construída, através dos anos, marcada por momentos de 

avanços e retrocessos, até que o “nascimento” deste se concretiza em 1970. O 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi criado por lei específica, como empresa 

pública de direito privado, vinculado ao Ministério da Educação (MEC), e atuando 

como hospital-escola da UFRGS. Este modelo societário é único e conferiu a 

autonomia e agilidade necessárias, para viabilizar o crescimento do hospital como 

centro referência de atendimento para o Serviço Único Saúde (SUS) e reconhecido 

polo formador de pessoal altamente capacitado e comprometido com a prestação de 

assistência em saúde com qualidade para a população. 

 Uma vez o HCPA tendo uma configuração jurídica única, o MEC e o Tribunal 

de Contas da União (TCU) acompanhavam, de forma próxima e constante, o avanço 

e os resultados do HCPA, a fim de avaliar o novo modelo estabelecido. Por conta 

das constantes demandas destes órgãos, o HCPA aproximou-se do setor de 

informática da UFRGS, a fim de construir ferramentas, para as prestações de contas 

solicitadas por seus controladores. Por conta desta aproximação e das obrigações 

de geração constante de relatórios de atendimentos, investimentos e formação de 

recursos humanos, o HCPA estruturou um setor de computação, informatizou 

diferentes etapas de trabalho e este processo culminou com a criação de um 
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software de gestão, denominado aplicativo de gestão hospitalar – AGH. A partir da 

implementação desta ferramenta, o HCPA além de ser reconhecido centro de 

referência em assistência e educação, passou também a ser reconhecido como 

modelar em termos de gestão hospitalar. 

Neste ambiente, o presente trabalho buscou investigar as práticas de inovação 

fechada e aberta como premissas para permitir o constante crescimento e a 

conquista do reconhecimento federal da instituição como entidade de referência nas 

áreas assistencial, educacional, de gestão empresarial, de pesquisa e inovação em 

saúde, passando os processos do HCPA a serem referidos como o “modelo HCPA” 

de gestão de sucesso. 

Tomando como eixo o desenvolvimento constante do AGH, para avaliar a 

evolução do HCPA, o presente trabalho aborda os processos de inovação fechada e 

processos de inovação aberta como práticas para a criação, desenvolvimento e 

expansão do sistema AGH como representante da espinha dorsal da evolução desta 

organização de saúde chamada de HCPA. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 INOVAÇÃO 

 

 

 Adotamos neste trabalho o conceito dinâmico e atual descrito por Figueiredo 

(2012), que defende que a inovação não é uma conquista estanque, resultante da 

introdução no mercado de um produto, serviço ou processo novo. O autor defende a 

ideia de que a inovação é algo mais amplo, dinâmico, que resulta de um processo 

contínuo, onde mudanças de status, no sentido da progressão, transformando a 

realidade local para um estágio de superior de desenvolvimento, independentemente 

do compromisso de ter que transformar a realidade mundial. Desta forma, este 

conceito de inovação está relacionado com a apresentação de novas soluções, 

serviços ou produtos para resolver questões, que podem ser expressas em 

diferentes setores da economia (ROSENBERG, 1982), apresentando soluções para 

um ambiente específico, que é resultante do desenvolvimento da cultura e geração 

de conhecimento e soluções do próprio ecossistema (NELSON & WINTER, 1982). 

 A inovação aberta é caracterizada por um conjunto de atividades, adaptadas 

à realidade de cada organização, que promove evolução crescente, permitindo a 

conquista de diferentes estágios de inovação, contemplando as necessidades de 

cada organização, respeitando o ambiente de mercado ou institucional no qual estão 

inseridas em um determinado espaço de tempo. Sendo que, este crescimento é 

conquistado com colaboração de diferentes personas, que interagem para 

conquistar diferenciação e competitividade. Vale destacar que evoluções 

consideráveis neste processo são resultantes de melhorias nas práticas de cada 

atividade, muitas vezes distantes dos requintados processos de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) (OCDE, 2005). 

 

 

2.2 INOVAÇÃO ABERTA 
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 Até o início dos anos 2.000, as empresas utilizavam predominantemente suas 

competências, capacidades de investimentos e desenvolvimento próprios como base 

para o crescimento das organizações e geração de inovação. Este processo que 

utiliza somente a expertise e ambiente interno da organização é denominado de 

inovação fechada. Este conceito foi definido a partir do estabelecimento da citação 

do termo “inovação aberta” originalmente por Henry Chesbrough em 2003 (Figura 1). 

Na inovação aberta as organizações passaram a contar com colaboradores 

externos, como clientes, universidades e outras organizações, além da comunidade 

interna para o desenvolvimento de novas soluções, tendo em vista a pressão de 

mercado, concorrência, desenvolvimento de novas tecnologias e a necessidades de 

gerar maior valor agregado aos produtos em menor intervalo de tempo. Estas 

necessidades fizeram com o modelo de desenvolvimento e geração de inovação 

fosse adaptada para as novas realidades, passando este a ser fruto de esforços 

resultantes de colaborações internas e externas às organizações, originando redes 

globais de inovação. Frente a esta tendência, Chesbrough cunhou o termo inovação 

aberta, como alternativa para a ascensão e sobrevida das empresas em 2003 

(STAL, 2014). 

 

Figura 1 – Inovação aberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Esquema representativo da prática da inovação aberta, tendo como base 
a referência de um funil, que recebe inputs das diferentes combinações de ideias, 
para o desenvolvimento de inovações, oriundas de ambientes internos e externos às 
organizações, representando as possibilidades e necessidades de cooperação entre 
expertises de profissionais oriundos de diferentes ambientes, para obtenção de 
soluções mais ágeis e inovadoras (Esquema modificado em CHESBROUGH, 2003).  
 

INOVAÇÃO ABERTA 
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 A inovação aberta tem sido estudada em diferentes contextos e setores da 

indústria (HUIZINGH, 2011), sendo que as maiores contribuições são oriundas de 

serviços e produtos relacionados com alta tecnologia (GASSMANN et al., 2010; 

MINA et al., 2013). Wass & Vimarlund (2016) mencionam que mais recentemente a 

prática da inovação aberta também se estendeu para setores mais tradicionais como 

para a indústria química, de corantes, dispositivos médicos, para produtos 

manufaturados, para a indústria de alimentos, assim como para a administração 

pública. E, que apesar do interesse crescente pela prática da inovação aberta, pelas 

atividades colaborativas, a aplicação destas no setor público ainda é limitada e 

menos explorada (WEST et al., 2014). No entanto, Was & Vimarlund destacam em 

2016 que a inovação aberta no setor de saúde passou a ser um tema emergente e 

que estas vislumbram a possibilidade de grande emergência do setor, tendo em 

vista a possibilidade da prática da inovação aberta alavancar os serviços de gestão, 

informação dos serviços de saúde, bem como da assistência médica a partir da 

adoção de novas tecnologias. 

 Na indústria farmacêutica, por exemplo, um editorial da revista Nature Outlook 

de 2016 (HODSON, 2016) destaca que o desenvolvimento de novas terapias tornou-

se tecnologicamente mais complexa e muito mais dispendiosa. E, para enfrentar 

esta situação houve o estabelecimento de grandes parcerias entre indústrias 

competidoras no mercado e setores da academia em ações de inovação aberta, 

para o desenvolvimento conjunto das pesquisas, visto que a rota de criação de 

novas drogas possui alta taxa de insucesso, o que caracteriza o processo como 

complexo e caro. Além do que, quando os grupos não trabalham em redes, muitas 

vezes as rotas inadequadas são seguidas por diferentes indústrias, fazendo com 

que o dispêndio de recursos seja ainda maior. Assim, com o intuito de reduzir a 

ineficiência e otimizar recursos, competidores estão trabalhando em conjunto na 

pesquisa básica, e assim esforços conjuntos destacam potenciais fármacos, que 

ficam disponíveis em uma plataforma de acesso livre. Com isso, numa ação de 

inovação aberta foram geradas mais patentes de novos fármacos, do que todos 

gerados até então, com a prática da inovação fechada.  

Outro exemplo de iniciativa de inovação aberta, foi descrito por Rubin et al. 

em 2018, quando descrevem que, em 2011, um movimento foi encabeçado por 

membros do Governo norte-americano, que formou um grupo de trabalho composto 
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por 16 membros, representando diferentes perfis de stakeholders, de diferentes 

países, a fim de estabelecer os valores fundamentais subjacentes a um sistema de 

saúde de aprendizado contínuo centrado na pessoa (Core Values Underlying a 

National-Scale Person-Centered Continous Learning Health System). A partir daí foi 

criado o Learning Health System (LHS) Summit, que teve suas atividades baseadas 

no modelo colaborativo entre organizações “chaordic”, que designa organizações 

que atuam através da combinação de elementos caóticos, combinados com 

elementos de ordenação. Dois eventos, neste modelo, foram realizados e estes 

geraram um plano de ação de consenso do sistema de saúde de aprendizagem 

(Learning Health Sysytem Consensus Action Plan). Ainda outro grupo descreveu 

também um esforço norte-americano, relatado por Winchester et al., em 2016, na 

qual um conjunto de mais de dez universidades, distribuídas pelo planeta, que 

agrupou uma equipe multidisciplinar de pesquisadores, que associaram-se através 

da rede internacional de computadores (internet) e compuseram a Pan University 

Network for Global Health (PUNGH), para definir e abordar ações específicas para o 

controle de um conjunto de doenças. Winchester e colaboradores ainda destacam a 

necessidade da manutenção da colaboração entre os pesquisadores parceiros e 

suas instituições, para garantir o contínuo desenvolvimento de ações efetivas, no 

caso, para o controle de infecções. Uma iniciativa alemã, reportada por Haarbrandt e 

colaboradores, em 2018, reporta a criação do HiGmed, que é uma plataforma de 

livre acesso para incremento de qualidade no atendimento assistencial de saúde, 

bem como nas áreas de suporte de pesquisa de TI, assim como nas áreas 

biotecnológicas e de saúde. Esta iniciativa da informática médica alemã estruturou 

uma parceria entre 24 instituições, tanto da área acadêmica, como da indústria, com 

o objetivo de incrementar a assistência médica e a área de pesquisa biomédica e 

epidemiológica. Esta ação foi possível graças ao estabelecimento de diretrizes de 

governança, para o compartilhamento de informações em rede, bem como para 

viabilizar o compartilhamento de banco de dados, que viabilizaram a integração e 

criação de uma plataforma com arquitetura de livre acesso, para os membros da 

comunidade. Ainda o HiGHMed integra um total de 7 currículos de cursos de 

informática médica, que foi construído de forma colaborativa e serve como base para 

o treinamento dos profissionais da rede. Por fim, demonstrando que a inovação 

aberta está sendo adotada pelo setor de saúde, Hoffman & Cole (2018) discutem a 



23 
 

proposição de um sistema global de saúde com foco no paciente, visto que é a estes 

que o sistema se propõem a trazer soluções mais eficientes. 

Atualmente, as organizações de saúde, em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, enfrentam grandes desafios, relacionados à situação econômica e 

financeira, escassez de pessoal qualificado e demanda crescente dos clientes. Este 

panorama está relacionado com o aumento da expectativa de vida da população, e 

consequentemente com a necessidade de atendimento a um volume maior de 

pacientes pelos serviços de saúde, bem como a atenção para as necessidades 

específicas desta, como a maior incidência de pacientes portadores de doenças 

crônicas (European Commision, 2012). A Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 2013, previu que pessoas com 80 anos ou 

mais passarão de 4 para 10% da população até 2050. Paralelamente a estas 

previsões, os sistemas de saúde têm sido cobrados por maiores resultados, e a 

possibilidade de resposta a estes está relacionada com ações mais inovadoras, e o 

fornecimento de serviços de maior qualidade com a agregação dos avanços 

tecnológicos (European Commision, 2012). Este é uma questão a ser enfrentada, 

visto que as organizações de saúde possuem o hábito de tradicionalmente operar 

com as expertises e competências internas, para a prática da inovação 

(CHESBROUGH, 2013; ROTHWELL, 1994). No entanto, Chesbrough (2013) refere 

que para as organizações sustentarem a posição que ocupam no mercado, bem 

como garantir sobrevivência no mercado global terão que perceber que contar 

somente com o conhecimento interno não será suficiente, uma vez que irão 

necessitar dos conhecimentos individuais, que estão distribuídos por diferentes 

organizações. 

Um dos grandes desafios da área de saúde é a utilização efetiva dos sistemas 

informatizados e bases de dados para tornar as decisões e operações mais efetivas. 

Com o avanço da TIC, esta passou a ser uma área crítica de inovação para a 

melhoria dos sistemas . A seção a seguir discute essa questão no contexto dos 

sistemas hospitalares.  

 

 

2.3 RESISTÊNCIA E ACEITAÇÃO DE SISTEMAS DIGITAIS 
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Promover melhorias na assistência à saúde é uma necessidade, tendo em vista 

o aumento, em números absolutos, da população, bem como o aumento da 

longevidade. As demandas na área da saúde são não só em termos quantitativos, 

como também específicos, se for considerado, por exemplo, a necessidade de ações 

mais efetivas para o entendimento e controle das doenças crônicas degenerativas. 

As tecnologias digitais, sistemas de automação e inteligência artificial (IA), por 

exemplo, são ferramentas, que se podem auxiliar as instituições e os profissionais 

de saúde a atender tais necessidades (RABELLO, 2019). Neste sentido, novas 

tecnologias estão sendo disponibilizadas no ecossistema da saúde, impulsionadas 

por conhecimentos não convencionais, que transcendem limites geográficos, 

culturais e regulatórios. Modelos estabelecidos de execução e gestão de serviços 

estão sendo modificados pela aproximação da prática médica e da gestão dos 

serviços de saúde de ferramentas de alta tecnologia, tendo a tecnologia da 

informação e comunicação (TIC) como base. Este novo cenário está promovendo 

uma reestruturação dos processos e fluxos de trabalho nos mais diversos setores. 

Na área da saúde, assim como em outros setores, esse fenômeno leva à 

substituição de processos e especialistas tradicionais por novas personas e sistemas 

(ALAMI et al., 2017). Esses novos players produzem e oferecem serviços de 

maneira não linear e não hierárquica, alterando também a lógica das relações 

profissionais. A oferta, por exemplo, de aplicativos, para acesso via smartphones, 

que permitem que as pessoas, monitorem seus parâmetros fisiológicos, controlem 

glicemia e tenham acesso a informações sobre tratamentos terapêuticos, sem 

intervenção direta dos médicos é uma realidade que modificou sobremaneira 

também a relação médico-paciente (TERRY, 2000).  

Por outro lado, a adoção das TIC na área da saúde passou a fornecer recursos 

como facilitar o intercâmbio e fluxo de informações do paciente em vários episódios, 

auxiliando a prestação de cuidados de saúde; o incremento na qualidade e controle 

digital das informações está reduzindo a duplicação de testes e procedimentos; bem 

como está viabilizando o fornecimento de informações aos médicos em tempo real; 

ainda está possibilitando o acesso a novos conhecimentos sobre a eficácia dos 

tratamentos; está reduzindo erros médicos; está possibilitando o fornecimento de 

informações relevantes sobre interações medicamentosas no momento do 

atendimento, assim como possibilitando a criação de grandes repositórios de dados 

para pesquisa clínica; e, desta forma a adoção das TIC na área da saúde está 
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tornando o sistema de assistência em saúde mais seguro e barato (LUCAS et al. 

2013). 

 Vários estudos sobre o uso das TIC em diferentes setores recomendaram 

fatores críticos para a aceitação da tecnologia. Por exemplo, Davis (1989) introduziu 

o modelo de aceitação de tecnologia (TAM), especialmente para modelar a 

aceitação das TIC pelos usuários. Ele propôs que duas crenças (utilidade percebida 

e facilidade de uso percebida) previssem a intenção de uso de tecnologia pelo 

indivíduo. No entanto, a resistência do usuário é inevitável e pode resultar em 

desempenho abaixo do esperado. Como resultado, as organizações geralmente 

obtêm menos do que esperam quando investem em novas tecnologias (NORZAIDI 

et al., 2008). 

De fato, a resistência do usuário demonstra comportamentos assimétricos 

típicos dos inibidores, porque a presença de resistência prejudica o uso das TIC, 

mas a falta de resistência não a aprimora necessariamente (CENFETELLI, 2008). 

 Uma pesquisa de conduzida por Shih e seus colaboradores (2012) indicou 

que 78% dos profissionais de saúde acreditavam que documentos eletrônicos de 

saúde e de computação em nuvem melhoravam o cuidado contínuo. Apesar do 

interesse emergente no campo da informática médica e dos estudos que identificam 

certos fatores relacionados à adoção do uso de dados armazenados em nuvem na 

área da saúde, existe uma compreensão limitada sobre o comportamento dos 

profissionais de saúde em relação ao uso destas ferramentas.  

 Hsieh (2015) relata que a adoção das TIC na área da saúde possui grande 

potencial para melhorar a qualidade da assistência, assim como da segurança do 

paciente. No entanto, esse potencial nem sempre é alcançado, considerando que 

muitas ações para implementação de processos envolvendo TIC, nas áreas de 

saúde, encontram dificuldades para serem adotados ou realmente fracassam. Muitas 

dessas falhas e problemas podem ser rastreadas, levando até à identificação do 

usuário, que apresentou resistência (BARTOS et al., 2011). Porém, vale destacar 

que a resistência não é equivalente ao não uso da tecnologia, porque o não uso 

pode significar que os possíveis adotantes simplesmente desconhecem a nova 

tecnologia ou ainda a estejam avaliando antes de sua adoção. Enquanto que a 

resistência propriamente dita implica que a tecnologia tenha sido considerada e 

deliberadamente rejeitada por esses usuários (BHATTACHERJEE & HIKMET, 

2011). Assim, a resistência do usuário é frequentemente relacionada com um 
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posicionamento ativo, que pode ser marcado por hostilidade aberta em relação aos 

agentes promotores das mudanças; ou pode ser observado através de 

comportamentos/atitudes veladas, destinadas a impedir ou prejudicar a mudança. 

