


EDITORIAL
 Chega até você a edição especial do Jornal da UFU que tem como tema o Hospital de Clínicas de 

Uberlândia (HCU). Apesar das dificuldades, o hospital está em constante evolução e busca melhorias para 
oferecer um atendimento humanizado e com qualidade. 

Para atestar a importância da instituição como referência regional, trazemos uma matéria sobre os 
números do hospital, por meio do balanço anual que comprova sua grandeza tanto em termos de serviços 
prestados quanto em desafios diários para manter essa estrutura tão complexa.

Você vai ficar sabendo como funciona a saúde pública para garantir atendimento à população de forma 
integral, com ações que vão desde a prevenção até atividades relacionadas a tratamento e reabilitação.

Enquanto faz consultas, cirurgias e exames, o HCU concretiza outra missão: a de formar novos 
profissionais da área da saúde.

Conheça ainda o atendimento de alta complexidade em um hospital que é referência regional e 
que, só nos primeiros meses de 2017, realizou mais de 67 mil procedimentos e está credenciado para 
executar 32 habilitações.

Em contraponto à frieza dos números, esta edição traz duas histórias de vida. Nelas, ex-pacientes do 
HCU contam suas experiências em busca da saúde. 

Na parte econômica entenda porque os repasses financeiros não cobrem despesas correntes e geram 
déficit mensal de mais de R$ 2 milhões.

Uma entrevista exclusiva com o diretor geral da instituição, Eduardo Crosara, apresenta os desafios 
de estar à frente de um dos maiores hospitais públicos do Brasil.

 Boa leitura! 



#especial

A radiografia de um gigante

Por Hermom Dourado

Números de balanço anual atestam importância do Hospital de Clínicas de Uberlândia como referência regional na saúde

É difícil escrever uma matéria especial sobre o Hospital de Clínicas de Uberlândia da 

Universidade Federal de Uberlândia (HCU-UFU) sem cometer um erro imperdoável na cartilha 

básica do jornalismo: o uso em excesso de adjetivos. Todos os números levantados comprovam 

uma grandeza tanto em termos de serviços prestados quanto, sobretudo, nos desafios diários 

para se manter em funcionamento uma estrutura extremamente complexa, em um cenário de 

recursos escassos e de acesso demorado.   

Inaugurado oficialmente há 47 anos, em 26 de agosto de 1970, com a missão de ser unidade 

de ensino para o ciclo profissionalizante do curso de Medicina da então Escola de Medicina e 

Cirurgia de Uberlândia, o espaço começou suas atividades com apenas 27 leitos. Desde então, o 

crescimento foi constante, chegando ao ponto de ter se tornado o maior prestador de serviços 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas Gerais e o terceiro colocado no ranking dos 46 

hospitais vinculados a 32 universidades federais brasileiras. 

Dotado de 512 leitos e com uma área construída que supera os 52 mil m², o Hospital de 

Clínicas é referência em serviços de média e alta complexidade para 86 municípios da macro 

e micro regiões do Triângulo Norte, abrangendo uma população que ultrapassa a marca de 3 

milhões de pessoas. Oferecendo atendimentos de urgência e emergência, ambulatorial, cirúrgico 

e internação, ele é o único hospital público regional com porta de entrada aberta 24 horas para 

todos os níveis de atenção à saúde.

O pronto-socorro do HCU dispõe de 18 consultórios e de 21 salas para consultas não 

médicas e procedimentos, prestando atendimentos de cinco especialidades: Clínica Médica; 

Clínica Cirúrgica; Ginecologia e Obstetrícia; Pediatria e Traumatologia e Ortopedia. Já no Setor 

de Oncologia, são 24 consultórios e 10 salas para consultas não médicas e procedimentos. Maior 

das três unidades ambulatoriais do hospital, o Ambulatório Amélio Marques conta com 124 

consultórios médicos e 53 salas para consultas não médicas e procedimentos.

Estes, porém, são apenas alguns números que demonstram a grande dimensão da estrutura 

física disponível na unidade. A lista completa pode ser acessada no site do HCU.   

Estatística
De acordo com o balanço anual realizado pelo 

Setor de Estatísticas e Informações Hospitalares 

do HCU-UFU, ao longo de 2016 ocorreram no 

local mais de 472 mil atendimentos ambulatoriais 

– somados os procedimentos com as consultas 

médicas e as não médicas –, o que representa 

uma média diária de 1.950. 

