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RESUMO 

 
O espaço econômico e institucional que envolve o setor da saúde tem 
experimentado profundas transformações no Brasil, seguindo, tardiamente, a 
tendência dos países desenvolvidos, embora em condições históricas e 
institucionais e, portanto, estruturais bastante específicas. No Brasil, os instrumentos 
de regulamentação do setor da saúde ainda estão nos estágios primordiais de 
concepção e aplicação. Os hospitais universitários, mesmo caracterizados de 
hospitais-escola não têm conseguido fugir dessas amarras, haja vista necessitarem 
de recursos para se manterem funcionando. Hoje vivem em meio a uma crise 
financeira e de gestão: faltam recursos humanos e materiais e leitos hospitalares. No 
caso da Universidade Federal do Ceará, com dois hospitais-escola, o Hospital 
Universitário Walter Cantídio e a Maternidade Escola Assis Chateaubriand,a 
situação não parece ser diferente. Desde 2009, este Complexo Hospitalar, passa por 
processo de reestruturação, no intuito de encontrar alternativas para viabilizar de 
forma expressiva o cumprimento da sua missão e da sua função social. Diante deste 
contexto, fez-se recorte no horizonte da crítica e buscou-se responder à seguinte 
questão: a MEAC tem cumprido sua função social no tocante à efetivação das 
políticas públicas do Ministério da Educação e da Saúde, assegurando as condições 
necessárias, a assistência hospitalar humanizada com qualidade em relação ao 
binômio mãe-filho e ao mesmo tempo articulando ensino, pesquisa e extensão na 
graduação e pós-graduação? Deste modo, o objetivo geral deste estudo é identificar 
as possibilidades reais de efetivação das políticas públicas da educação e da saúde 
no cotidiano da MEAC na visão dos seus atores sociais. O estudo se insere na 
abordagem qualitativa de pesquisa com modalidade técnica do estudo de caso e 
adotou como referência os relatórios de gestão institucional do período de 2003 a 
2009 e aplicação de questionário sobre à efetivação das políticas públicas da 
educação e da saúde na MEAC. Como sujeitos da pesquisa contou-se com os 
gestores docentes e técnico-administrativos da MEAC, no total de vinte 
componentes. Em parte, os dados revelaram o cumprimento das políticas públicas 
da educação e da saúde na MEAC, alicerçados no planejamento estratégico e na 
gestão participativa, apesar de marcada, ainda, por algumas deficiências a serem 
corrigidas em planos de gestão futuros. 
  
Palavras-chave: Políticas públicas. Saúde. Educação e Gestão. 
 



 

ABSTRACT 

 
The economic and institutional space that involves the health sector has been go 
through deep transformations in Brazil, lazily following the tendency of developed 
countries, in cultural and historic conditions and, thus, structural specifics enough. In 
Brazil, the health sector adjustment ways are on their earlier stages of conception 
and application. The university hospitals, even characterized as school-hospitals 
can’t find an escape from these protections, once they need resources to keep 
working. Today they live in the middle of financial and management crises: there 
aren’t human and materials resources and hospital beds. About the Federal 
University of Ceará case, with two school-hospitals, with the, University Hospital 
Walter Cantídio and the other Maternity School Assis Chateaubriand, the situation 
doesn’t seem to be different. This hospital complex, currently, is going through a 
restructuring process since 2009, trying to find alternatives to enable, in an 
expressive way, the accomplishment of its mission and its social function. Before this 
context, a selection was made on the critique’s horizon and it was tried to answer this 
question: the Maternity School Assis Chateaubriand has been accomplished its 
social function according the Health and Education State Department’s public politics 
execution, making sure the indispensable conditions, the hospital assistance 
humanized, with quality concerning the mother-child binomial and, at the same time, 
articulating instruction, research and extension on the graduation and post 
graduation? By this way, the principal objective of this study is identify the real 
possibilities of the execution of the health and instruction public politics at the MEAC 
quotidian in theirs social author vision. This study is inserted on the qualitative 
approach research with the technical modality of the case study and adopted as 
references the institutional management written reports between the years 2003 and 
2009 and questionnaires about the instruction and health public politician 
accomplishment on MEAC were applied. As the respondent of the research, were 
twenty components as manager professors and administrative-technicists from 
MEAC. In part, the data showed compliance with the policies of education and health 
in the MEAC, grounded in strategic planning and participatory management, despite 
marked also by some deficiencies to be corrected in future management plans. 
 
Key Words: Public Politics. Health. Instruction and Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As áreas econômica e institucional que envolvem o setor da saúde têm 

passado por profundas transformações no Brasil. Tardiamente, seguem a tendência 

dos países desenvolvidos, embora em condições históricas e institucionais e, 

portanto, estruturais bastante específicas. 

Em síntese, tanto os espaços privados como os públicos vivem um 

processo de transformação no modelo de gestão e organização da produção de 

bens e serviços em saúde. No momento, a tônica é a busca de um padrão 

empresarial, inclusive nos casos nos quais o objetivo do lucro não se coloca como 

finalidade primordial, ao ser substituído por metas alternativas de desempenho 

(referidas, por exemplo, à produção, qualidade, custos e compromissos de 

atendimento de populações ou clientelas específicas). Como recurso de discussão, 

a gestão da saúde assume a condição de orientadora na sistematização do 

conhecimento e, dessa forma, contribui com as ferramentas administrativas para um 

modelo de gestão. No Brasil, os instrumentos de regulamentação do setor da saúde 

ainda estão nos estágios primordiais de concepção e aplicação. Contudo, doze anos 

nos separam da promulgação da Lei nº 9.656/98, que deu condições estruturais para 

a regulamentação do setor privado da saúde. É pouco, se comparado, por exemplo, 

aos países europeus.  

Na área da saúde, vários programas foram implementados nos governos 

federais, com vistas a promover a atenção integral à saúde por meio de novos 

mecanismos de financiamento, no intuito de reduzir as desigualdades regionais e 

ampliar o acesso da população a ações e serviços de qualidade:  

A meta é efetivar a atenção básica como estratégia e acesso do cidadão ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) – com a expansão e aperfeiçoamento da 
saúde da família – promovendo a articulação com os demais níveis, de 
modo a garantir a integridade do atendimento (BRASIL, 1997, p. 13). 

 

O texto constitucional, aprovado em 1988, institui o Sistema Único de 

Saúde (SUS), de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção 

única em cada esfera do governo; atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Quanto à 

participação social, a sociedade participa da gestão do sistema por meio de 
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Conselhos de Saúde organizados em todas as esferas de governo, as quais teriam 

funções no campo do planejamento e fiscalização das ações de saúde.  

Gradualmente ocorre a implementação do SUS, com a descentralização 

da gestão, do controle e da responsabilidade do poder municipal pelo atendimento à 

saúde de forma progressiva e tutelada pelo governo federal. 

Como princípio fundamental do SUS, sobressai o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Pelo 

princípio da universalidade, entende-se a garantia de acesso e de atenção à saúde 

em todos os níveis de assistência a todo e qualquer cidadão brasileiro, sem 

discriminação e em consonância com suas necessidades, independente de 

contribuir ou não com os planos privados de assistência à saúde. O princípio de 

igualdade à assistência prevê o atendimento a todas as pessoas sem preconceitos 

ou privilégios. 

Nesse processo, o acesso facilitado aos serviços de saúde foi garantido 

no princípio de equidade, diante dos obstáculos econômicos, culturais, geográficos e 

funcionais que comprometem a população mais necessitada. Tem como função 

reorientar os serviços na distribuição dos recursos para os locais mais carentes e 

assegurar ações de saúde em todos os níveis conforme a complexidade de cada 

caso, sem privilégios e sem barreiras. 

Na essência significa que todas as pessoas têm direito ao atendimento às 

suas necessidades, mas as pessoas são diferentes e vivem em condições 

desiguais; suas carências são diversas e a rede de serviços deve estar atenta para 

as desigualdades existentes, com objetivo de adequar as ações às necessidades de 

cada parcela da população. A equidade e a igualdade se complementam, em razão 

da realidade diversa do país, dos Estados e municípios. 

Contudo, como se deve observar, mesmo considerando o caráter 

assimétrico e gerador de desigualdade no nível das relações entre indivíduos, nos 

segmentos sociais, espaços subnacionais, nacionais e regionais, há várias 

oportunidades para o desenvolvimento de uma boa gestão capaz de planejar e 

conduzir a melhoria das deficiências peculiares ao setor da saúde. Este movimento 

da gestão de saúde não pode ser visto como uma "anomalia" específica ao setor da 

saúde, mas sim como um processo muito mais geral decorrente da expansão do 

sistema capitalista. 
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Por exemplo, os hospitais universitários, mesmo caracterizados de 

hospitais-escola, não têm conseguido fugir das amarras do sistema, haja vista 

dependerem de recursos para se manterem funcionando. Sem provisão suficiente 

para atender à demanda social mergulham na crise da saúde comum aos hospitais 

públicos.  

Do mesmo modo a universidade, produtora de conhecimento e, no caso 

especial dos hospitais universitários, mantenedora orçamentária e financeira do 

custeio dos servidores dos hospitais de ensino, transformou-se em organização 

social direcionando a formação e a pesquisa ao mercado competitivo. Assim, 

subordina sua produção acadêmica às demandas e exigências, do capital e do 

mercado impostas pelos financiadores. Segundo Chauí (2003, p. 3), a universidade 

como organização social produziu o que Freitag (Le naufrage de lúniversité) 

denominou de universidade operacional, sobretudo por se encontrar 

regida por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, 
calculada para ser flexível, a universidade operacional está estruturada por 
estratégias e programas de eficácia organizacional e, portanto, pela 
particularidade e instabilidade dos meios e dos objetivos. Definida e 
estruturada por normas e padrões inteiramente alheios ao conhecimento e à 
formação intelectual, está pulverizada em micro organizações que ocupam 
seus docentes e curvam seus estudantes a exigências exteriores ao 
trabalho intelectual. 

 

Como observado, a transformação das Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) em organizações sociais com seus contratos de gestão traduz a 

proposta do Plano Diretor da Reforma do Estado preconizada por Bresser Pereira1. 

Trata-se, de fato, da implantação de um Estado economicista e empresarial-

gerencialista onde a satisfação das demandas do mercado e da sua lógica da 

competição ocupa lugar de destaque. 

Ao refletir especificamente sobre a formação de profissionais da 

educação em Instituições de Ensino Superior (IES), podemos inferir que esta árdua 

função se apoia nas experiências práticas no cotidiano dos campos de estágio como 

complementação das abordagens teóricas vivenciadas em sala de aula. Para 

atender a esta premissa no incrente aos cursos de saúde, criaram-se os hospitais 

universitários. 

                                                           
11  Os pressupostos básicos da reforma do Estado no Brasil está especificado no “Plano diretor da 
reforma do aparelho do Estado” publicado em novembro de 1995 que “define objetivos e estabelece 
diretrizes para a reformada administração pública brasileira”. Nesse plano são estabelecidas as 
atividades que devem ficar sob a responsabilidade direta do Estado, as que devem coordenar e/ou 
supervisionar e as que devem entregar para a iniciativa privada (BRESSER PEREIRA, 1998, p.186).  
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A missão de apoio destes hospitais ao ensino é defendida no art. 205 da 

Constituição Federal, ao afirmar: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho, no âmbito restrito da educação superior. 
(BRASIL, [s. p.], 1988) 

 

No entanto, a realidade tem mostrado outra face: as causas dos 

problemas são claramente mencionadas nos hospitais de ensino que estão em meio 

a uma crise financeira e de gestão de recursos humanos: falta de pessoal, falta de 

leitos hospitalares, orçamento reduzido, enfim, faltam recursos. Parece evidente a 

necessidade de viabilizar estratégias destinadas a aperfeiçoar as condições de 

trabalho, de ensino e de assistência à saúde. 

No caso da UFC, com dois hospitais-escola, o Hospital Universitário 

Walter Cantídio (HUWC) e a Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), a 

situação não parece ser diferente. Em face de um processo de reestruturação, 

iniciado em 2009, os hospitais universitários tentam encontrar alternativas no intuito 

de viabilizar efetivamente o cumprimento da sua missão e da sua função social.  

Diante deste contexto, faz-se um recorte no horizonte da crítica e busca-

se responder à seguinte questão: a MEAC tem cumprido sua função social inerente 

à efetivação das políticas públicas do Ministério da Educação e do Ministério da 

Saúde, assegurando as condições necessárias, a assistência hospitalar humanizada 

com qualidade em relação ao binômio mãe-filho e ao mesmo tempo articulando 

ensino, pesquisa e extensão na graduação e pós-graduação?  

Deste modo, o objetivo geral deste estudo é identificar as possibilidades 

reais de efetivação das políticas públicas da educação e da saúde no cotidiano da 

MEAC na visão dos seus atores sociais, que assegurem a assistência hospitalar 

humanizada com qualidade em relação ao binômio mãe-filho e a articulação entre 

ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional. 

Com vistas ao atendimento de tal objetivo, a pesquisa se desenvolveu por 

meio dos seguintes objetivos específicos: 

- Descrever o conjunto de políticas públicas da educação e da saúde e 

especialmente as relacionadas à MEAC; 
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- Relacionar as políticas públicas da educação e da saúde que vêm ou 

não se efetivando na MEAC e as consequências no atendimento à assistência 

hospitalar humanitária; 

- Destacar as estratégias principais que por meio da gestão assegurem a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão como fator de melhoria da assistência 

hospitalar humanizada e identificar como estas vêm se operacionalizando na MEAC; 

- Propor um plano de desenvolvimento institucional para a MEAC, com 

base na análise dos resultados da pesquisa. 

Neste estudo, do tipo explicativo e teve-se como referência os relatórios 

de gestão institucional do período de 2003 a 2009 e aplicação de um questionário 

com perguntas fechadas e semiabertas versando sobre a efetivação das políticas 

públicas da educação e da saúde na MEAC.  

A população sujeito do estudo foi censitária formada pelos quatro 

gestores docentes da Universidade Federal do Ceará e dezesseis colaboradores 

técnico-administrativos da MEAC que compõem o grupo de gestão da instituição.  

Quanto à estrutura física, este estudo dividiu-se em sete capítulos. Após a 

introdução, no segundo capítulo descreveu-se as políticas públicas da educação 

superior e da saúde adotadas pelo governo como estratégia de enfrentamento da 

crise de acumulação do capitalismo, e a destinação de recursos para o 

financiamento da educação superior pública e sua relação com a Reforma do 

Estado. No terceiro capítulo, expõe-se um relato histórico vivenciado no Complexo 

Hospitalar da UFC e suas incongruências. No quarto aborda-se a gestão estratégica 

no cumprimento das políticas públicas da saúde, com ênfase no compromisso dos 

gestores na melhoria de processos contínuos. No quinto capítulo apresenta-se o 

percurso metodológico utilizado na investigação. No sexto, constam os resultados e 

no sétimo, são apresentadas as conclusões e, ao mesmo tempo a proposição de um 

plano de desenvolvimento institucional para a Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E DA SAÚD E 

 

Descrevem-se neste capítulo as políticas públicas formuladas pelo Estado 

brasileiro para a educação superior por meio de instrumentos normativos. Entre 

estes instrumentos, destaca-se a Constituição Federal de 1988, por ser a lei máxima 

do país, pela sua relevância como ordenadora originária das políticas públicas e por 

representar a luta pela normalização democrática e pela conquista do Estado 

Democrático de Direito. Este é, portanto, o primeiro desafio desse trabalho. 

Foram apresentadas, ainda, referências acerca da legislação que 

regulamenta a educação superior brasileira, a partir da Constituição Federal de 

1988. As categorias de análise empregadas para este fim são: o Estado neoliberal; 

Direito Público, Direito Constitucional, autonomia da universidade, o financiamento 

da educação superior e o Complexo Hospitalar da UFC. 

 

2.1 Estado e direito: reflexões iniciais 

 

No Brasil, vive-se constitucionalmente em um Estado Democrático de 

Direito, conforme previsto na Carta Magna em seu art. 1º. Mais do que isto, tem-se 

uma forma de Estado Federativa cujo pressuposto básico é a soberania da União. 

Toma-se como base a Constituição Federal de 1988, por ter esta representado a 

ruptura com o ordenamento anterior, logo, nascida no período de transição entre um 

regime ditatorial e uma democracia, instaurando-se no plano legal. 

Como a lei máxima do país, a Constituição é considerada 

hierarquicamente superior a qualquer outra lei nacional, portanto, nenhuma outra 

norma deverá contrariar suas disposições. Desta forma, a partir dela a educação 

começa a tomar novos rumos, assim como se desenrolaram no cenário nacional a 

legislação específica (LDB 9.394/96) e uma série de outras normas emanadas do 

Estado. 

Gonçalves (2000) conceitua o Estado como a sociedade civil 

politicamente soberana e internacionalmente conhecida, que tem como objetivo 

principal o bem comum aos indivíduos e comunidades sob sua júdice. Hoje é 

incisivamente notório o crescente intervencionismo estatal nos mínimos detalhes da 

nossa vida cotidiana, desde o pagamento do imposto de renda à definição de 

políticas norteadoras dos rumos educacionais. 
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Em função disto, compreender as políticas públicas de educação requer 

se tecer antes um olhar crítico sobre as normas que direcionam tais políticas e 

perceber que proposta de sociedade elas impõem. Como afirma Peroni (2003), em 

suas considerações sobre a redefinição do papel do Estado e as políticas 

educacionais, os anos 1990 ficaram marcados como aqueles nos quais se 

aprofundou o processo de inserção no mercado globalizado e pela aplicação de 

políticas neoliberais. Assim, o Estado, como produto desta movimentação, passou a 

emanar normas para as políticas públicas em consonância com esta realidade. 

Assiste-se na educação brasileira a emergência vigorosa de uma política 

estatal ordenadora que entre leis, emendas constitucionais, decretos, pareceres, 

resoluções e outras formas de manifestação legal, estabelece os rumos da 

educação no país, muitas vezes, sem reconhecer o sistema educacional e sua 

dinâmica como partes da realidade histórica, social e cultural. 

Diante deste cenário, a inquietação maior centra-se na necessidade de 

entender se as orientações advindas do Estado são genuinamente condizentes com 

a função social esperada das universidades e consequentemente dos hospitais 

universitários. Inquieta, pois saber qual o papel que o Estado vem desempenhando 

na implementação de políticas públicas para as universidades, porquanto observa-

se um viés ideológico, subjacente às normas de proposição de um modelo de 

universidade mercantil de cunho capitalista. 

 

2.1.1 Principais instrumentos normativos para a educação superior de 1988 a 2006 

 

No cumprindo da sua função histórica de assegurar o bem comum, o 

Estado vale-se do direito como mecanismo ordenador da sociedade. Assim, as leis 

representam a personificação da finalidade estatal, bem como em outras áreas as 

normas jurídicas estão a disciplinar as ações educativas. Partindo da Constituição 

Federal/88, passando pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Superior (LDB) e 

pela legislação decorrente, depara-se com um Estado regulador de políticas 

direcionadoras da educação superior. 

A norma jurídica dispõe: 

- Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de 

outubro de 1988 - Ordenamento Jurídico do Estado brasileiro;  
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- Lei nº 8.958/94 –Regulamenta as relações entre as instituições federais 

de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio e 

dá outras providências; 

- Lei nº 9.394/96 - Diretrizes e bases da educação nacional; 

- Lei nº 10.172/01 - O Plano Nacional de Educação; 

- Lei nº 10.973/04 - Incentivos à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências; 

- Decreto nº 5.773/06 - O exercício das funções de regulação, supervisão 

e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação 

e seqüenciais no sistema federal de ensino; 

- Emenda Constitucional nº 14/96 - Modifica os art. 34, 208, 211 e 212 da 

CF e dá nova redação ao art. 60 do ADCT; 

- Portaria nº 301/98 - Normaliza os procedimentos de credenciamento de 

instituições para a oferta de cursos de graduação e educação profissional 

tecnológica a distância: Base Legal – Proformação; 

- Lei nº 10.558/02 - Cria o Programa Diversidade na Universidade, e dá 

outras providências; 

- Decreto nº 5.773/06 – Estabelece o exercício das funções de regulação, 

supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de 

graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino; 

- Lei nº 9.192/95 - Altera dispositivos da Lei nº 5.540, de 28 de novembro 

de 1968, que regulamenta o processo de escolha dos dirigentes universitários; 

- Lei nº 9.536/97 - Regulamenta o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 (transferência ex-officio); 

- Decreto nº 3.276/99 – Estabelece a formação em nível superior de 

professores para atuar na área de educação básica, e dá outras providências; 

- Lei nº 10.861/04 - Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior; 

- Lei nº 11.096/05 - Institui o Programa Universidade para Todos, regula a 

atuação de entidades beneficentes de assistência social no ensino superior; altera a 

Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá outras providências. 

Ao se tratar da formação em saúde, além desses instrumentos normativos 

a Norma Operacional Básica sobre Recursos Humanos do SUS, instrumento 

originário do Conselho Nacional de Saúde e consolidado pela XI Conferência 
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Nacional de Saúde, o setor requer a formação de pessoal específico, que disponha 

do domínio tanto de tecnologias para a atenção individual de saúde, como para a 

saúde coletiva. Para a NOB/RH-SUS, a qualidade da atenção à saúde está 

relacionada com a formação dos profissionais, enquanto a formulação de políticas 

está relacionada com a proposição de propostas de formação de novos perfis 

profissionais. Por isso, para a NOB/RH-SUS, tornou-se imprescindível e obrigatório o 

comprometimento das instituições de ensino em todos os níveis, desde o ensino 

fundamental, com o SUS e seu projeto tecnoassistencial (conforme definido pela 

legislação pertinente). 

Por essa razão hoje conta-se com políticas interministeriais Ministério da 

Saúde e Ministério da Educação, na tentativa de atender melhor esta demanda de 

formação na saúde. A exemplo disso, pode ser citada a Portaria Interministerial nº 

2.400, de outubro de 2007, que estabelece os requisitos para certificação de 

unidades hospitalares como hospital de ensino.  

 

2.1.2 Principais instrumentos normativos para a saúde  

 

A regulamentação do SUS foi estabelecida em 1990, através do conjunto 

de duas leis, a Lei Orgânica da Saúde (LOS) de nº 8.080/90 e a de nº 8.142/90, para 

dar execução e disciplinar legalmente a proteção e a defesa da saúde, com 

diretrizes e limites a serem adotados pelo território nacional, esclarecendo o papel 

das três esferas de governo. Na LOS nº 8.080/90, destacam-se os princípios 

organizativos e operacionais do sistema, de tal modo que indica a descentralização 

político-administrativa e enfatiza a municipalização dos serviços de saúde, com 

redistribuição de poder, de competências e de recursos. Eis o novo conceito que se 

estabelece: 

A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, 
a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 
essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização 
social e econômica do País. 
Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força 
do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à 
coletividade condições de bem-estar físico, mental e social (BRASIL, 1990, 
p. 20). 

 

Como divulgado, as políticas sociais do governo brasileiro, dentro das 

quais consta a de saúde, são coordenadas pela Câmara de Política Social, integrada 
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pelos ministros da área social e com a participação dos Ministérios da Fazenda e do 

Planejamento, sob a direção do Presidente da República. 

Em 1992, a Lei nº 8.489 é promulgada e passa a regulamentar os 

transplantes no país. Esta lei foi revogada em 1997 pela Lei nº 9.434/97. 

Em 1993 a Lei nº 8.689 extingue o Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social, o modelo precursor do SUS, mas que era restrito aos 

contribuintes da previdência social. 

Cria-se, então, em 1994 o Programa de Saúde da Família (PSF) que teve 

o objetivo de oferecer atenção básica e reorganizar o sistema de saúde, muito 

focado em hospitais. Inicialmente, o PSF abrangia 55 municípios e 328 equipes. 

Hoje são 5.229 municípios e 29.710 equipes a meta para 2010 é atingir 32 mil 

equipes. 

Com a Lei nº 9.313/96 passa-se a garantir a distribuição gratuita de 

medicamentos a todos os portadores de HIV e doentes de aids. 

No ano de 1997, há uma proliferação de leis. A de nº 9.311 institui a 

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), com o objetivo de 

custear os serviços de saúde. Começou com a cobrança de um percentual de 0,25% 

sobre qualquer movimentação financeira e terminou em 2008, com um percentual de 

0,38% e menos da metade dos recursos destinados à saúde. A de nº 9.294 restringe 

a propaganda de cigarros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos 

agrícolas. A de nº 9.434 determina que os cidadãos que não quiserem se submeter 

à doação compulsória de órgãos deverão fazer novo documento de identidade 

contendo o carimbo “não doador”. A de nº 9.431 obriga todos os hospitais do país a 

manter um Programa de Controle de Infecções Hospitalares. E a Portaria nº 

1.886/97 aprova as Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde e do Programa de Saúde da Família. 

Em 1998, é promulgada a Lei nº 9.656, que regulamentou os planos e 

seguros privados de assistência à saúde. No mesmo ano, a Portaria nº 3.916 aprova 

a Política Nacional de Medicamentos. 

Tal como em 1997, em 1999 são editadas várias leis. A de nº 9.787 

dispôe sobre a vigilância sanitária e estabelece o medicamento genérico, tratando 

da utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos. E a de nº 9.782/99 

cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que passou a regular e 

fiscalizar instituições de saúde, indústria de equipamentos, materiais, medicamentos 
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e insumos. Já a Portaria nº 1.399/99 define as competências da União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal na área de epidemiologia e controle de doenças, trata 

da sistemática financeira e dá outras providências. Ainda em 1999, o Congresso 

Nacional promulga a Emenda Constitucional 29 (PEC-29), que vincula verbas para o 

setor saúde. A emenda aguarda aprovação. 

No ano seguinte, a Lei nº 9.961/2000 cria a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), órgão regulador das operadoras de planos de saúde. 

Em 2001 a Lei nº 10.332 viabiliza o financiamento do Programa de 

Fomento à Pesquisa em Saúde e do Programa Biotecnologia e Recursos Genéticos. 

A Lei nº 10.289/01 institui o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata. 