Assim, a resistência é um processo ativo e consciente; o não uso geralmente não o 

é. 

A teoria do viés do status quo (status quo bias theory - SQB) visa explicar a 

preferência das pessoas por manter seu status ou situação atual inalterada 

(SAMUELSON & ZECKHAUSER, 1988). Assim, a teoria do SQB fornece um 

conjunto de explicações teóricas úteis para a compreensão do impacto do uso de 

sistemas de TIC como inibidor da aceitação de novas práticas (KIM & 

KANKANHALLI, 2009).  

 A teoria SQB refere à preferência dos indivíduos em preservar a situação 

vigente, mesmo quando a nova alternativa sugira mudanças para um nível melhor do 

que o experimentado. É a situação na qual o indivíduo opta por manter a situação 

vigente, por comodismo ou por temer as consequências da mudança, a fim de 

preservar um sentimento de segurança e de manutenção do controle da situação, 

muitas vezes percebida pelo temor de perda de status e poder. Com isto, se o valor 

das mudanças percebidas pela nova ferramenta de TIC for baixo, é provável que os 

indivíduos tenham maior resistência à mudança. Assim, a inércia de um indivíduo e o 

valor percebido contribui para as percepções errôneas cognitivas de aversão à 

perda. Do ponto de vista racional, da tomada de decisão, dois tipos de custos são 

identificados: custos de troca e ameaça percebida (KIM & KANKANHALLI, 2009). Os 

custos de troca são aqueles incorridos de acordo com a nova situação. Ameaças 

percebidas são identificadas por expressões, como “a percepção de uma situação 

perigosa” (MARAKAS & HORNIK, 1996). Por exemplo, os usuários resistem a 

mudanças que acreditam causar perda de status, receita ou poder. No contexto das 

TIC, a teoria do SQB é relevante, pois pode fornecer explicações teóricas, para a 

nova avaliação de mudanças relacionadas às novas ferramentas, assim como para 

os motivos de resistência do usuário. Assim, a perspectiva do SQB fornece um 

conjunto de explicações teóricas úteis para entender o impacto de manter seu status 

atual como inibidores. 

 

 

2.4  INOVAÇÃO ABERTA NO HCPA 



27 
 

 

 

 Em seu clássico texto de 2003, Chesbrough, descreve que, à época, as 

empresas investiam na busca de talentos para compor suas equipes, faziam altos 

investimentos em P&D e possuíam rígido controle dos produtos de propriedade 

intelectual. Este sistema era baseado na detecção, seleção e desenvolvimento de 

soluções centralizadas na estrutura e corpo técnico das organizações, com o intuito 

de extrair maior retorno dos investimentos realizados, bem como buscar 

competitividade no setor. Este processo de desenvolvimento de soluções de forma 

centralizada, exercendo o desenvolvimento, levando os produtos até a inserção 

destes no mercado, implementando a produção, distribuição e comercialização dos 

novos produtos constitui a lógica da inovação fechada. Este era o modelo vigente, 

tido como a forma mais acertada para o desenvolvimento organizacional em busca 

da competitividade, através da prática da inovação. Engeroff & Balestrin (2008) 

reportam que esta prática da inovação fechada era considerada como o “caminho 

certo”, para introduzir novos produtos no mercado. Assim, as organizações eram 

geradoras de grande número de ideias novas, gerando novos produtos, que as 

faziam temporariamente únicas fornecedoras de tais produtos ao mercado. Por estes 

períodos, em que as organizações reinavam únicas no mercado, obtinham altos 

lucros e reinvestiam no P&D e nos recursos humanos, que geravam novas ideias e 

novos produtos, retroalimentando e fortalecendo um modelo de sucesso 

(DOCHERTY, 2006).  

 Assim, seguindo os princípios da inovação fechada, o HCPA investiu 

fortemente na formação de uma equipe de desenvolvimento de sistemas entre 2008 

e 2009, quando iniciou a produção de software de gestão AGHU, que é uma versão 

mais adiantada do que o AGH. O AGH havia sido produzido utilizando linguagens 

comerciais, o que demandava altos investimentos em licenças de utilização destas e 

dificultava a utilização do sistema por outras instituições. Assim, o HCPA decidiu por 

investir fortemente no desenvolvimento de sistemas, buscou os melhores 

profissionais do mercado e estruturou um centro de TIC contendo equipamentos de 

ponta e infraestrutura de altíssima segurança. Com esta estrutura e forte time de TI, 

o HCPA foi capaz de reescrever o AGH, utilizando softwares livres, e com isto gerou 

um sistema mais robusto, autoral e capaz de ser compartilhado sem a necessidade 
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de investimentos em licenciamento. Este foi um típico processo de inovação 

fechada, que gerou um produto de sucesso e único. 

 Por ser o HCPA uma empresa pública, que desenvolveu todo o AGHU com 

investimentos públicos, o HCPA disponibiliza o AGHU como software livre, não 

monetizado. Customizado para realizar a gestão dos processos de gestão de 

hospitais universitários federais, este pouco interesse suscitou em hospitais 

privados. Por isso o nome do software, aplicativo de gestão hospitalar de hospitais 

universitários.  

 Também Chesbrough (2007) descreve que, com o passar do tempo o cenário 

foi modificado. O mercado era cada vez mais competitivo e o tempo de oceano azul 

para os produtos inovadores era mais reduzido. Assim, as organizações começaram 

a enfrentar dificuldades com os altos custos incorporados para manter times técnicos 

de primeira linha e profissionais de áreas muito diferentes, para que seus times 

tivessem competências para realizar P&D, desenvolver novos ideias e produtos, 

fabricá-los, distribuí-los e comercializá-los. Conforme descrito, realizando o ciclo 

completo da inovação dentro da mesma organização, tipicamente como os 

processos de inovação fechada. O momento era outro, o mercado comportava-se de 

maneira diferente e as organizações precisavam se adaptar ao novo momento. 

 Assim, utilizando os princípios de Chesbrough descritos em 2003 e 2007, as 

organizações foram compelidas pelo novo cenário de mercado a mudar. E, as 

fronteiras das organizações passaram a ser porosas. Estas passaram a colaborar, 

interagir, visto que a velocidade de obsolescência dos novos produtos havia 

aumentado. Com isso, os times necessitavam contar com novos experts 

constantemente, e a realidade de mercado do momento não mais comportava a 

prática de contratar experts, investir em P&D, gerar novos produtos e introduzi-los no 

mercado atuando com processo de inovação fechada. O mercado obrigou as 

organizações a mudarem os processos de geração de novos produtos. O momento 

impôs a necessidade de desenvolvimento conjunto de novos produtos pelas 

organizações, que passam a praticar um sistema interativo, denominado de 

inovação aberta. 

 Da mesma forma, o HCPA criou o AGHU através de processos de inovação 

fechada, com subsídio governamental, com o objetivo de replicar o modelo de 

gestão de sucesso do HCPA nos outros HUF. E, neste pacote de mudanças, estava 

a adoção dos HUF do AGHU, para disponibilizar oportunidade de melhor gestão 
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para os HUF, além de sistema mais aprimorado e transparente de gestão para o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC). No entanto, no serviço público federal 

também ocorreram mudanças, à semelhança das percebidas e descritas por 

Chesbrough no mercado norte-americano. No Brasil, além da crise de mercado, 

houve mudança no comando do governo federal, e a decisão de que não havia mais 

interesse do MEC em seguir apoiando o desenvolvimento do AGHU. A decisão do 

MEC foi pautada no fato de que a versão do AGHU (sexta), que estava 

disponibilizada para os HUF já dispunha de funcionalidades suficientes e até 

maiores do que as necessidades da maioria dos HUF. Como existiam demandas de 

investimentos em outras questões como infraestrutura, por exemplo, o MEC 

entendeu que não mais era necessário investir no desenvolvimento do AGHU, para 

melhorar prestar serviços de saúde pública para a população. 

 Com esta decisão do MEC, de não mais apoiar financeiramente o 

desenvolvimento do AGHU, o HCPA viu-se sem suporte financeiro e de pessoal, 

para seguir desenvolvendo o AGHU com a velocidade necessária. E, assim, o HCPA 

passou a prospectar novos parceiros. Nesta linha, o HCPA iniciou parceria com um 

hospital da Força Aérea Brasileira (FAB). E, com a FAB, o HCPA iniciou nova etapa 

de desenvolvimento do AGHU através de processos de inovação aberta, 

colaborando com outra organização, juntando equipes técnicas com o objetivo de 

desenvolver o AGHU e transformá-lo em AGHUse, que é uma nova versão do 

AGHU, formatada para operar em hospitais de diferentes formatos, não só 

universitários e não só públicos. Hoje, o AGHUse roda ou está sendo implementado 

em uma centena de hospitais, como fruto de diferentes ações de inovação aberta, 

que viabilizaram o crescimento e constante desenvolvimento do aplicativo, juntando 

esforços e ações colaborativas em parcerias com diferentes entidades.  

 

 

2.5 SERVIÇO ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

 

 

 Através da Constituição Federal (CF), publicada em 1988, o governo 

brasileiro define que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”, ou seja, a partir 

de 1988, a saúde pública passa a ser universal e integral. Antes da promulgação da 

CF (1988), o Ministério da Saúde (MS) em consonância com os estados e 
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municípios, assistia a população através da promoção da saúde e campanhas de 

prevenção de doenças, como os programas de vacinação e ações para controle de 

endemias (SOUZA RR, 2002). Estas ações eram dirigidas à população em geral, 

sem qualquer discriminação dos beneficiários. No que tange a assistência, o MS 

atuava através de raras unidades, com especialidades médicas específicas, como 

hospitais psiquiátricos ou para o tratamento de tuberculose. Ainda o MS contava 

com as unidades pertencentes à Fundação de Serviços Especiais de Saúde Pública 

(FSESP), que se localizavam principalmente no interior das regiões norte e nordeste, 

e eram destinados a beneficiários definidos como indigentes. Nestes casos, os 

serviços eram prestados em parceria com ações filantrópicas e não havia 

obrigatoriedade na prestação destes serviços médicos-assistenciais, para nenhuma 

parcela da população. 

 Assim, antes de 1988, o poder público concentrava suas ações assistenciais 

através do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), depois denominado 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), que era 

vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social. O INAMPS prestava 

serviço para seus associados e dependentes, que eram os trabalhadores, que 

possuíam suas atividades profissionais formalizadas através do registro em suas 

Carteiras de Trabalho. Mensalmente, uma parcela dos salários destes era recolhida 

e destinada ao INAMPS. Assim, através da contribuição se seus associados, o 

INAMPS prestava atendimentos hospitalares e ambulatoriais. Na década de 70, a 

previdência começou a dar os primeiros sinais de crise financeira. E, a partir da 

década de 80, começou a contratar serviços públicos de saúde, para complementar 

a prestação de serviços de saúde aos seus beneficiários. Também nesta década, o 

INAMPS passa a prestar serviços de saúde aos trabalhadores rurais, através do 

FUNRURAL, à semelhança dos serviços prestados aos trabalhadores das áreas 

urbanas (SOUZA R R, 2002).  

 Sob a ótica da possibilidade de acesso aos serviços de saúde pública, a 

população brasileira era dividida entre aqueles que possuíam condições de custear 

suas necessidades de atendimentos médico-hospitalares; os trabalhadores rurais e 

urbanos contribuintes e assistidos pelo INAMPS; e, aqueles que não tinham acesso 

à assistência. Por conta desta situação, no final dos anos 80, nasce o “Movimento da 

Reforma Sanitária”, como parte dos movimentos de democratização do país, que 

neste caso, buscava a universalização do acesso aos serviços de saúde pública. 
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Esta demanda foi atendida com a promulgação da CF em 1988, que no Art. 198 

descreve que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”.  

 A Constituição Federal definiu também, através do Art. 198, que o sistema 

público de saúde será custeado através de “recursos do orçamento da seguridade 

social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, além de outras 

fontes”. Neste período havia uma tendência para que os serviços de saúde pública, 

agora universal, fossem prestados por um sistema centralizador. Uma medida 

determinante neste sentido foi a transferência do INAMPS do Ministério da 

Previdência para o Ministério da Saúde, através do decreto N° 99.060 de março de 

1990 (Decreto N° 99.060, 1990). E, em setembro do mesmo ano, foi instituído o 

Sistema Único de Saúde (SUS), através da Lei 8.080 (1990), também conhecida 

com a Lei Orgânica da Saúde, com gestão centralizada no MS, e reiterando o direito 

universal de acesso aos serviços de saúde pública brasileiros, descrito inicialmente, 

dois anos antes pela Constituição Federal, provocando uma quebra de paradigma 

no país. Somente três anos após a promulgação da Lei Orgânica da Saúde, o 

INAMPS foi extinto pela Lei N° 8.689 de 27 de Julho de 1993, o que facilitou a 

migração dos serviços prestados pelo INAMPS para o SUS. Por outro lado, o SUS 

passava a garantir o acesso aos serviços públicos de saúde de forma universal à 

população, herdando uma matriz financeira não muito bem definida, diferentemente 

do INAMPS, que possuía a obrigação de prestação de serviços a uma parcela de 

contribuintes da população. E, que, com a transferência do INAMPS do Ministério da 

Previdência para o Ministério da Saúde, os recursos arrecadados pela contribuição 

previdenciária para o Ministério da Previdência deixaram de ser repassados para o 

MS. 

 

 

2.6 GESTÃO PÚBLICA 

 

 

 Nos anos 90, as práticas administrativas, sofrendo influências dos princípios 

sociais, sofriam alterações e passaram a buscar práticas menos rígidas, a fim de 

trazer maior eficiência ao sistema. Neste contexto, a administração pública buscava 

implementar práticas baseadas em conceitos como o foco em negócios, processos 

mais simplificados e transparentes, adoção de valores como a eficiência, a 
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excelência na prestação de serviços e a busca da satisfação do cliente, conceitos 

estes, até então, praticados principalmente na gestão empresarial (LOUREDO & 

LOUREDO, 2017). Fazia-se necessário agregar governança às práticas do serviço 

público, a fim de promover a descentralização das decisões, bem como conferir 

maior autonomia aos gestores públicos, para que as decisões políticas pudessem 

ser empregadas na prática da prestação de serviços públicos (Bresser Pereira, 

1997). Na primeira década dos anos 2.000, a gestão pública seguia sendo desafiada 

a buscar engajamento de suas entidades para defender princípios de civilidade e 

igualdade na prática administrativa (RONCONI, 2011). 

 Em 2014, Fontes Filho reporta que o Estado seguia lutando para tornar a 

máquina pública menos burocratizada e mais ágil, a fim de atender as demandas 

sociais, bem como adotar as novas tecnologias, a fim de tornar as ações públicas 

mais eficientes e competitivas. Neste cenário, a demanda pela reestruturação dos 

serviços públicos se concretiza a partir do estabelecimento de redes que integravam 

o serviço público, o privado e o terceiro setor. 

 No setor de saúde pública os anseios de mudanças passavam pelos mesmos 

desafios que a administração pública em geral. Havia uma percepção da dificuldade 

de cumprimento dos serviços públicos com eficiência e agilidade, uma vez que a 

burocracia e o distanciamento dos valores defendidos pela moderna gestão 

empresarial, também dificultavam a entrega dos serviços de saúde pública para a 

população. Com o intuito de promover modernização dos serviços prestados pelos 

Hospitais Universitários Federais (HUF), e a fim de entregar serviços de saúde 

pública de qualidade para a sociedade, foi criada, em 2011, a Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH), uma empresa pública, vinculada ao Ministério da 

Saúde. 

 

 

2.7 GESTÃO EM SAÚDE 

 

 

 A gestão em saúde é um processo complexo, que envolve a administração 

conjunta de uma rede de serviços públicos de saúde, composta por hospitais, 

clínicas, centrais de exames laboratoriais, bem como outras unidades, prestadores 

de serviços de saúde pública. A gestão ineficiente de pessoas, a falta de incentivos, 
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políticas de progressão funcional e salariais inapropriadas, assim como a falta de 

compromisso das entidades e do governo para promover uma entrega de serviço de 

saúde de qualidade são também razões para ineficiência do sistema de saúde 

pública brasileiro (AMARAL & CAMPOS, 2014). Ainda, o Sistema Único de Saúde 

(SUS) caracteristicamente apresenta um sistema de administração centralizada no 

poder executivo, fazendo com que os gestores de saúde não possuam autonomia 

para a gestão de recursos financeiros, bem como recursos humanos. Através destas 

práticas a gestão adequada dos serviços de saúde pública fica comprometida, bem 

como direciona o foco das atenções para estes quesitos como gargalos para a 

promoção da mudança no nível de qualidade dos serviços de saúde a serem 

prestados. 

 Os hospitais apresentam papel fundamental na rede de serviços de saúde 

brasileira. E, assim a gestão eficiente dos hospitais públicos é crucial para a oferta 

de serviços de saúde de qualidade. Estas estruturas são extremamente complexas, 

pois além dos serviços assistenciais de saúde, os hospitais possuem serviços como 

os de lavanderia, hotelaria, segurança, farmácia, controle de insumos médicos e 

operacionais, dentre outros. Assim, a prestação de serviços de saúde de qualidade 

depende de melhorias na distribuição de recursos financeiros, infraestrutura e 

materiais adequados, além de diferentes profissionais capacitados e estimulados 

(CELESTINO, 2002). 

 A Lei Orgânica de Saúde (LOS) (BRASIL, 1990) define que os HUF são 

hospitais que prestam serviços ao SUS. Por conta desta relação, os recursos para 

custeio da folha de pagamento dos servidores dos HUF são oriundos de repasses 

do Ministério da Educação e Cultura (MEC), enquanto os recursos de custeio são 

repassados pelo Ministério da Saúde (MS), respeitando metas definidas entre o 

governo federal e estadual (SODRÉ et al., 2013). Ainda, os HUF, além de unidades 

assistências, são entidades de ensino em saúde, adotam tecnologias mais 

modernas e possuem o compromisso para o desenvolvimento de pesquisas, e por 

isso são considerados hospitais caros. 