No mesmo período, também foram 

registrados: 1.093.100 exames; 95.423 atendimentos 

de pronto-socorro; 16.678 internações; 33.854 

cirurgias, incluindo Centro Obstétrico e cirurgias 

ambulatoriais. Um dos setores em que a unidade 

de saúde é referência, a Oncologia teve no ano 

passado 24.340 aplicações quimioterápicas, 77.809 

aplicações radioterápicas, 12.329 anestesias e 6.922 

sessões de hemodiálise.

Mais alguns dados que dão uma boa dimensão 

do movimento do hospital são os referentes ao 

balanço final de outros serviços executados ao 

longo do último ano: 440.248 refeições fornecidas, 

720.450 lanches, 70.164 dietas enterais, 11.085 

suplementos orais, 3.992 bolsas de solução 

parenteral, 1,2 mil toneladas de roupas lavadas e 

3.648.613 peças fornecidas.
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Em 2016 foram realizadas 33.854 cirurgias no HCU

Por Cassiana Batista

http://www.hc.ufu.br/pagina/estrutura-fisica
http://www.hc.ufu.br/pagina/hc-numeros


#organização

Entenda como funciona o atendimento 
na Saúde Pública

Por Cristiano Alvarenga

Sistema Único de Saúde prevê estrutura com três níveis de complexidade

O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal, promulgada em 1988, e organizado 

conforme as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). O atendimento à população é garantido 

de forma integral, com ações que vão desde a prevenção e promoção da saúde até atividades 

relacionadas a tratamento e reabilitação.

A base do atendimento está fundamentada na atenção à saúde e planejada conforme a 

complexidade exigida em cada caso. No chamado modelo de atenção à saúde estão previstos os 

seguintes níveis de atendimento: Atenção Primária, Média Complexidade e Alta Complexidade.

Na Atenção Primária, que responde por cerca de 80% dos atendimentos, são realizadas 

ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, tratamento e reabilitação em 

especialidades básicas.

O nível de Média Complexidade é caracterizado pela exigência de atendimento com 

profissionais especializados. Já a Alta Complexidade é voltada para tratamentos que necessitam 

de tecnologia mais avançada e com custos elevados de atendimento.

Veja no infográfico as especialidades e os locais de atendimento para cada nível de atenção à saúde:

Além da organização por complexidade, há a preocupação em setorizar o atendimento à 

população. O intuito é facilitar o acesso à saúde, primordialmente, na atenção primária, e facilitar 

a participação em programas de prevenção e promoção à saúde. 

Os encaminhamentos para os atendimentos de média e alta complexidade são realizados 

pelas unidades de saúde vinculadas à atenção primária, via Central de Regulação. Em Uberlândia, 

o atendimento foi dividido em seis regiões: central, norte, sul, leste, oeste e zona rural. 

Consulte, abaixo, a unidade de atenção à saúde mais próxima:
clique na imagem para visualizar o mapa

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1EEs4SFFRL25FL_yWH1vDMBJEdH8&ll=-18.932449196999823%2C-48.28237435092774&z=12


Quando a cadeira de rodas com o paciente tetraplégico e traqueostomizado de 54 anos 

entrou no ambulatório de pneumologia do Hospital de Clínicas de Uberlândia (HCU/UFU), 

pouco mais de um ano atrás, Franciny Gastaldi se assustou. Era a primeira consulta da estudante 

de Medicina da UFU, que aos 19 anos cursava o sétimo período. Estava nervosa, ainda que o 

atendimento fosse em dupla. Para o paciente, aquela era a enésima consulta.

O homem riu do nervosismo dos estreantes. “Ele falou que não era para a gente se 

preocupar, que era para ir no nosso ritmo. Qualquer coisa ele ajudava”, lembra Gastaldi, grata 

pela paciência rara do seu primeiro paciente, que se tratava no HCU há mais de 20 anos.

Enquanto faz consultas, cirurgias e exames, o Hospital de Clínicas concretiza outra 

missão que é própria de sua natureza como hospital-escola: forma novos profissionais da 

área da saúde. É lá que alunos dos cursos de Enfermagem, Medicina, Nutrição, Psicologia, 

Biomedicina, Fisioterapia e até Odontologia - embora também exista o Hospital Odontológico 

- da UFU e de instituições conveniadas têm suas aulas práticas. 

O HCU, de acordo com seu regimento interno, é um órgão suplementar de caráter 

técnico, científico e assistencial vinculado à Reitoria da UFU. Compõe a lista de 45 hospitais 

escola - também chamados de hospitais universitários - que existem no Brasil. Entre os seus 

objetivos, definidos no artigo 4º do regimento, está servir de campo de ensino, de pesquisa e 

de extensão, em articulação com as unidades acadêmicas.