E a Lei nº 10.213/01 define normas de regulação para o setor de medicamentos, 

institui a Fórmula Paramétrica de Reajuste de Preços e cria a Câmara de 

Medicamentos. 

Em 2005 a Lei nº 11.108 altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o 

trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde.  

No ano de 2003 é lançado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 

para atender as urgências de natureza traumática, clínica pediátrica, cirúrgica, 

gineco-obstétrica e psiquiátrica. 

Em 2004 o Ministério da Saúde institui a Política Nacional de 

Humanização no Sistema Único de Saúde, que determina: todo usuário tem direito 

de saber quais são os profissionais que o atendem; redução de fila com acolhimento 

e avaliação de risco; todo usuário tem o direito a ter um acompanhante nas 

internações e consultas; e usuários e trabalhadores têm o direito de participar da 

gestão dos serviços.  

No mesmo ano os Ministérios da Saúde e Educação lançam o Programa 

de Reestruturação dos Hospitais de Ensino do MEC no Sistema Único de Saúde. É 

cria-se a Política Nacional de Alta Complexidade, para reestruturar a atenção 

especializada no Sistema Único de Saúde e integrá-la à atenção básica e média 

complexidade. Também em 2004, a Portaria nº 2.607 institui o Plano Nacional de 

Saúde: um pacto pela saúde no Brasil. 

Em 2005 a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos 

Deputados aprova o projeto de lei complementar que irá definir os gastos públicos 

em saúde. A regulamentação reforça a emenda constitucional nº 29, de 2000, que 
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estabelece a obrigatoriedade dos gastos em serviços de saúde vinculados à 

arrecadação de Estados e municípios. Os entes federados devem aplicar 

respectivamente 12% e 15% dos seus recursos na área. Pela Portaria nº 1.721/05, 

se estabelece a Política de Estruturação e Contratualização dos Hospitais 

Filantrópicos. 

No ano seguinte, 2006, o Ministério da Saúde lança a campanha nacional 

de incentivo ao parto normal e a redução da cesárea desnecessária. Lança, 

também, o projeto Telessaúde, aplicado à atenção básica, que permite às equipes 

de saúde da família terem acesso a tecnologias como a educação a distância 

(teleeducação) e a troca de informações entre profissionais de saúde (telemedicina) 

pela internet. 

No ano de 2007 os Ministérios da Saúde e da Educação editam novas 

regras para os hospitais de ensino integrarem o SUS, que têm como prioridade o 

compromisso do hospital em relação à assistência; formação e educação 

permanentes; pesquisa e avaliação tecnológica e aprimoramento da gestão; 

É lançado o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC-Saúde) que prevê 

investimento de R$ 89 bilhões até 2011. Desse total, R$ 24 bilhões são recursos 

novos; 

A Câmara dos Deputados aprova o Projeto de Lei nº 3.466/07 que cria o 

rol de procedimentos e serviços médicos com base na Classificação Brasileira 

Hierarquizada de Procedimentos.  

Os compromissos assumidos pelo governo federal com a sociedade, 

estabelecidos no Plano Brasil de Todos (2004-2007), refletem-se na alocação de 

recursos distribuídos no conjunto de programas por megaobjetivos.  

Entre os três megaobjetivos nos quais se desdobra a estratégia de 

desenvolvimento, o Megaobjetivo I - Inclusão social e redução das desigualdades 

sociais, absorve 56,3% do valor dos gastos previstos nos quatro anos do plano, 

seguindo em importância as áreas de saúde, educação e assistência social.  

Já o Megaobjetivo II - Crescimento com geração de emprego e renda, 

ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades regionais, detém 33,2%, 

cuja distribuição setorial destaca o volume de recursos destinados ao setor produtivo 

(47,6%,) à modernização da infraestrutura econômica (33,8%) e ao estímulo às 

exportações (11,6%).  
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Para o Megaobjetivo III - Promoção e expansão da cidadania e 

fortalecimento da democracia, atribui-se 10,4%. Seus dispêndios mais significativos 

estão na área de gestão e aperfeiçoamento institucional, defesa nacional, relações 

exteriores e segurança pública.  

Os recursos federais estão alocados predominantemente (mais de 50%) 

no Megaobjetivo I, onde se situa a saúde. Ao entender a saúde de modo ampliado, 

onde as condições habitacionais e sanitárias interferem no nível de saúde, e a 

educação permite maiores cuidados preventivos, o orçamento federal contemplou 

favoravelmente esta área. 

Abaixo da Previdência Social, considerado excepcionalmente o programa 

mais caro do governo (70% dos recursos orçamentários da União), daí sua polêmica 

a reforma implementada à saúde em 2003. É o setor que recebeu maior volume de 

recursos (12,2%), comparativamente aos outros componentes do Megaobjetivo I. 

Entretanto, em termos absolutos, e por ser o setor da saúde uma área de elevado 

custo, os 6,9% dos recursos do Plano Plurianual (PPA) mostram-se insuficientes 

para as demandas a curto prazo, principalmente porque, a longo prazo, os recursos 

para habitação e saneamento interferirão favoravelmente nos níveis de saúde. 

Segundo o PPA, as metas para o saneamento que indiretamente 

beneficiam a saúde pública atenderão a 9 milhões de famílias, aumentando a taxa 

de cobertura dos serviços urbanos de abastecimento de água de 92,4% para 93,5%, 

e a taxa de cobertura dos serviços urbanos de coleta de esgoto de 50,9% para 

57,9%. No caso dos resíduos sólidos, a meta é ampliar a taxa de atendimento 

domiciliar com serviços de coleta de lixo de 91,1% para 93,1%, bem como a taxa de 

municípios com disposição adequada de resíduos sólidos de 29% para 43%. 

O Plano Brasil de Todos, portanto, articula economia, sociedade e saúde, 

expondo a visão social do governo federal. Ele prevê a mobilização popular como 

condição fundamental para o desenvolvimento institucional, conforme os objetivos 

retratados no megaobjetivo das estratégias de inclusão social e redução das 

desigualdades sociais, integrado com o megaobjetivo de crescimento econômico 

com geração de emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das 

desigualdades regionais, e o terceiro megaobjetivo, referente à dimensão 

democrática, direcionada à promoção e à expansão da cidadania e ao fortalecimento 

da democracia: “O principal desafio que se apresenta para o Governo do Presidente 

Lula, e para a sociedade brasileira é o de combater a fome, a miséria e garantir a 
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todos os brasileiros o pleno exercício de seus direitos de cidadania” (BRASIL, 2007, 

p. 65). 

Para o alcance destas medidas de política social conta-se com os planos 

de desenvolvimento municipais que propõem a descentralização dos serviços 

públicos, educação e emergências em saúde e internações hospitalares, 

intensificando os processos de interiorização na assistência social, com a 

participação dos conselhos sociais, associações e voluntários na formação dos 

multiplicadores do trabalho social. 

Neste panorama, as práticas de cooperação e repartição de 

competências compartilham diretrizes e metas com os institutos de qualificação e 

aperfeiçoamento tecnológico, os convênios formulados com o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador, o Sistema Nacional de Emprego, Previdência Social e com as metas 

de alfabetização, escolarização universal, e outras ramificações da gestão pública. 

Definido nas diretrizes sociais e econômicas do Plano Plurianual 2004-

2007, o Plano Brasil de Todos aguarda uma coerência com a plataforma das 

representações políticas, onde o acordo popular e com amplos setores da sociedade 

aprofunda os compromissos do Poder Executivo com as demandas em saúde, 

educação, emprego, infraestrutura, agricultura e interiorização do desenvolvimento. 

Segundo exposto, a política de saúde do governo federal foi gestada após 

consulta à sociedade por intermédio do Conselho Nacional de Saúde sobre o 

mencionado Plano Plurianual 2004-2007, indicando um compromisso do governo 

federal com a participação social nas decisões nacionais. 

O governo apresenta às organizações da sociedade a proposta de um 

modelo de crescimento sustentável, priorizando a geração de empregos, distribuição 

de renda e inclusão social, política de saúde. Portanto combina planejamento 

nacional com desenvolvimento regional. 

Surge, então, um desafio: fazer com que todos pensem um novo projeto 

de país, que leve em conta os interesses setoriais, mas tenha como principal 

referência as demandas da maioria da população e os objetivos estratégicos do 

país. 

Ao se analisar o plano do governo federal e suas estratégias, observa-se 

a ênfase na participação da população e no atendimento das suas demandas 

sociais, a indicar, teoricamente, uma perspectiva de planejamento estratégico nos 
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moldes de Matus (1996) quando envolve diferentes atores na sua elaboração e 

prioridades. 

A partir da nova Constituição de 1988, várias iniciativas institucionais, 

legais e comunitárias foram criando as condições de viabilização plena do direito à 

saúde. As chamadas Leis Orgânicas da Saúde (nº 8.080/90 e nº 8.142/90), o 

Decreto nº 99.438/90 e as Normas Operacionais Básicas, editadas em 1991 e 1993, 

regulamentam a política de saúde do país. Estas expressam os resultados das 

conquistas alcançadas pelos movimentos populares organizados e articulados. 

Com a Lei nº 8.080/90, de 19 de setembro, fica regulamentado o Sistema 

Único de Saúde, que agrega todos os serviços estatais – das esferas federal, 

estadual e municipal – e os serviços privados de assistência de saúde, recursos 

humanos; gestão financeira; planejamento e orçamento. “Quanto à lei nº 8.142 de 28 

de dezembro de 1990 trata da participação da comunidade na gestão do SUS, 

incluindo instâncias de controle social a ser efetivado pela população, como os 

Conselhos e as conferências de saúde” (COSTA, 2002, p. 38). 

De acordo com a regulamentação destas leis, o modelo de saúde, até 

então classificado como médico-assistencial-privatista, foi substituído por um 

sistema democrático e universal, fundado nas diretrizes da descentralização, 

integralidade e participação da comunidade. 

Atualmente está em execução a NOB 01/96, que define a 

responsabilidade gestora do SUS em cada nível de governo. Seu fim primordial é 

consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito 

Federal, das funções de gestão e de gerência da prestação de serviços aos seus 

habitantes. Também promove o processo de descentralização da gestão, 

determinando mecanismo para a transferência automática de recursos federais aos 

Estados e municípios, desvinculado da remuneração por serviços prestados. Além 

disso, fortalece os processos de gestão compartilhada entre os governos federal, 

estaduais e municipais, por intermédio das comissões intergestoras tripartites e 

bipartites, como espaços permanentes de negociação e pactuação. 

Mencionada a NOB 01/96 cria um mecanismo de programação: a 

Programação Pactuada e Integrada (PPI), que compreende três campos de custeio 

da assistência do SUS: (I) assistência hospitalar e ambulatorial; (II) vigilância 

sanitária; e (III) epidemiologia e controle de doenças. São definidas 

responsabilidades, requisitos e prerrogativas para as condições de gestão nos níveis 
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municipal e estadual. Os municípios podem habilitar-se para a gestão plena do 

sistema municipal; os que não querem aderir permanecem na condição de 

prestadores de serviços ao sistema estadual. Os Estados, por sua vez, podem 

habilitar-se para a gestão avançada ou gestão plena do sistema estadual. 

Ressalta-se, ainda: o Programa Estadual de Saúde proporciona a 

extensão dos serviços públicos, incorporando objetivos e metas da Secretaria 

Estadual da Saúde, regularizando as providências dos subsistemas de emergência, 

inclusive com reservas de leitos hospitalares pelo Sistema Único de Saúde para os 

tratamentos de portadores de deficiência física e psiquiátrica, doenças 

transmissíveis e patologias diversas, dependentes de drogas e pessoas carentes da 

população de baixa renda residente nos bairros e distritos dos municípios do Ceará. 

Ademais, as ações globais no campo da saúde pública são determinantes 

para a viabilização dos programas de saúde integral, em virtude da redução nos 

custos de internação, inclusive de doenças em estágios terminais que exigem 

internações e medicamentos especiais, além dos casos que oneram os encargos na 

transferência para hospitais privados, somente quando previsto pelo planejamento 

do Sistema Único de Saúde e das autorizações das Juntas Deliberadas de Saúde. 

O Fundo Estadual de Saúde (FUNDES) possibilita ao Conselho Estadual 

de Saúde, segundo os decretos da Legislação Estadual e das Normas Operacionais 

Básicas, o desenvolvimento das atribuições setoriais, nos níveis semiplano parcial e 

ineficiente, com participação das Secretarias Municipais de Saúde, em diferentes 

níveis de gestão e controle da descentralização dos serviços da municipalização do 

Programa de Saúde da Família e administração dos centros, maternidade e postos 

de saúde. 

Os Programas Municipais de Saúde alicerçam a estruturação das 

diretrizes de controle epidemiológico, saúde, saneamento e proteção dos recursos 

hídricos, Programas Viva Criança e Atenção Integrada à Saúde da Mulher. A 

disponibilidade de médicos especialistas em situações graves, o auxílio na 

capacitação e aperfeiçoamento de médicos e enfermeiros e a situação das 

instalações e leitos hospitalares constituem fatores seletivos para a sistematização 

das intervenções nos municípios, evitando-se os deslocamentos por ambulâncias 

para localidades distantes, organizadas de acordo com as áreas descentralizadas de 

saúde. 
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Na área de saúde, vários programas foram implementados, no âmbito do 

governo federal com vistas a promover a atenção integral à saúde por meio de 

novos mecanismos de financiamento, no intuito de reduzir as desigualdades 

regionais e ampliar o acesso da população a ações e serviços de qualidade:  

A meta é efetivar a atenção básica como estratégia e acesso do cidadão ao 
SUS – com a expansão e aperfeiçoamento da saúde da família –, 
promovendo a articulação com os demais níveis, de modo a garantir a 
integridade do atendimento. (BRASIL, 1997, p. 13). 

 

Outros avanços podem ser mencionados, como as campanhas de 

vacinação em massa de crianças e idosos em todo o país e a realização de 

transplantes em algumas áreas pela rede pública de assistência à saúde. 

No entanto, conforme revela pesquisa do Ministério da Saúde, em 

parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), as filas nas 

emergências dos hospitais, o longo tempo de espera para exames e cirurgias e a 

incapacidade das unidades de saúde de acolherem os pacientes são queixas 

frequentes entre os usuários do SUS. O resultado da pesquisa serviu de parâmetro 

para o lançamento em 2004 da Política de Qualificação de Atenção à Saúde do 

Sistema Único de Saúde (QualiSUS), um conjunto de mudanças destinadas a 

proporcionar maior conforto ao usuário, atendimento de acordo com o grau de risco, 

atenção mais efetiva pelos profissionais de saúde e menor tempo de permanência 

no hospital. 

O SUS integra não apenas as redes federais de saúde, mas também as 

redes públicas dos Estados e municípios, embora os hospitais universitários, por 

exemplo, continuem a pertencer à estrutura das universidades e do Ministério da 

Educação. 

De forma complementar, o setor privado participa do SUS por meio de 

contratos e convênios de prestação de serviço ao Estado, quando as unidades 

públicas de assistência à saúde não são suficientes para garantir o atendimento à 

população. 

Do Programa Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de 

Saúde, constam os seguintes programas: Atenção Básica em Saúde, Atenção 

Especializada em Saúde e Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de 

Saúde. Nestes programas destacam-se a descentralização e a gestão participativa, 

como exposto a seguir: 
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• Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma Sanitária e no 

Sistema Único de Saúde - desperta na população a condição do exercício de 

cidadania, garantindo o acesso e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à 

sociedade. Outro passo importante é a busca pela humanização, cujo objetivo é 

ampliar o processo de capacitação e de educação continuada; 

• Programa Educação Permanente e Qualificação Profissional no 

Sistema Único de Saúde - é a disponibilidade de uma política pública explícita de 

pesquisa em saúde que possibilita a reflexão crítica sobre as práticas e 

transformações dos modos de organização da atenção à saúde; 

• Programa Investimento para Humanização e Ampliação do Acesso à 

Atenção à Saúde - implanta o Cartão Nacional de Saúde. Entre as ações do 

Programa Atenção Básica de Saúde, sobressai atingir, implantar e manter, com 

meta para 2010, 32 mil equipes de saúde da família, nos municípios com mais de 

cem mil habitantes. Para o Programa Atenção Especializada em Saúde, serão 

estruturadas 2 mil unidades voltadas para este tipo de atendimento; 

• Programa Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde - objetiva 

desenvolver e fomentar pesquisa e inovação tecnológica no setor de saúde, e 

promover sua absorção pelas indústrias, pelos serviços de saúde e pela sociedade. 

O controle social garantirá transparência e eficácia ao planejamento e à execução 

das políticas públicas, especialmente na saúde. 

Destaca-se no SUS o Programa de Vigilância em Saúde, em especial por 

ressaltar que os movimentos populacionais, as condições inadequadas de vida, e 

vários outros agravos, como os problemas de saúde pública, concorrem para maior 

complexidade do perfil epidemiológico da população. Portanto, exigem permanente 

processo de estruturação de ações efetivas na área de vigilância em saúde. Por 

meio dos Programas Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde, Vigilância 

Sanitária e Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, o governo busca 

maior integração entre as ações de vigilância em saúde, o que proporcionará 

condição de ampliar a capacidade de detecção precoce de fatores de risco e a 

adoção de medidas capazes de evitá-los. 

Entre as preocupações da Vigilância Sanitária, inclui-se a questão do HIV. 

No Brasil a “feminização” da aids decorre do processo de pauperização e análise da 

epidemia. Assim, as mulheres brasileiras que vivem com o HIV têm em média o 

mesmo perfil daquelas que morrem durante o parto ou que se submetem a abortos 
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inseguros, e, recorrem ao SUS. Entretanto, apenas 34% do número de gestantes 

estimadas a cada ano como tendo sido infectadas pelo HIV recebem o benefício. 

Isso ocorre porque persiste, na ponta do sistema, clara dissociação entre os serviços 

de atenção pré-natal e as iniciativas de prevenção de HIV/aids. Desde 1996 a Lei nº 

9.313 garante-se a distribuição gratuita de medicamentos a todos os portadores de 

HIV e doentes de aids. 

Outra iniciativa do governo federal é o Programa Farmácia Popular do 

Brasil conforme proposto, a rede privada de farmácias e drogarias passa a vender 

remédios para hipertensão e diabetes com preços até 90% inferiores aos cobrados 

no mercado. 

É de se destacar também no SUS o Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM), criado em 1983 pelo Ministério da Saúde, e considerado 

uma das principais conquistas do movimento feminista no Brasil. Nos dias atuais, o 

PAISM continua a ser uma das propostas mais avançadas no campo da saúde 

pública e, portanto, peça-chave na construção do SUS. Este programa propõe um 

conjunto de ações básicas destinadas a atender a mulher de forma integral e 

integrada, com qualidade, em todas as fases da sua vida e não apenas na fase 

reprodutiva. 

Para as administrações municipais, o programa é um instrumento 

importante para auxiliar na identificação de demandas e de soluções adequadas à 

realidade do município, melhorando assim a qualidade do atendimento às mulheres 

na rede municipal de saúde. 

Uma das propostas do PAISM, adotada com sucesso em muitos 

municípios, é a garantia do direito à informação. Ações educativas e de controle 

social, quando perpassam todas as fases do atendimento, promovem espaços de 

troca de informação, e, assim, permitem identificar demandas, melhorar escolhas e 

diminuir a distância comum entre profissionais de saúde e população. 

Para obter o sucesso esperado, o PAISM depende diretamente das 

mudanças decorrentes da implementação da reforma sanitária, particularmente, da 

implantação do Sistema Único de Saúde. A cobertura universal na assistência 

prevista pelo programa depende da garantia de ser este princípio constitucional 

efetivamente considerado nas políticas de saúde. Da mesma forma, a 

descentralização efetiva e a garantia de financiamento aos municípios são as 
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estratégias capazes de consolidar o projeto mediante uma assistência integral com 

qualidade. 

Isto, porém, não é o que vem ocorrendo nos últimos tempos, quando a 

retirada do Estado das obrigações com a saúde induz o setor a uma situação de 

precariedade e inoperância. Entretanto, a despeito do baixo impacto alcançado na 

cobertura da assistência, bem como na sua qualidade, os princípios e diretrizes do 

PAISM constituem-se em um ideário de saúde para as mulheres, incluído, 

frequentemente, nas pautas de negociações de sindicatos, das centrais sindicais e 

de outros movimentos sociais. Sua implementação, com efeito, tem se restringido 

àquelas iniciativas municipais mais comprometidas com a consolidação do SUS e 

com políticas de saúde eficientes e eficazes. Nos níveis federal e estadual, o 

discurso da integralidade da assistência à saúde das mulheres é presente, mas sua 

implementação é quase sempre insatisfatória, a revelar grande distância entre 

intenção e gestos (COSTA, 1997). 

Uma experiência exitosa, no SUS, é o Programa de Saúde da Família. 

Criado pelo Ministério da Saúde em 1994, este programa, já foi implantado em todo 

o Brasil como importante estratégia para reordenação do modelo assistencial. O 

PSF prioriza as ações de promoção e recuperação da saúde dos indivíduos e família 

de forma integral e contínua.  

Mas para implementá-lo, se fez necessário formar profissionais para 

abordagem do processo saúde-doença com enfoque em saúde da família. 

Atualmente, o Programa Saúde da Família é a estratégia mais forte e lógica de 

fortalecimento da atenção primária no Brasil, e o mais amplo programa de inclusão 

social vivido no país na última década. 

Implantado em 5.229 municípios brasileiros e com 29.710 equipes, o PSF 

centra sua atenção especial nos idosos, crianças, mulheres e gestantes. Os 

resultados alcançados são significativos, como: redução dos índices de mortalidade 

infantil, diminuição do número de mortes por doenças evitáveis e diminuição das 

filas nos hospitais das redes públicas e conveniadas com o SUS. 

Em sua essência, o programa incorpora e reafirma os princípios básicos 

do Sistema Único de Saúde – universalização, integralidade e participação da 

comunidade – estruturados a partir da Unidade Básica da Família, que trabalha com 

os seguintes princípios: 
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- Caráter substitutivo: é uma estratégia que propõe a substituição das 

práticas de saúde com foco na doença para novas práticas centradas na vigilância à 

saúde; 

- Integridade e hierarquização: a Unidade de Saúde da Família está 

inserida no primeiro nível de ações e serviços do sistema local de assistência, 

denominado Atenção Básica. Deve estar vinculada à rede de serviços, de forma que 

seja garantida atenção integral aos indivíduos e famílias e asseguradas a referência 

e a contrarreferência para serviços de maior complexidade, sempre que o estado de 

saúde da pessoa assim exigir; 

- Territorialização e cadastramento da clientela: a Unidade de Saúde da 

Família trabalha com território de abrangência definido e é responsável pelo 

cadastramento e acompanhamento da população vinculada (adscrita) a esta área. 

Uma equipe responsável por no máximo 4.500 pessoas; 

- Equipe multiprofissional: cada equipe do PSF é composta, no mínimo, 

por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes 

comunitários de saúde. Outros profissionais, a exemplo de dentistas, assistentes 

sociais e psicólogos, são incorporados às equipes ou formam equipes de apoio, 

conforme as necessidades e possibilidades locais. A Unidade de Saúde da Família 

atua com uma ou mais equipes, de acordo com a concentração de famílias no 

território sob sua responsabilidade. 

Outra experiência relevante, dentro do SUS, é o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde iniciado no Brasil em 1991. Mencionado programa contribui 

para a reorganização dos serviços municipais de saúde, para a integração das 

ações entre os diversos profissionais e para a ligação efetiva entre a comunidade e 

as unidades de saúde. Todo processo do programa conta com recursos, orientação 

e apoio dos três níveis do governo: municipal, estadual e federal. 

Dentro do PACS, a figura do agente comunitário de saúde destaca-se 

como o elo entre o programa e a comunidade. Este agente é uma pessoa residente 

na própria comunidade, que identifica problemas existentes, orienta, encaminha e 

acompanha a realização dos procedimentos necessários para a proteção e a 

promoção, recuperação/reabilitação da saúde das pessoas integrantes daquela 

comunidade. Sua capacitação é promovida por um enfermeiro, que atua como 

instrutor supervisor e trabalha em uma unidade de saúde. Além de treinar o agente, 
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ele acompanha suas atividades e as reorienta, de acordo com as necessidades 

identificadas. 

Dos programas analisados, o SUS apresentou aspectos de planejamento 

estratégico, basicamente quando tem por diretrizes o atendimento integral e a 

participação social, por intermédio dos Conselhos de Saúde (MATUS, 1996). Além 

disso, busca verificar a qualidade do atendimento com pesquisa de opinião dos 

clientes e faz chegar ao programa as críticas populares, adotando solução para suas 

falhas de atendimento. 

O Programa Saúde da Família também inova ao descentralizar suas 

ações e ao envolver pessoas da comunidade na cogestão do programa, ampliando 

suas atividades para o campo de políticas estratégicas. 

Do levantamento realizado sobre as políticas sociais federais e, dentro 

delas, as políticas de saúde, observa-se um avanço no planejamento com a 

incorporação de procedimentos onde o gestor planeja com a comunidade. Resta 

verificar a eficiência destas políticas na melhoria da qualidade da saúde da 

população. 

No caso de políticas estaduais de saúde pública com vistas a organizar o 

Sistema Estadual de Saúde, a Secretaria da Saúde do Estado, com a participação 

dos municípios e aprovação do Conselho Estadual de Saúde, dividiu o Ceará em 21 

microrregiões e três macrorregiões de saúde. 

Nas microrregiões de saúde foram estruturados os Sistemas 

Microrregionais de Serviços de Saúde que constituem a atenção à saúde primária e 

secundária; como suportes, estão as ações de saúde pública e as ações e serviços 

de apoio, que integram estes dois níveis de atenção. 

Nas macrorregiões foram implementados os Sistemas Macrorregionais de 

Serviços de Saúde, nos quais os conjuntos de microrregiões convergem para pólos 

terciários. 