 

 

2.8 HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS (HU) 
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 Medici (2001) descreve que os hospitais universitários (HU) são centros de 

atenção médica de alta complexidade. Do ponto de vista prático, a realidade dos 22 

países analisados mostra que um hospital universitário é entendido, antes de tudo, 

como um centro de atenção médica de alta complexidade que: (a) tem importante 

papel no atendimento médico de nível terciário; (b) apresenta forte envolvimento em 

atividades de ensino e pesquisa relacionada ao tipo de atendimento médico que 

dispensa; (c) atrai alta concentração de recursos físicos, humanos e financeiros em 

saúde e; (d) exerce um papel político importante na comunidade que está inserido, 

dada sua escala, dimensionamento e custos. 

 

 

2.9 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA) 

 

 

 Desde os idos de 1900, a constituição de um hospital-escola era sonho dos 

professores da Faculdade de Medicina (FAMED), que percebiam a necessidade e 

almejavam a construção de um hospital-escola, a fim de atender a população, bem 

como propiciar melhor qualidade de ensino aos alunos da Faculdade. A luta por este 

sonho foi árdua e longa, enriquecida com vários ajustes de planos e conceitos no 

decorrer do processo. Porém; a forte motivação de uma equipe de professores da 

Faculdade de Medicina, bem como o empenho pessoal do Reitor e equipe da 

Universidade, hoje Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), foram 

determinantes para vencer as barreiras estabelecidas pela burocracia em diferentes 

níveis, negociações políticas e questões orçamentárias. De acordo com Bones 

(2013), a história do HCPA tem início em 1898, quando a Faculdade de Medicina e 

Farmácia foi criada em Porto Alegre, RS, sendo, na ocasião a terceira do Brasil. Em 

1931, o projeto de criação do HCPA é anunciado. E, somente em 1970, quase 40 

anos depois do anúncio, foi aprovada a lei de criação do HCPA, como empresa 

pública de direito privado, subordinado ao Ministério da Educação (MEC) e vinculado 

academicamente à UFRGS, através de lei sancionada pelo então Presidente Emílio 

Garrastazu Médici (Lei 5.604, de 02/09/1970). E, em 1971 foi concluída a construção 

e aprovação de conjunto de documentos necessários para a constituição de forma 

definitiva da Empresa Pública Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a partir da 

publicação em Diário Oficial da criação deste. No início do ano seguinte foi realizado 
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o primeiro atendimento ambulatorial no Serviço de Endocrinologia. Ainda no ano de 

1972 o primeiro paciente foi internado no HCPA. Em 1973 foi realizada a primeira 

cirurgia, e, no ano seguinte, foi realizado o primeiro transplante de órgão sólido. Com 

isso, quase cem anos depois, veio a ser concretizado o sonho daquele grupo de 

professores da FAMED/UFRGS, para a criação do tão almejado hospital-escola. A 

Figura 2 apresenta um esquema com os pontos marcantes da história de criação e 

início das atividades assistências do HCPA. Porém, vale destacar que o tempo 

consumido no projeto de criação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre mostrou 

que seria importante criar uma estrutura que fosse sustentável e que tivesse maior 

autonomia financeira e de gestão, quando comparado à universidade, bem como a 

outros hospitais federais. Com isso, foi criado o primeiro hospital universitário federal 

do Brasil como empresa pública de direito privado. Numa avaliação retrospectiva, 

quase 50 anos depois, de fato esta alternativa implementada possibilitou um 

crescimento diferenciado ao HCPA, que foi historicamente comandado por dirigentes 

comprometidos, competentes e arrojados. Desde seus primórdios, o HCPA trilhou 

caminhos diferenciados, o que possibilitou que este viesse a ser um HUF referência 

em assistência, ensino, pesquisa, gestão em saúde e inovação, transformando-se 

em um polo de atendimento em saúde para os porto-alegrenses, bem como 

pacientes oriundos de diferentes municípios dos estados do Rio Grande do Sul e 

santa Catarina, cumprindo o anseio de seus criadores de prover atenção em saúde 

de qualidade à população, bem como formar recursos humanos de altíssima 

qualidade. 

 

Figura 2 – Linha do tempo com marcos históricos do HCPA 

 

 

 

 

 

 Legenda Figura 2 – Esquema representando marcos históricos importantes 
na cronologia do HCPA. Em 1931 é anunciado o projeto para criação do HCPA; em 
1938, é apresentado novo projeto para a construção do HCPA em novo local, agora 
no Campo das Carretas; em 1943, é lançada a pedra fundamental do HCPA; em 
1964, os primeiros serviços ambulatoriais começam a ser prestados; em 1968, 
Marechal Arthur da Costa e Silva inaugura, simbolicamente, o HCPA; em 1969, o 
então Reitor da UFRGS, Eduardo Zaccaro Faraco, encaminha solicitação ao Ministro 
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da Educação, Tarso Dutra, para transformar o HCPA em Fundação de Direito 
Privado; em junho de 1970, é encaminhado o anteprojeto para a criação da Empresa 
Pública Hospital de Clínicas de Porto Alegre; e, em setembro, o senado aprova a 
criação da Empresa Pública HCPA; em 1973, é realizada a primeira cirurgia no 
HCPA; e, em 1975, o orçamento do Ministério da Educação passa a ter rubrica 
própria para o HCPA (modificado de Bones, 2013).  
 

 

2.10 A INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO HCPA 

 

 

Pelo fato do HCPA ser o único hospital universitário federal do Brasil 

constituído como empresa pública de direito privado, instituído por lei específica 

(BRASIL, 1970), este teve seus processos administrativos, além dos investimentos e 

resultados, acompanhados de forma muito próxima por órgãos federais como MEC e 

Tribunal de Contas da União (TCU). Todos os outros hospitais universitários federais 

são unidades vinculadas juridicamente às universidades, não possuindo constituição 

societária própria. Tendo em vista que os custos de manutenção hospitalares são 

altos, os investimentos nos HUF ficam comprometidos, visto que estes não possuem 

orçamentação própria. Nestes casos, os HUF recebem investimentos como qualquer 

outro departamento das universidades, uma vez que a Reitoria destas é que recebe 

os repasses federais, e estas devem distribuir tais recursos entre seus 

departamentos, compostos por todas as áreas do conhecimento, apresentando 

demandas distintas. Neste sentido, as reitorias enfrentam dilemas internos 

expressivos, porque sabidamente não existem recursos suficientes para investir de 

forma adequada em todos os setores das universidades, e os HUF representam um 

ativo pesado dentro destas instituições.  

Além das dificuldades apresentadas na gestão financeira, os HUF como são 

parte das universidades federais, que são empresas públicas, autarquias, os HUF 

têm que ser unidades de saúde ditas 100% SUS. Ou seja, a elas não é facultada a 

prerrogativa de prestar serviços de saúde para clientes privados. Com isso, é 

vedado a elas fazer geração de recursos próprios, através de prestação de serviços 

a planos de saúde privados, por exemplo. Esta prestação de serviços poderia gerar 

novos recursos financeiros para os HUF, que poderiam realizar ações extras de 

manutenção de equipamentos e infraestruturas dos hospitais, investimentos em 
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aquisição de equipamentos de alta tecnologia, bem como apoiar a capacitação 

constante de seu corpo de servidores. 

Adicionalmente, a gestão dos HUF está conscrita à reitoria das universidades. 

Os HUF não possuem autonomia para realizar gestão independente de suas 

unidades. Assim, foi diante deste cenário que os idealizadores do HCPA buscaram 

uma constituição societária distinta do praticado no país, com a proposta 

apresentada ao MEC e ao governo federal para propor um modelo alternativo. 

Assumindo os desafios de entregar para a população uma entidade de saúde 

robusta, moderna, eficiente, renovada constantemente e pioneira; o HCPA foi 

constituído como um “modelo único”, como empresa pública de direito privado. 

Neste formato, o HCPA entrou em atividade no início do de 1971, possuindo 

orçamentação própria, autonomia de gestão, autorização para prestar serviços de 

saúde para clientes privados; porém sempre priorizando o atendimento de pacientes 

vinculados ao sistema de saúde público, o SUS.  

Assim, pelo fato do HCPA possuir uma constituição societária ímpar, o HCPA 

sempre foi muito acompanhado pelos órgãos de controle federais. Por conta disso, 

as informações relativas à administração da empresa pública HCPA, bem como os 

dados de pacientes da instituição foram muito bem organizados e armazenados, no 

início em arquivos físicos de papel. Em 1972, a UFRGS adquiriu seu primeiro 

computador de grande porte. E, durante a década de 80, redes de comunicação com 

outras unidades, além do Centro de Processamento de Dados (CPD) da UFRGS, 

começaram a ser estabelecidas, e neste conjunto estava o HCPA. Na década 

seguinte, expande-se a rede com o uso de microcomputadores, e com isso o HCPA 

passa a adotar esta ferramenta com mais intensidade em seus processos 

administrativos. Na década de 90, o HCPA recebe demanda do Tribunal de Contas 

da União (TCU), para apresentação de dados e resultados administrativos, que 

comprovassem eficiência do modelo jurídico-societário diferenciado do HCPA. E, 

para atender tal demanda, a direção do HCPA fez altos investimentos para o 

desenvolvimento dentre os quais um sistema digital de gestão para o HCPA. Com 

isso, nasce o AGH, ou o Aplicativo de Gestão Hospitalar, primeiro programa de 

gestão a ser desenvolvido dentro de um HUF, e que teve sua eficiência atestada 

pelo TCU, uma vez que este pode comprovar a eficiência de gestão do HCPA 

através de dados apresentados com clareza, facilidade de acesso, eficiência e 

transparência com o uso da nova ferramenta (FERREIRA da SILVA, 2019). 
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2.11 Família AGH 

 

 

 Na década de 90, o Aplicativo de Gestão Hospitalar, AGH, foi criado pela 

equipe do HCPA, como demanda do TCU, a fim de melhor acompanhar a evolução 

de desempenho do HCPA, visto seu modelo societário único, dentre os hospitais 

universitários federais, no formato de empresa pública de direito privado (BONES, 

2013). Em 2009, diante dos resultados positivos obtidos no acompanhamento do 

HCPA e da necessidade do MEC de acompanhar e implementar melhorias nas 

práticas de gestão dos demais HUFs no Brasil, que são parte das universidades 

federais; e, desta forma, não possuem pessoa jurídica própria, o que os diferencia 

do “modelo de gestão do HCPA”; o MEC demandou ao HCPA que este 

desenvolvesse um sistema de TI à semelhança do AGH, para ser utilizado nos 

demais HUF.  

Esta medida foi necessária, uma vez que o AGH havia sido construído em 

“linguagem proprietária”, comercial, na qual o usuário necessita realizar constantes 

investimentos destinados ao licenciamento de uso, manutenção e atualização do 

sistema, para que o AGH fosse executado. Considerando que, o projeto de adoção 

do “modelo de sucesso” de gestão do HCPA, deveria ser replicado para os hospitais 

da Rede EBSERH, se o programa a ser utilizado pelos HUF fosse o AGH, os 

investimentos para as aquisições de licenças deveriam ser multiplicados por cada 

um dos 46 HUF. Visto que o AGH utiliza uma linguagem comercial, e cada HUF 

deveria obter sua própria licença de uso. É importante destacar ainda, que o perfil 

dos HUF era e ainda é muito dispare, tanto no cenário de infraestrutura física, como 

na capacitação do corpo técnico nas unidades distribuídas pelo Brasil. Tendo em 

vista esta situação, quando foi ofertada a possibilidade de os HUF aderirem à Rede 

EBSERH, o MEC já havia criado o Programa REHUF, que destinaria fundos para a 

recuperação de infraestrutura física e lógica dos HUF, viabilizando a adoção de 

sistemas de gestão a posteriori. Conforme relatado por pesquisa de Garcia e 

colaboradores em 2010, o processo mais adequado e economicamente viável para 

situações como esta, seria a utilização de um software livre, ao invés do software 

construído em linguagem proprietária. Assim, seguindo este princípio, o MEC decidiu 
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por viabilizar a transformação do AGH, software proprietário, que utiliza linguagem 

comercial, em AGHU, um software livre, autoral, como medida mais econômica, 

flexível e autônoma, que viabilizaria a transposição do sistema de gestão hospitalar, 

sem custo de aquisição de licenças de uso, além da manutenção e atualização livre, 

para todas as unidades de saúde, que o MEC tivesse interesse. E, a partir do 

investimento para criação deste produto, seria possível adaptá-lo e replicá-lo sem 

custo.  

Assim, atendendo o chamado do MEC, o HCPA produziu a migração do 

sistema AGH para o sistema AGHU, que era voltado para ser utilizado pelos outros 

hospitais universitários, sem que estes tivessem que fazer individualmente 

investimentos em licenciamento de softwares. Para tanto, o AGHU foi criado com 

metodologia baseada em softwares livres e sistemas abertos. Com isso, o AGH foi 

reescrito, utilizando novas linguagens, nas quais os novos usuários (HUF) não 

precisariam fazer investimentos para uso do software, tornando a implementação do 

projeto do sistema, nos mais de 40 HUF vinculados às universidades, viável e 

economicamente sustentável para a União. O sistema alterava a prática até então, e 

foi desenvolvido com o objetivo de informatizar os processos com foco na 

assistência ao paciente, e visando a estruturação do prontuário eletrônico. Para 

tanto, foram inicialmente desenvolvidos. A primeira implantação do novo sistema de 

gestão AGHU ocorreu em 2009, na maternidade do Hospital Universitário Professor 

Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

como parte integrante do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 

Universitários (REHUF). O programa REHUF foi lançado pelo MEC em 2008 e teve 

como objetivo padronizar as rotinas assistenciais e administrativas nos hospitais sob 

sua responsabilidade, que são os HUF, pertencentes às universidades federais, 

buscando incremento na qualidade dos serviços prestados, bem como a 

reestruturação e modernização dos HUF. A adoção do AGHU no REHUF teve como 

objetivo oferecer aprimoramento dos processos assistenciais pelos HUF, 

disponibilizando facilidades, como prontuário eletrônico para os pacientes do sistema 

(Decreto N° 7.082, 27/01/2010). 

 Quando as atividades do REHUF tiveram início, foi percebida a complexidade 

de incentivar e apoiar a reestruturação integral dos 50 HUF, distribuídos pelo 

território nacional, bem como a constatação da situação precária com que estes 

vinham operando (SODRÉ et al., 2013). Para resolver esta questão foi criada a 
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EBSERH, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, vinculada ao MEC, com o 

propósito de “ensinar, para transformar o cuidar”, através da Lei N° 12.550, 2011, e 

definida com “personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada 

ao Ministério da Educação, com prazo de duração indeterminado” (Brasil, 2011). 

Seguindo os preceitos de Bortoleto (2013), o capital de uma empresa pública é 

100% público, no entanto esta mantém a condição de pessoa jurídica de direito 

privado. A EBSERH defende a governança corporativa com o propósito de 

incrementar o desempenho dos HUF diante de seus compromissos sociais em 

oferecer educação e assistência em saúde de qualidade, reiterando os princípios da 

equidade, responsabilidade corporativa, transparência e accountability (EBSERH, 

2019). A fim de qualificar suas ações, a EBSERH adotou o “modelo HCPA” como 

referência de gestão administrativa e assistencial para os hospitais de sua rede, e o 

AGHU foi peça central para a viabilização do novo programa de gestão dos HUF. A 

EBSERH oferece apoio para implantação do programa de reestruturação dos HUF e 

estes aderem voluntariamente ao programa, que possui o sistema AGHU, 

desenvolvido pelo HCPA, como cerne do programa. Atualmente 40 dos 50 HUF 

aderiram à rede EBSERH.  

A partir de então, foram feitas várias atualizações do sistema, e em 2014, o 

AGHU estava na versão 5.0. Nesta ocasião, o aplicativo passou por processo de 

completa reestruturação, que resultou no estabelecimento da versão 7.0, quando 

passou a ser designado como o AGHUse. O AGHUse hoje é uma versão 

praticamente três vezes maior do que a versão do AGHU 5.0, devido a uma série de 

novas funcionalidades implementadas no sistema. O grupo de desenvolvedores de 

sistemas de TI do HCPA, inseriram uma série de novas funcionalidades ao sistema 

AGHU, a fim de que este pudesse atender a demandas de outras instituições de 

saúde, além dos hospitais universitários federais. E, assim, em 2017 foi possível 

compartilhar o AGHUse com outras instituições e, com isso, foi criada a Comunidade 

AGHUse, compostas pelos usuários do aplicativo. Hoje, hospitais da Força Aérea 

Brasileira (FAB), do Exército Brasileiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, de odontologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade de Campinas, além do 

HCPA compõem a Comunidade AGHUse, totalizando 101 unidades (FERREIRA da 

SILVA, 2019). A Figura 3 resume a sequência de evolução do sistema de gestão 

hospitalar desenvolvido pelo HCPA. 
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Figura 3 – Evolução da Família AGH 

 

 

 

 

2.12 APLICATIVO DE GESTÃO HOSPITALAR – AGHUse 

 

 

 O AGHUse representa uma evolução tecnológica do AGHU, uma vez que é 

mais potente, oferece maiores facilidades, pode ser adotado com módulos 

adicionais, conforme a necessidade de cada unidade, de forma a contemplar 

necessidades outras além daquelas dos hospitais universitários. No entanto, o 

AGHUse mantém o mesmo princípio do AGHU no que tange a sua não 

monetização, ou seja a adoção do sistema sem custo. No entanto, a fim de garantir 

o desenvolvimento contínuo do sistema, junto com o lançamento do AGHUse, foi 

criada a Comunidade AGHUse. Cada entidade usuária do AGHUse possui o 

compromisso de participar e colaborar com a Comunidade AGHUse, a fim de 

contribuir com o desenvolvimento contínuo do sistema, e, em contrapartida esta 

recebe treinamentos técnicos das equipes multiprofissionais do HCPA, bem como 

suporte para adaptação e implantação do sistema, além de receber constantemente 

as versões atualizadas do sistema, que hoje passou a ser construído pela 

Comunidade, de forma colaborativa e ágil. A Comunidade é coordenada por um 

AGH

AGHU

AGHUse
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Comitê Estratégico, um Comitê Técnico e pelos componentes da Comunidade. As 

novas definições e funcionalidades do sistema são selecionadas e priorizadas pelo 

Comitê Estratégico, bem como este define qual a participação de cada parceiro no 

desenvolvimento das novas funcionalidades, considerando as necessidades e 

capacidades de cada membro, com a participação do Comitê Técnico, que avalia e 

estabelece as soluções técnicas aplicáveis. E, assim, o AGH e AGHU foram gerados 

empregando princípios da inovação fechada e o AGHUse está sendo construído 

pela Comunidade AGHUse, de forma colaborativa, através da prática da inovação 

aberta, o que produz maior geração de valor e agilidade (CHESBROUGH, 2003). 
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3. METODOLOGIA 

 

 

O presente trabalho é um estudo de caso, uma vez que objetivou o estudo de uma 

unidade, que nesta pesquisa é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, cuja trajetória 

foi analisada de forma intensa e profunda, por este apresentar uma história única. A 

metodologia de estudo de caso caracteriza-se pelo estudo profundo de um objeto, a 

fim de buscar-se a compreensão e interpretação de um caso concreto e sua totalidade 

e complexidade conforme descrito por Robert Yin (2001).  