Formação de médicos
Metade dos candidatos do último Vestibular da UFU pretendia entrar no curso de 

Medicina. No total foram 26.869 inscritos, concorrendo a 1.676 vagas na universidade, sendo 

13.415 candidatos disputando as 60 vagas de formação de médicos. E o que vem depois do 

nome na cobiçada lista de aprovados?

Em 47 anos de hospital e 50 anos 

de Faculdade de Medicina (Famed), 

formaram-se 4.200 médicos pela UFU. 

Segundo o diretor da Famed, Carlos 

Henrique Martins da Silva, as turmas dos 

currículos atuais têm contato com o HCU 

desde o primeiro período. A grade do 

curso de Medicina foi alterada em 2014.

“Durante os primeiros períodos, os 

estudantes aprendem, sobretudo, como obter 

informações (anamnese), como fazer o exame 

físico e como são realizados os principais 

procedimentos e cuidados conforme o curso 

de graduação”, explica Silva.

Com base nas diretrizes curriculares 

nacionais do curso de graduação em 

Medicina, o aluno deve experimentar o saber-fazer da profissão, com a passagem pelo internato. 

Na Famed, o internato corresponde aos dois últimos anos de graduação, na forma de estágio. 

São 250 estudantes em fase de internato do HCU.

“O primeiro parto, o primeiro acesso, o primeiro dreno, o primeiro paciente que a gente 

acompanha da internação até a alta, a primeira perda. Tudo isso constrói a nossa personalidade 

profissional. Acredito que ‘a mágica de se tornar médico’ não acontece quando a gente pega o 

diploma, mas sim no internato”, reflete o estudante Gustavo Araujo, do 12º período de Medicina 

e membro da comissão de internato da Famed.

No internato e na residência - modalidade de ensino de pós-graduação destinada a 

médicos, sob a forma de curso de especialização -, os alunos integram as equipes responsáveis 

pelos atendimentos em ambulatórios, enfermarias, pronto-atendimento e unidades de terapia 

intensiva, com graus progressivos de responsabilidades, conforme competências esperadas.

O estágio de graduação no HCU 

é dividido em quatro grandes áreas 

médicas, que englobam também 

urgências e emergências, para que a 

experiência do aluno seja completa: 

clínica geral, clínica cirúrgica, 

ginecologia obstetrícia e pediatria. 

Essa prática tem a supervisão de 

médicos, professores e técnicos do 

hospital. Em cirurgias, os alunos 

auxiliam os profissionais, porém em 

outras, como consultas, o atendimento 

é feito pelos estudantes, que devem 

recorrer aos preceptores apenas em 

caso de dúvidas. 

Foi durante o internato que Franciny Gastaldi se decidiu pelo que fará depois que tiver o 

diploma. Em um ano, ela será umas das médicas mais jovens já formadas pela UFU, com 22 anos, 

e pretende concorrer a uma vaga na residência daqui. “Eu estou pensando em pediatria. Eu 

gostei muito do pronto-socorro, enfermaria, criança no pré e pós-operatório, uma coisa mais 

complexa mesmo”, diz a estudante.

Nas residências, os profissionais da saúde se aprofundam em alguma área e também 

são supervisionados por professores e técnicos contratados pela UFU ou pela Faepu. São 

iniciativas dos Ministérios da Saúde e da Educação, orientadas pelos princípios e diretrizes 

do Sistema Único de Saúde (SUS). No HCU atuam 255 residentes do Programa de Residência 

Médica e 150 de Residência Multiprofissional/Uniprofissional.

Na opinião do diretor Silva, o HCU oferece aos estudantes um profícuo campo de aprendizagem 

nas diversas áreas da saúde. “A Famed tem o privilégio de contar com um dos maiores e principais 

hospitais universitários do país na formação de profissionais da área da saúde”.

ARQUIVO PESSOAL

Enquanto atende a comunidade, HCU forma novos profissionais de saúde 

Hospital-escola

# ensino

Por Diélen Borges e Ygor Rodrigues

Após mudança no currículo , em 2014, alunos de Medicina têm contato  com o HCU desde o ínicio do curso  

ARQUIVO PESSOAL

REPRODUÇÃO/TVU

Gustavo Araujo: “A ‘mágica de se tornar médico’ não acontece quando a gente pega o diploma”

Franciny Gastaldi (canto direito) fez sua primeira consulta no 7º período



Entre 

HCU é referência em alta complexidade

Cirurgias cardíacas, neurológicas e bariátricas, quimioterapia, radioterapia 

e transplantes. Todos esses procedimentos têm uma coisa em comum: eles são 

classificados, pelo  Sistema Único de Saúde (SUS), como processos de alta complexidade. 