As ações e os serviços micro e macrorregionais foram operacionalizados 

por meio de uma Programação Pactuada e Integrada (PPI), referendada pelos 

Conselhos Estadual e Municipais de Saúde. No Ceará, a Regionalização de Saúde 

se dá no redimensionamento do processo de trabalho nas Células Regionais de 

Saúde, compostas pelo colegiado de gestão e equipes de trabalho mais o 

planejamento estratégico da SESA. Sua lógica de organização é a atenção primária 

descentralizada para cada município cuja estratégia é a saúde da família (PSF e 
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hospital local); a atenção secundária é pactuada entre o conjunto de municípios e o 

Estado, na lógica da economia de escala e resolutividade (1º Nível de referência de 

baixa complexidade: módulos assistenciais; 2º Nível de referência de média 

complexidade: polo microrregional); e a atenção terciária é o suporte para as ações 

de alto custo e alta complexidade (3º Nível de referência de alta complexidade: polo 

macrorregional). No sistema de apoio existe a implementação da assistência 

farmacêutica; controle, avaliação e auditoria; mobilização social e controle público. 

No sistema de saúde pública há o fortalecimento da vigilância sanitária, 

epidemiologia, ambiental; controle de endemias e sistemas de informações descritas 

segundo a Norma Operacional da Assistência à Saúde. 

A prevenção na saúde está a cargo do Programa Saúde da Família e 

contempla como Objetivo Estratégico 1 a imunização e o aleitamento materno, 

complementados pelas ações no setor de infraestrutura sanitária (saneamento 

básico, abastecimento de água e coleta de lixo). 

Este plano de governo (2007-2010) propõe como Objetivo Estratégico 2 

prestar assistência integral contínua e personalizada centrada na vigilância à saúde. 

Trata-se de uma tentativa de romper com a prática tradicional de assistência médica 

concentrada na doença e em sua cura. 

Especificamente para a política de saúde, existe no Estado uma estrutura 

hospitalar, com ambulatórios, maternidades, núcleos de assistência e emergência no 

atendimento às enfermidades e sintomas crônicos da saúde, presente nas três 

Macrorregiões, 21 Microrregiões de Saúde e 184 Municípios. Tal estrutura propicia 

continuidade e qualificação na reestruturação das unidades básicas, secundárias e 

terciárias da saúde, conectadas aos hospitais regionais e especialidades médicas, 

com homologação institucional do Conselho Estadual de Saúde e da Secretaria da 

Saúde do Estado do Ceará, por meio de programas como: Hospitais Polos, 

Programa Saúde da Família, Atenção á Saúde do Jovem e Adolescente, Assistência 

Especial à Mulher, etc. 

Portanto, a política de saúde constitui-se como resposta do Estado, em 

todos os seus níveis de governo, às necessidades da população em seu território 

específico. No caso das políticas públicas em geral e de saúde, em particular, 

estarão sempre em jogo interesses explícitos ou não, as ideologias, os poderes 

organizacionais, os interesses políticos e econômicos, projetos individuais, coletivos, 
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partidários e a pressão dos grupos envolvidos ou atingidos, dentre outros. 

(CARPINTERO, 1996).  

Quanto ao sistema de saúde, da segunda metade dos anos 1980 até o 

presente, assistiu-se a um processo de inovação organizacional sem precedentes na 

história das políticas sociais no Brasil, com destaque para a concepção dos 

princípios do SUS no texto constitucional vigente no país desde 1988. Contudo, sua 

implantação e consolidação dependem do cumprimento efetivo das leis e do 

interesse concreto dos seus guardiões em todos os níveis de governo. Isto, 

especialmente, no nível local do gestor municipal até uma total reestruturação na 

forma de organização do governo federal ao ser aprovado pela Câmara dos 

Deputados o Projeto de Lei nº 7.703/09 que regulamenta o ato médico e a ANVISA 

determina mudanças nos rótulos de medicamentos e a adoção do código de barras 

bidimensional para a captura e transmissão de dados que possibilitem o 

rastreamento. 

Nesse processo, o Estado brasileiro se consolidou como um agente 

central, com presença marcante em todo o território nacional na área da saúde, e 

com um alto poder de regulação e de promoção das ações em saúde. Esse 

movimento ocorreu, de certa forma, na contramão da evolução do aparelho de 

Estado no Brasil: o governo federal assume um papel de promoção, coordenação e 

normatização, evidenciado pela implementação das normas de assistência à saúde, 

mediante criação de agências reguladoras (Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

e Agência Nacional de Saúde Suplementar). Inclui-se, ainda, a montagem de todo 

um aparato institucional de planejamento e programação entre os diferentes níveis 

da Federação, vinculado ao estabelecimento de fluxos de recursos da União para os 

Estados e municípios. (CORDEIRO, 2001; LEVCOVITZ; MACHADO, 2001). 

No tocante à dinâmica econômica dos setores de atividade, observa-se, 

primeiramente, a brutal expansão do sistema assistencial na segunda metade do 

século 20, havendo um crescimento exponencial, especialmente a partir de 1960, 

revelado, entre muitos outros indicadores e informações, pelo incremento no número 

de leitos para internação e de consultas médicas e pelo número de 

estabelecimentos ambulatoriais e hospitalares. (NORONHA; LEVCOVITZ, 1994). 

Nos anos 1990, a expansão desse setor de atividade tem continuidade, como 

mostra, a expansão de 22% no número de estabelecimentos públicos entre 1992 e 

1999 – simultaneamente a uma reorganização profunda na forma de organização da 
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rede. Assim, encerra-se a década com 92% das unidades sob gestão municipal – e 

a significativa taxa de crescimento no emprego nos estabelecimentos públicos e 

privados, atingindo, respectivamente, 36% e 26,5% no mesmo período considerado. 

(COSTA; BARROS, 2002). Segundo se percebe, os dados indicam um dinamismo 

raramente encontrado em outro setor de atividade econômica do país, no contexto 

de uma década na qual o nível de desemprego atingiu aproximadamente 10 milhões 

de pessoas.  

Além desses indicadores associados à rede hospitalar e ambulatorial, 

também se observa um conjunto significativo de ações vinculadas ao SUS que 

incidem de forma decisiva na dinâmica econômica do complexo da saúde, com 

destaque para os programas de agentes comunitários de saúde e de saúde da 

família. Estes, de um lado, ao alterarem o modelo assistencial tradicional, constituem 

um conjunto de serviços substitutivos em relação à demanda da rede hospitalar e 

ambulatorial existente. De outro lado, no entanto, podem significar uma pressão para 

o aumento, mesmo que a taxas diferenciadas, tanto de novos serviços decorrentes 

do novo modelo quanto dos serviços ofertados pelos estabelecimentos de saúde e 

pela indústria, em decorrência do impacto dos programas na abertura do acesso 

para segmentos importantes da população que passam a ser progressivamente 

incorporados ao sistema. 

Por fim, há uma série de programas mais focalizados que exercem visível 

impacto quer no acesso a bens e serviços essenciais quer na demanda de amplos 

segmentos industriais. Nessa vertente, destacam-se, entre outros, a implementação 

dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, as quais reunirão profissionais de 

diversas áreas no atendimento à população; a aprovação da primeira vacina contra 

o HPV; a aprovação do uso de células-tronco embrionárias em pesquisas; a 

resolução RDC 96 restringe a propaganda de medicamentos; o medicamento mais 

vendido do mundo, o Liptor, da Pfizer, perderá a patente e deverá estimular a 

entrada de fabricantes de genéricos no mercado de drogas contra o colesterol; 

imunização, controle de endemias, hemoderivados, controle da qualidade do 

sangue, etc. A cada um desses programas está associado um grupo de empresas 

ou agentes econômicos e segmentos industriais cujo dinamismo é particularmente 

afetado, representando fontes potenciais de competitividade.  

No campo do sistema privado de saúde, cabe destacar, como um dos 

fatos mais marcantes no período recente, a conformação de um subsistema (ou 
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mesmo de um sistema paralelo) privado de organização dos serviços de saúde que 

tem apresentado um elevado potencial de crescimento. Esse segmento está 

calcado, de um lado, na atuação competitiva de empresas operadoras de planos e 

seguros de saúde, envolvendo modalidades de autogestão, medicina de grupo, 

cooperativas médicas e seguradoras, e, de outro lado, na atuação regulatória do 

Estado, mediante a atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (Lei nº 

9.656 de 1998), que regulamentou os planos e seguros privados de assistência à 

saúde, como forma de estruturação de um espaço econômico delimitado. Desse 

modo, reflete a consolidação institucional de um novo mercado, agora não mais 

fragmentado em segmentos e lógicas distintas. Seja qual for a modalidade 

empresarial, todas as operadoras concorrem entre si em bases semelhantes e 

adotam um determinado padrão de concorrência e de estratégias competitivas, 

envolvendo a busca de diferenciação de produtos, de clientelas e regiões com 

distintos graus de abrangência, segmentação e focalização.  

A municipalização da saúde, estratégia fundamental para viabilizar o 

processo de descentralização do setor saúde no país, acarreta e pressupõe o 

aumento do poder de operação e decisões em âmbito local. Logo, traz à cena 

política inúmeros atores sociais, representantes de distintos interesses, visões de 

mundo e práticas dentre as quais operam as estratégias de clientelismo e 

corporativismos (MENDES, 1994). 

Após este breve histórico sobre os avanços das políticas públicas 

brasileiras da educação superior e da saúde, se tecerá, agora, algumas definições 

sobre o SUS. Começa-se com Souza (2002, p. 35): 

é, por definição constitucional, um sistema público de saúde, nacional e de 
caráter universal, baseado na concepção de saúde como direito de 
cidadania, na noção de unicidade e ao mesmo tempo nas diretrizes 
organizativas de: descentralização, com comando único em cada esfera de 
governo: integralidade do atendimento; e participação da comunidade. 

 

A partir desse momento, o SUS, na visão deste autor, passa a 

representar para o Brasil um sistema universal sem discriminação, contudo, 

consolidado como direito de todos os cidadãos.  
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2.2 Políticas públicas da saúde nas instituições de  ensino superior 

 

A situação das instituições públicas de ensino superior no país mostra 

ainda profunda diferença entre a realidade e o garantido pela Constituição, não 

apenas do ponto de vista do atendimento da demanda em cursos de graduação, que 

é pequena, considerando o universo de pessoas matriculada em curso superior e de 

ensino médio, mas também a assistência médica ambulatorial e hospitalar em todos 

os níveis de média e alta complexidade. 

Neste aspecto, alguns fatos, pontualmente, podem ser ressaltados, em 

particular o processo de desmobilização da universidade brasileira, no período do 

governo FHC. Sobre isso Menezes (2000, p. 21), avalia: 

Do ponto de vista de sua imagem pública e de seu significado social mais 
geral, a universidade possivelmente até mesmo perdeu prestígio 
precisamente nessa face, que lhe foi tão importante de investimento em 
qualidade, de formação pós-graduada de seus docentes. É inegável que ela 
não se forma de fato sem realizar esses investimentos, mas é também 
inegável que ela o realizou em detrimento do crescimento em quantidade e 
qualidade dos cursos de graduação, assim como pelo virtual abandono ou 
não-desenvolvimento, em quase toda aquela fase, das atividades de 
extensão universitária. 

 

O segundo fator está associado à reforma de Estado quando o governo 

da república transferiu a competência da educação para um setor de serviços não 

exclusivo do Estado. Conforme Chauí (2003, p. 35) 

Se essas observações tiverem alguma verdade, elas poderão nos ajudar a 
enfrentar com mais clareza a mudança sofrida por nossa universidade 
pública nos últimos anos, particularmente com a reforma do Estado 
realizada no último governo da República. 

 

A precária delimitação entre as esferas do público e do privado na relação 

entre Estado e sociedade civil se desdobrou nas políticas educacionais, desvelando 

o caráter ideologicamente privado assumido pelo Estado brasileiro ao longo da 

história da educação superior. Foi, entretanto, no período de 1995 a 2002, por meio 

da edição de uma série de instrumentos normativos, que o governo brasileiro 

promoveu uma reforma na educação superior, sob a orientação dos organismos 

internacionais, especialmente o Banco Mundial. Como evidenciado, as bases 

epistemológicas dessa reforma tinham como pressuposto a 

reconceituação/ressignificação do público e do privado, com fundamento básico no 

mercado. 
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De modo geral, as diretrizes do Banco Mundial para a educação superior 

na América Latina, sistematizadas no documento La enseñanza superior: las 

lecciones derivadas de la experiência (1995), fundamentaram-se no binômio 

diferenciação e diversificação das fontes. Sobre a diferenciação de instituições, o 

Banco Mundial, recomenda: 

A introdução de uma maior diferenciação no ensino superior, ou seja, a 
criação de instituições não universitárias e o aumento de instituições 
privadas podem contribuir para satisfazer a demanda cada vez maior de 
educação superior e fazer com que os sistemas de ensino melhor se 
adequem às necessidades do mercado de trabalho (BANCO MUNDIAL, 
1995, p. 31). 

 

A tese defendida pelo Banco Mundial é a de que a crise da educação 

brasileira deriva do modelo de universidade de pesquisa (modelo humboldtiano) que 

seria excessivamente unificado e caro. Nesse sentido, a defesa da indissociabilidade 

entre ensino-pesquisa e extensão é inviável teórica e financeiramente. Daí a 

necessidade de estabelecer a dualidade institucional: Universidades de Pesquisa e 

Universidades de Ensino.  

Outra proposta do Banco Mundial para a reforma na educação superior 

refere-se à redução dos gastos e à defesa da diversificação das fontes de 

financiamento, como se depreende do relatório: 

[...] maior autonomia institucional é a chave para o êxito da reforma do 
ensino público superior, especialmente a fim de diversificar e utilizar os 
recursos mais eficientemente [...] A experiência demonstra que se quer que 
as instituições estatais melhorem sua qualidade e eficiência, os governos 
deverão efetuar reformas importantes no financiamento a fim de mobilizar 
mais recursos privados para o ensino superior em instituições estatais [...] 
de várias maneiras: mediante a participação dos estudantes nos gastos; 
arrecadação de recursos de ex-alunos; utilização de fontes externas; 
realização de outras atividades que gerem receitas (BANCO MUNDIAL, 
1995, p. 44 e 69). 

 

Essa reforma de fato define os setores que compõem o Estado, designa 

um desses setores como setor de serviços não exclusivos do Estado e nele coloca a 

educação, a saúde e a cultura. Com a mudança a educação deixou de ser 

concebida como um direito e passou a ser considerada um serviço; ao mesmo 

tempo, deixou de ser considerada um serviço público e passou a ser considerada 

um serviço que pode ser público ou privado. 

No referente à saúde, avança-se no campo da assistência suplementar. 

Em decorrência da forte expansão do mercado de planos de seguros-saúde, em 

geral e em termos regionais, do seu crescimento desregulado e desordenado na 
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década de 1990, surgem as diferentes modalidades empresariais que compõem 

esse mercado e cria-se a Agência Nacional de Saúde Suplementar (Lei nº 9.961/00), 

órgão regulador das operadoras de planos de saúde. 

Um terceiro fator diz respeito diretamente à implantação da política 

neoliberal, a qual atende aos interesses da globalização mundial. Decorre daí a falta 

de verba para investimento na universidade pública. Pouco a pouco, o 

sucateamento, o desmonte e desmobilização na universidade pública a 

transformaram no terceiro grau, onde a formação superior precisa atingir a 

excelência. Diante da situação surge a implantação de uma reforma universitária 

que dê respostas a todas as questões desejadas pela sociedade e que a 

universidade retome sua missão e seja realmente radiadora e produtora do 

conhecimento com e para a sociedade. 

Isto exige o incremento de eficiência e eficácia na metodologia de gestão, 

assegura melhor assistência e desenvolve um trabalho de humanização 

institucional. Hoje as instituições estão mais complexas e dinâmicas onde as 

estruturas e ferramentas gerenciais são tal forma interligada que o desenvolvimento 

de uma ação interfere em todo o conjunto e no resultado final. 

As organizações são sistemas abertos e campos de força. Competem 

para absorver mais energia ou valor do ambiente externo, processam insumos e 

geram produtos; administram pressões e apoios, dependem da credibilidade que 

vão construindo, mas também se inscrevem num espaço hostil e belicoso, cujo 

caráter é político; convivem de maneira permanente com outras tantas coletividades, 

cujos interesses são díspares. Por isso o ambiente externo exige delas profunda 

capacidade de adaptação e grande flexibilidade. 

Assim, as necessidades e demandas competem diretamente com a 

realidade inquestionável das organizações. Existem, portanto, as duas vertentes, 

aprofundando o olhar, as necessidades e demandas, identificando vulnerabilidade, 

testando modelos de políticas de atenção e propondo pesquisas para as instituições 

de saúde na ótica de regulação e no âmbito de gestão estratégica organizacional. 

Como observado, o ensino privado na educação superior se expande 

vertiginosamente com vistas a suprir a crescente demanda de sociedade, não mais 

atendida pelo ensino público. Há de se criticar, contudo, a abertura indiscriminada de 

cursos superiores patrocinados pela iniciativa privada, em todo o Brasil, em muitos 

casos com padrão de qualidade duvidoso. A nova LDB determina os requisitos 
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formais a serem preenchidos pelo ensino privado, tais como o cumprimento de 

normas; a autorização para o funcionamento, a avaliação e capacidade financeira 

para o empreendimento visado. Além desses requisitos de praxe, indica a 

necessidade de proposta pedagógica, de participação da comunidade educacional 

na gestão pedagógica, etc. 

Ao mesmo tempo, propõe-se o modelo empresarial para as 

universidades, com a finalidade de se construir uma “universidade de resultados” e 

uma “universidade de serviços”. A respeito desta situação, Fávero (1998) cita as 

determinações do Banco Mundial: 

Para aumentar a eficiência e a qualidade, no que tange ao ensino superior, 
o Banco Mundial propõe quatro pontos chaves: Fomentar maior 
diferenciação das instituições, incluindo o estabelecimento de instituições 
privadas; Proporcionar incentivos para que as instituições diversifiquem as 
fontes de financiamento, entre elas, a participação dos estudantes nos 
gastos e a vinculação entre o financiamento fiscal e os resultados; 
Redefinem a função do governo em relação ao ensino superior; Adotar 
políticas que estejam destinados, concretamente a priorizar os objetivos de 
qualidade e equidade. (FÁVERO, 1998, [s. p.]). 

 

Para Gentili, a implementação do processo de privatização do ensino 

público é uma das características centrais dos programas de ajuste e reestruturação 

educacional impostos aos países da América Latina. Esse processo, “dista muito de 

apresentar-se de forma clara e transparente [...] se caracteriza por uma série de 

atributos que o definem como fenômeno específico e idiossincrático” (GENTILI, 

1998, p. 72). 

Como afirmou o presidente do Conselho Nacional da Saúde, Francisco 

Batista Júnior, “o pacto é uma proposta inovadora, tem um viés revolucionário e vai 

melhorar o sistema”. No XXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde realizado no ano de 2007, em Joinville (SC), apresentou os seguintes 

objetivos pactuados:  

- o pacto pela vida é um compromisso sanitário;  

- o pacto em defesa do SUS é um movimento de solidariedade entre os 

gestores; e  

- o pacto de gestão vai mostrar a responsabilidade de cada gestor, que 

ficará expresso no termo de compromisso, que é o resultado final de todo esse 

processo”, resumiu René Moreira dos Santos, do CONASS. 

Quando se fala de Sistema Único de Saúde, na realidade, é uma 

responsabilidade da construção de milhares de pessoas. O pacto de gestão busca 
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um compromisso dos gestores, dá autonomia aos entes federados e reforça o novo 

caminho ora percorrido pelo SUS. 

“Temos que enfrentar a questão da saúde olhando também para a 

maneira como nós gerenciamos os recursos na ponta”, disse o Ministro da Saúde 

em 2007, durante o XXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, 

realizado em Joinville (SC). Também, como reforçou aos governadores uma das 

principais propostas do pacote de medidas é a regulamentação da Emenda 

Constitucional 29, em tramitação no Congresso Nacional. Esta proposta 

regulamenta o dispositivo constitucional que assegura quanto a União, Estados e 

municípios vão destinar para a saúde.  

Hoje, para os Estados e municípios, os percentuais de vinculação 

estabelecidos são de, respectivamente, 12% e 15% da sua receita de impostos e de 

transferências tributáveis regulares recebidos (BRASIL, 2007). Já a União repassa 

os recursos executados no ano anterior, mas em virtude da variação nominal do 

Produto Interno Bruto, geralmente esse percentual nunca fica acima dos 7%.  

As desigualdades orçamentárias variam entre regiões. Segundo estudo 

do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (CONASS), em procedimentos de 

média e alta complexidade, há uma grande diferença nos valores aplicados, por 

capital e pela União. Para a região Nordeste, a média anual é de R$ 87,52 por 

pessoa; para o Centro-Oeste R$ 110,64. A média do Brasil é de R$ 98,09. Então o 

que se pretende com a regulamentação da Emenda 29 é o cumprimento das normas 

de forma unificada dos critérios para todas as regiões. 

Como proposição de governo, uma política de mudança na formação 

deve possibilitar o fortalecimento da articulação entre a universidade e os 

serviços/sistema de saúde de modo a ampliar as chances de indução de novos 

compromissos de cooperação entre universidade e SUS, desde a base locorregional 

de inserção da instituição formadora, dos órgãos de gestão do SUS e da sua rede 

de atenção. Esse processo de aproximação e construção de compromissos, sem 

dúvida, favorece a ampliação da responsabilidade pública e da relevância social da 

universidade na medida em que traz para o cenário da educação o conjunto das 

referências centrais da reforma sanitária brasileira ou das diretrizes do SUS: 

descentralização da gestão, integralidade da atenção e fortalecimento do controle da 

sociedade sobre as ações, serviços e sistema de saúde.  
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3 O COMPLEXO HOSPITALAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ E 

SUAS INCONGRUÊNCIAS 

 

3.1 A Universidade Federal do Ceará 

 

A Universidade Federal do Ceará é uma instituição de ensino superior 

constituída como autarquia de regime especial, com personalidade jurídica de direito 

público, vinculada ao Ministério da Educação. Sua história mostra íntima relação 

com os anseios da comunidade local por sua criação. O sonho de ter uma 

universidade no Estado do Ceará data das primeiras décadas deste século. A cada 

escola superior que se criava aumentava o desejo da comunidade local por uma 

universidade. Este desejo gerou movimentos de pressão junto ao governo da União, 

por parte de líderes comunitários, grupos de intelectuais e estudantes secundaristas 

e de nível superior. 

O trabalho destes grupos culminou com a criação da Universidade 

Federal do Ceará, através da Lei nº 2.373 de 16 de dezembro 1954, e com sua 

instalação em 21 de junho de 1955. Originalmente foi constituída pela união da 

Escola de Agronomia, Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina e Faculdade de 

Farmácia e Odontologia. 

Sediada em Fortaleza, capital do Estado, a UFC é um braço do sistema 

do ensino superior do Ceará, e tem contribuído nessas cinco décadas da sua 

existência para significativos avanços nos padrões de excelência da educação 

superior dos cearenses, da região Nordeste do Brasil e de outros países. Destaca-se 

na qualificação do seu corpo docente, por avanços da pós-graduação stricto e lacto 

sensu e da pesquisa científica do Estado do Ceará, sendo responsável por cerca de 

95% delas.  

Hoje, a UFC encontra-se estruturada em nove grandes unidades 

acadêmicas, denominadas de Centros (Ciências; Ciências Agrárias; Humanidades; e 

Tecnologia) e Faculdades (Direito; Economia, Administração, Atuária e 

Contabilidade; Educação; Farmácia, Odontologia e Enfermagem; e Medicina), que 

congregam 52 Departamentos, considerados a menor unidade universitária para 

todos os efeitos de organização administrativa e didático-científica. Integra ainda a 

estrutura da Universidade um grande número de Órgãos Complementares e 
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Técnicos que executam serviços de pesquisa, de extensão e de apoio à atividade 

acadêmica da Instituição. 

 A administração e a coordenação das atividades da Universidade são 

exercidas em dois níveis: Administração Superior e Administração Escolar. A 

Administração Superior é constituída pelos Órgãos Colegiados Superiores Conselho 

Universitário e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão com atribuições 

normativas, deliberativas e consultivas; pelo Conselho de Curadores – com 

atribuição fiscalizadora; pela Reitoria – como órgão executivo; e pelos órgãos de 

apoio ao Reitor e aos Colegiados Superiores: Gabinete do Reitor, Procuradoria 

Geral, Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores e Comissões Permanentes 

Comissão Permanente de Pessoal Docente, Comissão Permanente de Pessoal 

Técnico Administrativo e Comissão Permanente e Acumulação de Cargos, Pró-

Reitorias, Coordenadoria para Assuntos Internacionais, Assessoria de Legislação de 

Ensino, Superintendência de Recursos Humanos, Departamento de Contabilidade e 

Finanças, Departamento de Obras e Projetos e Superintendência de Planejamento 

Físico e Operacional. Já a Administração Escolar é atribuição de cada Centro ou 

Faculdade, sendo exercida pelos Conselhos de Centro ou Faculdade, Diretorias de 

Centro ou Faculdade, Departamentos e Coordenações de Cursos de Graduação e 

Pós-Graduação. 

Para servir de apoio às suas atividades-fim, a Universidade conta com os 

seguintes Órgãos Suplementares: Biblioteca Universitária, Imprensa Universitária, 

Museu de Arte, Casa José de Alencar, Laboratório de Ciências do Mar, Núcleo de 

Processamento de Dados e Laboratório de Produtos Naturais. Conta, também, com 

Fazendas Experimentais (Vale do Curu, Lavoura Seca e Raposo), um Biotério 

Central, um Horto de Plantas Medicinais, o Parque de Desenvolvimento 

Tecnológico, o Laboratório de Inteligência Artificial, o Laboratório de Ofiologia de 

Fortaleza, a Editora da UFC, a Rádio Universitária do Ceará, o Teatro Universitário e 

a Casa Amarela Eusélio Oliveira. Acrescente-se ainda o Complexo Hospitalar que 

desenvolve prestação de serviços de saúde à população, em consonância com o 

Sistema Único de Saúde. 