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) é o hospital-escola da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. É uma entidade considerada modelar quanto à 

prestação de serviços assistenciais de saúde para o Sistema Único de Saúde, como 

gestão hospitalar, centro de formação de profissionais de alta qualificação, ainda o 

hospital público que é o número em produção científica no Brasil, e gerador de 

inovação. Por conta deste desempenho o HCPA é considerado único, singular e 

diferente dos demais hospitais federais universitários do Brasil, fazendo dele um 

atrativo objeto de estudo de caso. 

Os estudos de caso têm por objetivo analisar uma questão prática, real, buscando 

a compreensão dos motivos pelo qual esta ocorre. Ainda, o estudo busca caracterizar 

o contexto, ambiente e fatos que possibilitaram que o caso tenha se concretizado 

(GERHARDT & SILVEIRA, 2009). Assim o estudo de caso visa identificar uma 

questão, buscar evidências, construir estruturas lógicas de argumentação para melhor 

compreensão de tema em questão, bem como propor alternativas, quando for o caso. 

Enfim, o estudo de caso é um tipo de pesquisa qualitativa, que não parte de um 

pressuposto, mas sim da busca de informações, para melhor entendimento de uma 

realidade percebida, onde a coleta de dados, através de dados primários e/ou 

secundários levam ao entendimento e formulação de hipóteses sobre o fato em 

estudo. 

A pesquisa qualitativa baseia-se no princípio de que existem várias facetas na 

relação entre o sujeito e o mundo, além das abordagens mensuráveis. Geralmente, 

esta consiste em processo descritivo, onde o pesquisador utiliza-se de diferentes 

ferramentas, a fim de aprofundar drasticamente o estudo, com o intuito de construir 
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linhas racionais para a análise e melhor compreensão do tema. A tarefa do 

pesquisador neste desafio é reunir argumentos, fatos, depoimentos, documentos, que 

tragam luz ao entendimento da questão, fato ou ente/entidade a ser abordada (GIL, 

2007). 

Dentro destes princípios, para a análise de dados primários, no caso, para a 

interpretação das entrevistas realizadas com o ex-presidente do Hospital de Clínicas 

de Porto Alegre (HCPA), Amarilio Vieira de Macedo Neto; com o Coordenador de 

Gestão da Tecnologia de Informação (CGTI) do HCPA, Valter Ferreira da Silva; com o 

Assessor da Presidente do HCPA e pesquisador de TI do HCPA, Tiago Vaz; com o 

Coordenador do Centro de Computação da Aeronáutica (CCA) do RJ, Tenente-

Coronel Faulhaber, e equipe do CCA da Força Aérea Brasileira (FAB) Major Magnago 

e Capitão Renan Machado de Oliveira; e, com a Tenente-Coronel Stael, Chefe do 

setor de Ti do Hospital de Força Aérea do Galeão do RJ, foi utilizada a técnica de 

análise de conteúdo, onde o autor realiza um trabalho de desconstrução do corpus de 

dados, para posteriormente realizar trabalho de construção, através da etapa inicial de 

pré-análise dos dados, seguida de uma exploração do material coletado, e , na 

sequência, por uma fase baseada no tratamento dos resultados, interferências e 

interpretações (BAUER & GASKELL, 2003; CEZAR, 2018). 

 

 

ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

 

A adoção da metodologia de pesquisa qualitativa permite comparar a 

consistência teórica dos argumentos para produzira construção de um racional, além 

de sustentar a discussão, em conjunto com os dados secundários, a fim de permitir a 

construção de uma premissa e viabilizar o entendimento de uma questão, a partir de 

um olhar caleidoscópico sobre um determinado tema.  

Ainda, segundo Alves-Mazzotti (2006) os estudos de caso adequam-se para 

estudos que abordam apenas uma unidade, como um indivíduo, uma comunidade, 

uma entidade organizacional, um programa ou evento. A estes conceitos Minayo 

(2001) acrescenta que este tipo de estudo deve considerar um universo de 
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modalidades de abordagens, a fim de permitir o entendimento do todo e a 

compreensão dos motivos que levam aquele ente (caso) a ser único. 

Segundo estes princípios, a estratégia adotada para a presente pesquisa foi a 

de avaliar documentos e textos científicos produzidos sobre o Hospital de Clínicas de 

Porto Alegre, com a intenção de compreender a sua singular história. E, para 

complementar e compor este estudo foram realizadas entrevistas, a fim de permitir um 

aprofundamento dos estudos teóricos. Objetivando qualificar as informações a serem 

obtidas das entrevistas, foi realizada uma seleção acurada do perfil dos entrevistados, 

a fim de que os relatos apresentados permitissem um aprofundamento das 

argumentações teóricas obtidas, enriquecendo o estudo. Neste sentido, os 

entrevistados, neste estudo, são profissionais partícipes e protagonistas da construção 

da história recente da entidade em estudo. 

 

ESTRATÉGIA DE COLETA DE DADOS 

 

 

Para abordar as questões relacionadas com a importância da participação de 

expertises e infraestruturas oriundas de diferentes organizações, para, através da 

prática de inovação aberta, construir conjuntamente uma ferramenta de acesso livre e 

uso compartilhado, a possibilidade de realizar entrevistas com os grupos citados foi 

determinante, tendo em vista as competências individuais, bem como o papel de 

liderança, no processo abordado, dos entrevistados. Uma vez que os três 

entrevistados do HCPA participaram e participam ativamente dos processos decisórios 

de construção conjunta do AGHUse com os diferentes parceiros, hoje representados 

pela Comunidade AGHUse, da qual os representantes da FAB fazem parte e são 

protagonistas importantes da atual fase de criação de novas soluções e expansão do 

sistema.  

Neste sentido, Amarilio Vieira de Macedo Neto (AVMN) foi Presidente do HCPA por 

duas gestões consecutivas (2008-2012 e 2012-2016), e durante este período 

coordenou a transformação do sistema de gestão hospitalar do HCPA (AGH) em um 

sistema de livre acesso, sem custo, que foi adotado pela EBSERH para todos os HU 

gerenciados pela entidade, que somam 41 unidades hospitalares. Valter Ferreira da 

Silva é o atual coordenador da CGTI do HCPA.  
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Ferreira da Silva (VFS) participou ativamente da implementação do AGHU na rede 

EBSERH, bem como na transformação do AGHU em AGHUse e atual gestão deste 

último com os novos parceiros e membros da Comunidade AGHUse. Ainda, a partir da 

realização da entrevista com Valter Ferreira da Silva, que atualmente ocupa a posição 

de Coordenador da CGTI, foi possível melhor compreender a importância da 

participação da FAB hoje na Comunidade AGHUse. E, por conta disso, foi iniciado o 

trabalho de estabelecimento de contato com as equipes da FAB, para a organização 

da entrevista com aquela equipe. 

Tiago Vaz (TV) é pesquisador, formado em ciência da computação e profundo 

conhecedor e desenvolvedor dos sistemas AGHU e AGHUse. 

E, a equipe da FAB é composta pelo Tenente-Coronel Faulhauber (TCF), Chefe do 

CCA – RJ, responsável pelas equipes colaboradoras com a implementação e 

desenvolvedores do AGHUse nas unidades da FAB, bem como coordena equipes, 

que desenvolvem outros sistema utilizados pela Aeronáutica. O Major Magnago (MM) 

é o coordenador das equipes técnicas, desenvolvedores de sistemas do CCA – RJ. O 

Capitão Oliveira (CRMO) é responsável pela Divisão de Sistemas do CCA – RJ, e é 

um técnicos da FAB, que realizou os primeiros treinamentos sobre o sistema junto ao 

HCPA e coordenou equipes que participaram do desenvolvimento de novas melhorias 

do AGHUse, que a FAB está disponibilizando para a Comunidade AGHUse. A 

Tenente-Coronel Stael (TCS) coordena o setor de TI do Hospital de Força Aérea do 

Galeão, no Rio de Janeiro, o segundo hospital da FAB a ter o AGHUse implementado, 

e é o maior hospital da FAB hoje, que possui o AGHUse em operação. A equipe da 

FAB, composta pelos profissionais listados acima, concedeu entrevista de forma 

coletiva no Centro de Computação da Aeronáutica, sediado no Rio de Janeiro, seguida 

por visita guiada no CCA. 

 Assim, consideramos que a oportunidade de realizar entrevistas com 

profissionais deste quilate é de imensa valia, para a riqueza deste trabalho. Por conta 

da competência destes, as entrevistas geraram dados ímpares, tendo em vista que, 

por estes protagonizarem história recente/atual, poucos são os registros em 

publicações científicas sobre os fatos aqui abordados. Assim, as entrevistas geraram 

dados primários, e o suporte de consulta e levantamento de dados em documentos, 

leis, artigos científicos e livros publicados, configuram dados secundários. 

 As perguntas norteadoras de cada entrevista estão detalhadas no ANEXO I. Os 

membros do HCPA foram entrevistados individualmente e os membros da FAB 

concederam entrevista conjunta, com participação de todos os membros, que 

participaram ativamente de forma conjunta e complementar. 
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ESTRATÉGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 

As entrevistas realizadas (dados primários) são classificados como entrevistas 

abertas ou semi-estruturadas, com finalidade exploratória, visando à busca de 

detalhamento de questões (BAUER & GASKELL, 2003). Estas foram conduzidas em 

conversa livre sobre os temas, com mínima interferência da entrevistadora, e os 

detalhes destas constam na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Período e data de realização de cada entrevista 

ENTREVISTADO DATA PERÍODO DE TEMPO 

AVMN 23/09/2019 58 min 

VFS 19/09/2019 15 min 

TV 16/09/2019 30 min 

TCCF 18/10/2019 1h e 33 min 

TCS 18/10/2019 1h e 33 min 

MM 18/10/2019 1h e 33 min 

CRMO 18/10/2019 1h e 33 min 

 

 

ETAPAS DE PESQUISA 

 

 

As etapas de pesquisa estão resumidas na Tabela 2. As atividades de pesquisa 

foram divididas em três fases. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa com 

levantamento de dados secundários, onde dados históricos sobre a constituição do 

HCPA foi estudada e dados de destaque, apontados, assim como documentos 

históricos e legais; sobre o serviço público de saúde no Brasil; bem como a 

informatização e investimento em bancos de dados pelo HCPA e parceiros da 

Comunidade AGHUse. 

A segunda etapa da pesquisa foi caracterizada pela coleta de dados primários, 

obtidos através das entrevistas, realizadas com os gestores e pesquisadores do 

HCPA, bem como com entrevistas com gestores e pesquisadores do CCA – RJ e do 

Setor de Informática do Hospital de Força Aérea do Galeão, representando um dos 

membros da Comunidade AGHUse, a FAB. 

Por fim, a terceira etapa da pesquisa consistiu em compilação dos dados coletados 

nas entrevistas, análises destes, e correlação dos dados obtidos com os dados 

encontrados na literatura científica relacionada. 

 

 

 

Tabela 2 – Etapas da Pesquisa 

ETAPAS  COLETA ANÁLISE 
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Etapa 1 Dados Secundários Pesquisa de dados 

Etapa 2 Entrevistas Análise de conteúdo 

Etapa 3 Observação direta e 

Notas de campo da 

autora 

Análise de conteúdo  

 

 

VALIDADE DOS DADOS 

 

 

 Os entrevistados são profissionais de destacada reputação, protagonistas dos 

fatos abordados neste trabalho, que desempenham funções públicas de altíssima 

responsabilidade e destaque, tanto na área civil como militar. Desta forma, o perfil dos 

entrevistados agrega consistência e credibilidade às manifestações obtidas durante as 

entrevistas. 
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4. RESULTADOS  

 

 

 Através de leituras foi possível compreender um dos motivos pelo qual o HCPA 

possui uma trajetória de destaque, quando comparado às outras unidades de hospitais 

escolas de universidades federais brasileiras. Todos, à exceção do HCPA, são 

hospitais pertencentes às universidades, vinculados às suas reitorias, como um órgão 

ou departamento das universidades. Desta forma, estes hospitais não possuem 

personalidade jurídica própria, nem orçamentação específica, sendo administrados 

pelas universidades e “competindo” com os recursos destinados às diferentes 

unidades das universidades, situação esta que dificulta muito a prestação de serviços 

com a qualidade necessária, tendo em vista que os custos hospitalares são altos. 

Estas observações surgiram através dos estudos realizados em publicações como a 

de Bones (2013). 

 Percebendo estas dificuldades, líderes da UFRGS, compostos por um grupo de 

professores, diretores da FAMED e reitores da UFRGS, dedicaram-se à tarefa de criar 

um hospital-escola que fosse arrojado. Para tanto, percebiam a necessidade de ousar 

e estabelecer uma entidade com características diferentes do que havia no momento, 

que eram os hospitais-escola, vinculados juridicamente às universidades, constituindo 

uma única pessoa jurídica. A fim de colocar este plano em prática alianças políticas 

com diversas esferas de governo foram estabelecidas entre as décadas de 30 e a de 

70 do século passado. A ideia era tentar constituir um hospital-escola para a FAMED, 

que, além de prestar assistência de saúde à população; bem como melhor formar os 

alunos da faculdade, enriquecendo o aprendizado da prática médica com experiências 

assistenciais do dia-a-dia; e para tanto era necessário formular uma alternativa, para 

constituir uma instituição, que tivesse autonomia de gestão e possibilidade de geração 

de recursos, para ser uma entidade mais ágil e independente, para conquistar a 

excelência e ser referência para o país.  

Segundo relato do Prof. Amarilio Vieira de Macedo Neto, ex-presidente do 

HCPA, logo após o lançamento do projeto de criação do hospital, em 1931, a entidade 

viveu décadas de desencontros e retrocessos. Até que em 1975, o HCPA foi 

constituído como empresa pública de direito privado, criado através de Lei específica, 

sendo pioneiro neste formato e conquistando a almejada estruturação, que veio 
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permitir que este se constituísse no melhor HUF do país no início dos anos 2000. 

Ficou conhecido como o “hospital dos sonhos” pelos ministros e gestores federais, por 

conta de sua pujança e eficiência, entregando assistência de qualidade para a 

população e ambiente diferenciado, para a capacitação de profissionais da área da 

saúde, conforme pretendido pelo grupo de líderes da UFRGS, que perseguiram este 

objetivo desde o lançamento do projeto de criação do HCPA. 

 Assim, através da pesquisa histórica foi possível compreender a origem da 

constituição societária do HCPA, que estabeleceu sua segunda data de nascimento, e 

que permitiu que este hospital fosse diferente dos modelos existentes até então e que 

não satisfaziam as necessidades da população, nem de seus gestores. Neste 

ambiente, o HCPA formou profissionais de destaque, que traçaram carreiras de 

sucesso, estabelecendo colaborações internacionais, que foram pioneiros em muitas 

técnicas e serviços médico-assistenciais, oferecendo ricos ambientes para formação 

de equipes altamente qualificadas e oferecendo para a população serviços de 

altíssima qualidade, através dos programas de saúde pública, hoje SUS.  

Ainda, o Prof. Amarilio Vieira de Macedo Neto destacou em sua fala que devido 

à possibilidade de fazer geração de recursos, através de atendimento para convênios 

de saúde e serviços privados, o HCPA pode e faz investimentos em aquisição de 

equipamentos e estabelecimento das infraestruturas mais modernas da área da 

saúde, além de investimentos em fundos de apoio às pesquisas em saúde, 

desenvolvidas dentro dos centros de pesquisas do hospital, apoiando a 

complementação das atividades dos profissionais, professores e alunos da 

comunidade, para melhor servir à população e à missão da entidade. Assim, o HCPA 

conquistou a posição de entidade que é referência em atendimentos de saúde pública, 

destaque também em educação, gestão, pesquisa e mais recentemente em inovação. 

Conquistando com estes resultados uma posição diferenciada, que foi percebida pelo 

TCU e pelo MEC, a quem o HCPA é formalmente vinculado. 