Ou seja, para que sejam realizados são necessários  profissionais qualificados e um 

elevado nível de tecnologia, fatores que lhes conferem um alto custo para serem 

colocados em prática. 

Diante de suas demandas, para que um estabelecimento de saúde seja capaz de 

executar os procedimentos de alta complexidade é preciso ser habilitado e credenciado 

ao Ministério da Saúde. Em Uberlândia, é no Hospital de Clínicas de Uberlândia, vinculado 

à Universidade Federal de Uberlândia (HCU-UFU) que está concentrada a maior parte 

dos processos, sendo o HCU a única casa de saúde credenciada para a realização de 

alguns desses procedimentos.

Atualmente, o HCU está autorizado pelo Ministério da Saúde a executar 

procedimentos de 32 habilitações em alta complexidade e seu atendimento não se 

limita à população uberlandense. “Por ser uma demanda que exige muita tecnologia e 

de alto custo, o Ministério [da Saúde] coloca que isso se centralize dentro de um ou dois 

estabelecimentos de um município em uma região, no que chamamos de micro e macro região. 

Então, nós somos prestadores de serviços de alta complexidade dentro de uma região com 27 

municípios”, explica Fernanda Naves, coordenadora do Núcleo de Regulação Interna do HCU.

O atendimento
“O último ponto de um paciente”: é assim que Naves explica a prescrição 

de um tratamento de alta complexidade. Segundo a coordenadora, a pessoa 

que dá entrada no HCU passa pela atenção básica - algo como um atendimento 

primário. Em seguida, existe a possibilidade desse paciente necessitar dos chamados 

procedimentos de média complexidade, que promovem um tratamento específico, como 

consultas especializadas e exames. Caso seja preciso, o paciente segue para a alta complexidade.

Embora bem organizado, ainda existem filas de espera para algumas demandas cirúrgicas, 

por exemplo. Segundo Naves, a explicação desse cenário é que “as filas são do município, que 

controla a alta complexidade e autoriza os procedimentos para o hospital fazer”.

Mesmo com os entraves burocráticos, o HCU segue realizando os 

serviços. Entre os meses de janeiro e junho de 2017 o hospital executou 67.368 

procedimentos, totalizando um custo de R$ 23,9 milhões. Dentre estes, 

segundo Naves, os relacionados à Oncologia são os que têm maior demanda. 

Só neste período foram feitos 38.009 sessões de radioterapia, cujo valor foi de 

R$ 1,4 milhão, por exemplo.

#procedimentos

Por Giovana Oliveira e Amanda Cristina

Nos seis primeiros meses deste ano, o hospital realizou 67.368 procedimentos

Entre janeiro e junho de 2017 o HCU realizou 67.368 procedimentos relacionados à alta complexidade
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#perfil

O filtro

MARCO CAVALCANTIA família é quase a da margarina. Mãe, pai, filha e a 
cachorra Mel. A menina chama-se Debora Cruvinel. No começo 
da adolescência, um de seus passatempos cumpridos de 
forma mais religiosa era o de ir comer pastel com refrigerante 
toda quinta-feira em alguma das tradicionais feiras de rua 
de Uberlândia. A mãe sempre a levava.

Quando era mais nova, Debora frequentava mais 
o Hospital das Clínicas de Uberlândia (HCU) do que a 
feira. Lá recebia acompanhamento fisioterapêutico 
e tratamento para complicações causadas por má 
formações nos pés e crânio, condições que ela afirma 
ter carregado desde seu nascimento. 

Ela explica que no início estar no hospital e viver 
aquela realidade teve seus prazeres. A brinquedoteca era 
um ótimo refúgio, os enfermeiros e médicos atenciosos 
e amigáveis. “Só depois que a gente vai cansando de 
ficar comendo aquela comida sem sal, sem nada. Mas 
isso só no final”. O “final” era só o começo.

Aos 13 anos foi quando começou a sentir dores 
constantes nas pernas que pareciam não sumir com o 
tempo. Na busca por um diagnóstico, descobriu que as 
dores não vinham das andanças entre os feirantes, mas 
de um problema renal já em estágio avançado. Os rins funcionavam de forma precária, o que causou um leve 
atrofiamento de suas pernas. Era, realmente, o começo da tão conturbada adolescência.

Enquanto aguardava na lista de espera por um doador compatível para realizar o transplante de rim, 
Debora teve, por mais de um ano, que realizar diálise peritoneal. Toda noite seu sangue era filtrado por uma 
espécie de máquina ligada por um catéter ao seu abdômen. 

O peritônio, uma membrana semipermeável do corpo humano, agia como um filtro para a transferência de 
resíduos do sangue para uma solução de diálise, posteriormente drenada. O processo se repetia para simular a 
função dos já não funcionais rins de Debora. 