As atividades fim da Universidade Federal do Ceará abrangem o ensino, 

a pesquisa, a extensão e a assistência.Na instituição, existem cinco campi, 

denominados Campus do Benfica, Campus do Pici e Campus do Porangabuçu, 

todos localizados no município de Fortaleza (sede da UFC), além do Campus 
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Avançado de Sobral, Campus Avançado do Cariri e Quixadá, localizados no interior 

do Estado. Hoje a UFC abrange praticamente todas as áreas do conhecimento 

representadas em seus campi, beneficiando uma grande parcela da população do 

Nordeste do Brasil. 

Sob o lema “o universal pelo regional”, a instituição busca centrar seu 

compromisso na solução dos problemas locais, sem esquecer o caráter universal da 

sua produção. Tem como missão formar profissionais da mais alta qualificação, 

gerar e difundir conhecimentos, preservar e divulgar os valores artísticos e culturais, 

constituindo-se em instituição estratégica para o desenvolvimento do Ceará, do 

Nordeste e do Brasil. 

Diante do seu desempenho, a UFC consolida-se como instituição de 

referência no ensino de graduação e pós-graduação (stricto e lato sensu), de 

preservação, geração e produção de ciência e tecnologia, e de integração com o 

meio, como forma de contribuir para a superação das desigualdades sociais e 

econômicas, por meio da promoção do desenvolvimento sustentável do Ceará, do 

Nordeste e do Brasil. Orienta sua atuação permanentemente no sentido de alcançar 

os seguintes objetivos: 

- Promover a formação humana e profissional dos seus estudantes, 

preparando-os para uma atuação responsável e construtiva na sociedade; 

- Fomentar a geração de conhecimentos voltados para o desenvolvimento 

sustentável do Ceará e do Nordeste; 

- Impulsionar o desenvolvimento, a produção e a preservação da cultura e 

das artes, com ênfase para as manifestações regionais; 

- Promover a interação com a sociedade, por meio da difusão científica, 

tecnológica, artística e cultural e do desenvolvimento comunitário, sintonizados com 

as demandas sociais; 

- Incentivar a capacitação permanente dos quadros docente e técnico-

administrativo; 

- Intensificar e ampliar as relações de parceria e intercâmbio com 

instituições nacionais e estrangeiras, governamentais e não-governamentais; 

- Buscar a profissionalização da gestão administrativa, apoiada em 

processos de planejamento e avaliação, executada com base em modelo 

organizacional flexível, eficiente e eficaz; 
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- Exercitar permanentemente o instituto da autonomia universitária 

superando restrições e estabelecendo novos parâmetros na gestão e nas relações 

institucionais; 

- Assegurar a qualidade no desenvolvimento de todas as ações 

administrativas e acadêmicas; 

- Distinguir-se como referência regional pela excelência acadêmica de 

suas ações nas áreas do ensino, geração do conhecimento e prestação de serviços 

à população, bem como na produção de arte e cultura. 

Para administrar toda essa estrutura, a UFC contava com o Sistema de 

Automação Universitária, composto pelos módulos: protocolo e comunicações; 

administração de recursos humanos; administração financeira; administração de 

material e patrimônio; administração de atividades didáticas; administração de 

bibliotecas; gerenciamento de redes de transações; sistema de administração e 

acompanhamento de laboratórios de computação. 

Para desenvolver suas atividades fim a UFC conta no campi do 

Porangabuçu com duas unidades hospitalares: o Hospital Universitário Walter 

Cantídio e a Maternidade Escola Assis Chateaubriand, as quais, em conjunto, 

dispõem de um contingente de 2.682 profissionais entre aqueles regidos pelo 

Regime Jurídico Único, os contratados pela Constituição das Leis Trabalhistas e 

aqueles vinculados às empresas de locação de mão-de-obra terceirizados. As duas 

unidades de saúde prestam relevante função social, sobretudo por comporem o 

Sistema Único de Saúde no Estado do Ceará. 

 

3.2 O Complexo Hospitalar da UFC: breve histórico e  estrutura  

 

3.2.1 O Hospital Universitário Walter Cantídio 

 

De acordo com dados,colhidos no site do Hospital Universitário Walter 

Cantídio a história do hospital confunde-se com a história da Faculdade de Medicina 

no Ceará. 

Em meados de 1939, o professor Antônio Austragésilo, destacado nome 

da medicina nacional, em visita ao seu antigo aluno e colega Doutor Jurandir Morais 

Picanço, falou-lhe da necessidade e conveniência da implantação de uma 

Faculdade de Medicina em Fortaleza. Somente em 1947, com incentivos legados do 
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I Congresso de Médicos Católicos realizado em Fortaleza foi fundada a "Sociedade 

Promotora da Faculdade de Medicina do Ceará" com o Doutor César Cals de 

Oliveira na Presidência de Honra e o Doutor Jurandir Morais Picanço na 

Presidência. 

A Sociedade Promotora da Faculdade de Medicina do Ceará foi 

transformada em Instituto de Ensino Médico, órgão ao qual se atribuiria os encargos 

jurídicos de manutenção da faculdade. Sua primeira Diretoria assim se compunha: 

César Cals de Oliveira (Presidente de Honra), Jurandir Picanço (Presidente), João 

Otávio Lôbo (Vice-Presidente), Antônio Jorge de Queiroz Jucá (1º Secretário), 

Haroldo Juaçaba (2º Secretário), Eliezer Studart da Fonseca (Tesoureiro) e João 

Batista Saraiva Leão, José Ossian de Aguiar, Paulo de Melo Machado e Walter de 

Moura Cantídio (Diretores).  

Ao cumprir o primeiro objetivo, tratou o Instituto de Ensino Médico de 

atingir o segundo, o complemento natural da nova escola: um Hospital de Clínicas.  

Em 1944, se inicia no Bairro de Porangabuçu, hoje Rodolfo Teófilo, a 

construção do "Hospital Carneiro de Mendonça", interrompida posteriormente por 

falta de verbas. Contudo, o Instituto de Ensino Médico interessou-se em dar 

continuidade à obra, e esta foi transferida, no governo de Faustino de Albuquerque, 

à Faculdade de Medicina. Com a ajuda da União, defendida pelo deputado Paulo 

Sarasate, e outros subsídios federais deu-se continuidade à obra. 

No ano de 1952, começa a construção da primeira Unidade do Hospital 

das Clínicas destinada à área de Medicina Interna e Doenças Infectocontagiosas 

(isolamento) em convênio com o Departamento Estadual da Saúde. Essa unidade 

constituiu-se o núcleo embrionário do atual Hospital Universitário.  

Em 1954, com a sua integração à Universidade, a Faculdade de Medicina 

pôde dar continuidade às obras do hospital, retomadas no fim de 1956 e conduzidas, 

daí em diante, com vigor e determinação.  

Com razoável rapidez, executou-se o plano traçado e em junho de 1957 

tornou-se possível a transferência da Faculdade de Medicina para o hospital. Enfim, 

em 1959, inaugurou-se oficialmente o Hospital das Clínicas com a presença do 

Presidente da República Juscelino Kubitschek.  

No período de 1958 a 1966 a administração central da Faculdade de 

Medicina gerenciava também o hospital. Mas em 1967, com a transferência da 

Faculdade de Medicina para um prédio próximo ao local, a estrutura administrativa 
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deste foi mais bem definida, embora, hierarquicamente, continuasse subordinado à 

Faculdade de Medicina.  

Em 1974, pelo convênio assinado entre a Universidade Federal do Ceará 

e a Sociedade de Assistência à Maternidade Escola Assis Chateaubriand, o 

gerenciamento do hospital passou à responsabilidade desta sociedade, o que 

permitiu maior flexibilidade técnico-administrativa.  

Nos anos subsequentes o Hospital das Clínicas passa por sucessivas 

reformas e ampliações na área física, com expansão do número de leitos e criação 

de novos serviços. Paulatinamente tornou-se hospital de referência não só para a 

capital, como também para o interior do Estado.  

No início da década de 1980, passou a ser denominado Hospital 

Universitário Walter Cantídio em homenagem ao professor doutor Walter de Moura 

Cantídio, um dos seus fundadores. Em 2004, foi certificado como Hospital de Ensino 

de acordo com a Portaria Interministerial nº 2.378 de 26 de outubro deste ano. Como 

consta em seu regulamento, tem como missão institucional “desenvolver e promover 

o ensino, a pesquisa e a atenção terciária e quaternária à saúde, com 

responsabilidade social, integrado ao modelo de saúde vigente”. 

Para efeito de supervisão e controle administrativo, é diretamente 

subordinado à Reitoria da UFC. No âmbito do ensino encontra-se vinculado ao 

Ministério da Educação e no plano da assistência está inserido na rede de 

estabelecimentos de saúde vinculada ao SUS.  

O Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do 

Ceará é um centro de referência para a formação de recursos humanos e o 

desenvolvimento de pesquisas na área da saúde. Desse modo, cumpre importante 

papel na assistência à saúde do Estado do Ceará, estando integrado ao Sistema 

Único de Saúde. Como centro de referência para ensino serve como campo de 

estágio para os alunos de graduação e pós-graduação dos cursos de Medicina, 

Enfermagem e Farmácia da UFC, e recebe os alunos da área da saúde de outras 

universidades do Estado. Nele são gerados conhecimentos na área de pesquisa 

clínica, cirúrgica, farmacologia clínica e residência médica e da equipe 

interdisciplinar.  
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3.2.2 A Maternidade Escola Assis Chateaubriand  

 

Oficialmente, a campanha em prol da construção da Maternidade Popular 

(Escola) de Fortaleza foi lançada na capital cearense na noite de 28 de maio de 

1955, pelo senador João de Medeiros Calmon, motivado pela convicção da 

deficiência da assistência médica à mãe pobre na capital cearense. 

A Sociedade Pró-Construção da Maternidade Popular, constituída logo 

nos primeiros dias depois de lançado o movimento e integrada por destacadas 

personalidades da sociedade cearense, pode então marcar a data do lançamento da 

pedra fundamental. Desta forma, a edificação foi lançada em 3 de março de 1956, 

em memorável solenidade pública. Começou, então, a segunda etapa da campanha, 

ou seja, a da construção efetiva do belo e funcional projeto arquitetônico de acordo 

com a mais moderna técnica hospitalar dessa época. Ao falar durante o ato solene, 

o senhor João Calmon anunciou que o Diretor dos Diários Associados, Assis 

Chateaubriand, resolvera doar, como contribuição pessoal, um Posto de Puericultura 

destinado aos filhos das mães pobres que vierem a nascer na maternidade. 

Com os grandes empresários motivados e conscientes quanto à 

contribuição social que dariam à capital cearense, marcada com grandes 

adversidades pelo flagelo da seca, o movimento pró-construção da Maternidade- 

Escola foi crescendo. No Ceará era intensa a carência de leitos hospitalares 

filantrópicos específicos para as gestantes pobres, sobretudo porque, àquela época 

não se instituíra o princípio da universalidade, o qual assegura a todos o direito à 

saúde. 

Após nove anos de grande mobilização e árdua luta para a arrecadação 

de fundos suficientes para a construção do empreendimento, finalmente a 

maternidade foi inaugurada em 15 de janeiro de 1965, com o nome de Maternidade 

Escola Assis Chateaubriand, administrada pelo o professor doutor José Galba de 

Araújo. 

No decorrer da semana posterior à inauguração, mediante convênio 

assinado entre a Universidade Federal do Ceará e a entidade mantenedora da 

maternidade, foram assegurados os recursos necessários ao seu funcionamento 

imediato. 

Decorridos quatro anos, a Maternidade Escola Assis Chateaubriand 

passou a ser juridicamente uma empresa privada sem fins lucrativos, decretada de 
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utilidade pública pelo Decreto Lei nº 65027/69, com razão social de Sociedade de 

Assistência à Maternidade Escola Assis Chateaubriand. De hospital essencialmente 

assistencial, passa a ter como função básica o ensino, a pesquisa e a extensão, 

subsidiando as disciplinas nos cursos da área da saúde da Universidade Federal do 

Ceará, que envolvem a assistência integral à saúde da mulher e do recém-nascido. 

A maternidade iniciou suas atividades com 126 leitos e uma área de 

construção total de 6.733,65 m2. Hoje sua capacidade instalada total é de 215 leitos 

e uma área total construída de 10.762,63m2, assim distribuídos: térreo (4.730,52m²), 

primeiro pavimento (2.834,03m²), segundo pavimento (1.360,21m²), terceiro 

pavimento (1.325,80m²) e o quarto pavimento (512,07m²) e 34 consultórios com 

atendimentos ambulatoriais especializados. 

Com o decorrer dos anos, a maternidade expandiu seus serviços e 

conquistou a confiança e credibilidade da comunidade pelos relevantes serviços 

prestados, passando a ser considerado hospital de referência de média 

complexidade.  

Em 23 de março de 1988, foi fundado o Banco de Leite Humano no intuito 

de incentivar e promover o aleitamento materno. Dez anos depois, implantou-se o 

Projeto Canguru com vistas à melhoria da qualidade de vida das crianças que 

nascem com baixo peso. Em 2007, inaugurou-se o Centro de Parto Humanizado, 

com oito salas de parto individualizadas, garantindo à parturiente o direito à 

presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.  

Estas ações, dentre outras, realizadas pela Maternidade Escola, mostram 

que a instituição, cada vez mais consciente da sua responsabilidade para com a 

sociedade cearense e a qualidade de vida da população, busca dar um salto de 

qualidade, procurando diferenciais na humanização e na excelência do atendimento.  

Diante dos bons frutos, já em 1993, a Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand recebeu do UNICEF o título de Hospital Amigo da Criança, mantido 

até hoje. Mais recentemente, no dia 27 de novembro de 2009, a professora Zenilda 

Vieira Bruno, Diretora Geral da Instituição, representada pela professora Sílvia 

Bomfim Hyppólito, foi agraciada com a Comenda Dr. Manoel Carlos de Gouveia, 

concedida à entidade e à personalidades que se destacam na área de saúde 

brasileira. 

Atualmente a MEAC faz parte do Complexo Hospitalar (MEAC e HUWC), 

representado pela Superintendência dos Hospitais Universitários da UFC. A 
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Superintendência é hierarquicamente subordinada à Reitoria da UFC, para 

acompanhamento e fiscalização da execução de contratos de compra e 

fornecimento de materiais e equipamentos e medicamentos relacionados com as 

atividades médico-assistenciais. No âmbito do ensino, pesquisa e extensão está 

vinculada ao Departamento de Saúde Materno-Infantil da Faculdade de Medicina e, 

por conseqüência, ao Ministério da Educação (MEC/SESU). Quanto à assistência, 

está inserida na rede do Gestor de Saúde Estadual e Municipal vinculada ao 

Ministério da Saúde/SUS, desenvolvendo atividades de média complexidade na 

atenção ambulatorial e hospitalar. 

Por ser a MEAC referência do sistema de saúde, não só na capital, como 

também no interior do Estado do Ceará, a qualificação é uma garantia para a 

validade dos formandos nas diversas áreas da saúde. 

Quanto ao seu modelo de gestão, atualmente predomina a administração 

participativa com as seguintes características: de maior transparência nas ações 

gerenciais, gerência de processos compartilhada, acompanhamento nos indicadores 

hospitalares, controle dos resultados, flexibilidade nas tomadas de decisões onde 

são deliberadas pelo grupo gestor representado por servidores: docentes e técnico-

administrativos, assim distribuídos nas diretorias: geral, ginecologia, obstetrícia, 

enfermagem, administrativo e outras coordenações técnicas onde os servidores são 

co-responsáveis pelas ações de melhoria visando à competência técnica e humana, 

aprendizagem em equipe, comprometimento com ensino contínuo e com assistência 

de excelência.  

Esses aspectos são percebidos nas ações cotidianas e nos relatórios 

anuais, os quais têm se transformado em um dos instrumentos básicos da gestão, 

mediante correlação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFC e o 

plano da MEAC, suas metas e resultados obtidos. Assim, contribui para a 

visibilidade da gestão e fornece subsídios para a tomada de decisão. 

Nessa trajetória de administração participativa, a prática ampla do 

comportamento ético propicia benefícios para todos os gestores nas diversas áreas 

da instituição e para a sociedade que interagem na organização. 

Esse envolvimento foi uma construção da atual direção no intuito de 

valorizar a participação e opinião dos servidores em todo o processo de mudanças, 

com vistas a alcançar eficiência, eficácia e efetividade no ensino, pesquisa, extensão 

e assistência hospitalar. Como reconhece, a utilização dos indicadores é 
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fundamental para a consecução dos objetivos da instituição. Por isto se entende a 

organização dinâmica em processo de transformação. E ainda, como se percebe, as 

mudanças decorrentes possam se apropriar das ferramentas de gestão para ajudar 

a compreender e administrar a cultura organizacional, além de gerenciar as políticas 

públicas direcionadas para o ensino e saúde, que moldam a natureza do Complexo 

Hospitalar em nível social, assistencial, de ensino e pesquisa, e em sua 

sustentabilidade financeira. Dessa forma, as organizações são desenvolvidas como 

um método concreto de análise, o qual permite adaptar e redesenhar a estrutura 

como um processo dinâmico de gestão. Por isso a atual estrutura organizacional da 

MEAC é composta por diretorias, coordenações, comissões e assessorias técnicas. 

Na Clínica de Cirurgia Ginecológica da MEAC, por exemplo, são 

recebidas as mulheres a serem internadas para tratamento cirúrgico. Como os mais 

frequentes incluem-se: perineoplastia, exérese de nódulos de mama, laparotomia 

diagnóstica e histerectomia, em suas diversas modalidades (SOUSA, et al 2002). 

De acordo com o proposto, a missão da MEAC é “promover a formação 

de recursos humanos, em ações de aprendizado, ensino, pesquisa e extensão, 

buscando a excelência no atendimento global e humanizado á saúde da mulher e do 

recém-nascido" 

Sua visão é “consolidar a maternidade como referência, buscando a 

excelência da sua missão"  

Sobressai como visão de futuro da MEAC ser líder em atendimento à 

mulher e ao recém-nascido, destacando-se pela arte do ensino e da pesquisa, uso 

da tecnologia e por equipe humanizada, comprometida com a melhoria contínua da 

qualidade total e plena satisfação dos clientes. 

Seus atuais princípios são estes: 

- Manter a ética com responsabilidade social favorecendo o direito à 

cidadania; 

- Buscar a excelência da qualidade nos serviços de saúde que presta à 

comunidade; 

- Promover o acesso aos serviços sem distinção de crenças, origens 

étnicas e nível sócioeconômico; 

- O ensino, a pesquisa e a extensão são os instrumentos essenciais na 

formação dos profissionais de saúde. 
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Inserida no Plano de Redução da Mortalidade Infantil, assumido pelos 

governos estaduais em 2009, a MEAC tem como um dos seus eixos a Qualificação 

da Atenção ao Pré-Natal, ao Parto e ao Recém-Nascido, assim como o Plano de 

Qualificação da Atenção em Maternidades Prioritárias no Nordeste e Amazônia 

Legal, cujo principal objetivo é apoiar o processo de qualificação da assistência 

obstétrica e neonatal, a partir dos referenciais das diretrizes das Áreas Técnicas da 

Saúde da Criança, da Saúde da Mulher e da Política Nacional de Humanização.  

 

3.3 Incongruências do Complexo Hospitalar 

 

Como divulgado, são constantes as crises vivenciadas no Complexo 

Hospitalar desencadeadas pelos mais diversos fatores. Entre estes, mencionam-se: 

a defasagem da remuneração dos procedimentos médicos realizados através da 

contratualização, não importando o tempo de permanência hospitalar ou os custos 

reais despendidos com os pacientes. Outro fator a agravar a situação financeira do 

HUWC e MEAC é a terceirização de pessoal. Isto porque o custo com a mão-de- 

obra dos hospitais universitários, que, teoricamente, seria de responsabilidade das 

Instituições Federais de Ensino Superior, está também sendo coberto com parcela 

significativa do valor oriundo dos SUS, em média de 46%.Tal situação decorre, 

sobretudo, da inexistência de concursos púbicos para a admissão de pessoal nos 

hospitais universitários.  

Destaca-se também a necessidade de investimento em equipamentos e 

infraestrutura. A condição para as unidades de assistência serem referência de 

média e alta complexidade tem como forte demanda a atualização tecnológica e 

adequação nos espaços físicos. Finalmente, mais um fator agravante da crise do 

complexo é a demanda social, por atenção hospitalar de alta complexidade. Em 

virtude de a pirâmide populacional brasileira está em pleno processo de alargamento 

em seus segmentos superiores, haja vista a principal clientela como os idosos, 

crescem os custos de assistência pública.  

Diante da necessidade de alcançar o equilíbrio entre disponibilidade e 

acesso à assistência médica de qualidade versus financiamento adequado, o 

governo federal e os hospitais universitários enfrentam o desafio de prestarem 

serviços de assistência, ensino e pesquisa com qualidade e baixo custo.  
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Seguindo essa abordagem, a análise do Complexo Hospitalar deve ser 

abordada tanto na perspectiva defensiva tradicional, voltada para atenuar os 

impactos negativos dos sucateamentos e das estratégias de inovação, quanto na 

sua dimensão econômica ativa de fonte de transformação e desenvolvimento. Muito 

mais do que atenuar falhas, trata-se de construir um padrão de interação entre 

Estado, Universidade e Sociedade que permita a constituição de um ambiente 

favorável para que o Complexo Hospitalar se torne uma alavanca de inovação e 

desenvolvimento e, ao mesmo tempo, se mantenha inserido no contexto dos 

objetivos das políticas públicas da educação e da saúde. 

 

3.4 Reestruturação a caminho: memórias de um percur so de mudanças do 

Complexo Hospitalar  

 

Em 2004 os Ministérios da Saúde e Educação lançaram o Programa de 

Reestruturação dos Hospitais de Ensino do MEC no Sistema Único de Saúde e no 

ano seguinte editaram a Portaria nº 1.721 sobre a Política de Estruturação e 

Contratualização dos Hospitais Filantrópicos. Em janeiro de 2010 o governo federal 

destinou mais recursos financeiros para os hospitais universitários do país. Inicia-se 

uma nova era de possibilidades de reimplementação da infraestrutura, manutenção, 

aquisição de equipamentos médico hospitalar e recursos humanos para o Hospital 

Universitário Walter Cantídio e Maternidade Escola Assis Chateaubriand do 

mencionado Complexo Hospitalar. Como parte das mudanças, instituiu-se o 

Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais 

(REHUF), do Ministério da Educação, que propõe uma revitalização dos hospitais 

das universidades federais integrados ao Sistema Único de Saúde. Segundo o 

governo federal, a quantia é o início para outras ações vindouras que objetivam 

mudar o quadro de deficiências estruturais, tecnológicas e de recursos humanos dos 

46 hospitais universitários do país. 

Integrado ao novo cenário das políticas públicas, verifica-se também a 

implantação do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, com a 

integralização da Diretoria Assistencial e fusão dos Serviços da Diretoria 

Administrativa do Hospital Universitário Walter Cantídio e Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand. Seu intuito é racionalizar o processo de gestão e avançar no 

conhecimento científico para o ensino, pesquisa e extensão.  
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Seguindo uma estratégia de negócios orientada para a integração e fusão 

gerencial, a gestão dos hospitais universitários, começou a adotar algumas medidas 

no sentido de programar e implementar ações que permitam a integração dos 

processos críticos, preocupando-se em avaliar as chances de sucesso das ações a 

serem implementadas.  

Contudo, a construção da missão, a visão e os objetivos do Complexo 

Hospitalar devem ser oriundos das missões, visões e objetivos da Universidade 

Federal do Ceará, do Hospital Universitário Walter Cantídio e da Maternidade Escola 

Assis Chateaubriand com as modificações que permitam a sinergia da missão do 

complexo e dos seus objetivos em consonância com os da UFC. Com esta 

finalidade, deve-se iniciar um programa de treinamento e desenvolvimento contínuo 

em relacionamento dos servidores, focando a aderência das atitudes aos valores e 

crenças institucionais, bem como às expectativas dos clientes, a partir de 

descobertas individuais e grupais. Espera-se, assim, garantir a percepção positiva 

da imagem e a marca da instituição, no intuito de sensibilizá-los para a importância 

do cumprimento da missão do Complexo Hospitalar.  

Ao confrontar as condições organizacionais existentes com as exigidas 

para a implementação, e com base na consultoria da Fundação Getúlio Vargas, 

identificam-se várias fraquezas, notadamente no tocante à percepção favorável ou 

desfavorável da cultura da organização, por afetar o desempenho e a satisfação dos 

funcionários. Isto impacta no atendimento ao cliente interno e externo, e pode 

comprometer o sucesso das ações tomadas em prol da integração e fusão 

administrativa. Outra fraqueza identificada, que reforça as precedentes, é a falta de 

uma metodologia uniforme de avaliação da gestão apta a detectar de forma precisa 

as especificidades da gestão pública.  

Com o auxílio deste instrumento de avaliação da gestão, associado ao 

modelo proposto, pode ser elaborado e implantado um plano de melhoria contínua 

da gestão com ciclos de planejamento estratégico, bem definidos, e com clareza nos 

indicadores, extremamente importantes ― tão importantes que no ambiente 

organizacional grandezas que não podem ser medidas devem ser descartadas, 

afinal, será um desperdício de energia manter um indicador incapaz de medir se a 

ação ou o objetivo estratégico alcançou ou não o resultado esperado.  

Segundo os autores Kaplan e Norton, os indicadores afetam fortemente o 

comportamento das pessoas dentro e fora da instituição. Portanto, fica clara a 
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necessidade de promover uma mudança cultural e gerencial que permita maior 

celeridade no processo de integração dos processos críticos sinérgicos do Hospital 

Universitário Walter Cantídio e da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. E 

assim, a partir, do alinhamento destes processos, induzir a organização a definir 

padrões de trabalho para suas práticas de gestão, controlar aquilo que é realizado 

(tendo por base os padrões definidos), melhorar sempre os próprios padrões de 

trabalho. Este é um modelo essencialmente voltado para produzir resultados, a 

qualidade das interações humanas e o consequente investimento em capacitação de 

profissionais, os quais, direta ou indiretamente, têm a oportunidade de se relacionar 

com o cliente que contribui significativamente para o aumento da satisfação, 

fidelização e, portanto, para o alcance de resultados almejados pelo Complexo 

Hospitalar. 