Prof. Amarilio complementa dizendo que o “uso inicial dos sistemas de 

informática está relacionado com pessoas”, cuja grande maioria teve oportunidade de 

realizar formação complementar nos Estados Unidos. E, que estes perceberam que 

três questões eram fundamentais para a qualidade da prestação de serviços de saúde, 

sendo estas: a correta identificação os pacientes; a manutenção do prontuário único; 

e, o uso de sistemas de informática, que transformassem o prontuário de papel em 

algo que pudesse ser compreendido e manejado mais facilmente.  
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Neste sentido, o Professor destaca que “esta era a era pré-computador”. E, 

menciona a “lista de problemas”, como é denominada uma tabela que orienta a 

produção dos registros clínicos, de forma organizada (Granja & Outeirinho, 2018), 

como etapa crucial para a assistência em medicina geral e familiar descrita por 

Lawrence Weed em seu Registro médico orientado por problemas – RMOP, (LL 

Weed, 1968). 

A adoção do método de Weed permitia uma organização dos dados dos 

pacientes, de modo que os prontuários médicos eram organizados em quadros, 

facilitando a visualização das informações e preservando o histórico clínico dos 

pacientes. Professor Amarilio destaca que “mesmo sendo primitiva, era a mudança do 

analógico para o início do digital”. E, segue “(...) este processo foi sendo aperfeiçoado 

até chegar a década de 90, quando temos esta virada, onde tínhamos os princípios do 

“paperless”, com quase todos os seus processos dentro de um sistema, que tinha o 

nome de aplicativo de gestão hospitalar, o famoso AGH (...)”.  

Sob este aspecto, o Professor destaca a importante influência do trabalho 

capitaneado pelo Presidente do HCPA, Sérgio Pinto Machado, em sua primeira gestão 

iniciada em 1996, dizendo “(...) o Sérgio Machado, em sua primeira gestão em 96, 

tinha recém vindo de fora, tinha realizado estudos nos Estados Unidos, e trouxe o 

Método de Weed, que implementou junto com o Professor Isaac Lewin, psiquiatra, 

professor que se ligou muito à medicina comunitária, que, junto com outros 

Professores, criaram o Centro São José do Murialdo, um centro muito avançado para 

aquela época. O Sérgio conseguiu trazer a visão moderna de TI e deu muito apoio 

para o desenvolvimento desta área, com muito envolvimento, inclusive com a busca 

de pessoas específicas e isto resultou em um grande salto. E, a partir de um certo 

momento, o HCPA começou a trabalhar com inteligência artificial, com os cubos, 

blockchain, para dar respostas, de como estava sendo feita a gestão (...)”. 

Ainda, o Professor Amarilio aborda a imagem do Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre e diz “(...) O HCPA sempre foi visto, por ser diferente, e ele é, como um hospital 

rico, o “primo rico”. Um hospital que tem toda a sua folha de pagamento independente 

e totalmente “linkada”, pela lei de criação do hospital, à Secretaria do Tesouro 

Nacional, à STN (...)”. E, o compara aos outros HUF dizendo “(...) um hospital 

universitário dentro do seio da universidade, de certo sentido, ele é muito odiado, 

porque ele é um equipamento muito caro, que “rouba” recursos de outros cursos. E, 

estes não podem fazer geração de recursos. Com isso, o Clínicas nasceu para fazer 
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parcerias com o sistema público e com o sistema privado. É um ente que nasceu com 

este avanço (...)”.  

Tendo conquistado esta posição, diante do contraste frente aos outros HUF 

nacionais, foi criado o REHUF, que é o Programa Nacional para a Reestruturação dos 

Hospitais Universitários Federais, a fim de reverter a situação de ineficiência e 

abandono percebida na maioria dos HUF. A fim de reverter esta situação, o MEC criou 

a EBSERH, com o intuito de oferecer apoio aos HUF, para a reestruturação destes. 

Para tanto, a EBSERH oferecia aos HUF, que decidisse aderir ao programa, um 

suporte financeiro, um sistema de gestão hospitalar, e a vinculação do hospital 

passava para a EBSERH, ao invés do vínculo com as universidades federais. E, em 

contrapartida os HUF tinham que se submeter ao novo programa de gestão, a fim de 

profissionalizar os seus processos e tornando-os mais adequados e transparentes.  

Conforme relatado pelo Coordenador da CGTI do HCPA, Valter Ferreira da 

Silva, “(...) para colocar o projeto em prática, a EBSERH tomou o modelo de gestão do 

HCPA, que sempre foi e é suportado por ferramenta tecnológica da informação, que, 

na ocasião, em 2009, chamava-se AGH. O AGH era uma ferramenta bastante 

avançada. Porém, o AGH era desenvolvido como uma “linguagem proprietária”, como 

se diz no jargão de TI, porque não é uma linguagem de software livre. Assim, para que 

outras entidades usassem o AGH, seria necessário um investimento, por cada 

entidade, em licenciamento do software proprietário, porque o AGH rodava somente 

em bancos de dados da Oracle, que é um banco de dados proprietário, e também 

desenvolvido em uma linguagem proprietária, que também era da Oracle. Assim, 

qualquer um que precisasse usar o AGH, precisaria adquirir estes dois itens, tanto o 

banco de dados, quanto as ferramentas de desenvolvimento. Atendendo ao chamado 

do MEC, o HCPA começou a migrar o AGH para um novo software, que foi chamado 

de AGHU, que continha as mesmas funcionalidades utilizadas no AGH; porém, com 

tecnologias atualizadas e baseadas em software livre. Feito isso, o AGHU começou a 

ser implementado nos hospitais da rede. A primeira experiência, a instalação piloto, foi 

na Maternidade de Curitiba. E, assim, fomos instalando (...)”. 

No entanto, a crise financeira que atingiu o país, atingiu também os programas 

da área da saúde. Tendo em vista que a equipe de TI do HCPA manteve o ritmo de 

constante renovação e atualização de seu sistema de gestão, segundo o atual 

coordenador da CGTI do HCPA, “(...) o HCPA acabou se distanciando da rede 

EBSERH, uma vez que o HCPA seguiu fazendo melhorias e produzindo novas 

versões para o AGHU; enquanto que a EBSERH não possuía condições de seguir 
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atualizando as versões do AGHU na rede de hospitais vinculados a ela, por conta da 

redução de investimentos destinados a esta entidade e do imenso desafio, que a 

EBSERH possuía na gestão da rede de HU vinculados a ela. E, por isso, hoje os 

hospitais vinculados à rede EBSERH operam com a versão 6.0 do AGHU, enquanto 

que o HCPA já trabalha com a última versão denominada de AGHUse, que equivale 

ao que seria a versão 10.0 do AGHU, e que já possui um tamanho quase 3 vezes 

maior do que a versão 6.0. (...)” (Entrevistado VFS).  

 Em paralelo, foi possível entrevistar Tiago Andres Vaz (TV), especialista 

em sistemas voltados para a área da saúde e atualmente assessor da Diretora 

Presidente do HCPA.  

O entrevistado inicia seu relato sobre a importância, o impacto e os desafios das 

ferramentas de informática para o desenvolvimento da saúde e para a história de 

crescimento do HCPA, destacando que o “(...) O AGH foi desenvolvido com foco no 

paciente. Isto quer dizer que o sistema foi desenvolvido com equipes que atuavam 

diretamente na assistência de saúde, com contato direto com o paciente, de forma 

multidisciplinar, envolvendo médicos, enfermeiros, farmacêuticos, administradores, 

todos os profissionais que trabalham diretamente com o paciente.  

Esta é uma história muito bonita. E, é legal poder contar parte dela, apesar de eu 

ser mais jovem do que o início desta. Entender esta trajetória, dar um passo de forma 

retrospectivo, foi muito importante, no início da história, para mim. Entender o 

pensamento, os conceitos, os atores iniciais. 

A informatização do HCPA nasceu no âmbito universitário, acadêmico, de ponta, 

com a UFRGS, que sempre teve um papel de protagonismo no cenário nacional. E, a 

Faculdade de Informática teve uma participação importante nesta história. Logo no 

início, ela (a Faculdade de Informática) se encontrou com a Faculdade de Medicina, que 

além de histórica é muito forte. E, nesta relação, os médicos logo perceberam o valor da 

informática como forma de botar ordem em atividades, que são extremamente 

complexas e que precisam ser muito bem organizadas. Assim, a informática aparece 

como uma ferramenta importante, para eles otimizarem os recursos disponíveis. Com 

isso, nasceu o primeiro software dentro do HCPA, com uma tecnologia inicial focada nos 

mainframes e grandes computadores, que eram característicos do ambiente 

universitário da época. Esta ferramenta possibilitou a eles começar a entender toda a 

entidade paciente, em termos de dados, de processos de captura e armazenamento, 

além da possibilidade de compreensão, análise, geração de gráficos e relatórios destas 
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informações. Isto tudo se dá na década de 60 e início da, de 70, que são os primórdios 

da própria operação do HCPA. É incrível isso! (...)”. 

Tiago Vaz segue relatando momentos da história que abordam o cruzamento 

entre a informática e a gestão de saúde, que aconteceu desde o início das atividades 

clínicas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E, relata que “... desde então, foi 

percebido o valor do casamento entre a tecnologia e a saúde, e este tema sempre foi 

pauta da diretoria e do Presidente do HCPA. Este tema sempre esteve presente no 

debate intenso da comunidade acadêmica, que liderou este processo de 

informatização. E, mais recentemente este conquistou importante destaque, pois 

tornou-se estratégico para a sustentação da operabilidade do HCPA.  

E, neste contexto, as oportunidades logo surgiram, e o software do HCPA 

começou a ser percebido por outras universidades e pelo o MEC como um asset, 

como um patrimônio tecnológico. E, assim, o AGH que se estabelecia com uma 

tecnologia consistente, um software que “não caía”, não ficava fora do ar. Era um 

software confiável, que começou a receber investimentos, crescer e fazer a gestão 

integrada do hospital. Desde o médico, até o pessoal da higienização, que, por 

exemplo, libera os leitos após a alta de pacientes, passaram a usar a informática. Este 

foi um movimento de inclusão dos profissionais, uma coisa que marca muito, que dá 

muito o tom da cara do hospital de Clínicas. A atitude de incluir todas as categorias e 

especialidades de profissionais, desde aquele com atuação mais singela, até aquele 

ultra especializado. Todos participando e acreditando naquela cultura, de 

desenvolvimento conjunto. Assim, na ocasião, enfrentávamos situação de altíssima 

exigência, porque o grupo gestor estava lidando com professores titulares da UFRGS, 

e, ao mesmo tempo, tendo que se comunicar com profissionais de nível básico, e que 

são tão importantes, dentro deste processo, quanto todos os outros. 

Ao mesmo tempo, o HCPA crescia, e dava mais importância para a informática, 

ela começou também a se tornar um centro de custos importante, começou a ficar 

caro continuar desenvolvendo, mantendo software atualizado. (...)”. O entrevistado 

pondera que a adoção de tecnologias de ponta na casa das pessoas é muito mais 

acelerada do que nos ambientes profissionais, principalmente nos ambientes públicos. 

E, que esta realidade está presente em diferentes ambientes, inclusive em diferentes 

países, não sendo típico de nosso país; uma vez que acompanhar o crescimento da TI 

ficou caro, para todos. Com isso, TV destacou que “(...) alguns produtos começaram a 

ter problemas de sustentabilidade.(...)”. E, se perguntava “(...) como continuar se 

atualizando? Se manter vivo? Funcionando com segurança, em um ambiente que é 
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altamente regulado como o da saúde? Onde é preciso se fazer investimentos o tempo 

todo, em como modificar seu sistema de faturamento, teu sistema de auditoria, 

relatórios? Tudo isso precisa estar sendo mantido, com um custo alto. (...)”.  

Neste momento crítico, de perigo de estagnação, o entrevistado relata as 

oportunidades que foram articuladas, na ocasião do estabelecimento do projeto de 

criação da EBSERH, quando “(...) E, aí, entre 2008 e 2009, começou uma conversa 

séria entre a Diretoria do Hospital de Clínicas, na ocasião o Presidente era o Prof. 

Amarilio, com o MEC, na época o Ministro era o Fernando Haddad, e intermediado 

pelo Secretário Executivo Prof. Henrique Paim. Nesta fase de articulação, o HCPA 

recebeu a proposta de executar um projeto, que não só poderia trazer um aspecto de 

sustentabilidade para toda aquela necessidade de velocidade (de avanço) tecnológico, 

que o Clínicas demanda, mas também uma oportunidade para transferir este modelo 

de gestão de sucesso, para diversos  outros hospitais federais e entidades públicas. 

Nesta ocasião, foi costurada a ideia principal do projeto AGHU, que faria a migração 

tecnológica do AGH, para software livre, possibilitando a transmissão desta tecnologia, 

sem ônus, para as outras instituições públicas. E, também, alavancando a tecnologia 

do HCPA, para que ele pudesse trazer o aspecto da sustentabilidade para dentro de 

seu portfolio de tecnologia da informação. (...)”. 

Passada a fase de migração do software AGH para o AGHU e a implementação 

deste último nos hospitais vinculados à EBSERH, o HCPA enfrentou novo desafio de 

sustentabilidade, quando em 2014, conforme relatado por TV, “(...) teve início uma 

nova etapa na história do Hospital de Clínicas (HCPA), que iniciou com a 

implementação do software AGHUse, hoje um software de ponta, livre, dentro do 

segmento de saúde, desenvolvido em comunidade aberta, descentralizada, com 

outras instituições públicas de referência como a Unicamp e a Força Aérea Brasileira, 

dentre outros. E, isso tudo está sedimentado na cultura do Clínicas, faz parte do nosso 

orgulho. Ainda, vale lembrar que é um projeto que ganhou prêmio de inovação no 

Brasil e no exterior. E, que, certamente, vai trazer novos desafios para nós.(...)”.  

O entrevistado ainda conclui lembrando que “(...) o HCPA nasceu abraçado à 

informática em saúde (...)” e que “(...) é um negócio que está dentro de nós, mas ainda 

vai demandar muitos esforços para internalizar a necessidade da formação de 

informática em saúde nas equipes (...)”. 

Na entrevista com o atual Coordenador da CGTI, o entrevistado relata corrobora 

a ideia de que a relação próxima e histórica das equipes do HCPA com a informática 



57 
 

foi fundamental para a aceitação e ausência de relatos de manifestações de rejeição 

ou não adesão aos diferentes modelos e versões de sistema de informática para os 

processos do HCPA, provavelmente pelo fato de que representantes da comunidade 

de funcionários de diferentes níveis da instituição participaram da construção dos 

sistemas utilizados. Corroborando com o relatado por Tiago Vaz. Estudos mostram 

que a não aceitação geralmente está relacionada com a não participação da 

comunidade de usuários na construção do sistema, independente da qualidade e 

possibilidade de retorno deste. 

Conforme relatado pelo Coordenador da CGTI, VFS, no processo de evolução 

de desenvolvimento de seu software de gestão, quando foi criado o AGHUse, a partir 

de 2014, o HCPA passou a buscar novos parceiros, para a atividade de 

desenvolvimento conjunto do software de gestão, modificando o processo de criação e 

desenvolvimento de seus softwares, praticados até então. Segundo VFS “(...) com o 

estabelecimento de parceria inicial com o Hospital de Aeronáutica de Canoas (HACO), 

localizado em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, RS, o HCPA percebeu 

que novas demandas e funcionalidades precisariam ser desenvolvidas, para atender a 

este novo perfil de hospitais, diferentes da experiência tida até então com os HUF. 

Com esta experiência “piloto” no HACO, a equipe de TI do HCPA transformou o 

AGHU, cujo nome significa aplicativo de gestão para hospitais universitários, em 

AGHUse, que contempla novas necessidades e deixou de ter o foco de aplicação em 

HU e passou a ser passível de ser adotado por hospitais em geral, inclusive privados. 

(...)”. 

Segundo Valter Ferreira da Silva (VFS), a parceria inicial com o HACO abriu 

novas perspectivas de crescimento e desenvolvimento para o AGHUse, por conta do 

ingresso de uma série de novos parceiros, membros da Comunidade AGHUse, que 

hoje está composta por: HCPA, FAB, Exército Brasileiro, Secretaria de Saúde do 

Estado da Bahia (SESAB), Universidade de Campinas (UNICAMP), Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). Tabela 3 ilustra o perfil de implantação do AGHUse nas diferentes 

unidades/hospitais dos membros constituintes, neste momento, da Comunidade 

AGHUse. 

 

Tabela 3 – Painel de implantação do AGHUse 
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Membros Comunidade AGHUse Implantados Em 

implantação 

Aguardando 

implantação 

HCPA 1 0 0 

UNICAMP 1 0 7 

FAB 6 1 21 

Exército 1 1 27 

SESAB 1 4 20 

UFRGS 1 0 1 

UFRJ 0 1 7 

TOTAL 11 7 83 

 

 

Ainda, a entrevista com o Coordenador da CGTI do HCPA, Valter Ferreira da 

Silva (VFS) destaca a importância da transformação do AGHU em AGHUse. Muito 

mais do que expandir para novos parceiros com perfis e necessidades diferentes dos 

HUF, os usuários do AGHUse recebem acesso sem ônus ao AGHUse, mas, em 

contrapartida, os membros da Comunidade AGHUse possuem o compromisso de 

potencializar o crescimento do software. Porém, o maior destaque é dado por VFS ao 

fato de que cada membro da Comunidade AGHUse possui a obrigação de colaborar 

com o desenvolvimento do software, para fornecer novas aplicabilidades ao sistema, a 

fim de atender as necessidades dos membros da Comunidade, sendo que a definição 

de priorização dos projetos, a tarefa, investimentos e o prazo de entrega, que cabe a 

cada membro é definida em reunião da Comunidade, conforme estabelecido no 

Regimento da Comunidade AGHUse (Anexo II).  

Conforme demonstrado na Tabela 3, o membro que possui o AGHUse instalado 

no maior número de unidades e o que possui maior previsão de utilização é a FAB. 

