
Título da Tese: Uma nova concepção de Hospital Universitário 

O Hospital São Paulo (HSP) é o Hospital Universitário (HU) da Unifesp, e desde sua 

criação desempenhou um importante trabalho de assistência à saúde da população e 

de formação de profissionais de saúde para o País, integrando o Sistema Público de 

Saúde do nosso País. O HU da Unifesp é um hospital privado, mantido pela Sociedade 

Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), que presta, preferencialmente, 

serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS). Tal situação pode ser explicada pela própria 

constituição da Escola Paulista de Medicina (EPM).  

 No seu o processo de federalização, ocorrido em 1956 pela Lei 2712, houve a 

incorporação pelo ente federal dos bens imóveis da EPM, incluindo o prédio da 

administração, com exceção do imóvel do Hospital.  Assim, o HSP, que era mantido 

pela SPDM, permaneceu privado. A Lei que federalizou a Escola atribuiu à SPDM a 

obrigação de assegurar o uso de suas unidades de internação e ambulatoriais, como 

ainda, de toda estrutura do HSP no desenvolvimento das atividades de ensino 

praticadas para a formação de médicos e enfermeiros.  A EPM constituiu-se, assim, 

numa autarquia federal de ensino superior e o HSP passou a ser gerido pela SPDM, 

entidade privada sem fins lucrativos e proprietária do HSP.  

Em 1994, a EPM transforma-se na Unifesp, e em 2008, por uma Portaria 

Interministerial (3.195/2008 do Ministério da Educação e Ministério da Saúde – MEC-

MS) o HSP da SPDM é credenciado como um hospital de ensino, reforçando o vínculo 

com a EPM. Em 2009, é firmado um convênio de cooperação entre as duas instituições 

para regulamentar a gestão compartilhada entre as partes pública (EPM) e a privada 

(SPDM). Este estabeleceu diretrizes permitindo as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, aumentando a complexa interação entre SPDM/HSP e Unifesp (HSP-HU). 

Além dessas atividades, a Portaria Interministerial definiu que o hospital de ensino da 

UNIFESP deve prestar assistência à saúde da população em consonância com o SUS. 

O convênio estabeleceu, ainda, que a gestão do HU fosse realizada por um conselho 

gestor (CG), que tem função normativa, consultiva e deliberativa. A Composição do CG 

e o processo de escolha de seu presidente foram recentemente modificados e 

aprimorados para permitir que 70 % representem as instâncias da Unifesp e 30% de 

representação da SPDM. 



O CG deve planejar e coordenar as ações de assistência e ensino do HU; Indicar a sua 

diretoria executiva; Administrar o hospital e os recursos humanos da área de saúde; 

Definir normas e rotinas, e protocolos de atendimento em saúde; Elaborar o 

regimento do HSP-HU de forma a definir sua estrutura organizacional aprovado pelo 

Conselho Administrativo da SPDM. 

Em 2013, tomou posse a nova gestão eleita da Unifesp que imediatamente iniciou 

negociações com a SPDM a fim de redefinir a composição do CG para torná-lo mais 

representativo com membros da administração pública de forma a atender a 

recomendação da CGU após auditoria anual de contas do exercício de 2008. O 

relatório indicou que a Unifesp deveria zelar pela execução dos recursos de 

manutenção repassados à SPDM. O CG passou a ter uma nova composição bem mais 

representativa, a saber:  

2 membros indicados pelo Conselho Universitário 

2 membros indicados pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, sendo um deles o seu 

diretor. 

2 membros indicados pela Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp, sendo um deles seu 

diretor. 

1 membro diretor do Campus São Paulo da Unifesp 

3 membros indicados pela Assembléias de Sócios da SPDM 

 

Verificamos que a comunidade da Unifesp pouco conhece sobre a estrutura do HSP-

HU, bem como sobre a composição dos recursos que fazem parte do seu orçamento.  

A Estrutura Administrativa tornou-se complexa e pouco ágil e existe uma enorme 

distância entre a estrutura de decisão e a de execução. A estrutura física dispersa em 

“casinhas” levou a uma enorme e dificuldade logística, não só para os usuários, como 

também para os servidores, além do dispêndio elevado de recursos. 