Neste âmbito, como perspectivas de melhorias a serem implementadas, 

destacam-se: desenvolver ação de aprendizado, ensino, pesquisa e extensão nas 

áreas de ginecologia, obstetrícia e neonatologia na graduação e pós-graduação, 

buscando a excelência no ensino; aplicar os princípios da gestão participativa, 

ferramentas e mecanismos gerenciais que garantam a agilidade, a efetividade, a 

descentralização, a qualificação e transparência no processo gerencial, o 

enfrentamento das questões operacionais e a inserção na rede regionalizada e 

hierarquizada de saúde do SUS. Inclui-se, ainda, atender na assistência terciária por 

meio das ações de média e alta complexidade, com vistas à qualidade no 

atendimento humanizado à saúde da mulher e do recém-nascido. 

Propõe-se, também: possibilitar conhecimento sobre o Pacto de Redução 

da Mortalidade Infantil e construir estratégias para sua efetivação; fomentar 

discussão técnico-política com os gestores dos territórios e das maternidades, 

conselhos, profissionais de saúde e apoiadores institucionais em torno da 

problemática da morte infantil e materna e a necessidade de se intervir nestes 

eventos; propiciar conhecimento e reflexão sobre as políticas de atenção à gestante 

e ao recém-nascido à luz do referencial da humanização do pré-natal, parto e 

nascimento, articulando os referenciais e dispositivos da Política Nacional de 

Humanização, e implementar o Plano de Qualificação das Maternidades a partir das 

ações de cogestão, vinculação e rede, e acolhimento com classificação de risco, O 

Complexo Hospitalar direito ao acompanhante e visita aberta. 
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Portanto, para atingir as metas de médio prazo, as instituições (HUWC e 

MEAC) terão de investir na atualização da formação dos servidores, no 

aperfeiçoamento da tecnologia da informação e dos sistemas, e no alinhamento dos 

procedimentos e rotinas organizacionais. 
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4 A GESTÃO ESTRATÉGICA NO CUMPRIMENTO DAS POLÍTICAS  PÚBLICAS 

DA SAÚDE 

 

No século XXI, as organizações vêm solidificando a necessidade das 

empresas atuarem de forma conjunta e sinérgica. Como afirma Klotzle (2002), a 

utilização de atividades de parceria com vistas a se empreenderem relações de 

produção com outras empresas não é atividade recente. Contudo, surgem de forma 

concreta para o desenvolvimento empresarial modelos organizacionais baseados na 

sinergia, na complementaridade, no compartilhamento e na cooperação técnica. 

(OLAVE; AMATO NETO, 2001).  

Para o Complexo Hospitalar, o processo de administração estratégica 

está diretamente relacionado a um processo contínuo, em um contexto ambiental 

dinâmico com sustentabilidade financeira e de pessoas, com o foco de negócio 

voltado ao ensino, pesquisa, extensão e assistência à saúde. Para a formulação das 

estratégias é necessário não somente identificar as oportunidades e ameaças do 

ambiente externo, mas também realizar um levantamento das forças e 

oportunidades de melhoria e capacidades da instituição. 

Dentre os instrumentos de administração estratégica, mais precisamente 

de administração do portifólio empresarial, a estrutura de portifólio SWOT2 é uma 

ferramenta preciosa para definir as estratégias mais adequadas para determinada 

empresa, a partir da posição competitiva das unidades de negócio da empresa e do 

estudo do ambiente externo. 

Desse modo, os administradores dentro de uma organização, porquanto 

administração consiste em planejar, orientar, dirigir e controlar os esforços de um 

grupo de pessoas para um objetivo comum são levadas a necessitar de uma 

ferramenta que dê suporte a esta tomada de decisão, para dar andamento ao 

processo de administração estratégica.  

Não se pode controlar o que não se mede. Da mesma forma, é impossível 

gerenciar o que não se controla. Logo, as medições condicionam o comportamento 

dos indivíduos. Durante certo tempo, os caminhos tradicionais de planejamento 

estratégico e de mensuração de resultados e desempenho apontavam em uma 

                                                           
2 Swot é um framework que auxilia na análise das relações e dos desdobramentos dos pontos fortes 
(strenghts), dos pontos fracos (weakness), das oportunidades (opportunities) e das ameaças (thrats) 
de uma organização. 
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mesma direção: medir os indicadores financeiros e operacionais sem se observar e 

valorizar outras perspectivas. Embora estes indicadores financeiros tenham 

funcionado bem na era industrial, estão em descompasso com as habilidades, 

competências e posicionamento exigidas das empresas atualmente. 

Das diversas ferramentas, desta-se o Balanced Scorecard por possibilitar 

a quantificação de intangíveis críticos - informações, pessoas, cultura – que vêm 

revolucionando o sistema de avaliação de desempenho. Por isso, milhares de 

empresas o adotam há mais de uma década e o fazem não só como um sistema de 

mensuração, mas como forma de gestão estratégica dos seus negócios. Criado 

pelos professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, em 

1992, o Balanced Scorecard permite uma visão integrada e balanceada da empresa, 

por trabalhar, tanto a perspectiva financeira quanto, a de clientes, processos internos 

e aprendizado e crescimento organizacional. 

Daí a importância dos indicadores. Eles são as referências de 

desempenho da organização em cada objetivo estratégico, dentro de cada 

perspectiva avaliada. Por ser uma importante ferramenta de suporte à tomada de 

decisões, o Balanced Scorecard pode ser o instrumento capaz de promover sinergia 

entre áreas críticas, tais como financeira, clientes, processos e aprendizagem & 

crescimento, que têm uma relação direta com a estratégia, interagindo entre elas por 

uma série de relações de causa e efeito. Descreve, assim, uma trajetória estratégica 

e se evidencia como um investimento em qualificação de servidores e em tecnologia 

da informação para melhorar radicalmente o desempenho financeiro futuro. O nome 

reflete o equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazos, entre medidas financeiras 

e não financeiras, entre indicadores de tendência e de ocorrência e entre as 

perspectivas internas e externas de desempenho. 

Pela utilização destas duas ferramentas de administração estratégica 

propicia-se aos gestores estabelecerem sinergia entre os processos de trabalhos de 

dois hospitais de ensino. Quando a estrutura de portifólio swot, numa gestão 

participativa entre empresas, caracterizada como teórica e exploratória, assume – se 

uma perspectiva crítica de análise sobre o tema alinhamento estratégico como 

ferramenta usada para cooperar na integração entre hospitais de ensino de uma 

mesma instituição federal de ensino superior sobre a perspectiva do Balanced 

Scorecard. Pretende-se avançar no sentido de um maior entendimento dos vários 

tipos de estruturas de portifólio swot e a importância da sinergia dos processos de 
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trabalho resultante da cooperação entre empresas e da intensificação dos vínculos 

interempresas e sua influência sobre o alinhamento estratégico organizacional, 

focalizando o crescimento das empresas através da sinergia dos seus processos de 

trabalho. 

Por fim, percebe-se a necessidade do gestor estratégico de pessoas 

elaborar e reavaliar, com frequência, os modelos a serem implantados em suas 

organizações. A mudança é uma constante na vida das empresas. Por meio dela, 

transição e adaptação podem passar a serem características intrínsecas a qualquer 

modelo de gestão a ser implantado em uma organização. 

 

4.1 Evolução histórica e teórica dos conceitos de  estratégia 

 

A conceituação e abrangência do tema estratégia nas organizações vêm 

sendo constantemente discutidas entre estudiosos, formadores de opinião e 

gestores. Derivado do francês, stratégic, o termo estratégia é usado no meio militar, 

no planejamento e execução de movimentos e operações de tropas para alcançar 

ou manter posições relativas favoráveis a futuras ações táticas planejadas nas 

corporações. 

Na década de 1960, com a evolução histórica e teórica dos conceitos de 

estratégia, as ações numa empresa se caracterizavam pelo estudo do desempenho 

das organizações em relação ao contexto ambiental, dando ênfase ao planejamento 

da corporação; na década de 1970, ao planejamento de portifólio e à diversificação; 

a partir da década de 1980, o foco foi dado ao negócio central e à estratégia 

emergente, ou seja, a um gerenciamento menos analítico e mais centrado nas 

pessoas. 

Estratégia, segundo Wright, Kroll e Parnell (2000), são os planos da alta 

administração para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos da 

organização.  

No entanto este conceito não é um consenso entre os autores. Conforme 

Gimenez (1998) comenta, por exemplo, Mintzberg apresenta pelo menos quatro 

conceituações diferentes para estratégia, como exposto:  

- Um curso de ação conscientemente definido para a organização;  

- Um padrão percebido em um conjunto de ações, fruto de decisões 

empresariais e gerenciais; 
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- Uma busca de posição competitiva no mercado; 

- Uma visão ou perspectiva que surge através do líder principal da 

organização. (MINTZBERG, [s. p.], apud GIMENEZ, 1998) 

De acordo com Wright, Kroll e Parnell (2000), existe a estratégia 

pretendida e a estratégia realizada. A estratégia pretendida é a original; é aquela 

que a administração planeja e pretende implementar. Já a estratégia realizada é 

aquela vigente e eventual, que a administração implementa por causa de eventos 

ambientais ou organizacionais não previstos que provocam modificações na 

estratégia pretendida. 

 

4.2 Administração estratégica 

 

Por administração estratégica entende-se um processo contínuo de 

determinação da missão e objetivos da empresa no contexto do seu ambiente 

externo e dos seus pontos fortes e fracos internos, formulação de estratégias 

apropriadas, implementação dessas estratégias e execução do controle para 

assegurar serem as estratégias organizacionais bem - sucedidas quanto ao alcance 

dos objetivos. (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2000). 

Segundo Gimenez (1998), os estudos relacionados à administração 

estratégica de grandes e pequenas empresas têm, em geral, adotado um de dois 

paradigmas predominantes na área: (1) abordagens contingenciais que explicam a 

relação entre estrutura organizacional e estratégia, ou entre ambiente e estratégia, 

que definem o chamado paradigma da escolha estratégica; e (2) estudos sob a 

égide do determinismo ambiental, o que minimiza o papel do administrador 

estratégico e tem sido chamado de paradigma da ecologia organizacional.  

Portanto, administrar se caracteriza como uma atividade - meio, não é um 

fim em si mesmo. Os conceitos e técnicas de administração devem servir para que 

as organizações alcancem o desempenho almejado. Sinteticamente, estas funções 

podem ser descritas da seguinte maneira: 

- Planejamento – é um processo que diz respeito às decisões sobre 

objetivos, ações futuras e recursos necessários para realizar objetivos; 

- Organização – compreende as decisões sobre a divisão de poder, 

tarefas e responsabilidades entre pessoas e na divisão de recursos para realizar as 

tarefas; 
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- Direção ou coordenação – trata de ativar as pessoas para atingir os 

objetivos propostos e alcançar a missão; 

- Controle – abrange as decisões sobre a compatibilidade entre objetivos 

esperados e resultados alcançados. 

É notória e cada vez mais presente a pressão e a influência do ambiente 

externo na vida das organizações. Um mercado cada vez mais exigente e 

competitivo induz as empresas a darem atenção às exigências sociais e trabalhistas, 

fatores que influenciam diretamente em sua força de trabalho. 

Consoante Lucena (1999), as empresas já incorporam em sua filosofia 

empresarial os princípios, valores, as políticas e estratégias adequadas para 

atuarem em um ambiente em constante mutação. Para isso, certamente elas devem 

ser inovadoras e flexíveis, e estarem abertas às mudanças qualitativas e 

quantitativas da sociedade, da economia, do mercado e do seu público interno. É 

necessário ter cada vez mais uma visão de futuro e não se deter em resultados e 

medidas passadas. 

 

4.3 O conceito de adequação estratégica 

 

O conceito de adequação estratégica (strategic fit), segundo Coutinho e 

Macedo (2002), tem ocupado posição central nos modelos normativos de 

formulação estratégica, sendo, também, associado a melhores desempenhos por 

parte das empresas. "Uma estratégia boa [adequada] é aquela que neutraliza 

ameaças e explora oportunidades, enquanto capitaliza as forças e evita ou repara as 

fraquezas". (BARNEY, apud COUTINHO; MACEDO 2002, p.27). 

Ainda segundo Coutinho e Macedo (2002), o grau de adequação 

estratégica de uma empresa diz respeito à consistência da sua estratégia com seus 

ambientes, interno e externo, bem como a seus recursos, objetivos e valores.  

Nesse âmbito, o planejamento compreendido como processo estratégico 

para a gestão tem sido valorizado como essencial e nas últimas décadas visto como 

fundamental em todas as áreas. Desse modo, torna mais eficiente a gestão de 

serviços e processos, pois quando participativo, ao envolver os diversos atores, 

desencadeia uma riqueza de discussão, análise e compreensão da realidade e cria 

maior compromisso. 
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É do processo estratégico que são gerados os planos, as programações. 

Nelas devem ser levados em conta a estreita articulação e interdependência desses 

instrumentos com a situação e políticas públicas mais globais, com clara definição 

das responsabilidades locais. Como evidenciam estas afirmações, no ambiente de 

negócios de hoje, mutável e frequentemente desconcertante, os sistemas formais de 

planejamento estratégico tornaram-se uma das principais ferramentas da alta 

gerência para avaliar e enfrentar as incertezas. É necessário assegurar à empresa 

estratégias adequadas e que estas sejam testadas em relação a resultados reais. 

Embora a dinâmica das organizações e a sofisticação do processo de planejamento 

estratégico variem no mercado, o processo quase sempre está voltado para a 

projeção financeira, deixando de lado, muitas vezes, outras importantes 

perspectivas. 

 

4.4 Adequação estratégica da MEAC 

 

Nessa perspectiva, a Maternidade-Escola vem desenvolvendo essa 

compreensão de processo estratégico mediante sua gestão participativa.Com base 

nessa gestão, desenvolve um conjunto de ações e programas no âmbito coletivo, ao 

adotar práticas gerenciais democráticas e participativas sobre a forma de trabalho 

com os coordenadores de serviços e sua equipe. A MEAC tem uma gestão bem 

estruturada e formalizada através do grupo gestor, capaz de viabilizar o conjunto de 

diretrizes e estratégias existentes. 

Assim, a participação na gestão se compreende e se estabelece de forma 

clara, por meio dos seus serviços e de profissionais aptos à área, da saúde tanto 

médicos como enfermeiros e outros profissionais de saúde que estão em constante 

contato com o paciente/cliente. Sua finalidade é promover transformações nos 

processos de geração de conhecimentos, ensino e aprendizagem, aprimoramento 

de custos e de prestação de serviços, acompanhamento e controle nos resultados, 

tendo em vista a capacitação, a formação, o desenvolvimento profissional. Desse 

modo, promove a ordenação da formação de recursos humanos e a qualidade na 

assistência hospitalar. 

Pretende-se, portanto, manter o atendimento à Política Nacional 

HumanizaSUS do Ministério da Saúde, assegurando, entre outras ações, horário de 

visita ampliado; presença e permanência do acompanhante da gestante, parturiente, 
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puérpera na instituição; a visita livre do pai ao recém-nascido no alojamento, e dos 

pais na unidade de terapia intensiva neonatal. 

Em continuidade, a prática da gestão estratégica pressupõe a 

necessidade de um processo decisório no presente, a partir de estudos e análises 

do ambiente interno e externo, por meio da avaliação da gestão pública. Tais 

estudos e análises irão proporcionar melhores decisões futuras. Quando se fala em 

gestão ou planejamento estratégico, podem-se distinguir três grandes níveis 

hierárquicos: gestão estratégica corporativa; gestão estratégica de unidades de 

negócio; e gestão estratégica de áreas ou processos funcionais. É imprescindível 

que todos estes níveis estejam alinhados, com vistas a garantir ações coerentes em 

cada área para o alcance dos objetivos de forma sistêmica. 

Aqui enfatiza-se: se todas as unidades de negócios estiverem envolvidas, 

a área de Recursos Humanos – RH exercerá papel fundamental no alinhamento, 

disseminação e acompanhamento deste planejamento junto aos gestores de todas 

as outras áreas,como mostra a citação. 

Planejamento de RH compreende o processo gerencial de identificação e 
análise das necessidades organizacionais e o conseqüente 
desenvolvimento de políticas, programas, sistemas e atividades que 
satisfaçam essas necessidades a curto, médio e longo prazo, tendo em 
vista assegurar a realização das estratégias do negócio, dos objetivos da 
empresa e de sua continuidade sob condições de mudanças. (LUCENA, 
1999, p. 83) 

 

O planejamento estratégico corporativo orientará as decisões estratégicas 

embasado nas análises do ambiente externo, interno e nos recursos necessários, 

Desdobra-se no planejamento estratégico das áreas, uma delas a de RH, que terá 

como principais campos de análise a provisão das necessidades de RH requeridas 

pelo negócio (competências organizacionais e individuais), a análise da capacidade 

instalada versus as metas estratégicas (o que precisa ser desenvolvido) e a análise 

do ambiente externo e do mercado de trabalho em geral (gerenciamento de 

captação e retenção dos talentos). 

Portanto, um planejamento estratégico de RH consistente deve estar 

constantemente integrado ao negócio e aos objetivos da empresa, quais sejam: 

buscar a participação gerencial, ter a dimensão do tempo (prazos) e integrar, acima 

de tudo, processos e pessoas. 

A gestão de Recursos Humanos da MEAC, como extensão do 

Departamento de Desenvolvimento de Pessoal da UFC, vem intensificando ações 
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nos diversos setores da organização via capacitação, treinamentos, visando o 

desenvolvimento humano dos servidores e consequentemente melhor qualidade de 

vida pessoal e profissional. 

Em 2003, quando o atual grupo gestor assumiu a direção da MEAC, 

elaborou-se o primeiro planejamento estratégico através de um fórum composto por 

representantes dos seus diversos serviços, fundamentado no desejo de construir de 

forma participativa e compartilhada suas grandes linhas estratégicas. Como 

seguimento dessa estratégia, produziu-se o relatório de atividades como um 

instrumento de acompanhamento e avaliação para tomada de decisão dos gestores 

com vistas ao realinhamento no processo de planejamento.  

No ano seguinte, 2004, apoiado por uma consultoria externa o grupo 

desenvolveu um processo de disseminação e discussão do seu planejamento 

estratégico em toda a área administrativa, no total de quinze serviços: 

processamento de roupas, comunicação e recepção, farmácia hospitalar, nutrição e 

dietética, oficina de costura, serviço de arquivo médico e estatística, engenharia 

clínica, faturamento de contas hospitalares, secretaria, serviço de material, gestão 

de pessoas, serviço de compras, tesouraria/contas a pagar, planejamento e custos 

hospitalares e zeladoria. Do mencionado processo, participaram, 172 servidores. 

Esse processo participativo foi desencadeado com base em encontros com cada um 

dos servidores quando se utilizou um instrumento intitulado Documento nº1 – 

Retomada do planejamento estratégico da MEAC (Anexo A). 

Em 2005, foram executadas mudanças de infraestrutura física, 

administrativa e estrutural nos serviços ora citados, a partir do levantamento de 

necessidades realizado com a participação dos servidores. Ressalta-se a reforma do 

Centro de Parto Humanizado que tornou o ambiente mais agradável e confortável 

tanto para as pacientes como para os profissionais de saúde. Dessa forma, 

transformou-se em um local 100% humanizado de acordo com as políticas do 

HumanizaSUS, com privacidade para a parturiente e garantia do direito de 

permanência de um acompanhante da sua escolha durante sua estada na 

maternidade. Além disso, pode-se destacar a presença das Doulas (Amigas das 

Gestantes), que acompanham e efetivamente o trabalho de parto. As Doulas são 

colaboradoras qualificadas e avaliadas continuamente, na perspectiva de se tornar 

uma prática incorporada a toda equipe de saúde. Tais ações contribuem para a 

redução do número de cesáreas. 
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Portanto, manteve-se o atendimento à Política Nacional HumanizaSUS do 

Ministério da Saúde, assegurando, entre outras ações, horário de visita ampliado; 

presença e permanência do acompanhante da gestante, parturiente, puérpera na 

instituição; visita livre do pai ao recém-nascido no alojamento e dos pais na unidade 

de terapia intensiva neonatal. 

Outro indicador do crescimento institucional tem por base a contabilidade 

e as demonstrações contábeis são elaboradas em decorrência da observação às 

práticas determinadas pela Lei nº 6.404/76 e pelas Resoluções do Conselho Federal 

de Contabilidade nº 877/2000, nº 926/2001 e nº 966/2003, que aprovaram a Norma 

Brasileira de Contabilidade T 10.19, responsável por especificar os aspectos das 

entidades sem finalidade lucrativas. 

As receitas contabilizadas são provenientes, sobretudo, do Sistema Único 

de Saúde, mediante contratualização, do convênio com a Secretaria da Saúde do 

Estado e do município das subvenções e doações federais e estaduais, todas 

apuradas com a prestação de serviços ambulatoriais e assistência hospitalar e de 

apoio técnico ao diagnóstico e terapêutico nas áreas da unidade de neonatologia, 

obstetrícia e ginecologia. 

Quanto ao estoque, o critério de valorização tem por base o preço médio 

de compra. Receitas, custos e despesas são contabilizados com observância do 

regime de competência, e o imobiliário não apresenta elementos no ativo 

permanente, pois os bens em uso pertencem à UFC e são utilizados em regime de 

comodato. Assim, a entidade aplica, integralmente, suas rendas de recursos 

eventuais e resultados operacionais na manutenção e desenvolvimento dos 

objetivos institucionais.  

Em 2006 e 2007, em continuidade ao seu processo de planejamento, a 

MEAC, ao se reconhecer parte de um sistema mais amplo, reorganizou suas ações 

articulando-as mais ainda com as diretrizes estratégicas da graduação, 

planejamento e administração da UFC, contidas no seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2004 – 2008. Isto considerando sua missão de “promover a formação 

de recursos humanos em ações de aprendizado, ensino, pesquisa e extensão, 

buscando a excelência no atendimento humanizado à saúde da mulher e do recém-

nascido”. 

A missão da Faculdade de Medicina é esta: 
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Graduar o médico através de metodologias de ensino adequadas e em 
ambientes apropriados proporcionando-lhe formação compatível com vários 
níveis de atenção à saúde e conhecimento técnico, científico e humanístico, 
que o capacite a identificar, conhecer, vivenciar os problemas de saúde do 
indivíduo e da comunidade, e a participar da solução dos mesmos, agindo 
com criatividade, espírito crítico cientifico e de acordo com princípios éticos 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2010). 

 

Quanto à missão institucional da Universidade Federal do Ceará, é  

formar profissionais de alta qualificação, gerar e definir conhecimentos, 
preservar e divulgar os valores artísticos e culturais, constituindo em 
instituição estratégica para o desenvolvimento do Ceará e do Nordeste, 
tendo como valores a permanente defesa do status de Universidade pública 
e de sua autonomia; o exercício da convivência democrática e o respeito ao 
pluralismo das idéias, o humanismo, a solidariedade, o respeito aos direitos 
humanos e o reconhecimento das minorias na construção da cidadania e de 
uma cultura de paz (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2010). 

 

É a partir desta complexidade, do entrelaçamento das ações de ensino, 

pesquisa e extensão que a MEAC, como hospital de ensino, contido em um sistema 

de saúde mais amplo, de assistência à média complexidade, tenta organizar suas 

ações articulando-as com as diretrizes e estratégias da graduação, planejamento e 

administração da Universidade Federal do Ceará. 

Para melhorar ainda mais esse processo no atual mandato da diretoria 

reeleita, editou-se a Portaria nº 4, de 29 de abril de 2008. Referida portaria foi muito 

oportuna por considerar a necessidade da maior transparência para execução 

orçamentária, financeira e patrimonial dos Hospitais Universitários Federais de 

Ensino. De acordo com esta, os créditos orçamentários para outras despesas 

correntes e de capital destinados aos Hospitais Federais de Ensino deverão 

obrigatoriamente, a partir de 1º de junho de 2008, serem empenhados diretamente 

nas Unidades Gestoras dos respectivos hospitais. Como observado, a instituição 

manteve sua condição de referência no Sistema Único de Saúde nos níveis estadual 

e municipal, bem como o pacto com os gestores dessas mesmas esferas, com 

representação nos Ministérios da Educação e da Saúde. 

Na competência e responsabilidade social dos gestores da MEAC, o 

Relatório de Gestão Anual revelou-se muito útil como um instrumento transparente 

de avaliação e alinhamento da gestão de conhecimento, inovação e inclusão de 

cenários desafiadores para o trabalho intelectual, avaliação e gestão dos projetos, 

de valorização de resultados. Ao reconhecer a proposição de ideias, a disseminação 

do conhecimento e os benefícios advindos da implantação de outras estratégias, 
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ressalta-se o uso de indicadores de desempenho para mensurar elementos 

tangíveis e intangíveis do capital intelectual. 

 Ao concluir quatro anos do seu plano de trabalho, correspondendo ao 

período de quatro anos do exercício da diretoria, a MEAC, em 2008, elaborou o 

Relatório de Gestão Anual. Com dados comparativos do período de 2005/2008, 

construiu uma série histórica e sistêmica, evidenciando as conquistas alcançadas 

nas áreas administrativa, tecnológica, assistencial, ensino, pesquisa e extensão. 

Esse relatório está estruturado conforme roteiro a seguir: 

1. Identificação / finalidade da entidade; 

2. Plano de trabalho programado; 

3. Plano de trabalho executado;  

3.1 Diretrizes estratégicas gerais e específicas da graduação;  

3.2 Diretrizes estratégicas gerais e específicas do planejamento e 

administração;  

4. Informações gerais do hospital;  

4.1. Infraestrutura física; 

4.2. Capital humano; 

4.3. Movimento geral; 

5. Avaliação da gestão da entidade. 

Diante da visível influência desse processo participativo sobre o pensar 

estratégico e o compromisso de cada um e de todos quanto à concretização da 

missão institucional, como parte do estudo ora desenvolvido, foram aplicados 

questionários a vinte servidores docentes e técnico-administrativos e pesquisa 

documental. Com base nos resultados desses instrumentos será proposto o Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o próximo quadriênio, correlacionando 

as metas do Complexo Hospitalar da UFC às Políticas Públicas interministeriais dos 

Ministérios da Saúde e Ministério da Educação, voltadas para saúde, buscando 

sempre a excelência no tratamento médico – hospitalar para a comunidade 

cearense. Nesse âmbito, destaca-se a qualidade do atendimento global e 

humanizado à saúde da mulher e do recém-nascido. 
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5 MÉTODO 

 

5.1 Características, escolha e definição  

 

Pode-se pensar em método como uma maneira de ordenação segundo 

certos princípios, ou, mais comumente, como modo de agir com organização, 

técnica, disciplina. Quando se fala em metodologia deve-se pensar, antes de tudo, 

em um lugar aonde se quer chegar, e pressupor que esse lugar deva ser alcançado.  