Por conta disso, a FAB também tem desempenhado importante papel na contribuição 

para o desenvolvimento do software AGHUse. Devido à sua importância, buscamos 

contato com os técnicos envolvidos com a implantação e desenvolvimento do AGHUse 

nos hospitais e unidades de saúde da Força Aérea Brasileira.  
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Nesta, o Tenente Coronel Faulhauber (TCF) faz relato importante, descrevendo 

a importância do ingresso da FAB na Comunidade AGHUse. O TCF iniciou dizendo 

“(...) eu gosto de começar falando sobre o sistema, porque este sistema, na Força 

Aérea, atende a três grandes expectativas: a primeira é (que o AGHUse é construído 

sob) do ponto de vista do usuário do sistema de saúde. Ele proporciona, por 

padronização, os procedimentos dos sistemas assistenciais, e isto se reflete em 

melhorias no atendimento do usuário final do sistema de saúde. Outra grande 

expectativa, e que a gente busca tentar, ao máximo, é satisfazer a expectativa técnica 

do pessoal da saúde, com relação às características do sistema, que ele é capaz de 

proporcionar. E, a terceira, não menos importante, muito pelo contrário, é a 

expectativa da administração, pois é uma ferramenta que proporciona a ela controle 

da administração, o que ela (FAB) precisa para assegurar o equilíbrio financeiro, o 

orçamento, os dispêndios. O sistema tem três vieses, e a gente busca aprimorá-los 

neste sentido com melhorias contínuas. Que são diferentes e exigem atuações 

distintas em diferentes partes do sistema. E, este é o foco da FAB, neste momento, 

para impulsionar a utilização do sistema pela Força Aérea.  

Com relação à utilização do sistema pela Força Aérea, nós temos uma 

característica com relação a como o militar utiliza o sistema de saúde. Nós, militares, 

buscamos sempre nos apresentar em um primeiro hospital, porque nosso prontuário é 

um prontuário único, porque ele une ali muito da vida do militar e seus dependentes. 

Esta característica impulsionou (o desenvolvimento do sistema AGHUse), porque 

como a gente se movimenta muito (o TCF se refere às transferências dos militares 

entre as diferentes bases militares), era necessário que os hospitais tivessem acesso 

aos prontuários de outros locais, onde o militar servir e etc. Então, este é um ponto 

diferencial, do prontuário único, e acredito que em termos de informações, porque 

quando você vai numa clínica fora (clínicas terceirizadas), onde lá tem o seu 

prontuário oftalmológico, ou você vai numa clínica cardíaca, lá tem seu prontuário 

cardíaco, mas não tem correlação. E, poder correlacionar achados oftalmológicos, por 

exemplo, relacionados com achados cardíacos, será uma possibilidade com o 

prontuário único. Com as informações todas consolidadas, será bastante enriquecedor 

para toda a Força Aérea, contendo os dados da vida do militar e seus dependentes, 

que é uma vantagem deste sistema com o prontuário único. (...)”. 

Na sequência, após destacar a importância do sistema AGHUse para a FAB, o 

TCF aborda a questão seguinte, que questionou qual havia sido a estratégia da FAB, 

para implementar o software AGHUse nas unidades de saúde da Força Aérea. “(...) 
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Com relação á utilização, nós partimos inicialmente com a utilização em hospital, que 

atende o mais alto escalão da FAB, o HFAG e o Hospital Central da Aeronáutica 

(HCA), que localiza-se no centro do Rio de Janeiro. Foi uma experiência importante, 

porque a gente começou a identificar algumas necessidades, algumas peculiaridades 

de um hospital ou outro. Por exemplo, o HFAG é o hospital que atende o contingente 

do RJ de emergência. Então, ele tem um volume de atendimento de emergência muito 

grande, e o processo de atendimento de emergência, existente no AGHUse seria 

muito custoso (lento, trabalhoso). Embora, as outras organizações de saúde da Força 

Aérea não precisassem de alguma alteração no processo, mas o HFAG, pelo alto 

volume de atendimento necessitava destas alterações. 

Então, as nossas contribuições foram fazer (o cadastro da) emergência um 

pouco mais simplificada, para o atendimento de emergência, para viabilizar a 

implementação dele (AGHUse) num hospital, que tem como missão primordial, 

atendimento de emergência de grande volume. Outra questão da gente é, por ter 

estas várias organizações de saúde, e esta necessidade de acompanhar o prontuário 

e a vida do militar. E, tem outros aspectos, sempre que algum começa a fazer uma 

coisa nova, sempre tem aquelas surpresas, aquelas coisas que a gente não conseguiu 

prever e então o cronograma demorou um pouco mais. A empresa que estava sendo 

pioneira com a gente, também tinha esta questão de atentar-se às surpresas, que 

aconteciam. Mas, já foi estabelecido, já está implementado, foram corrigidas e 

melhoradas algumas características deste protocolo, que foi otimizado. Seu eventual 

impacto, que teria no AGHUse, já foi eliminado. E, já está em produção aqui no HCA, 

HFAG, Brasília. (...)”. 

O Major Magnago (MM) complementa dizendo que “(...) à medida que o modelo 

amadureceu, e a FAB decidiu aderir ao AGHUse, houve grande investimentos 

preparatórios, para a adesão e implementação do sistema, após organização da 

infraestrutura. (...)”. 

 O MM, que coordena o setor de desenvolvimento do CCA RJ, destaca também 

que “(...) a parte técnica, da FAB, vê com muito bons olhos a possibilidade de 

participação na Comunidade AGHUse e de ser ajudado por ela, pois o AGHUse é um 

software muito grande, e se gente quisesse começar do zero, não teríamos condições 

de desenvolver algo similar. A FAB compartilhou os conhecimentos recebidos, obtidos 

nos treinamentos com o HCPA, por conta das ações da Comunidade, e repassou-os 

para seus pares militares (Exército e Marinha), além da UFRJ, quase que fazendo o 
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papel do HCPA, pois passamos a divulgar o AGHUse e ajudamos a trazer novos 

membros para a comunidade (...)”. 

 Ainda, o MM complementa dizendo que “(...) conforme o TCF já havia 

comentado, existem dois pontos que são cruciais para a Aeronáutica na Comunidade 

AGHUse: o multiempresas, ou o sistema descentralizado; e, os programas de 

contingências, relacionados tais como com a interrupção de energia, de comunicação, 

queda do sistema (bug), etc. O HCPA já possui solução de contingência, porque a 

central de computação localiza-se junto à unidade, e assim, este já desenvolveu 

soluções para estas questões. Outros membros da Comunidade já estão operando 

com o multiempresas e já perceberam a necessidade de apresentar soluções para os 

sistemas descentralizados, pois não há solução imediata para estes. Com isto, já há 

sinergia na comunidade na definição destas prioridades, e já foi definido que a FAB vai 

buscar solução para o problema de contingências no multiempresas em parceria com 

a UFRJ, através de solução de backup, ou outro. Vamos buscar estas melhorias com 

a parceria da UFRJ (...)”. 

 O MM comenta ainda que a FAB já operava com outros sistemas na rede das 

unidades da FAB, distribuídas pelo país, com diferentes propósitos, não da área da 

saúde. E, por conta disso, a topologia, infraestrutura de rede já estavam estabelecidas, 

visto que estes outros sistemas operam com o conceito do “multiempresas”. Assim, a 

implementação do AGHUse já partiu de uma rede estruturada, equipada, conectada às 

Centrais de Computação da Aeronáutica, que são três no país.  

 Na sequência, o CO comenta que a medida que o “multiempresas” seja 

implementado em todas unidades da FAB, terá início a formação de um imenso banco 

de dados de saúde, com características muito especiais, porque a Força Aérea e seus 

militares estão distribuídos por todo Brasil, e os dados poderão ser explorados de 

várias maneiras, porque existirão dados referentes a um grupo de pessoas que 

viveram a vida no norte do país, enquanto outros no sul, ou outros que são 

frequentemente transferidos para diferentes regiões, trazendo perfis muito ricos, para 

diferente análises de correlação de dados. Ainda, o CO destaca que a aplicação da 

Inteligência Artificial (IA) em banco de dados da FAB ou da Comunidade, ou outros 

oferece imensas possibilidades de benefícios para os sistemas, processos, 

atendimentos, gestão, assistência, dentre outros e afirma que “(...) a evolução da 

humanidade vai vir do uso da IA (...)”.  
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5 DISCUSSÃO  

 

 

 A fim de melhor abordar o sucesso do HCPA, como entidade referência nas 

áreas assistencial, gestão, ensino, pesquisa e inovação, o presente estudo foi 

conduzido através da avaliação do formato, através do qual o HCPA foi constituído 

como figura jurídica ímpar, quando foi criado o primeiro hospital universitário federal 

como empresa pública de direito privado no Brasil (BRASIL, 1970). Esta medida foi 

adotada como alternativa a fim de constituir um HUF, que possuísse maior autonomia 

e agilidade, que seus pares e que pudesse funcionar como instrumento propulsor do 

desenvolvimento da instituição. Para tanto, foram realizados estudos em documentos 

como livros, decretos, leis e sites, que relatam a história do HCPA, que nasceu do 

anseio de um grupo de professores da Faculdade de Medicina (UFRGS).  

 Mais do que constituir formalmente uma instituição faltante, o grupo de 

professores da FAMED padecia de ambiente para melhor capacitar seus alunos, bem 

como vislumbrava a possiblidade de ofertar assistência médica com alto diferencial de 

qualidade, uma vez que os profissionais envolvidos com a assistência à população 

estariam também envolvidos com as atividades de ensino e pesquisa, o que agregaria 

competência às equipes. Seguindo estes princípios, a partir da Lei de criação do 

HCPA, como empresa pública de direito privado, suas atividades assistências tiveram 

início e o plano de constituir uma entidade modelar pode ser observado pela 

comunidade que usufruía e possui até hoje o HCPA como entidade referência para a 

atenção de saúde para a população do sul do país. Além da prestação de serviços 

assistências de qualidade, o HCPA é o hospital escola da FAMED (UFRGS) e 

reconhecido como um dos melhores centros de capacitação de profissionais de saúde 

do sul do Brasil. 

 Além da eficiência observada nos serviços assistenciais prestados e do rico 

ambiente de ensino oferecido pelas equipes técnicas altamente capacitadas, na 

primeira década dos anos 2000, a adequada condução administrativa e financeira do 

HCPA despertava a atenção do MEC, MS e Ministério do Planejamento. O HCPA 

constantemente realizava investimentos na aquisição de equipamentos médicos de 

última geração, bem como na capacitação de suas equipes, porque, além de fazer uso 

adequado dos investimentos públicos, com controle rígido de despesas, era permitido 
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ao HCPA fazer geração de recursos próprios, através da prestação de serviços de 

saúde para entes privados, devido ao fato deste ser uma empresa pública de direito 

privado. E, esta geração de recursos próprios, aliada à gestão eficiente, permitia 

manutenção, expansão e crescimento contínuo na qualidade dos serviços prestados 

pelo HCPA. Situação esta não observada nos outros HUF, que não possuíam esta 

configuração societária.  

Aproximadamente 40 anos após a constituição do HCPA como empresa pública 

de direito privado, o MEC constatava que a iniciativa de promulgação da Lei 5.604, de 

constituição do HCPA, em 1970, como único HUF do país como empresa pública de 

direito privado, aliada à condução exemplar de gestores do hospital havia tornado a 

entidade um modelo exemplar, que deveria ser replicado aos outros HU. Neste 

sentido, o MEC cria a empresa EBSERH, com o intuito de oferecer uma alternativa 

para os outros HUF aderirem ao formato de empresa pública de direito privado.  

 Através de lei específica é criada a EBSERH em 2011 (BRASIL, 2011). E, 

através desta, é dada a oportunidade, aos hospitais ligados a instituições de ensino 

superior públicas federais, de firmarem contrato de adesão à rede EBESERH. No 

entanto, como estes HUF são vinculados às universidades, a decisão de adesão ou 

não à rede EBSERH compete às universidades. O Brasil possui 68 universidades 

federais. Destas, 54 possuem cursos de medicina. O país possui 50 HUF que estão 

atuam como hospitais-escola de 35 universidades. Assim, dos 50 HUF, hoje, 40 estão 

vinculados à rede EBSERH. E, das 35 universidades que possuem hospitais-escola, 

32 aderiram à rede EBSERH. Com isso, segundo o MEC, “(...) A criação Ebserh sob a 

forma empresarial pública de direito privado alçou os HUFs inseridos em sua rede a 

patamares mais elevados de eficiência e controle administrativos, evidenciação 

de informações contábeis e transparência de eventos que afetam a situação 

patrimonial, econômica e financeira dessas entidades. (...)”.  

 Ou seja, o MEC criou a EBSERH à imagem do HCPA, como empresa pública 

de direito privado, também através de lei específica. Através da assinatura de 

contratos específicos com as universidades federais, os HUF tiveram a oportunidade 

de passar a estar vinculados à rede EBSERH, que assim como o HCPA, possui maior 

autonomia e flexibilidade do que as universidades federais. Bem como os hospitais 

vinculados à rede EBSERH possuem a possibilidade de fazer geração de recursos 

próprios, alterando o cenário nacional e promovendo a saúde pública, oferecida pela 

rede federal, a patamares mais elevados do que o observado anteriormente. Com 

isso, seguindo o modelo de gestão do HCPA, foi oportunizada aos HUF, através do 
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vínculo com a EBSERH, a possibilidade de atuar como se fossem empresas públicas 

de direito privado, conquistando maior autonomia e agilidade. 

 Outra característica do modelo de sucesso do HCPA é a utilização, desde sua 

criação em 1970, de ferramentas de informática para a gestão do hospital. O 

desenvolvimento do aplicativo de gestão hospitalar AGH esteve sempre apoiado no 

Instituto de Informática da UFRGS, em íntima relação com o serviço tecnologia da 

informação do HCPA, garantindo o constante aprimoramento deste. Esta ferramenta 

trazia eficiência e transparência aos processos desenvolvidos pelo HCPA, atendendo 

às constantes demandas do Ministério Público Federal, que sempre manteve 

acompanhamento vigilante das ações do HCPA, por conta deste possuir figura jurídica 

distinta de seus pares, até 2011. Jacobs e colaboradores (2019) relatam que a gestão 

administrativa e financeira de unidades de saúde pode ser mais eficiente se estas 

possuem processos aprimorados de registro das informações e orientações 

adequadas para a tomada de decisão sobre as operações financeiras e otimização 

dos recursos humanos. Esta ideia é corroborada por Fredriksson e colaboradores 

(2017) que relatam, em artigo de revisão, diferentes modelos de gestão em saúde e a 

adoção unanime de sistemas de informática como ferramenta fundamental para o 

controle de processos, para modelos que primam pela eficiência e transparência. 

Pinheiro e co-autores (2016) destacam a importância da adoção de sistemas de 

informação em saúde para a gestão e geração de conhecimento, mas destacam a 

necessidade de participação mais ampla e plural na construção dos bancos de 

informações, para a geração de conhecimento, construído por diferentes atores. 

Assim, a tendência de informatização de processos de gestão é uma realidade 

referida por diferentes autores na área da saúde. Seguindo este movimento, e 

acompanhando os resultados conquistados pelo HCPA, ao criar a EBSERH, o MEC 

definiu que os hospitais que viessem a compor a rede EBSERH deveriam adotar o 

aplicativo de gestão hospitalar desenvolvido e utilizado pelo HCPA. Como o sistema 

AGH havia sido construído como software proprietário, o u seja não era um software 

livre, porque utilizava uma linguagem comercial, se este fosse ser adotado pelos HUF 

da rede EBSERH cada hospital seria obrigado a contratar licença de uso e taxas 

constantes de manutenção e atualização pela empresa proprietária, o custo de 

implantação do aplicativo para os HUF da rede ficaria muito elevado. Ao invés disso, o 

MEC optou por fazer investimento no HCPA, para que a equipe do HCPA 

“reescrevesse” o aplicativo AGH utilizando softwares livres. Com isso, foi realizado tal 

investimento e o AGH foi reescrito, utilizando linguagens de softwares livres, gerando 

o aplicativo AGHU, com o propósito de ser usado pelo HCPA e pelos HUF, que 
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aderissem à rede EBESERH. Com isso, houve uma otimização de investimentos e a 

criação de um novo aplicativo, passível de acessado de forma livre, sem custo, para 

os usuários (AGHU/EBSERH).  

Segundo a EBSERH, a criação do AGHU tem o objetivo de apoiar “(...) a 

padronização das práticas assistenciais e administrativas dos Hospitais Universitários 

Federais e permitir a criação de indicadores nacionais, o que facilitará a adoção de 

projetos de melhorias comuns para esses hospitais. (..)”. Segundo Garcia e 

colaboradores (2010), além das vantagens econômicas, a adoção de software livre 

permite que a ferramenta seja customizada, uma vez que é mais flexível; podendo ser 

atualizada constantemente e de forma colaborativa, promovendo a inclusão social. 

Cortizo (2007) também defendeu o uso de softwares livres, a fim de padronizar as 

práticas de gestão no serviço de saúde pública nacional como ferramenta para a 

promoção de serviços de maior qualidade nos hospitais públicos.  

Desde o início do processo de transformação do AGH em AGHU, em meados 

de 2009, o MEC realizou aportes financeiros, específicos, para o HCPA, a fim de 

custear a criação do AGHU. Estes aportes ocorreram até o ano de 2016, quando a 

EBSERH/MEC decidiu não mais realizar tais repasses ao HCPA, para atualizações e 

expansão constante do aplicativo, tendo em vista que o aplicativo já atendia as 

necessidades dos HUF, vinculados à rede, e porque havia outras prioridades para 

investimento naquele momento (data not shown). A partir deste momento, o HCPA 

passou a desenvolver, atualizar e expandir o AGHU sem aporte específico para tal. 

