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Objectivos (Objectives):
A proposta deste trabalho foi identificar o impacto físico e financeiro da Política de
Contratualização dos Hospitais de Ensino em Porto Alegre - Brasil, comparando a oferta de
serviços de média e alta complexidade em saúde e o seu financiamento pelo gestor do
Sistema Único de Saúde (SUS)brasileiro.
Objetivo específico:
- Comparar a produção física dos Hospitais de Ensino da Cidade de Porto Alegre, na média e
alta complexidade ambulatorial e hospitalar, no período de janeiro de 1998 a dezembro de
2007.
- Comparar os valores pagos aos Hospitais de Ensino da Cidade de Porto Alegre, na média e
alta complexidade ambulatorial e hospitalar no período de janeiro de 1998 a dezembro de
2007.
- Enumerar as ações, estratégias e conduta dos Hospitais de Ensino da Cidade de Porto
Alegre, antes e depois a contratualização.
- Identificar as principais críticas, sugestões e propostas dos gestores para a melhoria da
pactuação.
Metodologia (Methodology):
A pesquisa tem caráter exploratório e quantitativo, realizada a partir da coleta de dados
primários e secundários. Para a coleta de dados foi utilizado um sistema de informação
(TabWin) cuja base de dados encontra-se disponível no site do Departamento de
Informática do SUS (DATASUS)do Ministério da Saúde do Brasil. Foram levantados dados
relativos à freqüência de procedimentos de média e alta complexidade e o total de recursos
financeiros repassados para estas áreas de assistência dos Hospitais de Ensino de Porto
Alegre, no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2007. Para o exame dos dados
coletados foram pesquisados os convênios firmados entre o gestor do SUS e os Hospitais de
Ensino e os seus respectivos Planos Operativos e Termos Aditivos, seguido de uma análise
comparativa entre o período anterior e o posterior à implantação da contratualização.

Resultados (Results):
Os resultados encontrados na pesquisa demonstraram que, após a contratualização, houve
um crescimento do aporte de recursos financeiros aos Hospitais de Ensino de Porto Alegre
em larga medida superior à oferta de serviços de saúde de média e alta complexidade.
Uma justificativa para o resultado encontrado está nas falhas no acompanhamento da
política de contratualização, corroborada pelo não alcance das metas propostas, com uma
produção física inferior à firmada em contrato e com uma queda na produção de serviços
de média complexidade hospitalar. Entretanto, com a sua implantação foi possível uma
maior previsibilidade dos gastos na média e alta complexidade do SUS, possibilitando ao
gestor um melhor planejamento de suas ações. A implantação garantiu aos prestadores de
serviços o recebimento de recursos financeiros e de incentivos de adesão à política de
contratualização significativos em seu faturamento.
Conclusões (Conclusions):
A Contratualização dos Hospitais de Ensino inova no sentido de regulamentar a situação
contratual dos prestadores de serviços perante a gestão pública, mas depende do
cumprimento das ações pactuadas entre os atores envolvidos de forma que proporcione os
benefícios esperados para o sistema público de saúde. A área assistencial da média
complexidade hospitalar, identificada no estudo com grande demanda reprimida, merece
uma atenção especial pelo gestor público do SUS, uma vez que apresentou queda de
produção no período analisado. A contratualização não é a única ferramenta para a solução
dos problemas de gestão de saúde pública. Contudo, se for utilizada conforme o
preconizado e se for aprimorada constantemente, poderá trazer bons resultados ao
sistema.