Conforme evidenciado, conhecimento científico ocidental se constituiu 

exatamente, por explicitar suas afirmações, a partir do detalhamento do caminho 

que foi percorrido, pelo método, até se chegar àquela, e não a outras, conclusões, 

no intuito, sobretudo, de permitir qualquer um repetir o caminho. Foi apoiado nisso 

que Karl Popper considerou a ciência um conjunto de conjecturas refutáveis. Teorias 

são suposições que resistem a testes e não o contrário. Como ensina o célebre 

critério de falsificabilidade, nunca podemos ter a certeza de estarmos totalmente 

certos, mas podemos sim saber definitivamente quando estamos errados.  

Neste estudo, o método utilizado definiu-se quanto aos objetivos como 

pesquisa explicativa. Explicativa porque permitiu identificar os fatores que 

determinavam ou contribuíam para a ocorrência ou não do cumprimento das 

políticas públicas da educação e da saúde na MEAC. Explica a razão, o porquê das 

ações, justifica os motivos, causas geradoras de um fato, ocorrência ou situação. A 

efetivação das políticas públicas da educação e da saúde na MEAC, os 

motivos/causas geradoras e as consequências do cumprimento ou não destas 

poderão contribuir para a elaboração de um plano de desenvolvimento participativo 

de gestão institucional. 

Assim, estudar e caracterizar a MEAC a partir da sua missão e buscar 

junto aos gestores e colaboradores a explicação para as ocorrências de 

cumprimento ou não das políticas públicas e da função social da MEAC constituem, 

de fato, os objetivos deste estudo, como exposto: 

- Descrever o conjunto de políticas públicas da educação e da saúde e 

especialmente as relacionadas à MEAC; 

- Relacionar as políticas públicas da educação e da saúde que vêm ou 

não se efetivando na MEAC e as consequências no atendimento à assistência 

hospitalar humanitária; 
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- Destacar as estratégias principais que por meio da gestão assegurem a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão como fator de melhoria da assistência 

hospitalar humanitária e identificar como estas vêm se operacionalizando na MEAC; 

- Propor um plano de desenvolvimento institucional para a MEAC, com 

base na análise dos resultados da pesquisa. 

Quanto ao procedimento técnico, refere-se a um estudo de caso, isto é, 

um levantamento feito com certa profundidade no ambiente sob vários aspectos de 

maneira a permitir seu conhecimento detalhado. Entretanto, é limitado, pois se 

restringe ao caso que estuda, portanto, não pode ser generalizado. É um 

procedimento potencial de pesquisa quando se deseja entender um fenômeno social 

mais complexo, que pressupõe maior nível de detalhamento das relações entre os 

indivíduos e as organizações, bem como dos intercâmbios que se processam com o 

meio ambiente nos quais estão inseridos. Incide sempre em caso particular que é 

examinado com certa profundidade, como, por exemplo: uma família, um órgão, uma 

organização, uma seita, uma comunidade, visando apreender determinada situação 

e descrever sua complexidade. 

Consoante Yin (1989), a utilização de estudo de caso propicia a 

observação de evidências em diferentes contextos, pela replicação do fenômeno, 

sem necessariamente se considerar a lógica da amostragem. No caso específico, 

estudou-se um dos componentes do Complexo Hospitalar, a MEAC. A escolha da 

instituição deveu-se ao fato de ser uma maternidade-escola, com campo de estágio 

para os discentes das Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas, além de 

manter continuadamente a excelência no atendimento humanizado à saúde da 

mulher e do recém-nascido.  

O trabalho apresenta dados coletados na documentação da referida 

instituição e de um questionário estruturado com perguntas fechadas e semiabertas, 

aplicados com os gestores e tabulados por meio de cálculos simples (somatório e 

frequência). Dessa forma, possibilita identificar alguns aspectos relativos às opiniões 

e experiências dos gestores dentro da instituição quanto à efetivação das políticas 

públicas, entraves e facilidades na sua operacionalização.  
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5.2 Delimitação do universo 

 

Como mencionado, a população pesquisada foi formada pelos docentes 

da MEAC e técnico-administrativos que exercem cargo diretivo do grupo gestor e 

dos serviços da área administrativa da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. 

São profissionais diversos, graduados em medicina, administração, enfermagem, 

serviço social, psicologia, sociologia, engenharia e assistente administrativo, no total 

de vinte colaboradores. Deste modo, é censitária quanto ao grupo que compõe o 

núcleo gestor e estratificada da seguinte forma: quatro gestores docentes e 

dezesseis gestores técnico-administrativo.  

 

5.3 Instrumentos de coleta 

 

Alguns documentos como relatórios anuais da gestão institucional do 

período 2003 a 2009 constitui-se da primeira fase de coleta de dados, seguida de 

um questionário estruturado com perguntas fechadas e semiabertas, relacionadas à 

efetivação das políticas públicas da educação e da saúde na MEAC. Antes da 

aplicação do questionário promoveu-se um encontro no próprio local de trabalho 

para conhecimento e explicação do conteúdo do instrumento a ser utilizado e que 

contemplasse os aspectos abordados pela temática. Nesse momento esclareceu-se 

aos participantes do estudo que lhes seriam assegurados o anonimato, 

resguardando-lhes o direito da privacidade. Em seguida, pré-testou-se este 

questionário piloto com alguns servidores docentes e técnico-administrativos dos 

gestores da instituição para validá-lo.  

  

5.4 Análise dos dados 

 

Inicialmente, fez-se uma coleta de informações oriundas da legislação 

pertinente sobre as políticas públicas da educação e da saúde, levantamento da 

literatura acerca do assunto, de pesquisas realizadas sobre a temática nas IFES e 

ainda um breve estudo acerca do tipo de gestão estratégica que colabora para a 

efetivação das políticas públicas da educação e da saúde. Todo esse material foi 

organizado e trabalhado nos capítulos que compõem a dissertação. 



 72

Assim, os relatórios de gestão institucional do período de 2003 a 2009 da 

MEAC e a legislação vigente serviram de material para a caracterização da 

instituição, tendo em vista melhor compreender sua dinâmica, missão, visão de 

futuro, atividades desenvolvidas, e, ainda, os investimentos em consultorias para 

desenvolvimento do planejamento estratégico nos anos 2003 a 2009. De certo 

modo, este material propiciou à pesquisadora maior inserção e clareza quanto à 

MEAC, como uma instituição que prima pela efetivação das políticas públicas da 

educação e da saúde.  

Quanto aos dados coletados por meio dos questionários com os gestores 

e suas análises, foram apresentados de forma estratificada por categoria de 

gestores, a saber: gestores docentes e gestores técnico-administrativos. As análises 

obtidas foram organizadas a partir das questões avaliativas sobre as políticas 

públicas da educação e da saúde existentes na MEAC; envolvimento atual da 

gestão na efetivação das políticas públicas da educação e da saúde; percepção dos 

gestores sobre a efetivação das políticas públicas da educação e da saúde. Para se 

chegar à frequência em números absolutos, as respostas foram tabuladas e os 

resultados processados em planilhas eletrônicas no software Excel, expostos em 

gráficos para melhor visualização das respostas e analisados à luz da literatura 

pertinente. 

Ao final se apresenta uma proposta do plano de desenvolvimento 

institucional para o período de 2011 a 2014, alinhado às diretrizes, estratégias e 

ações do plano da Universidade Federal do Ceará. A proposta versa sobre a 

efetivação das políticas públicas da educação e da saúde para a Maternidade 

Escola Assis Chateaubriand da Universidade Federal do Ceará. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Análises decorrentes dos relatórios institucion ais 

 

O principal objetivo deste trabalho foi estudar a efetivação das políticas 

públicas da educação e da saúde no cotidiano da Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand, na visão dos seus atores sociais. Para isto, trabalhou-se com os 

relatórios existentes nos quais se assegurem a assistência hospitalar humanitária 

com qualidade em relação ao binômio mãe-filho e a articulação entre ensino, 

pesquisa, extensão e gestão institucional.  

Tematizar a humanização da assistência hospitalar abre, assim, questões 

fundamentais possíveis de orientar a construção das políticas em saúde. Lembra-se: 

o conceito de humanização da assistência hospitalar inclui vários aspectos, alguns 

estão relacionados a uma mudança na cultura hospitalar, na oferta do atendimento 

de qualidade articulando os avanços tecnológicos com acolhimento, com melhoria 

dos ambientes de cuidado, das condições de trabalho dos profissionais e à 

implantação de práticas humanizadoras da assistência hospitalar.  

Conforme o estudo mostra, para a construção de uma Política de 

Qualificação do Sistema Único de Saúde, a humanização deve ser vista como uma 

das dimensões fundamentais. Portanto, não pode ser entendida apenas como um 

“programa” a mais a ser aplicado aos diversos serviços de saúde, mas como uma 

política que opere transversalmente em toda a rede do SUS. 

Ainda como os relatórios demonstram, a Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand busca, desde 2003, cada vez mais, a prática da assistência 

hospitalar humanitária, marcando sua presença na rede brasileira de Hospitais 

Universitários de Ensino. Segundo se depreende, antes da Portaria Interministerial 

MS nº 2.400, de 2 de outubro de 2007, a instituição já se comprometia a qualificar 

sua gestão, reconhecendo que:  

O Plano de Gestão apresenta as intenções e os resultados a serem 
buscados, expressos em objetivos, diretrizes e metas. A programação 
anual é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano 
e o Relatório Anual da Gestão é o instrumento que apresenta os resultados 
alcançados e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem 
necessários (Portaria 3.085/GM/2006). 
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Nessa perspectiva, a MEAC, desde 2003, promove a disseminação do 

seu planejamento estratégico e, anualmente, a elaboração do Relatório de Gestão 

Institucional como processo de acompanhamento e avaliação dos seus indicadores 

hospitalares. Com esta finalidade, os registros apontam para uma participação de 

todos e isso tem sido fundamental no exercício desta gestão. Servidores e 

coordenadores de serviços reconheceram como “de paz, participação, dialógica, que 

sabe ouvir e respeitar independente do cargo”, relatos ocorridos nas reuniões 

setoriais.  

Pelos relatos foi possível observar que a MEAC se aproxima de um 

patamar mais avançado em saúde, o que, sem dúvida, deve ser um dos pilares 

requeridos na saúde nos países desenvolvidos.  

Como resultados alcançados pela MEAC neste período de 2003 a 2009, 

no tocante ao cumprimento das diretrizes estabelecidas, sobressaem os seguintes: a 

inclusão de uma estagiária para assessoria de imprensa, a extensão do uso da 

informática nos diversos setores da instituição com aquisição de novos 

equipamentos, reforma do espaço físico e reestruturação do setor de estatística. 

Hoje o banco de dados do serviço de documentação médica e estatística está 

informatizado, atualizado e com nível de excelência na qualidade. Também já se 

concluiu a reforma do Serviço de Processamento de Roupas e em andamento a 

reforma de infraestrutura do Serviço de Farmácia Hospitalar.  

Ocorreram outras mudanças, como a inauguração do Centro de Parto 

Humanizado, com oito salas de partos individualizados, onde a presença do 

acompanhante é permitida e, sobretudo, estimulada. Dispõe-se, ainda, de, uma sala 

especial onde são monitoradas pacientes com quadro de maior gravidade, que não 

estejam em trabalho de parto. Para sua inauguração, novos equipamentos foram 

adquiridos pela maternidade-escola.  

Humanizar a atenção e a gestão em saúde no SUS se coloca, dessa 

forma, como estratégia inequívoca para tais fins, contribuindo decisivamente para a 

qualificação da atenção e da gestão, ou seja, atenção integral, equânime, com 

responsabilização e vínculo, para a valorização dos trabalhadores e para o avanço 

da democratização da gestão e do controle social participativo. 

Dentre as atividades desenvolvidas pelos setores relacionados à 

obstetrícia, destaca-se o caráter assistencial prestado às pacientes de médio risco, 

acompanhadas no ambulatório de medicina materno-fetal, na enfermaria de 
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patologia obstetrícia e na unidade de terapia intensiva materna. Em decorrência do 

grande número de pacientes que procuram essa instituição, constata-se 

frequentemente elevado percentual de ocupação, com consequente superocupação 

nas unidades de terapia intensiva neonatal. Esse fato, entretanto, mostra a 

qualidade da assistência médica hospitalar prestada às mulheres gestantes do 

Município de Fortaleza e do Estado do Ceará. 

No ensino e na pesquisa, sobressai a presença constante de médicos 

residentes e estudantes de medicina e de outros cursos da área de saúde nos 

atendimentos ambulatoriais, salas de exames especializados, enfermarias, UTI, 

centro de parto humanizado e centro cirúrgico. Vários trabalhos científicos foram 

desenvolvidos nos diversos serviços da MEAC, inclusive teses de pós-graduação. 

Muitos foram publicados, quer em periódicos nacionais e internacionais quer em 

livros individuais ou em forma de coletânea. 

No tocante às receitas e despesas dos serviços terceirizados de pessoal, 

os recursos financeiros continuam deficitários. Tal fato advém da carência de 

pessoal nas diversas áreas dessa instituição, pois raramente se promove concurso 

para preenchimento de vagas para alguns cargos técnico-administrativos e 

docentes.  

Quanto à atualização de informações da instituição, embora o sistema de 

informática contribua de forma significativa para mantê-la, há necessidade de um 

sistema integrado para a gestão da tecnologia nos hospitais universitários MEAC e 

HUWC da UFC. 

Inegavelmente, há muito a melhorar e é preciso avançar na 

implementação dos princípios constitucionais para a consolidação de um Sistema 

Único de Saúde universal, equânime e integral, mediante a construção da eficiência 

das centrais de leitos e o agendamento de consultas que garantam a otimização do 

tempo de espera e o acesso a todos os níveis de complexidade do sistema de saúde 

à comunidade cearense. 

Assim, evidencia-se a humanização como estratégia de interferência no 

processo de produção de saúde, levando-se em conta que sujeitos sociais, quando 

mobilizados, são capazes de transformar realidades transformando-se nesse mesmo 

processo.  

Num momento em que o país assume clara direção em prol de políticas 

comprometidas com a melhoria das condições de vida da população, as políticas de 
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saúde devem fazer sua parte. Cabe-lhes desempenhar sua tarefa primária de 

produção de saúde e de sujeitos, de modo sintonizado com o combate à fome, à 

miséria social e na luta pela garantia dos princípios éticos no trato com a vida 

humana. 

Concluída à análise dos dados oriundas das reações de gestão, 

apresenta-se as informações colhidas por meio do questionário aplicado ao grupo 

gestor e colaboradores da MEAC, os quais estão apresentados nos seguintes blocos 

temáticos: perfil do gestor; avaliação do binômio mãe e filho; políticas públicas 

efetivadas segundo os gestores; articulação ensino, pesquisa, extensão e 

assistência; comissões técnicas responsáveis pela execução das políticas públicas e 

estratégias relacionadas à gestão na MEAC. 

 

6.2 Avaliação dos gestores acerca da efetivação das  políticas públicas da 

educação e da saúde na MEAC 

 

6.2.1 Perfil dos gestores participantes da coleta 

Nos Gráficos 1 e 2, apresentam-se a categoria e o gênero dos gestores 

participantes da pesquisa.  

 
Gráfico 1 – Categoria                                                          Gráfico 2 – Gênero 
Fonte: Elaborado pela autora, 2010                                    Fonte: Elaborado pela autora, 2010 
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No Gráfico 3, visualiza-se o tempo de atividade na MEAC: 

 

 
Gráfico 3 – Tempo de atividade na MEAC 
Fonte: Elaborado pela autora, 2010 
 

 

O perfil do gestor, sujeito desta pesquisa, é representado por quatro 

docentes e dezesseis técnico-administrativos, entre servidores e funcionários 

graduados em medicina, administração, serviço social, psicologia, sociologia, 

engenharia e assistente administrativo. 

Do total de vinte gestores, sete são do sexo masculino e treze do 

feminino. Na MEAC, a tendência para contratações era de profissional do sexo 

feminino, daí o número maior de mulheres na instituição, conforme exposto no 

Gráfico 2. 

Quanto ao tempo de trabalho dos gestores na MEAC, onze dos vinte 

pesquisados estão ali entre vinte e trinta anos, apenas uma pessoa está há mais de 

trinta anos, cinco entre seis meses e dez anos e apenas três têm de dez a vinte 

anos. 

 

6.2.2 Políticas públicas da educação e da saúde existentes na MEAC 
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Para analisar as políticas públicas na MEAC, os gestores apresentaram 

aspectos quanto à avaliação da relação do binômio mãe-filho na MEAC, como 

mostra o Gráfico 4, e, também, quanto à articulação pesquisa, ensino, extensão e 

assistência, à operacionalização das políticas pelas comissões técnicas, às 

estratégias relacionadas à gestão considerando pontos fortes e fracos na 

administração da MEAC.  
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Gráfico 4 – Avaliação da relação do binômio mãe-filho na MEAC 
Fonte: Elaborado pela autora, 2010 

 

 

Para a maioria dos respondentes (14), o estabelecimento do vínculo mãe-

filho é estimulado e valorizado, portanto, satisfatório. Além destes, quatro avaliaram 

a relação do binômio mãe-filho como muito satisfatória. Logo, dezoito avaliaram 

positivamente este fato e apenas dois consideraram pouco satisfatório.  

Estes dados são confirmados pelas melhorias ressaltadas no início deste 

capítulo como resultado das análises documentais.  

Quanto à articulação entre pesquisa, ensino, extensão e assistência 

hospitalar na MEAC, as quais, segundo determinados os gestores questionados 

decorre da articulação de diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

aplicadas à assistência, outros a justificam por ser um hospital de ensino e alguns 
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acreditam que pelos projetos realizados, como exposto no Gráfico 5. Pelos 

documentos da MEAC, conforme se entende, o nível de qualidade da assistência 

hospitalar humanizada demonstra este resultado somente como o reflexo de uma 

gestão participativa. 
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Gráfico 5: Como é identificada a articulação entre pesquisa, ensino, extensão e assistência na MEAC 
Fonte: Elaborado pela autora, 2010 

 

Ainda como mostram os dados, mais da metade dos gestores (11) 

visualiza a articulação entre pesquisa, ensino, extensão e assistência hospitalar na 

Maternidade Escola através das diversas atividades realizadas por docentes e 

discentes. Citaram como atividades as aulas práticas, os estágios e a residência. Na 

ótica dos gestores, o aluno interno ou residente participa do ensino, presta 

assistência e faz pesquisa. Também como mencionado, através da assistência 

hospitalar, nas consultas e procedimentos médicos, o discente se utiliza de 

dados/estudos práticos para o desenvolvimento de pesquisas. Desse modo, o 

resultado dessa pesquisa poderá servir de suporte para práticas efetivas na 

instituição na busca pela excelência no atendimento global à mulher e ao recém-

nascido. De acordo com os que identificaram essa articulação por ser a MEAC um 

hospital de ensino (4), como berço da formação profissional em saúde, a instituição 

realiza as três etapas; pesquisa, ensino e extensão aplicadas à assistência 

humanizada prestada ao cidadão usuário. E por último, alguns visualizam essa 
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articulação através dos projetos (3) implementados na área reprodutiva com foco na 

assistência prestada. No gráfico 6, apresentam-se as políticas públicas que se 

efetivam na MEAC. 
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Gráfico 6 - Políticas públicas que se efetivam na MEAC 
Fonte: Elaborado pela autora, 2010 

 

Quando perguntado aos gestores quais as políticas públicas que de fato 

se efetivam na MEAC, na opinião de todos, o Programa de Humanização do Parto e 

Nascimento vem em primeiro lugar, seguido pelo Programa Hospital Amigo da 

Criança, assinalado por dezessete dos vinte gestores. Para quinze é o 

HumanizaSUS e para doze o Plano de Redução da Mortalidade Infantil. Apenas oito 

dos vinte disseram ser o Programa de Assistência Integral à Saúde da mulher. 

Sobre as comissões técnicas efetivadas na MEAC, veja-se o Gráfico 7. 
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Gráfico 7 – Comissões técnicas que se efetivam na MEAC 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2010 
 

Dos vintes gestores indagados sobre as comissões técnicas que se 

efetivam na MEAC, todos responderam sobre a atuação efetiva da Comissão de 

Aleitamento Materno e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, enquanto 

dezoito mencionaram a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, quinze a 

Comissão de Óbito Materno e Neonatal e apenas cinco a Comissão Intra-Hospitalar 

de Transplantes.  

Quanto às estratégias relacionadas à gestão, segundo os gestores, a 

ampliação da captação de recursos orçamentários/financeiros (16) e a qualificação 

de servidores (15) são as mais desenvolvidas na MEAC. Em seguida vêm a 

ampliação do quadro de funcionários através de concurso público(6) e a 

implementação de programas permanentes de avaliação institucional com todos os 

servidores(5). Apenas um gestor afirmou que nenhuma das estratégias citadas é 

desenvolvida na MEAC. Estas estratégias estão relacionadas no Gráfico 8. 
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Gráfico 8 – Estratégias relacionadas à gestão que são desenvolvidas na MEAC 
Fonte: Elaborado pela autora, 2010 

 

6.2.3 Prática de gestão participativa realizada na MEAC 

 

Ao se discutir a prática de gestão participativa da MEAC, citam-se os 

pontos fortes e os fracos os quais foram agrupados em diferentes categorias 
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conforme a semelhança de ideias. Os gestores questionados mencionaram 75 

pontos fortes distribuídos percentualmente nos seguintes grupos, como mostra o 

Gráfico 9. 
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Gráfico 9 – Pontos fortes da gestão participativa na MEAC 
Fonte: Elaborado pela autora, 2010 

 
Como os pontos fortes mais citados estão os referentes à valorização e 

mobilização da sinergia da equipe (33%). Na ótica dos respondentes, é encorajado o 

espírito de equipe na maternidade escola. Há uma relação interprofissional ética, de 

respeito mútuo entre os funcionários, um ambiente saudável de trabalho, 

proporcionando a interação entre a equipe, o comprometimento e envolvimento de 

todos na realização do trabalho.  

A canalização de talentos e iniciativas em todos os segmentos foi a 

segunda mais citada (21%). Conforme os gestores questionados, existe a prática de 

se investir na melhoria no nível de satisfação da equipe, quer seja mediante oferta 

de cursos aos servidores, treinamento efetivo, quer seja mediante valorização dos 

serviços e da proatividade dos funcionários, contribuindo para a motivação 

profissional destes e para a excelência no atendimento extensivo a todos os serviços 

da instituição. 

Outra questão destacada por eles é a tomada de decisões e 

responsabilidades assumidas em conjunto (15%). Consoante os gestores 

pontuaram, promovem-se constantes reuniões para dirimir problemas, resolver 

conflitos, detectar problemas de produção e planejamento de férias e de datas 
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comemorativas. Há democracia e coletividade em decisões de interesses gerais, 

gerando a participação de todos no desenvolvimento do trabalho. 

O compartilhamento de autoridade e poder foi o quarto ponto mais citado 

(13%). Para os respondentes, há integração entre os gestores, delegação de poder 

e divisão de responsabilidades. Existe a análise das sugestões propostas pela 

equipe de trabalho como também a aceitação de críticas positivas dos trabalhos 

apresentados. 

Outro ponto mencionado foi a existência de comunicação aberta e fácil 

com o grupo gestor (9%). Há livre acesso à direção para dirimir possíveis conflitos e 

bom relacionamento com os superiores. A transparência das ações, o bom nível de 

acesso às informações e a informatização nos departamentos da unidade, segundo 

os respondentes, permitem o compartilhamento constante e aberto das informações 

(4%).  

Também foram mencionados como pontos fortes: o equilíbrio financeiro, o 

estudo de custos e o fortalecimento das políticas de saúde que estão agrupados em 

Outros (4%). 

Quanto aos pontos fracos, foram citados 67, distribuídos também 

percentualmente nas categorias a seguir, constantes do Gráfico 10. 
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Gráfico 10 – Pontos fracos da gestão participativa na MEAC 
Fonte: Elaborado pela autora, 2010 
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Como ponto fraco mais mencionado entre os gestores questionados está 

a carência de recursos humanos (21%). Segundo afirmam, a demanda de serviço é 

grande, e existe a deficiência de funcionários nas unidades. Isso, se deve ao 

envelhecimento natural dos funcionários (aposentadoria), licenças, sem a devida 

reposição através de concurso público. Ainda no tocante à força de trabalho, os 

gestores também pontuam as condições de trabalho inadequadas, carga horária 

excessiva, diferenças salariais entre servidores e baixos salários (12%). Há baixa 

qualificação técnica de servidores, faltam recursos para cursos de aprimoramento e 

treinamento de tecnologias. Para eles, é insuficiente o incentivo à qualificação 

profissional (12%), algo a ser revisto. Também se questiona a falta de 

implementação de política de avaliação de desempenho de forma que permita 

solucionar problemas antigos de comportamento (10%).  

Em continuidade, o segundo ponto fraco mais citado refere-se à 

infraestrutura da instituição (15%). Consoante os respondentes, o espaço físico é 

inadequado, insalubre, pequeno para a grande demanda e por vezes sucateado. Há 

carência de equipamentos de material permanente nos setores para uma melhor 

qualidade no serviço e material hospitalar insuficiente. Também, falta atualização 

tecnológica (9%). Como apontado, existe a necessidade de implantação do sistema 

de informática para o Complexo Hospitalar. 