Considerando os altos custos para o desenvolvimento constante de um aplicativo do 

porte do AGHU, o HCPA passou a buscar novos usuários para o AGHU, que 

pudessem vir a ser também parceiros para o desenvolvimento do aplicativo. Neste 

sentido, o HCPA estabeleceu parceria com a Força Aérea Brasileira, que adotou o 

AGHU em uma de suas unidades hospitalares no RS (Canoas). A implementação do 

AGHU no Hospital da FAB em Canoas (RS) foi um sucesso e a FAB decidiu por adotar 

o AGHU em suas unidades de saúde no Brasil. 

A partir da primeira experiência de utilização do AGHU pela FAB, ficou claro 

que algumas adaptações e novas funcionalidades deveriam ser implementadas no 

AGHU, visto que este havia sido construído para atender necessidades de hospitais 

universitários federais, que possuem rotinas, processos e demandas distintas dos 

hospitais não federais e não universitários. E, assim, equipes de computação da FAB 

passaram a interagir com as equipes do HCPA, para o desenvolvimento das novas 

funcionalidades. Desta parceria nasceu o AGHUse, que é a versão do AGHU 

redesenhada para hospitais em geral, com perfis distintos, tanto públicos como 
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privados. Na sequência o Exército Nacional foi convidado e passou a adotar o 

AGHUse, e assim outras entidades foram adotando o aplicativo de gestão hospitalar, 

AGHUse, e colaborando com o desenvolvimento deste.  

Como o AGHUse segue sendo um software livre, não monetizado, o HCPA 

propôs aos usuários do AGHUse que estes participassem ativamente, de forma 

constante, dos processos de atualização e expansão do software, através da interação 

das equipes de TI, principalmente, dos diferentes usuários, bem como do 

compartilhamento de experiências e conhecimentos. Para operacionalizar estas 

colaborações foi criada a Comunidade AGHUse, que é composta por representantes 

de usuários, que definem em comitês a priorização das novas funcionalidades a serem 

desenvolvidas pela comunidade para o AGHUse. Este grupo define também qual nova 

funcionalidade vai ser desenvolvida por cada membro da Comunidade, realizando uma 

divisão de tarefas entre os membros, conforme possibilidades e expertises. As regras 

para os membros da Comunidade AGHUse estão definidas no Regimento da 

Comunidade AGHUse (ANEXO II). 

Analisando a evolução do AGH em AGHU e depois do AGHUse, percebe-se 

que a criação do AGH e do AGHU é fruto de um processo de inovação fechado, visto 

que estes foram desenvolvidos pelas equipes do HCPA. Mas, a criação do AGHUse é 

uma prática de inovação aberta. Segundo Chesbrough (2003) a inovação aberta é um 

termo que se refere à prática das organizações contarem com a expertise de 

colaboradores externos, com perfis diferentes aos contidos na comunidade interna, 

tendo em vista a tendência de buscar constantemente novas soluções, por conta da 

pressão de mercado, da constante e rápida evolução tecnológica, a fim de gerar maior 

valor agregado aos produtos em menor intervalo de tempo. Stal e colaboradores 

(2014) discutem as vantagens do compartilhamento de equipes de diferentes 

organizações, para o desenvolvimento conjunto de soluções em algumas empresas da 

indústria farmacêutica no Brasil, e relata a cultura organizacional como um dos 

entraves para esta prática, que é uma tendência. Silva e Dacorso em 2013 

descreveram a importância da prática da inovação aberta para as micro e pequena 

empresas. Lopes e colaboradores em 2017 relataram a importância da prática da 

inovação aberta, bem como a necessidade da parceria com as universidades, para a 

execução dos estágios iniciais da prática da inovação, conforme modelo do HCPA de 

cooperação com a UFRGS. 

Neste processo de estabelecimento da prática de inovação aberta para 

promover o desenvolvimento do AGHUse, o HCPA não possuía conhecimento dos 

conceitos estabelecidos por Chesbrough, definidos em 2003 em Berckley, US. Por 
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conta disso, não foram definidas ações de planejamento estratégico dentro da 

organização, para construir o AGHUse segundo os preceitos da inovação aberta. Mas, 

os caminhos da inovação aberta foram seguidos pelo HCPA, para desenvolver o 

AGHUse pela necessidade de input extras de apoio financeiro ou de entrega de 

soluções por parceiros, o que se concretiza através das ações da Comunidade 

AGHUse. Além do suporte financeiro ou força de trabalho, o HCPA também percebia a 

necessidade de contar com as colaborações de equipes que trouxessem novas 

experiências, vivências e conhecimentos para a construção de soluções para os novos 

desafios enfrentados pelo AGHUse. Com isso, assim como no processo da inovação 

aberta, a necessidade da interação com membros de fora da organização, agrega 

recursos/força de trabalho e outras competências, que permitirão que novos 

resultados sejam entregues com mais eficiência e em menor intervalo de tempo, 

agregando valor ao produto. Vale destacar que, em 2003, o que Chesbrough realizou 

foi a descrição de processos que já vinham acontecendo nas organizações 

americanas, assim como no HCPA. Ou seja, Chesbrough descreveu um fenômeno de 

atividade colaborativa entre organizações e denominou-o de inovação aberta.  

Por fim, outra característica do desenvolvimento diferenciado do HCPA reside 

no fato de que adoção do aplicativo de gestão pelas equipes do HCPA e usuários do 

sistema ter acontecido de forma positiva e natural. A adoção do aplicativo de gestão 

hospitalar, em suas diferentes versões AGH, AGUH e AGHUse, ocorreu de forma 

natural, tendo em vista que equipes multidisciplinares, compostas por funcionários de 

diferentes níveis educacionais, diferentes habilidades e com atuações tanto na área 

administrativa, quanto assistencial, compuseram as equipes que elaboraram o 

aplicativo, e assim o software é autoral, traz soluções para as demandas reais das 

equipes, bem como representa um sentimento de pertencimento e protagonismo das 

equipes do HCPA.  

Alinhado com o histórico de sucesso observado na aceitação dos aplicativos de 

gestão pela comunidade do HCPA, Teles & Amorim (2013) descrevem que no desafio 

da transformação digital, a aceitação está intimamente relacionada com a participação 

de colaboradores na tomada de decisões, no desenvolvimento, adaptação e 

implementação de sistemas. Por outro lado, Oliveira e colaboradores (2008) 

descrevem exemplos de resistência à implantação de novos sistemas de gestão 

devido a algumas dificuldades de uso do sistema, o gerenciamento das expectativas 

dos funcionários, bem com as percepções de redistribuição e perda de poder nas 

organizações. Nesta análise, os autores sugerem ações para promover a aceitação de 
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adoção de sistemas, e estas alinhadas com as características positivas e promotoras 

da adesão a novos sistemas, conforme mencionado acima. 

 Desta forma, este trabalho aborda e indica que a figura jurídica do HCPA, a 

precoce adoção de aplicativos de gestão, a recente prática de inovação aberta,  para o 

desenvolvimento do AGHUse e a aceitação do sistema pelas equipes do HCPA, sejam 

os motivos pelo qual o HCPA foi capaz de possuir ação arrojada, diferenciada e ser 

considerada entidade modelo de saúde no Brasil. 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

 

 Através dos estudos realizados em publicações, documentos e através das 

entrevistas, foi possível confirmar que o fato do HCPA ser uma empresa pública de 

direito privado foi fundamental para que este viesse a percorrer uma trajetória 

diferenciada, quando comparado aos outros HUF brasileiros. Isto é verdade tanto na 

prestação de serviços de ponta e humanizados para a população, que é 

consequência de investimentos em infraestrutura e forte capacitação de recursos 

humanos. Neste ambiente extremamente rico para a formação de profissionais 

altamente capacitados, o HCPA desempenha sua função de hospital-escola, mesmo 

sendo uma entidade jurídica distinta da UFRGS ou do modelo jurídico praticado nos 

outros HUF.  

 

 Foi possível perceber a importância do fato do HCPA estar intimamente 

associado às equipes de desenvolvimento de TI da UFRGS desde sua origem até a 

atualidade. Esta relação próxima viabilizou a construção da cultura de convivência 

orgânica com a TI, bem como o estabelecimento da aceitação de implantação de 

novas tecnologias, como motor para o desenvolvimento do modelo de sucesso do 

HCPA. Tendo o HCPA a informática em saúde como cerne da instituição e como 

filosofia arraigada em seus funcionários, estes foram partícipes e protagonistas das 

mudanças viabilizadas por esta interação, não manifestando atitudes de restrição à 

transformação digital. 
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 Como resultado da filosofia e prática da informática em saúde como mola 

mestra do desenvolvimento do HCPA, pode-se destacar a influência dos sistemas de 

gestão hospitalar desenvolvidos pela entidade, para o desenvolvimento do HCPA, 

através da evolução do AGH em AGHU e em AGHUse. A inter-relação entre os 

desafios de evolução dos sistemas de gestão e o crescimento e desenvolvimento do 

HCPA como modelo de assistência, ensino e gestão ficam muito evidentes. 

 

 Ainda, através da abordagem realizada no presente trabalho, fica claro que o 

estabelecimento de parcerias estratégicas foi fundamental em momentos onde a 

entidade, HCPA, se aproximava da capacidade limite de expansão e crescimento. 

Primeiramente, podemos destacar a relação estabelecida com o MEC em 2008-9, e 

mais especificamente com a EBSERH, que foi estruturada a fim de expandir o 

modelo de gestão HCPA para os outros HUF brasileiros. E, para tanto, o HCPA 

recebeu investimentos e apoios do MEC e da EBSERH, para transformar o AGH, 

que era um sistema não replicável e caro para a rede de hospitais vinculados à 

EBSERH, no sistema denominado de AGHU. Este aplicativo de gestão de hospitais 

universitários é um sistema de acesso livre, sem monetização, passível de ser 

adotado por qualquer dos hospitais universitários federais, pertencentes à rede 

EBSERH. Com esta ampliação de adoção do AGHU, novas necessidades serviram 

como desafios, para o sistema evoluir e se tornar mais robusto. O AGHU deixou de 

ser adotado por uma única entidade, o HCPA, e passou a ser a base da gestão de 

mais de 40 hospitais, oferecendo assim novas perspectivas e oportunidades de 

superação para as entidades envolvidas. Porém, esta fase foi extremamente 

desafiadora, para as equipes multidisciplinares envolvidas com o desenvolvimento e 

implementação do AGHU nos hospitais vinculados à EBESERH. Ainda este 

momento foi de muita oxigenação do sistema e das equipes do HCPA, que atuavam 

neste processo.  

Além desta, outra parceria estratégica, abordada no presente trabalho, e que 

merece destaque, foi a relação proposta pelo HCPA, e estabelecida a partir da 

transformação do AGHU em AGHUse, que passou a ser um sistema passível de ser 

adotado por qualquer parceiro dentre as entidades de saúde, com atuação pública ou 

não. Como princípio, considerando que o HCPA apresentava a necessidade de 

contar com um maior número de desenvolvedores de sistemas e com diferentes 

habilidades e experiências, num momento em que o grupo de desenvolvedores do 

HCPA não poderia ser ampliado, a alternativa foi ir para o mercado, oferecer o 
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AGHUse, que também é um sistema de acesso livre e não monetizado, para novos 

parceiros. E, ao decidir aderir ao AGHUse, o parceiro se compromete a ser membro 

da Comunidade AGHUse. A Comunidade AGHUse define que todos os componentes 

da comunidade devem, em contrapartida ao acesso livre ao AGHUse, construir 

novas aplicações do sistema, conforme decisão da Comunidade. E, neste momento, 

em que mais de 100 unidades de saúde estão com o AGHUse implementado ou em 

fase de instalação, imensos desafios se apresentaram, correspondendo aos anseios 

dos gestores do HCPA, e com isso muitas novas oportunidades surgiram, e que só 

podem ser enfrentadas com equipes multidisciplinares de diferentes instituições, com 

expertises complementares. Assim, através do estabelecimento da Comunidade 

AGHUse concretiza-se a adoção da prática de inovação aberta entre os integrantes 

da Comunidade AGHUse, colocando-os na vanguarda das relações empresariais, 

para o desenvolvimento sustentável. 

 

 Foi também possível observar, que a prática de desenvolvimento dos sistemas 

de gestão da família AGH, com equipes formadas por profissionais de TI, ou 

oriundos dos setores administrativos e assistenciais, colaborou para a ausência de 

registros de resistência de adoção dos sistemas. As manifestações de o que é 

observado em diferentes países, instituições e setores. Por outro lado, a aceitação e 

adoção de sistemas por equipes não estão relacionadas com o grau de eficiência do 

sistema, com o perfil dos profissionais ou com o setor produtivo específico. A 

aceitação do sistema está relacionada com a participação de diferentes perfis de 

profissionais na construção do sistema e com o sentimento de pertencimento e 

protagonismo destes. O que também é observado na adoção dos diferentes sistemas 

da família AGH. 

 Por fim, a realização do presente estudo possibilitou a percepção e 

compreensão do enredo, facetas, estratégias e fatos que levaram o HCPA se tornar 

uma entidade líder no setor. E, compreender que a inovação aberta praticada na 

construção do AGHUse não foi decorrente de decisão estratégica da coordenação da 

entidade, para buscar competitividade, mas assim como as empresas em crise, no 

início dos anos 2000, nos EUA, conforme descrito por Chesbrough (2003), o HCPA 

percebeu a necessidade de praticar o desenvolvimento de soluções de forma 

colaborativa, com outros pares, como forma de sobrevivência do sistema que é 

símbolo do case de sucesso HCPA, que é o hoje AGHUse. Assim, foi possível 
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compreender a trajetória diferenciada desta entidade referência em saúde, chamada 

HCPA. 
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ANEXO I 

 

PERGUNTAS NORTEADORAS DAS ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA COM PROF. AMARILIO VIEIRA DE MACEDO NETO 

PERGUNTA: 

 O Professor Amarilio participou de 3 gestões do HCPA. Foi Vice Presidente 

Médico e sua primeira gestão; e, na sequência foi Presidente da casa por duas 

gestões consecutivas. Neste período, o Prof. foi um dos protagonistas de ações 

transformadoras e disruptivas do HCPA. Agora, 3 anos após ter deixado a Presidência 

do HCPA, gostaria de lhe pedir para fazer um link entre a história vivida no HCPA e o 

que temos como desafios pela frente, para que o HCPA siga sendo uma referência 

para o país. 

 

 

ENTREVISTA COM TIAGO VAZ 

PERGUNTA: 

 1 - Como surgiu a ideia de desenvolver o AGH? 

 2 - Como ele foi criado? Por quem? 

 3 - Quais as etapas de desenvolvimento do AGH? O que esta ferramenta 
buscou solucionar inicialmente? 

 4 - Quais as principais fases de desenvolvimento do sistema como um todo? 

 5 - Qual a diferença entre o AGH, AGHU e o AGHUse? 

 6 - Qual a relação do AGHU com a EBSERH? 

 7 - Qual a importância do AGHU para o HCPA hoje? 
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ENTREVISTA COM VALTER FERREIRA DA SILVA 

PERGUNTA: 

 1 – Você pode contextualizar o significado dos softwares denominados como 
AGH, AGHU e AGHUse? 

 2 – Com qual sistema de gestão hospitalar o HCPA opera hoje? Quais os 
benefícios deste para o HCPA? 

 

 

ENTREVISTA COM EQUIPE DA FAB: TENENTE CORONEL FAULHAUBER, 

TENENTE CORONEL STAEL, MAJOR MAGNAGO, CAPITÃO OLIVEIRA. 

PERGUNTA: 

 1 - Quando a FAB adotou o sistema AGHUse? 

 2 - Qual a importância da adoção do sistema AGHUse para os hospitais da 
aeronáutica? 

 3 - Qual foi a estratégia para a escolha dos hospitais da aeronáutica, que 
adotaram o sistema AGHUse? 

 4 - A FAB possui indicadores para demonstrar a experiência da adoção do 
sistema AGHUse? Existem documentos que podem ser disponibilizados com os 
resultados? 

 5 - Como a FAB vê o papel da Comunidade AGHUse? 
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ANEXO II 

 

ESTATUTO DA COMUNIDADE AGHUSE 

 

 

 

 

 

REGIMENTO DA 
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CAPÍTULO VII 

 

 

 

REGIMENTO INTERNO DA COMUNIDADE AGHUse 
 

8.1 CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º O presente regimento interno tem como finalidade estabelecer princípios e 
regras relacionadas à Comunidade AGHUse, aplicando-se as disposições de direito público e, 
no que couber, as de direito privado. 

 

§1º A visão da Comunidade AGHUse é a contribuição para a melhoria da gestão da 
assistência à saúde no Brasil. 

§2º A missão da Comunidade AGHUse é transformar a realidade da assistência à saúde 
no Brasil através da disseminação sustentável do modelo de gestão amparado pelo 
sistema AGHUse. 

§3º Os membros integrantes deste Regimento reconhecem que o Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre – HCPA, por ser o Membro Fundador, arroga-se de prerrogativas 
exclusivas na condução da Comunidade AGHUse. 

§4º A Comunidade AGHUse e seus respectivos membros devem observar as normas 
administrativas e legais, especialmente o código de conduta e integridade do HCPA. 

 

Art. 2º Considera-se AGHUse o software referencial no seguimento de gestão em saúde, 
desenvolvido no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Permite registrar os processos 
administrativos, assistenciais e de apoio à assistência de forma integrada e com o objetivo de 
melhorar o atendimento ao paciente, o acesso à pesquisa e à gestão administrativa da 
instituição. 

 



CAPÍTULO VII 

 

Art. 3º Considera-se Comunidade AGHUse uma unidade social que compartilha 
normas, valores e identidade ligadas ao sistema AGHUse. 