A Estrutura Orçamentária atualmente é composta por:  

1. Recursos do SUS, contratualizados pelo Ministério da Saúde e Secretária de Estado 

da Saúde de SP e repassados a uma conta HSP-HU-SPDM; 

2. Recursos do Rehuf, a partir da portaria interministerial (Ministério da Saúde e 

Ministério da Educação), que incluiu o HSP como Hospital Universitário da Unifesp; 

3. Recursos de convênios (hoje perfazem menos de 5% do montante total); 



4. Outros recursos de convênios com programas específicos, em especial com o 

Ministério da Saúde. 

 

Proposições:  

1. Instaurar um processo de discussão que leve à mudança da natureza jurídica privada 

do HSP-HU para a natureza pública, integrando-o efetivamente à rede de atenção do 

SUS; estudar e propor as possíveis modalidades organizativas e de gestão que 

permitam tal mudança, como, por exemplo: a federalização do Hospital, a adesão 

EBSERH, entre outras possibilidades de transformação. Além das definições sobre 

o modelo de gestão do HSP-HU apresentadas nesta tese, o Congresso da Unifesp 

aponta a necessidade da Universidade apresentar um cronograma de discussão 

e definição sobre o caráter público-privado do HSP, bem como sua relação com a 

Unifesp e SPDM. 

 

2. Criar de um Conselho Central do HU (CCHU), respaldado pelo Estatuto/Regimento 

da Unifesp, com a representação de docentes, de técnicos-administrativo em 

educação (TAEs) e de estudantes da Unifesp, eleitos por seus pares; Além disso, deverá 

incluir o presidente do Conselho Gestor e os Departamentos Clínicos, Cirúrgicos da 

EPM e da Escola Paulista de Enfermagem (EPE) e de outros departamentos que 

desenvolvam atividades de assistência, ensino e pesquisa no HU. Este CCHU deverá 

debater a estrutura, o funcionamento, a produção de cuidado realizado no Hospital, 

entre outras atribuições, bem como as políticas de ensino, pesquisa e extensão em 

saúde, assumindo a Hospital como uma das unidades que compõem uma rede de 

assistência visando a integralidade do cuidado em saúde da Unifesp. 

3. Redefinir o CG como Conselho Executivo de Administração. 

4.  Criar de um Conselho Gestor adequando suas funções, competências e composição 

aos preceitos constitucionais do Controle Social do SUS, e que até o hoje não foi criado 

pelo HSP-HU, tal qual previsto nas Lei 8.080/90 e 8.142/90, que inclua a representação 

dos usuários. 

6. Finalizar a completa separação financeira e contábil do HSP-HU da SPDM, criando 

assessoria e diretoria financeira e administrativa para viabilizar essa estratégia. 



5. Implantar de mecanismo de controle dos gastos de todo o sistema SUS e Rehuf, 

onde os dados possam estar acessíveis para consulta online por parte dos membros do 

conselho gestor e diretorias. 

6. Discutir o Departamento de Recursos Humanos do HSP-HU de forma a separar a 

administração dos quadros de servidores dos CLTistas.  

7. Fortalecer vinculação da divisão de Recursos Humanos (RH) HSP-HU ao DRH da Pró-

Reitoria de Gestão com Pessoas - ProPessoas da Unifesp 

8.  Realizar censo e dimensionamento do quadro de servidores docentes e técnicos 

que têm atividades no HSP-HU. 

9. Elaborar e executar projeto que promova uma qualificação da produção do cuidado 

para o Pronto Socorro do HSP-HU visando um atendimento digno aos usuários do 

complexo. 

10. Definir a geografia de assistência do HSP- HU, de forma coerente, integrada, de 

acordo com PDInfra do HU e PDInfra do Campus São Paulo, evitando a fragmentação, 

dispersão e reduzindo o uso das ruas públicas como corredores do Hospital, 

organizando fluxos operacionais e cuidando da circulação de pacientes, divulgando 

informações adequadas aos usuários e reduzindo os ônus de deslocamentos, 

contribuindo com o cuidado em saúde. 
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