Outro ponto referido diz respeito aos problemas na comunicação e 

deficiência na disseminação de informações (10%). Para os questionados, é preciso 

se conhecer todos os relatórios econômicos, financeiros e institucionais. Falta 

unidade na Ouvidoria e respostas a determinados problemas que são levados à 

administração. 

Mencionou-se, ainda, a falta de planejamento em alguns setores, 

indefinição de metas, os poucos recursos financeiros captados (6%). Em Outros 

(4%), estão agrupados como pontos fracos citados: interferências externas, 

ausência de comissão formalizada e falta de valorização de gestores de alto 

escalão. 
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7 CONCLUSÕES 

 

De acordo com o objetivo geral da pesquisa, que buscou compreender 

como se implementam as políticas públicas da educação e da saúde na Maternidade 

Escola Assis Chateaubriand da Universidade Federal do Ceará, conforme os dados 

revelaram em geral essas políticas vêm se efetivando. Entretanto, recomenda-se 

mais comunicação e divulgação das ações praticadas na instituição. 

Em relação aos aspectos teóricos descritos nas análises dos relatórios, 

bem como à legislação vigente na qual se ampara a MEAC, observou-se que ambos 

sugerem a necessidade de estratégias para cumprimento das políticas públicas. No 

tocante ao objetivo específico, que buscou descrever o conjunto de políticas públicas 

da educação e da saúde na MEAC por meio da Constituição Federal de 1988, 

emendas constitucionais, decretos, pareceres, resoluções e outras formas de 

manifestações legais, reconhece-se o avanço qualitativo nos sistemas educacional e 

da saúde, sobretudo por meio, da qualificação na formação dos profissionais de 

saúde e adequação da tecnologia nos procedimentos médico hospitalar.  

Diante do segundo objetivo, isto é, relacionar as políticas públicas da 

educação e da saúde que vêm ou não se efetivando na MEAC, quanto à percepção 

dos gestores, o aumento orçamentário-financeiro pelo mecanismo da programação 

orçamentária interministerial- educação e saúde, se garantirá a sustentabilidade do 

ensino, pesquisa, extensão e da assistência humanizada ambulatorial e hospitalar.  

Com base no terceiro objetivo, destacar as estratégias de gestão que se 

operacionalizam na MEAC, percebe-se o avanço administrativo, fundamentado na 

gestão participativa ao envolver os diversos atores. Desencadeia-se, assim, uma 

riqueza de discussão, análise, compreensão da realidade e compromisso por meio 

de práticas gerenciais democráticas. 

Desta forma, a pergunta em discussão que mobilizou os estudos com 

alguns métodos e procedimentos técnicos, bem como a coleta de percepção dos 

sujeitos envolvidos, foi respondida porquanto os gestores detalharam as questões 

no instrumento. Como evidenciado, os vinte interrogados disseram sim à efetivação 

das políticas públicas da educação e da saúde na MEAC, com destaque para o 

acesso universal, igualitário e humanizado às ações e programas da atenção 

integrada à saúde da mulher. 
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Em relação ao quarto objetivo, a proposta do plano de desenvolvimento 

institucional, como se percebe, a pesquisa corrobora e colabora com a prática da 

gestão participativa e construtiva relacionada com as diretrizes estratégicas gerais e 

específicas da Universidade Federal do Ceará, quais sejam, da graduação, do 

planejamento e administração e das ações da assistência hospitalar humanizada, 

especialmente, quando aponta para a visão abrangente que os gestores possuem 

acerca do trabalho participativo. Deste modo o aspecto qualificação profissional que 

aparece como um ponto fraco na pesquisa, poderá ser melhor acompanhado 

durante a operacionalização do plano de desenvolvimento institucional. 

Julga-se, pois, ser este trabalho relevante politicamente pelo seguinte 

motivo: as políticas públicas da educação e da saúde se efetivam na MEAC pelos 

princípios e diretrizes norteadores do Sistema Único de Saúde, por meio da 

descentralização da gestão, integralidade da atenção e fortalecimento do controle da 

sociedade sobre as ações, serviços e sistema de saúde. Cientificamente, os dados 

mostram que entre as possibilidades de efetivar as políticas públicas da educação e 

da saúde encontra-se a gestão e o planejamento como eixo fundamental, o 

desenvolvimento da visão sistêmica, compromisso ético e inclusão da avaliação 

como parte integrante do sistema. Socialmente, observa-se um avanço nas políticas 

públicas em prestar assistência humanizada, integral, contínua, e a participação 

social, por intermédio dos conselhos de saúde em todas as esferas de governo. 

Adverte-se, porém: outras pesquisas poderão abranger um universo 

maior de sujeitos, cujo comparativo com o resultado deste primeiro estudo poderá 

enriquecer as práticas de gestão da MEAC. Deste, modo, abre-se uma outra janela 

como possibilidade de pesquisas futuras, junto às pacientes atendidas na MEAC, 

seu verdadeiro público. 
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Apêndice A 

Questionário 

Prezado gestor, 
Esta pesquisa, em nível de mestrado, visa identificar a percepção dos gestores 
acerca da efetivação das políticas públicas de saúde na educação na MEAC. Para 
tanto, solicitamos sua gentileza em responder este questionário e, desde já, 
esclarecemos que a sua identificação permanecerá em absoluto sigilo. 
Agradecemos sua prestimosa colaboração. 
 

1 - Gestor docente ( )  Gestor técnico-administrativo ( ) 

 

2 - Gênero: ( ) masculino ( ) feminino 

 

3- Tempo de atividade na MEAC 

a) ( ) De 6 meses até 10 anos   b) ( ) De 10 até 20 anos 

c) ( ) De 20 até 30 anos  d) ( ) Acima de 30 anos 

 

4 - Como você avalia a relação do binômio mãe-filho na MEAC ? 

 a) ( ) Insatisfatório 

 b) ( ) Pouco satisfatório 

 c) ( ) Satisfatório  

 d) ( ) Muito satisfatório 

Caso escolha o item a, justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________ 

 

5 - Quais as políticas públicas que se efetivam na MEAC? 

a) ( ) HumanizaSUS 

b) ( ) O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

c) ( ) O Programa Hospital Amigo da Criança 

d) ( ) O Plano de Redução da Mortalidade Infantil 

e) ( ) O Programa de Humanização do Parto e Nascimento 

 

6 - Você identifica a articulação entre pesquisa, ensino, extensão e assistência 

hospitalar aqui na MEAC? 

( ) sim ( ) não 
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7- Se responder sim, diga como: 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8- Se responder não, o que de fato não ocorre e por quê? 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9- As comissões técnicas se formalizam por determinação das políticas públicas. Na 

sua opinião, quais as que se efetivam na MEAC? 

a) ( ) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - (CCIH) 

b) ( ) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - (CIPA) 

c) ( ) Comissões de Óbito Materno e Neonatal 

d) ( ) Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes 

e) ( ) Comissão Aleitamento Materno 

 

10-Quais as estratégias relacionadas à gestão que são desenvolvidas na MEAC? 

a) ( ) Qualificação dos servidores 

b) ( ) Ampliação da captação de recursos orçamentário/financeiro 

c) ( ) Implementação de programas permanentes de avaliação institucional com 

todos os servidores 

d) ( ) Ampliação do quadro funcional através de concurso público  

 

11 - Na prática da gestão participativa realizada na MEAC, enumere cinco pontos 

fortes e cinco pontos fracos na sua unidade de trabalho. 

Pontos Fortes: 

_________________________________________________________________ 

Pontos Fracos: 

_________________________________________________________________ 

Pesquisadora: Maria Isomar da Silva Xenofonte 

Mestrado POLEDUC/UFC 
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Anexo A - Retomada do Planejamento Estratégico da M EAC 

 

Retomar o Planejamento Estratégico da MEAC, iniciado dia 17/9/2003, significa em 

primeiro lugar rever e recuperar o que foi elaborado pelo grupo, neste período, e a 

partir dessas referências dar continuidade ao processo para se firmar e efetivar o 

que foi estabelecido. Desta forma, vejamos: 

 

1 REFERENCIAL ESTABELECIDO 

Realidade Externa que pode influenciar, positivamente ou negativamente, a MEAC, 

como oportunidade e vontade política da atual gestão. 

 

1.1 Oportunidade 

 

- Vontade política da atual gestão. 

- Integração interinstitucional e Instituição – Sociedade. 

- Existência de linhas de fomento. 

- Apoio político – Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA), 

Secretaria de Saúde do Município de Fortaleza, Assembleia Legislativa, Câmara 

Municipal. 

- Qualidade na assistência / ensino. 

- Ações terciárias de saúde. 

- Existências de instituições / órgãos dentro da UFC que já funcionam de 

forma autosustentada. 

- Surgimento de novas políticas de recursos humanos, priorizando a 

valorização profissional e a criação de benefícios ligados à produtividade.  

 

1.2 Ameaças 

 

- Extinção da SAMEAC. 

- Recursos insuficientes do SUS. 

- Gestão plena do SUS. 

- Interferência do ensino pelo SUS. 

- Interferência no ensino – novas faculdades. 

- Gerenciamento dos recursos financeiros pela UFC. 
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- Perda da autonomia. 

- Mudança na política de atendimento. 

- Aumento da demanda por atendimento à gestação de alto risco. 

 

[...] 

 

1.3 Missão 

 

Promover a formação de recursos humanos, em ações de aprendizado, 

ensino, pesquisa e extensão, buscando a excelência no atendimento global e 

humanizado à saúde da mulher e do recém-nascido. 

 

1.4 Visão de Futuro 

 

Consolidar a Maternidade como referência buscando a excelência de sua 

missão. 

 

1.5 Valores 

 

- Compromisso: comprometimento com a missão, a visão, os valores e os 

princípios norteadores da organização. 

- Qualidade: desenvolvimento da filosofia da qualidade nas pessoas e nos 

processos de trabalho. 

- Visão Compartilhada: garantia da participação, da integração e da 

construção coletiva nas tomadas de decisões. 

- Gestão à Vista: gestão baseada na transparência e eficácia da 

comunicação lateral. 

- Competência Técnica e Humana: Desenvolvimento, crescimento pessoal 

e profissional na busca de excelência organizacional. 

- Aprendizado em Equipe: capacitação e aprendizagem contínua na 

perspectiva da transdisciplinaridade para alcançar os objetivos. 

- Criatividade: favorecimento de um ambiente propício à criação de novas 

idéias. 
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- Flexibilidade: postura flexível e dinâmica para captar as mudanças do 

ambiente externo, adequando-as ao ambiente interno com rapidez e sinergia. 

- Reconhecimento do Mérito: valorização sistemática das pessoas e das 

equipes de trabalho. 

 

1.6 Princípios 

 

- Manter a ética com responsabilidade social favorecendo o direito à 

cidadania. 

- Buscar a excelência da qualidade dos serviços sem distinção de 

crenças, origens étnicas e nível socioeconômico. 

- O ensino, a pesquisa e a extensão são os instrumentos essenciais na 

formação dos profissionais de saúde. 

 

2 REALIDADE INTERNA APONTADA À LUZ DO REFERENCIAL: 

 

2.1 Pontos Fortes 

 

- Fonte de inovação em assistência. 

- Especialidade em saúde da mulher. 

- Amor à instituição. 

- Autosustentabilidade financeira atual. 

- Importante papel social da instituição. 

- Centro de treinamento – captação de recursos. 

- Profissionais qualificados. 

- Credibilidade institucional com gestão participativa. 

- Estrutura física e equipamentos de qualidade. 
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2.2. Pontos Fracos 

 

- Estrutura física: manutenção preventiva e investimentos principalmente 

no berçário, banco de leite e ginecologia. 

- Pouca interação entre os setores / sociedade. 

- Recursos humanos: desmotivados e desatualizados. 

- Ameaças de demissões. 

- Desvalorização do funcionário: com foco na falta de atendimento para os 

funcionários e familiares. 

- Falta de compromisso mútuo. 

- Falta de serviços de alta complexidade. 

- Deficiência de operacionalização do serviço de ginecologia. 

- Decisões centralizadas. 

- Superlotação: falta de dimensionamento na relação serviços x leitos. 

- Falta de segurança: roubos internos e externos. 

 

Pergunta: Leiam novamente o item 1.3 e à luz deste referencial de Maternidade 

Escola traçado por vocês vejam a realidade diária e deem exemplos quando isto 

acontece e quando não acontece no cotidiano (cite em situações, fatos, etc). 

 

3 DIANTE DA REALIDADE INTERNA DIAGNOSTICADA, TRÊS D ESAFIOS 

FORAM PRIORIZADOS PARA 2003-2004: 

 

3.1 Desafios  

- Consolidar o nível secundário. 

- Assegurar recursos financeiros para a instituição. 

-Assegurar as condições necessárias à boa assistência à mãe e à 

criança, priorizando o ensino e a pesquisa, na graduação e pós-graduação. 
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Desafios Objetivos Estratégicos Macroações Coord./R esp. 
Buscar informação em 
todos os níveis, sobre as 
formas legais existentes. 

 

Buscar formas de 
autogerenciamento. 

Implantar nova forma de 
gerenciar recursos. 

 

Firmar convênios com 
instituições públicas e 
privadas. 

 

Garantir o pagamento dos 
procedimentos realizados 
na MEAC. 

 

Realizar investimentos.  

Assegurar recursos 
financeiros para garantir o 
ensino e a boa assistência 
à mãe e ao recém- 
nascido. 

Reduzir custos e evitar o 
desperdício. 

 

Assegurar 
recursos 
financeiros para a 
Instituição. 

Ampliar parcerias com 
outras instituições. 

Negociar critérios de base 
para as parcerias 
estratégicas para a MEAC. 

 

Realizar pré e pós-teste 
com todos os estagiários 
da MEAC. 

 

Criar métodos de avaliação 
/ indicadores em todos os 
setores. 

Aplicar avaliações 
periódicas de indicadores 
de satisfação da clientela 
interna e externa. 

 

Melhorar a qualificação 
dos profissionais. 

 
Melhorar a qualidade da 
assistência. Garantir autonomia para 

limite de internamento. 
 

Capacitar a equipe para o 
atendimento do binômio 
mãe-filho, desde o 
atendimento médico até às 
ações de suporte e infra-
estrutura. 

 

Incentivar a capacitação 
profissional 

Oportunizar a participação 
dos profissionais em 
cursos de atualização e 
congressos. 

 

Disponibilização eficaz das 
informações processadas. 

 

Definição de metas de 
aprendizagem em todos os 
níveis. 

 

Assegurar as 
condições 
necessárias à boa 
assistência à mãe 
e à criança, 
priorizando o 
ensino e a 
pesquisa, na 
graduação e pós-
graduação. 

Efetivar a MEAC como 
Hospital Escola. 

Efetivação do número de 
ensino, pesquisa e 
reativação da biblioteca. 
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Perguntas: 

1) Diante desta programação e do diagnóstico retomado no item 2, você 

teria outras sugestões a apontar como ação, recomendação, rotina ou norma, para o 

funcionamento da MEAC, cada vez mais, ser o ideal apontado no item 1.3 deste 

planejamento? 

 

2) Que dia e hora será mais conveniente para a Assessoria, junto com 

você, dar continuidade a este processo de planejamento no setor que você 

coordena? 
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ANEXO B 

Instrumento para Encaminhamento do Relatório de Ges tão do Ano 2009 e do 

Plano de Desenvolvimento Institucional da MEAC para  o Período de  2011 a 

2014. 

 

1 Orientação para o encaminhamento da elaboração do Relatório 2009. 

 

1.1 Leitura do cronograma das Diretrizes Estratégicas em anexo (1). A partir da 

leitura analise o seu setor e responda em relação a 2008 o que se pede abaixo. 

 

1.2 Descreva de forma suscinta as atividades/projetos realizados em 2009, pelo seu 

setor, relacionados às Diretrizes Estratégicas Gerais da MEAC (conforme PDI da 

UFC). 

 

Diretrizes Estratégicas Gerais e Especificas da Gra duação MEAC 2009 

 

I - DIRETRIZES ESTRATÉGICAS GERAIS E ESPECÍFICAS DA  GRADUAÇÃO 
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS  Atividades realizadas 

(descrição) 
1 IMPLEMENTAR NOVOS PROJETOS PEDAGÓGICOS E 
NOVOS CURSOS, PROPONDO PARADIGMAS INOVADORES 
DE ARTICULAÇÃO E FORMAÇÃO ACADÊMICA. 

 

Firmar as atividades exercidas por equipes multiprofissionais e 
multidisciplinares, nas áreas de ginecologia, obstetrícia e 
Neonatologia 

 

2 AMPLIAR A ARTICULAÇÃO COM A PESQUISA E A 
EXTENSÃO. 

 

Elaborar e implantar um projeto de fertilização in vitro do serviço 
de reprodução humana da MEAC. 

 

Abrir uma linha de pesquisa sobre o uso de misoprostol, para 
indução do parto e diminuição do parto cesariano. 

 

Criar um comitê de ética em pesquisa da MEAC.  
Continuar com NESAR – Núcleo de Estudo em Saúde 
Reprodutiva. 

 

3 PROMOVER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 
DOCENTES. 

 

 

Criar um ambiente favorável ao desenvolvimento das atividades 
profissionais, promovendo cursos de motivação para o trabalho 
e sensibilização para as práticas humanizadas em saúde da 
mulher. 

 

Incentivar a qualificação profissional das enfermeiras, 
facilitando a acesso das mesmas às pós-graduações (lato e 
stricto senso) de auxiliares de enfermagem ao curso técnico de 
enfermagem e de auxiliares e técnicos de enfermagens aos 
cursos de nível superior. 

 

Promover intercâmbios político, científico e cultural entre 
profissionais e estudantes para a abordagem dos temas atuais 

 

 



 103

de enfermagem e a discussão das questões relacionadas à 
humanização da assistência através da realização de jornadas 
científicas anuais. 
4 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS 
COORDENAÇÕES DE CURSO DE GRADUAÇÃO. 

 

Manter o espaço da sala de leitura em bom funcionamento.  
Implantar o laboratório de sêmen.  

 

5 CRIAR UM SISTEMA MULTIMÍDIA ATUALIZADO DE 
DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO. 

 

Manter uma assessoria de imprensa, para proceder atualização 
das informações internas e externas, das instituições e órgãos 
do sistema de comunicação. 

 

 

6 GERENCIAR OS PROCEDIMENTOS SOBRE MEMÓRIA E 
DOCUMENTAÇÃO 

 

Manter atualizado os cadastros dos médicos residentes e 
extensivistas. 

 

Manter o Museu de Parto e o Laboratório de Ensino-
Aprendizagem do NESAR. 

 

Documentar e arquivar tudo em relação aos serviços realizados 
para garantir um processo histórico. 

 

 

7 GERENCIAR OS PROCEDIMENTOS DE LEGISLAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO. 

 

Desenvolver programas de planejamento familiar, prevenção, 
aleitamento materno através de palestras, orientação, teatro, 
áudio nos shopping, escolas de diversos bairros. 

 

 

8 DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROGRAMAS E 
PROJETOS DISCENTES. 

 

Manter os convênios, parcerias com as IES particulares e 
públicas, para proporcionar ao ensino campo de estágio. 

 

Estabelecer cronograma com as atividades a serem 
desenvolvidas. 

 

Garantir a supervisão do estagiário, do coordenador da 
unidade. 

 

Manter a elaboração do relatório final no término do estágio.  
Garantir o aprendizado do corpo discente tanto da UFC como 
de outras faculdades que buscam a instituição como campo de 
estágio e pesquisa. 

 

Ampliar o espaço de aprendizagem para profissionais da saúde 
oriundos da capital ou do estado do Ceará/BR ou intercâmbio 
internacional. 

 

 

II - DIRETRIZES ESTRATÉGICAS GERAIS E ESPECÍFICAS D O PLANEJAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO 

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS  Atividades realizadas 
(Descrição) 

1 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CUSTOS 
DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINS E MEIOS DA 
INSTITUIÇÃO. 

 

Manter os bloqueadores de telefones.  
Manter a restrição ao acesso das ligações locais para celulares 
e interurbanos. 

 

Continuar a emissão dos extratos para análise da central 
telefônica. 

 

Implantar um núcleo de licitação, para o Complexo Hospitalar 
(MEAC/HUWC). 

 

Manter a execução do Projeto de Eficiência Energética da 
Coelce. 

 

Elaborar um projeto de uso do sistema elétrico solar.  
Implantar sistema do uso da energia solar.  
Manter o sistema de pregão eletrônico com os serviços  
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terceirizados. 
Discutir a importância da implantação do sistema de apuração 
de custos hospitalares, as atribuições básicas de cada serviço, 
as responsabilidades das áreas, de seus responsáveis e a 
atuação do administrador hospitalar, bem como sua interação 
no processo organizacional. 

 

2 AMPLIAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS. 

 

Negociar com os governos estaduais, municipais uma verba 
específica para a MEAC manter-se como instituição de 
referência. 

 

Buscar recurso para execução do projeto parto humanizado.  
Fortalecer o movimento da ABRAHUE – Associação Brasileira 
de Hospital Universitário de Ensino. 

 

Defender no Ministério da Saúde a correção da tabela do SUS, 
nos HUE. 

 

Contratualizar a MEAC com o Ministério da Saúde e a 
Secretaria de Saúde do Município de Fortaleza. 

 

 

3 IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM A UMA GESTÃO 
ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA COMPARTILHADA COM A 
COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA E A SOCIEDADE. 

 

Manter o democrático processo de escolha dos dirigentes já 
instituído na MEAC. 

 

Manter o serviço de ouvidoria do hospital.  
Continuar com o Conselho Gestor orientando à administração 
da MEAC. 

 

Estimular o diálogo e a participação entre funcionários e a 
coordenação, fazendo surgir um clima de coresponsabilidade e 
bom relacionamento. 

 

Desenvolver reuniões permanentes entre diretores e 
coordenadores dos setores, para favorecer as mudanças e 
melhorias constantes. 

 

 

4 IMPLANTAR PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE SERVIÇOS ESSENCIAIS 
DA UNIVERSIDADE. 

 

Elaborar projetos nos serviços de emergência, farmácia, 
unidade Neonatal, banco de leite e engenharia clínica. 

 

Adquirir equipamentos hospitalares para assistência média.  
Adquirir equipamentos na área da informática.  
Contribuir para manutenção e conservação do parque 
tecnológico de equipamentos médicos hospitalares. 

 

Contribuir para a manutenção e conservação das instalações 
eletro e hidrosanitárias. 

 

Estimular a conscientização dos profissionais da MEAC, quanto 
ao bom uso dos equipamentos, permitindo o funcionamento 
eficaz dos mesmos. 

 

 

5 IMPLEMENTAR PROGRAMA PERMANENTE DE 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL. 

 

Indicar um funcionário da MEAC para participar da CIPA da 
UFC. 

 

Criar métodos de avaliação, indicadores em todos setores 
internos da MEAC. 

 

 

 

1.3 Descreva atividades programadas e não executadas. Justificar. 
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1.4 Descreva atividades realizadas e não previstas para 2009 pelo seu setor. 

___________________________________________________________________ 

 

1.5 Faça uma análise suscinta dos aspectos considerados mais relevantes sobre os 

avanços alcançados pelo seu setor em 2009. 

___________________________________________________________________ 

 

2 Analise o Planejamento estratégico, como parte desse hospital de ensino e a partir 

dessa análise e dos desafios atuais recomende diretrizes, estratégicas que possam 

responder oportuna e efetivamente às necessidades detectadas. 

 

3 Considerando as mudanças e a própria realidade cotidiana da MEAC, para 

elaborarmos uma projeção até 2014, também se faz necessário uma análise setorial 

a partir dos relatórios do ano anterior quando quinze setores estabeleceram suas 

rotinas, seus compromissos.  

OBS.: Caso o seu setor não tenha participado, acrescente. 

 

4 Analise suas funções, suas rotinas de trabalho, atualize, acrescentado, retirando, 

clareando e reescrevendo o texto. Deixando claro: a identificação do setor, 

finalidade, atribuições, rotinas, políticas, definições, etc. 

 

5 Descreva os pontos fortes e fracos encontrados atualmente no seu setor.  

 

6 Descreva alternativas para melhorar o seu setor, o serviço desenvolvido. Além das 

já relacionadas no item 5, seria necessário a colaboração dos setores requisitantes 

dos diversos centros de custos no detalhamento das especificações e dentro do 

prazo necessário para as providencias cabíveis. 

 

7 Acrescente outras ideias, questões, sugestões para enriquecer o Plano da MEAC 

e o Relatório de Gestão 2009. 

                                                                  Responsável pelo preenchimento:  

                                                                   Data da entrega 11/5/2010. 
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ANEXO C 
Plano de Desenvolvimento Institucional MEAC-UFC 

Ano 2011/2014 
 
1 OBJETIVO, ESTRATÉGIAS E AÇÕES DO ENSINO, PESQUISA  E EXTENSÃO 

DA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Objetivo:  

Desenvolver ação de aprendizado, ensino, pesquisa e extensão nas áreas de 

ginecologia, obstetrícia e neonatologia na graduação e pós-graduação, buscando a 

excelência na qualidade. 