 

8.2 CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
 

Art. 4º São objetivos da Comunidade AGHUse: 

I - disseminar o uso do AGHUse na comunidade de saúde sem restrição de fronteiras; 

II - estabelecer conceitos fundamentais do manejo de informações clínicas e administrativas 

em consonância direta com a legislação brasileira vigente e princípios éticos e bioéticos 

estabelecidos; 

III - promover a sustentabilidade do sistema AGHUse; 

IV - estabelecer uma estrutura de desenvolvimento e crescimento colaborativo do Sistema 

AGHUse; 

V - ampliar a representatividade do modelo de gestão centrado na assistência ao paciente e 

adotado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA ; 

VI - proporcionar aos membros da comunidade o uso do Sistema AGHUse ao menor custo e 

com facilidade de atualizações e customizações; 

VII - propiciar a troca de informações assistenciais, de gestão e pesquisa entre os membros 

da comunidade, respeitando os requisitos de privacidade de pacientes e das instituições e a 

legislação em vigor; 

VIII - estimular o compartilhamento de funcionalidades e conhecimento entre os 

membros da Comunidade AGHUse; 

IX - garantir independência das partes possibilitando que os participantes possuam 

repositórios locais com autonomia para desenvolver funcionalidades, testar e implementar 

atualizações no seu ambiente, convergindo sempre para uma versão única do Sistema AGHUse; 

X - assegurar que o desenvolvimento no Sistema AGHUse sempre seja compartilhado na 

Comunidade AGHUse; 

XI - conservar a compatibilidade entre os repositórios distribuídos (remotos), sem prejuízo à 

sincronização periódica com o repositório principal; 

XII - maximizar a gestão e minimizar a aplicação de recursos duplicados, evitando que grupos 

colaboradores diferentes aloquem força de trabalho na solução de um mesmo problema ou 

criação de funcionalidade; 

XIII - facilitar o trabalho através da automação de tarefas; 



CAPÍTULO VII 

 

XIV - definir, em parceria, as fases de engenharia dos novos ciclos de desenvolvimento de 

software; 

XV - promover as medidas de segurança como os níveis de acesso, definição de privilégios, 

funcionalidades técnicas e outros. 

 

Art. 5º São princípios fundamentais do Sistema e da Comunidade AGHUse, que 
devem ser cumpridos obrigatoriamente: 

I -  respeito  aos  direitos  do  paciente:  privacidade  das  informações  como dados cadastrais, 

prontuário do paciente, resultado de exames, acesso pelo paciente a sua informação com 

cópia de prontuário, e outros; 

II -  observância  à  unidade  do  sistema:  versão  única,  padrões  técnicos, parametrização, 

regras de segurança e outros; 

III - atenção à identidade do sistema: identidade visual, nome único e outros; 

IV -  obediência  à  legislação  e  a  princípios  éticos  e  bioéticos:  legislação brasileira, 

resoluções e pareceres dos Conselhos profissionais na área da saúde e outros. 

 

Parágrafo único. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA se reserva do direito 
de vetar toda a conduta que viole as matérias elencadas nos incisos do caput deste 
artigo, podendo, de ofício e independente de deliberação prévia, executar medidas 
para a prevenção e reparação do ato em desconformidade com o aqui estabelecido, 
dispensando-se a intervenção judicial. 

 

8.3 CAPÍTULO III 

DA ADMISSÃO DE MEMBROS 
 

Art. 7º Somente poderão ser membros da Comunidade AGHUse pessoas jurídicas, 
públicas ou privadas, que administrem serviços de saúde e que se comprometam em 
implantar o Sistema AGHUse na(s) sua(s) instituição(ões) e contribuir colaborativamente 
com seu desenvolvimento e sustentação. 

 



CAPÍTULO VII 

 

§1º Não serão admitidas pessoas jurídicas que atuem com finalidade principal em seu 
contrato/estatuto social (ou instrumento equivalente) no desenvolvimento ou 
implantação de sistemas. 

§2º O pretenso membro deverá ter capacidade técnica e financeira para contribuir 
com o crescimento do Sistema AGHUse. 

§3º Preenchidos os requisitos do caput e do §1º deste artigo, a admissão de membros da 
Comunidade AGHUse ocorrerá para aqueles que manifestem interesse em utilizar o 
Sistema AGHUse, firmem instrumento competente relativo à transferência de 
conhecimento sobre o Sistema e haja conveniência pública manifestada 
discricionariamente através de ato do Diretor-Presidente do HCPA. 

§4º A admissão daqueles que não se enquadrem nos termos do caput e do 

§3º deste artigo será submetida ao Comitê Estratégico para aprovação. 

§5º Ao ingressarem na Comunidade AGHUse, os seus membros aderem ao termo de 
confidencialidade. 

 

8.4 CAPÍTULO IV 

DO INSTRUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 
 

Art. 8º O instrumento referido no §3º do artigo 4º deste Regimento é obrigatório para o 
ingresso de membros na Comunidade AGHUse, salvo exceções, e somente poderá ser firmado 
com membros da Comunidade AGHUse. 

Parágrafo único. A transferência de conhecimento sobre o Sistema AGHUse deve ser 
previamente submetida ao Comitê Estratégico, que deliberará sobre o assunto, podendo, se 
houver violação a este Regimento, providenciar as medidas necessárias para o controle do ato. 

 

Art. 9º São cláusulas obrigatórias no instrumento competente para a transferência de 
conhecimentos técnicos e negociais de gestão em saúde relacionados ao Sistema AGHUse: 

I -  objeto:  prestação  de  serviços  pelo  contratado  de  transferência  de conhecimentos 

técnicos e negociais de gestão em saúde necessários à adaptação e implantação do Aplicativo 
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para Gestão Hospitalar – AGHUse; 

II - preço e condições de pagamento: ocorrerá conforme a relação jurídica estabelecida; 

III - prazo: sempre por período determinado; 

IV - direitos e obrigações das partes: atribuindo especialmente as sanções por 

descumprimento contratual; 

V - sigilo e segurança das informações; 

VI -  foro:  será  sempre  o  de  Porto  Alegre/RS,  quando  o  instrumento  for firmado com o 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA. 

 

8.5 CAPÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO HIERÁRQUICA ESTRUTURAL 
 

Art.10º A estrutura será hierarquicamente formada em escalonamento de poder, 
prevalecendo a decisão do primeiro em detrimento do segundo e assim por diante, conforme 

segue: 

I - Comitê Estratégico; 

II - Comitê Técnico; 

III - Membro em geral. 

 

Art.11º O Comitê Estratégico será composto por até 7(sete) membros, distribuídos da 
seguinte forma: 1 (um) coordenador e 6 (seis) membros. 

§1º O Coordenador e demais membros do Comitê Estratégico serão nomeados pelo 
Diretor-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA. 

§2º O Coordenador será um colaborador do Hospital de Clínicas de Porto Alegre – 
HCPA. 

§3º O membro da Comunidade AGHUse que postular a posição de membro do Comitê 
Estratégico deverá encaminhar, ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA, a 
indicação de candidato. 

§4º Os membros do Comitê Estratégico serão nomeados segundo a sua 
representatividade na Comunidade AGHUse. 



CAPÍTULO VII 

 

§5º A composição do Comitê Estratégico será revista anualmente podendo seus 
membros serem reconduzidos automaticamente se não houver decisão em contrário. 

§6º O membro da Comunidade AGHUse que optar por sua saída da Comunidade ou 
que tenha seu instrumento de adesão à Comunidade com vigência vencida terá seu 
representante no Comitê Estratégico desligado automaticamente. 

 

Art. 12º São funções do Comitê Estratégico: 
I - definições e alterações deste Regimento; 

II - estabelecer as metas, prioridades e estratégia da Comunidade AGHUse. 

 

§1º As decisões serão adotadas por maioria de votos, sendo admitida, 
excepcionalmente, a participação por videoconferência. 

§2º Em caso de empate, o Coordenador terá voto de qualidade para a deliberação, 
prevalecendo sobre o voto dos demais membros. 

 

Art. 13º São funções do Coordenador do Comitê Estratégico: 

I - agendar com antecedência mínima de vinte dias as reuniões do Comitê Estratégico; 

II - coordenar as reuniões do Comitê Estratégico; 

III - estabelecer a pauta das reuniões do Comitê Estratégico; 

IV - manter canal de comunicação com os membros do Comitê Estratégico; V - acolher e 

encaminhar sugestões e propostas dos membros da Comunidade AGHUse; 

VI - encaminhar as propostas de ingresso de novos membros da Comunidade 

AGHUse; 

VII - deliberar sobre as exclusões de membros da Comunidade AGHUse; 

VIII - vetar matéria que viole os princípios fundamentais deste Regimento (art. 3º), tendo 

poderes suficientes para retirar da pauta e revogar/anular atos já praticados. 

 

Art. 14º São funções dos membros do Comitê Estratégico: I - 
comparecer às reuniões propostas pelo Coordenador;  II - definir as 
metas e estratégia da Comunidade AGHUse; 

III - trazer propostas, sugestões e inovações ao Sistema AGHUse. 
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Art. 15º O Comitê Técnico será composto por 9 (nove) profissionais de tecnologia da 
informação e comunicação, distribuídos da seguinte forma: 1 (um) coordenador e 8 (oito) 
membros. 

Parágrafo único. Os membros do Comitê Técnico deverão ser profissionais de 
tecnologia da informação e comunicação com experiência comprovada. 

 

Art. 16º São funções do Comitê Técnico: 
I - definições e alterações técnicas relacionadas ao Sistema AGHUse; 

II - estabelecer as metas e prioridades técnicas atinentes ao Sistema AGHUse; 

III - outras funções relacionadas às soluções técnicas aplicáveis ao Sistema AGHUse. 

§1º As decisões serão adotadas por maioria de votos, sendo admitida, 
excepcionalmente, a participação por videoconferência. 

§2º Em caso de empate, o Coordenador terá voto de qualidade para a deliberação, 
prevalecendo sobre o voto dos demais membros. 

 

Art. 17º O Coordenador e demais membros do Comitê Técnico serão nomeados pelo 
Diretor-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA. 

 

§1º O Coordenador será um colaborador do Hospital de Clínicas de Porto Alegre – 
HCPA. 

§2º O membro da Comunidade AGHUse que postular a posição de membro do Comitê 
Técnico deverá encaminhar ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA a 
indicação 

de candidato. 

§3º Os membros do Comitê Técnico serão nomeados segundo a sua representatividade 
na Comunidade AGHUse. 

§4º A composição do Comitê Técnico será revista anualmente podendo seus membros 
serem reconduzidos automaticamente se não houver decisão em contrário. 



CAPÍTULO VII 

 

§5º O membro da Comunidade AGHUse que optar por sua saída da Comunidade ou 
que tenha seu instrumento de adesão à Comunidade com vigência vencida terá seu 
representante no Comitê Técnico desligado automaticamente. 

 

Art. 18º São funções do Coordenador do Comitê Técnico: 

I – agendar e coordenar as reuniões do Comitê Técnico; 

II – manter canal de comunicação com os membros do Comitê Técnico; 

III – acolher e encaminhar sugestões e propostas dos membros da Comunidade AGHUse; 

IV – dar diretrizes que orientarão instalações e novos desenvolvimentos de sistemas dentro 

do AGHUse; 

V – promover a unidade do Sistema AGHUse; 

VI – encaminhar ao Comitê Estratégico propostas oriundas das áreas técnicas. 

 

Art. 19º São funções dos membros do Comitê Técnico: 

I – comparecer ás reuniões propostas pela Coordenação; 

II – comprometer-se com a unidade do Sistema AGHUse; 

III – trazer propostas, sugestões e inovações técnicas ao Sistema AGHUse. 

 

Art. 20º São funções dos membros da Comunidade AGHUse: 

I – respeitar os princípios gerais do Sistema AGHUse; 

II – manter a unidade do Sistema AGHUse; 

III – conservar a identidade do Sistema AGHUse nas implantações realizadas; IV – disponibilizar 

aos membros da Comunidade AGHUse os desenvolvimentos produzidos; 

V – compartilhar exclusivamente com os membros da Comunidade AGHUse os 

conhecimentos adquiridos junto a esta; 

VI – contribuir para novas funcionalidades do Sistema AGHUse em concordância com as 

orientações técnicas e princípios fundamentais do Sistema; 

VII – observar a disciplina deste regimento, bem como toda a legislação aplicável ao sistema 

de saúde; 

VIII – denunciar aos Comitês Estratégico e Técnico quaisquer violações estabelecidas neste 

regimento, especialmente informações sigilosas (confidenciais) do sistema; 

IX – obedecer às determinações definidas pelo Comitê Técnico e Estratégico; X – criar somente 

novas versões do Sistema que tenham sido aprovadas pelo Comitê Técnico do Sistema AGHUse. 



CAPÍTULO VII 

 

 

8.6 CAPÍTULO VI 

DA EXCLUSÃO DE MEMBROS 
 

Art. 21º Os membros excluídos da Comunidade AGHUse perderão o direito de 
participar dos desenvolvimentos de Sistema, de incluir novas funcionalidades no core deste e 
de participar das reuniões e atividades da Comunidade AGHUse. 

 

Parágrafo único. A exclusão de membros da Comunidade AGHUse será feita pelo   
Diretor-Presidente  do  Hospital  de  Clínicas de Porto Alegre – HCPA, através de ato 
competente, respeitando-se o devido processo legal. 

 

Art. 22º Serão excluídos membros da Comunidade AGHUse nas situações: 

I - membros que formalizarem o desejo de retirar-se da Comunidade AGHUse; 

II - membros que descumprirem os compromissos constantes no 

instrumento competente de que trata o artigo 7º, do §3º, deste Regimento;  III - membros que 

não acatem as determinações dos Comitês Estratégico e Técnico; 

IV - membros que não cumpram normas, princípios e obrigações constantes neste regimento; 

V - membros que persistam no uso de funcionalidades ou rotinas que se contraponham aos 

princípios fundamentais do Sistema; 

VI - membros que não assinem, injustificadamente, no prazo estabelecido pelo Coordenador 

do Comitê Estratégico, o termo de compromisso de contraprestação (ou instrumento 

equivalente) relativo à sua contribuição para a Comunidade AGHUse a que se refere o artigo 

21 deste Regimento, ou que de qualquer forma violem as obrigações nele constantes; 

VII - membros que realizarem a transferência de conhecimento relativa ao Sistema AGHUse 

para outrem que não seja membro da Comunidade AGHUse, em desacordo com o que 

deliberar o Comitê Estratégico ou violando qualquer das normas estabelecidas neste 

Regimento. 

 

  



CAPÍTULO VII 

 

 

8.7 OBRIGAÇÕES 

 

Art. 23º Cada membro, ao ingressar na Comunidade AGHUse, deverá comprometer-se 
com uma contraprestação, através de termo de compromisso (ou instrumento equivalente), de 
valor proporcional ao: 

I - tamanho da estrutura daquele que terá o Sistema AGHUse implantado; 

II - número e complexidade dos locais onde está prevista a utilização do Sistema AGHUse; 

III - número de módulos a serem implantados. 

§1º Este valor pode ser calculado monetariamente ou em pontos de função ou outra 
forma de métrica de software. 

§2º No termo de compromisso (ou instrumento equivalente) acima previsto deverá 
constar que cada membro da Comunidade AGHUse contribuirá periodicamente com 
desenvolvimento mensurado em pontos de função (ou outra métrica de software) ou o 
equivalente financeiro seguindo os mesmos critérios do caput e seus incisos. 

 

8.8 CAPÍTULO VIII 
DIREITOS 

 

Art. 24º Serão assegurados aos membros formalmente integrados à Comunidade 
AGHUse os seguintes direitos: 

I - utilização das versões atualizadas do Sistema AGHUse; 

II - pleitear participação nos Comitês, na forma estabelecida neste Regimento; 

III - opinar, quando autorizado neste Regimento, sobre assuntos de interesse da Comunidade 

AGHUse; 

IV - compartilhar incorreções do Sistema AGHUse para solução em conjunto; V - ter acesso aos 

dados do Sistema que sejam imprescindíveis ao uso e ao desenvolvimento do software. 

 

Parágrafo único. As divergências sobre os direitos estabelecidos neste artigo serão 
solucionadas pelo Coordenador do Comitê Estratégico, ouvidos os demais membros. 



 
 

8.9 DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 25º O Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA se isenta de 
responsabilidade administrativa, civil e penal decorrente da utilização, disponibilização ou 
de qualquer ato inadequado ou em desconformidade com o ordenamento jurídico praticado 
por qualquer dos membros da Comunidade AGHUse e/ou seus representantes (ou por que 
assim se comportar) e relacionado ao Sistema AGHUse. 

 

Parágrafo único. Caso o Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA seja 
demandado por conduta praticada por membro e/ou seus representantes (ou por quem 
assim se comportar), deve este ressarcir todos os custos que isso implicar àquele, 
inclusive custas e honorários advocatícios. 

 

8.10 CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 26º O Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA deverá representar 
ativamente a Comunidade AGHUse, judicial ou extrajudicial, para salvaguardar o disposto 
neste Regimento Interno, podendo transferir esses poderes aos demais membros. 

§1º Na hipótese do caput deste artigo, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

– HCPA poderá se ressarcir das despesas comprovadamente despendidas, sendo estas 
devidas por todos os membros de forma solidária. 

§2º A Comunidade AGHUse é representada passivamente por todo conjunto de seus 
membros nos assuntos relacionados a este Regimento Interno. 

§3º Nas situações previstas neste artigo, fica eleito o Foro de Porto Alegre/RS. 

 

Art. 27º Ficam resguardados ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA os 
direitos relacionados ao nome do Sistema (AGHUse). 

 

Art. 28º A utilização do software relacionado ao Sistema AGHUse é livre. 



 
 

  

 

Art. 29º As revisões e alterações no presente Regimento deverão ser submetidas à 
deliberação do Comitê Estratégico, que deliberará sobre o assunto e submeterá à aprovação 
da Diretoria Executiva do HCPA. 

 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, cada membro deve observar suas 
normas próprias para aprovação interna. 

 

Art. 30º Os casos omissos neste regimento serão dirimidos pelo Comitê Estratégico, 
admitindo-se a interpretação extensiva e analógica, além de se aplicar os princípios gerais 
do direito. 

 

Art. 31º Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pela Diretoria 
Executiva do HCPA. 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, 07/11/2018. 

 