 

Estratégias e Ações: 

 

1 Qualificar, expandir e consolidar a graduação e a  pós-graduação no nível do 

ensino e pesquisa 

Ações: 

1.1 Manter o recredenciamento do mestrado/doutorado na área materna infantil; 

1.2 Estabelecer um plano de ação elaborado a partir das demandas mais frequentes 

e que geram maior impacto na satisfação do cliente; 

1.3 Consolidar os grupos de pesquisa existentes e estimular a criação de novos 

grupos; 

1.4 Estimular a pesquisa e publicação científica em todos os serviços que possuem 

potencial para explorar estas áreas;  

1.5 Estimular atividades de pesquisa envolvendo a farmacoeconomia e a 

farmacoepidemiologia;  

1.6 Fortalecer e ampliar o acervo bibliográfico; 

1.7 Rever as disciplinas da ABS incluindo o nível secundário e terciário sendo 

realimentados pelo nível primário;  

1.8 Incorporar prática de multimídia de teleconferência e interação didática na 

aprendizagem presencial; 

1.9 Promover a Jornada de Enfermagem anualmente; 

1.10 Promover o III e o VI Encontro Interdisciplinar da MEAC; 

1.11 Lançar o livro sobre a assistência de enfermagem da MEAC. 
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2 Abrigar e acompanhar de forma contínua os estudan tes de graduação, 

estagiários e residentes 

Ações: 

2.1 Manter a residência médica em ginecologia e obstetrícia nos três anos – 

totalizando trinta residentes; 

2.2 Desenvolver programa de conscientização sobre coresponsabilidade de todos 

sobre o estágio como prática de ensino; 

2.3 Manter o NESAR concentrando a regulamentação do ensino, pesquisa e 

extensão das disciplinas maternas infantis oferecidas pela Medicina, Enfermagem, 

Odontologia , Farmácia da UFC e IES conveniadas; 

2.4 Implantar questionários de avaliação contendo propostas de melhorias para os 

diversos serviços que recebem os residentes em ginecologia, obstetrícia e 

neonatologia;  

2.5 Manter o estágio curricular na área de gestão hospitalar, incluindo graduação em 

psicologia e pós-graduação em psicopedagogia;  

2.6 Manter uma estagiária de comunicação para acompanhar as matérias publicadas 

sobre a instituição e encaminhar à direção geral, caso necessário; 

2.7 Elaborar uma padronização de comunicação interna e divulgação de eventos 

(externos e internos); 

2.8 Intermediar no acesso da imprensa local à instituição e na elaboração das 

matérias a serem publicadas. 

 

3 Preservar, difundir e ampliar as ações de extensã o 

Ações: 

3.1 Manter o curso de metodologia da pesquisa na modalidade a distância - 160 

horas; 

3.2 Investir no curso de gestão e liderança - 200 horas; 

3.3 Oferecer treinamentos baseados em educação em serviço; 

3.4 Participar da residência multiprofissional e multidisciplinar do Complexo 

Hospitalar. 

 

2 OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE ORGANIZAÇÃO, PL ANEJAMENTO 

E GESTÃO  
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Objetivo:  

Aplicar os princípios da gestão participativa, ferramentas e mecanismos gerenciais 

que garantam a agilidade, efetividade, descentralização, a qualificação gerencial, 

transparência no processo gerencial, enfrentamento das questões operacionais e 

inserção na rede regionalizada e hierarquizada de Saúde do SUS. 

 

Estratégias e Ações: 

 

1 Desenvolver programa de recuperação, melhoria e a mpliações da 

infraestrutura física 

Ações: 

1.1 Elaborar projetos de arquitetura para atender às novas demandas de expansão 

da infraestrutura e adequações recomendadas pela Agência de Vigilância Sanitária; 

1.2 Recuperar e implantar a manutenção preventiva da infraestrutura e 

equipamentos médico hospitalar; 

1.3 Implantar um sistema de informática interativo ao Complexo Hospitalar;  

1.4 Implantar o Projeto Aplicativo de Gestão para os Hospitais Universitários (AGHU) 

adotado no do Hospital de Clínicas de Porto Alegre; 

1.5 Adquirir equipamentos de informática e materiais de escritório;  

1.6 Elaborar projetos para microfilmagem e digitalização dos documentos contábeis, 

prontuários dos pacientes e outros processos administrativos; 

1.7 Implantar um sistema de climatização para as unidades de internação hospitalar, 

recomendadas pelas normas da Vigilância Sanitária; 

1.8 Adquirir aparelho de ultrassom/doppler/cardiotocografia; 

1.9 Implementar uma política ecológica no hospital adquirindo produtos reciclados e 

diminuindo o uso do papel; 

1.10 Implantar a coleta seletiva de resíduos sólidos diversos, com finalidade de 

prevenção dos impactos dos resíduos no meio ambiente - vidros, plásticos, papel, 

metais, orgânicos, em recipientes específicos; 

1.11 Fortalecer a parceria com a Coordenação de Obras e Projetos da UFC.  

 

2 Fortalecer o processo de planejamento participati vo, incluindo avaliação e 

monitoramento dos resultados 

Ações: 
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2.1 Acompanhar e atualizar o Plano de Desenvolvimento Institucional 

periodicamente; 

2.2 Criar padronização de dados e elaboração de relatórios de gestão mensal, 

semestral e anual; 

2.3 Divulgar e avaliar o planejamento estratégico entre os colaboradores para alinhar 

as ações; 

2.4 Garantir a utilização das melhores práticas de assistência e a segurança do 

paciente; 

2.5 Garantir as melhores práticas de ensino e pesquisa integrados à assistência; 

2.6 Buscar a excelência na governança institucional; 

2.7 Ampliar a representatividade do grupo gestor, incluindo o representante do 

nosso cliente: o coordenador da residência; 

2.8 Manter uma gestão participativa, com os processos de trabalho integrado e 

interdisciplinar, objetivando o compromisso com o ensino, pesquisa, assistência e a 

satisfação do usuário;  

2.9 Estimular a disponibilização de indicadores de cada unidade com periodicidade 

mensal, para acompanhamento da alta administração e feed back do desempenho 

da própria unidade; 

2.10 Realizar seminário de autoavaliação anual, com a presença do grupo gestor e 

coordenações, com base no relatório anual e com planejamento das ações a serem 

implantadas no ano seguinte; 

2.11 Aprimorar a qualidade da Home Page da MEAC, tornando-a mais atraente para 

consulta do público interno (residentes e funcionários) e do público externo 

(visitantes , estudantes e profissionais interessados); 

2.12 Melhorar a qualidade de impressão do informativo periódico; 

2.13 Divulgar os resultados alcançados e os serviços de que dispõe a MEAC para a 

comunidade em geral.  

 

3 Implantar medidas de segurança no ambiente intern o e externo 

Ações: 

3.1 Manter o controle de acesso às áreas internas; 

3.2 Implantar o sistema de segurança com uso de câmaras;  

3.3 Monitorar as imagens do circuito interno e externo de filmagem;  

3.4 Manter a segurança e vigilância predial para o Complexo Hospitalar. 
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4 Conceder atenção especial à captação de recursos,  orçamentários e extra 

orçamentários 

Ações: 

4.1 Aumentar a captação orçamentária para os hospitais de ensino que servem de 

laboratório para o ensino, pesquisa e extensão; 

4.2 Rever o tipo de contrato entre as IES particulares e a MEAC como espaço de 

estágio, estabelecendo a contrapartida do convênio de forma clara; 

4.3 Certificar, contratualizar, legitimar e sistematizar as interfaces do serviço com os 

representantes dos Ministérios da Saúde e Educação, e os gestores de saúde do 

Estado e Município de Fortaleza; 

4.4 Fortalecer parcerias internas e externas de forma produtiva; 

4.5 Buscar parcerias para melhorar a qualidade de impressão do informativo 

periódico; 

4.6 Assegurar o equilíbrio financeiro; 

4.7 Ampliar fontes de recursos; 

4.8 Adequar as necessidades orçamentárias ao PPA (Plano Plurianual) tendo como 

referência o Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais 

(REHUF);  

4.9 Manter o processo de auditória interna visando implantar ações de avaliação e 

monitoramento para obtenção dos dados coletados e faturados referentes à 

contratualização; 

4.10 Reduzir custos e otimizar recursos. 

 

5 Desenvolver programa de redução de custos de manu tenção das atividades 

meio da instituição 

Ações: 

5.1 Implementar o método de custeio por procedimentos; 

5.2 Implantar um sistema operacional na área de custos hospitalares; 

5.3 Implantar o método de custeio ABC; 

5.4 Instalar sensores de presença nas áreas internas, mediante projeto; 

5.5 Revisar os processos de trabalho, normas, rotinas e regimentos; 

5.6 Manter o sistema de temporizadores na telefonia. 
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6 Ampliar e qualificar o quadro de servidores e ser viços 

Ações: 

6.1 Solicitar concurso público para docentes e técnicos – administrativos; 

6.2 Redimensionar os servidores / funcionários para a integração do Complexo 

Hospitalar; 

6.3 Ampliar os serviços de endoscopia ginecológica e reprodução humana; 

6.4 Promover programas de atualização pedagógica para docentes e técnicos 

administrativos; 

6.5 Promover cultura participativa e inovadora; 

6.6 Desenvolver competências; 

6.7 Elaborar e implantar um plano de incentivo funcional; 

6.8 Promover a gestão do conhecimento; 

6.9 Programar, de forma sistêmica, realização de seminários, palestras e 

treinamentos com os colaboradores dos serviços a fim de manter a equipe integrada 

e de elevar sua autoestima; 

6.10 Acompanhar e alinhar o planejamento estratégico; 

6.11 Elaborar projeto de prevenção do estresse ocupacional; 

6.12 Sensibilizar aos coordenadores o trabalho voluntário das amigas da gestante-

Doulas como parceiras no processo de humanização; 

6.13 Divulgar o estágio curricular para os colaboradores nas áreas da saúde, gestão 

hospitalar e demais áreas afins. 

 

3 OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA HO SPITALAR 

 

Objetivo:  

Atender na assistência terciária através de ações de média e alta complexidade, 

buscando a excelência no atendimento humanizado à saúde da mulher e do recém-

nascido. 

 

Estratégias e Ações: 

 

1 Aprimorar e expandir a assistência à saúde do ser vidor 

Ações: 

1.1 Ser referência em qualidade assistencial; 



 112

1.2 Ser eficaz no ambiente para ensino, pesquisa e assistência à saúde; 

1.3 Implementar um programa de ginástica laboral para os servidores/funcionários; 

1.4 Manter a prestação de uma assistência à saúde preconizada pelas diretrizes do 

SUS; 

1.5 Padronizar os impressos da Gestão e Assistência Hospitalar. 

 

2 Aprimorar e expandir a assistência à saúde da mul her e do recém-nascido 

Ações 

2.1 Comprometer-se com a qualificação do SUS e com políticas governamentais; 

2.2 Mediar o acesso às ações de seguimento, através dos projetos, por exemplo: 

violência, canguru, cirurgias e planejamento familiar;    

2.3 Construir fluxos de acesso a outras redes assistenciais; 

2.4 Revisar os processos de trabalho, normas, rotinas e regimentos; 

2.5 Acompanhar as definições de atribuições e processos de trabalho das equipes de 

forma a levantar com mais agilidade pendências e encaminhamentos para realização de 

exames interno e externo, parecer do médico especialista, medicações excepcionais, 

contatos com familiares entre outras; 

2.6 Manter o incentivo à humanização, ambiência e higienização; 

2.7 Mediar a assistência inter-hospitalar em urgências ginecológicas e obstétricas, 

através da central reguladora de leitos; 

2.8 Manter atualizado e informatizado o censo hospitalar; 

2.9 Supervisionar as unidades de internamento hospitalar e avaliar o modelo 

assistencial para evolução e condutas uniformes, seguindo os respectivos 

protocolos; 

2.10 Manter os fluxos de transferências para outras instituições hospitalares e de 

referências e contrarreferências; 

2.11 Humanizar continuadamente a assistência, reduzir os índices de cesariana, 

diminuindo a mortalidade materna e fetal, peri e neonatal; 

2.12 Normatizar as interfaces externas (Ouvidoria da MEAC e outras) e internas, 

com o atendimento geral, acolhimento, demais unidades hospitalar e a Direção 

Geral; 

2.13 Ampliar o horário de funcionamento da Ouvidoria; 

2.14 Apresentar relatório mensal contendo informações relativas aos tipos de 

mensagem recebida, quanto à forma de veiculação (verbal e escrita, anônima ou 
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identificada), ao comentário (elogioso ou de crítica), a Ouvidoria e às providências 

tomadas;  

2.15 Garantir resposta aos usuários nos prazos acordados em consenso com a 

Direção Geral e de acordo com as demais regras institucional. 

 

4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENT O 

INSTITUCIONAL DA MEAC-UFC  

ANO 2011/2014 
 

OBJETIVO 
Desenvolver ação de aprendizado, ensino, pesquisa e extensão nas áreas de ginecologia, 
obstetrícia e neonatologia na graduação e pós-graduação, buscando a excelência na 
qualidade. 

Estratégias e Ações:  2011 2012 2013 2014 

1 Qualificar, expandir e consolidar a graduação e 
a pós-graduação no nível do ensino e pesquisa     

1.1 Manter o recredenciamento do 
mestrado/doutorado na área materna Infantil; 

x x x x 

1.2 Estabelecer um plano de ação elaborado a partir 
das demandas mais frequentes e que geram maior 
impacto na satisfação do cliente; 

x x x x 

1.3 Consolidar os grupos de pesquisa existentes e 
estimular a criação de novos grupos; 

x x x x 

1.4 Estimular a pesquisa e publicação científica a 
todos os serviços que possuem potencial para 
explorar estas áreas; 

x x x x 

1.5 Estimular atividades de pesquisa envolvendo a 
farmacoeconomia e a farmacoepidemiologia;  

x x x x 

1.6 Fortalecer e ampliar o acervo bibliográfico; x x x x 

1.7 Rever as disciplinas da ABS incluindo o nível 
secundário e terciário sendo realimentados pelo nível 
primário;  

x x x x 

1.8 Incorporar a prática de multimídia e 
teleconferência e interação didática na aprendizagem 
presencial; 

x x x x 

1.9 Promover a Jornada de Enfermagem anualmente; x x x x 

1.10 Promover o III e o VI Encontro Interdisciplinar da 
MEAC; 

x x x x 

1.11 Lançar o livro sobre a assistência de 
enfermagem da MEAC. 

x    

2 Abrigar e acompanhar de forma contínua os 
estudantes de graduação, estagiários e residentes  

2011 2012 2013 2014 

2.1 Manter a residência médica em ginecologia e 
obstetrícia nos três anos – totalizando trinta 
residentes; 

x x x x 
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2.2 Desenvolver programa de conscientização sobre 
coresponsabilidade e de todos sobre o estágio como 
prática de ensino; 

x x x x 

2.3 Manter o NESAR e concentrando a 
regulamentação do ensino, pesquisa e extensão das 
disciplinas maternas infantis oferecidas pela 
Medicina, Enfermagem, Odontologia , Farmácia da 
UFC e IES conveniadas; 

x x x X 

2.4 Implantar questionários de avaliação contendo 
propostas de melhorias para os diversos serviços que 
recebem os residentes em ginecologia, obstetrícia e 
neonatologia; 

x X x x 

2.5 Manter o estágio curricular na área de gestão 
hospitalar, incluindo graduação em psicologia e pós-
graduação em psicopedagogia;  

x x x X 

2.6 Manter uma estagiária de comunicação para 
acompanhar as matérias publicadas sobre a 
instituição e encaminhar à direção geral, caso 
necessário;  

x x x X 

2.7 Elaborar uma padronização de comunicação 
interna e divulgação de eventos (externos e internos); 

x X x x 

2.8 Intermediar no acesso da imprensa local à 
instituição e na elaboração das matérias a serem 
publicadas; 

x x x X 

3 Preservar, difundir e ampliar as ações de 
extensão 

2011 2012 2013 2014 

3.1 Manter o curso de metodologia da pesquisa na 
modalidade à distância - 160 horas; 

x x x x 

3.2 Investir no curso de gestão e liderança - 200 
horas; 

x  x  

3.3 Oferecer treinamentos baseados em educação 
em serviço; 

x x x x 

3.4 Participar da residência multiprofissional e 
multidisciplinar do Complexo Hospitalar. 

x  x  

OBJETIVO:  

Aplicar os princípios da gestão participativa, ferramentas e mecanismos gerenciais que 

garantam a agilidade, efetividade, descentralização, a qualificação gerencial, transparência no 

processo gerencial, enfrentamento das questões operacionais e inserção na rede 

regionalizada e hierarquizada de Saúde do SUS. 

Estratégias e Ações:  2011 2012 2013 2014 

1 Desenvolver programa de recuperação, 
melhoria e ampliações da infraestrutura física 

    

1.1 Elaborar projetos de arquitetura para atender 
as novas demandas de      expansão da 
infraestrutura e adequações recomendadas pela 
Agência de Vigilância Sanitária; 

x x x x 
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1.2 Recuperar e implantar a manutenção 
preventiva da infra-estrutura e equipamentos 
médicos hospitalares; 

x x x x 

1.3 Implantar um sistema de informática interativo 
ao Complexo Hospitalar;  

x x   

1.4 Implantar o Projeto Aplicativo de Gestão para 
os Hospitais Universitários( AGHU) adotado no 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre; 

x X   

1.5 Adquirir equipamentos de informática e 
materiais de escritório; 

x X   

1.6 Elaborar projetos para microfilmagem e 
digitalização dos documentos contábeis, 
prontuários dos pacientes e outros processos 
administrativos; 

x X   

1.7 Implantar um sistema de climatização para as 
unidades de internação hospitalar, recomendadas 
pelas normas da Vigilância Sanitária; 

 x x  

1.8 Adquirir aparelho de 
ultrassom/dopple/cardiotocografia; 

x x x  

1.9 Implementar uma política ecológica no 
hospital adquirindo produtos reciclados e 
diminuindo o uso do papel; 

x x x x 

1.10 Implantar a coleta seletiva de resíduos 
sólidos diversos, com finalidade prevenção dos 
impactos dos resíduos no meio ambiente - vidros, 
plásticos, papel, metais, orgânicos, em recipientes 
específicos; 

x X X X 

1.11 Fortalecer a parceria com a Coordenação de 
Obras e Projetos da UFC. 

x x x x 

2 Fortalecer o processo de planejamento 
participativo, incluindo avaliação e 
monitoramento dos resultados. 

2011 2012 2013 2014 

2.1 Acompanhar e atualizar o Plano de 
Desenvolvimento Institucional periodicamente; 

x x x x 

2.2 Criar padronização de dados e elaboração de 
relatórios de gestão mensal, semestral e anual; 

x x X x 

2.3 Divulgar e avaliar o planejamento estratégico 
entre os colaboradores para alinhar as ações; 

x X x x 

2.4 Garantir a utilização das melhores práticas 
assistênciais e a segurança do paciente; 

x x x x 

2.5 Garantir as melhores práticas de ensino e 
pesquisa integrados à assistência; 

x x x X 

2.6 Buscar a excelência na governança 
institucional; 

x x x X 

2.7 Ampliar a representatividade do grupo gestor, 
incluindo o representante do nosso cliente: o 
coordenador da residência. 

x X   

2.8 Manter uma gestão participativa, com os 
processos de trabalho integrado e interdisciplinar, 
objetivando o compromisso com o ensino, 

x x x X 
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pesquisa, assistência e a satisfação do usuário;  

2.9 Estimular a disponibilização de indicadores de 
cada unidade com periodicidade mensal, para 
acompanhamento da alta administração e feed 
back do desempenho da própria unidade; 

x x x x 

2.10 Realizar seminário de autoavaliação anual, 
com a presença do grupo gestor e coordenações, 
com base no relatório anual e com planejamento 
das ações a serem implantadas no ano seguinte; 

x x x x 

2.11 Aprimorar a qualidade da Home Page da 
MEAC, tornando-a mais atraente para consulta do 
público interno (residentes e funcionários) e do 
público externo (visitantes , estudantes e 
profissionais interessados); 

x x x x 

2.12 Melhorar a qualidade de impressão do 
informativo periódico; 

x X X X 

2.13 Divulgar os resultados alcançados e os 
serviços de que dispõe a MEAC para a 
comunidade em geral. 

x x x x 

3 Implantar medidas de segurança no 
ambiente interno e externo 

2011 2012 2013 2014 

3.1 Manter o controle de acesso às áreas 
internas; 

x x x x 

3.2 Implantar o sistema de segurança com uso de 
câmaras; 

x x x  

3.3 Monitorar as imagens do circuito interno e 
externo de filmagem;  

x x x  

3.4 Manter a segurança e vigilância predial para o 
Complexo Hospitalar. 

x x x x 

4 Conceder atenção especial à captação de 
recursos, orçamentários e extra-orçamentários  2011 2012 2013 2014 

4.1 Aumentar a captação orçamentária para os 
hospitais de ensino que servem de laboratório 
para o ensino, pesquisa e extensão; 

X X X x 

4.2 Rever o tipo de contrato entre as IES 
particulares e a MEAC como espaço de estágio, 
estabelecendo a contrapartida do convênio de 
forma clara; 

x X X  

4.3 Certificar, contratualizar, legitimar e 
sistematizar as interfaces do serviço     com os 
representantes dos Ministérios da Saúde e 
Educação, e os gestores de saúde do Estado e 
Município de Fortaleza; 

 x   

4.4 Fortalecer parcerias internas e externas de 
forma produtiva; 

X X X X 

4.5 Buscar parcerias para melhorar a qualidade 
de impressão do informativo periódico; 

x X X x 

4.6 Assegurar o equilíbrio financeiro; X X X X 
4.7 Ampliar fontes de recursos;  X X  
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4.8 Adequar as necessidades orçamentárias ao 
PPA (Plano Plurianual) tendo como referência o 
Programa de Reestruturação dos Hospitais 
Universitários Federais (REHUF);    

x X   

4.9 Manter o processo de auditória interna 
visando implantar ações de avaliação e 
monitoramento para obtenção dos dados 
coletados e faturados referentes à 
contratualização; 

X X X X 

4.10 Reduzir custos e otimizar recursos. X X X X 

5 Desenvolver programa de redução de custos 
de manutenção das atividades meio da 
instituição 

2011 2012 2013 2014 

5.1 Implementar o método de custeio por 
procedimentos; x x   

5.2 Implantar um sistema operacional na área de 
custos hospitalares; x x   

5.3 Implantar o método de custeio ABC; x x   

5.4 Instalar sensores de presença nas áreas 
internas, mediante projeto; x x x  

5.5 Revisar os processos de trabalho, normas, 
rotinas e regimentos; x x x  

5.6 Manter o sistema de temporizadores na 
telefonia. x x x x 

6 Ampliar e qualificar o quadro de servidores e 
serviços 

2011 2012 2013 2014 

6.1 Solicitar concurso público para docentes e 
técnicos - administrativos; x x X  

6.2 Redimensionar os servidores / funcionários 
para a integração do Complexo Hospitalar; x x X  

6.3 Ampliar os serviços de endoscopia 
ginecológica e reprodução humana;  x X  

6.4 Promover programas de atualização 
pedagógica para docentes e técnicos- 
administrativos; 

x x x X 

6.5 Promover cultura participativa e inovadora; x x x X 
6.6 Desenvolver competências; x x x X 
6.7 Elaborar e implantar um plano de incentivo 
funcional; x x   

6.8 Promover a gestão do conhecimento; x x x X 

6.9 Programar de forma sistêmica, realização de 
seminários, palestras e treinamentos com os 
colaboradores dos serviços a fim de manter a 
equipe integrada e de elevar sua autoestima; 

x x x X 

6.10 Acompanhar e alinhar o planejamento 
estratégico; x X X X 

6.11 Elaborar projeto de prevenção do estresse 
ocupacional; x x x X 

6.12 Sensibilizar aos coordenadores o trabalho 
voluntário das amigas da gestante-Doulas como 
parceiras no processo de humanização; 

x X x x 

6.13 Divulgar o estágio curricular para os x X x x 
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colaboradores nas áreas da saúde, gestão 
hospitalar e demais áreas afins. 
OBJETIVO:  

Atender na assistência terciária através de ações de média e alta complexidade, buscando a 

excelência no atendimento humanizado à saúde da mulher e do recém-nascido. 

Estratégias e Ações:  2011 2012 2013 2014 

1 Aprimorar e expandir a assistência à 
saúde do servidor 

    

1.1 Ser referência em qualidade assistencial; x x x X 
1.2 Ser eficaz no ambiente para ensino, 
pesquisa e assistência à saúde; x x x X 

1.3 Implementar um programa de ginástica 
laboral para os servidores/funcionários; x x X  

1.4 Manter a prestação de uma assistência à 
saúde preconizada pelas diretrizes do SUS; x x x X 

1.5 Padronizar os impressos da Gestão e 
Assistência Hospitalar. x x   

2 Aprimorar e expandir a assistência à 
saúde da mulher e do recém-nascido 

2011 2012 2013 2014 

2.1 Comprometer-se com a qualificação do 
SUS e com políticas governamentais; X x x X 

2.2 Mediar o acesso às ações de seguimento, 
através dos projetos, por exemplo: violência, 
canguru, cirurgias e planejamento familiar; 

x x x X 

2.3 Construir fluxos de acesso a outras redes 
assistênciais; x x x X 

2.4 Revisar os processos de trabalho, normas, 
rotinas e regimentos;  x x X 

2.5 Acompanhar as definições de atribuições e 
processos de trabalho das equipes de forma a 
levantar com mais agilidade pendências e 
encaminhamentos para realização de exames 
interno e externo, parecer do médico 
especialista, medicações excepcionais, 
contatos com familiares entre outras; 

x x x X 

2.6 Manter o incentivo à humanização, 
ambiência e higienização; x x x X 

2.7 Mediar a assistência inter-hospitalar em 
urgências ginecológicas e obstétricas, através 
da central reguladora de leitos; 

x x x X 

2.8 Manter atualizado e informatizado o censo 
hospitalar; x x x X 

2.9 Supervisionar as unidades de 
internamento hospitalar e avaliar o modelo 
assistencial para evolução e condutas 
uniformes, seguindo os respectivos 
protocolos; 

x x x X 

2.10 Manter os fluxos de transferências para 
outras instituições hospitalares, e de 
referências e contrareferências; 

x x x X 

2.11 Humanizar continuadamente a 
assistência, reduzir os índices de cesariana, x x x X 
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diminuindo a mortalidade materna e fetal, peri 
e neonatal; 
2.12 Normatizar as interfaces externas 
(Ouvidoria da MEAC e outras) e internas, com 
o atendimento geral, acolhimento, demais 
unidades hospitalar e a Direção Geral; 

x x x X 

2.13 Ampliar o horário de funcionamento da 
Ouvidoria; x X   

2.14 Apresentar relatório mensal contendo 
informações relativas aos tipos de mensagem 
recebida, quanto à forma de veiculação 
(verbal e escrita, anônima ou identificada), ao 
comentário (elogioso ou de crítica), à 
Ouvidoria e às providências tomadas; 

X X X X 

2.15 Garantir resposta aos usuários nos 
prazos acordados em consenso com a 
Direção Geral e de acordo com as demais 
regras institucionais. 

x x x X 

 