“Tinha as horas certinho, eu ficava todos os dias. Mas era minha mãe que mais sofria com isso, não 
dormia”. Era uma rotina árdua que exigia mais do que costuma-se exigir das meninas de sua idade. Mesmo 
assim, ela afirma ter se adaptado às noites mal dormidas.

Não por acaso, a mãe, que acompanhou de perto o tratamento da filha, era a principal candidata a doar 
um de seus rins à adolescente. Feitos os exames e preparações emocionais, o médico entrou em contato com 
a família alguns dias antes do Natal para dar um dos maiores presentes que Debora receberia: o anúncio de 
um rim compatível de um doador anônimo. A mãe não precisaria mais realizar o procedimento. No dia 26 de 
dezembro de 2012, aos 14 anos, foi internada no Hospital das Clínicas e um dia depois recebeu o novo rim. 

Debora não precisa mais do cateter ou da diálise. “Eu posso ir pras festinhas e chegar a hora que eu quiser, 
não vai ter problema algum. Não vou precisar ficar presa em casa”. Precisará, no entanto, tomar medicamentos 
corticoides para o resto da vida. Só desta maneira há a garantia de que seu corpo não rejeitará o rim adotado. 
Mesmo assim, a vida é outra e, segundo ela, melhor. 

O sonho agora é tornar-se médica. Debora faz cursinho para ser aceita em uma graduação na área. Ela 
garante que passar pelo que passou a ajudou a desmistificar a medicina.

As precoces desventuras da moça, que hoje tem 19 anos, a levaram por caminhos difíceis, mas que a 
ofereceram outros tipos de recompensas. “É até bom, você pensa no lado bom. Você acaba vendo as coisas um 
pouco diferentes. Acho que eu sou uma pessoa antes do transplante e outra depois”. 

A Debora de antes do transplante ensinou coisas que muitos adultos não aprendem com os anos vividos à 
Debora de depois do transplante. Cercou-a de uma casca e a forçou a tomar decisões e enxergar o mundo pelo 
que é aos olhos de dificuldades ainda inéditas. 

Não há romantismo. Ela não deseja que ninguém passe pelo mesmo que passou, mas agradece as lições 
adquiridas e a oportunidade de ver o mundo por outras frestas. Vai ver por isso planeja adotar um último rim. Desta 
vez menor, na região do pulso, e feito com tinta permanente. Sabe como é, para lembrar das batalhas vencidas.

Debora Cruvinel foi submetida a transplante de rim no HCU

Por Daniel Pompeu



Coração não espera

# perfil Por Daniel Pompeu

Fomos bem recebidos. Seu Sebastião abriu 
um sorriso tímido enquanto câmeras, microfones 
e seus operadores adentravam sua casa. O homem 
de 60 anos é natural de Nova Ponte, município 
localizado a 70 km de Uberlândia. Antes de mais 
nada, perguntou se poderíamos falar de política. 
O tom do questionamento é familiar, comum 
a tantos brasileiros, marcado pela decepção 
e revolta acumulados em relação ao tema. 
Infelizmente (ou felizmente), a pauta daquele dia 
era outra. A esposa, Liamar, observava a equipe 
se organizar em volta do marido. Equipamentos 
apontados, carregados e prontos para gravar. 

Em Nova Ponte, Sebastião vivia com os pais, 
irmãos e tios em um pequeno sítio. “Um sitiozinho, 
pequenininho, mas tinha. Sobrevivência né. 
Plantava, criava tudo.” Ainda jovem, ele migrou 
para Uberlândia algum tempo após terminar 
o Ensino Médio. Aqui, estudou em um cursinho 
preparatório, mas devido à necessidade de 
trabalhar e obter o próprio sustento, abandonou 
o objetivo de entrar em alguma universidade. 

O primeiro e último emprego de Sebastião 
na cidade foi o de metalúrgico em uma fábrica de 
latas e similares. Aposentou-se por invalidez 
após 28 anos de trabalho. Ele descobriu um sopro 
no coração (som que pode ser ouvido na região 
do peito quando o sangue passa por orifícios 

menores do que deveria) durante os rotineiros exames para quem é doador de sangue, quando há muito já sentia a 
frequente fadiga intensa, até então atribuída ao trabalho. 

“Eu pensava que era cansaço do serviço porque era serviço pesado. Eu sentia dor no peito, dor nas costas. 
Às vezes o braço doía, mas nem pensava, passava pela cabeça que podia ser isso.” Ao realizar exames detalhados, 
descobriu que também tinha um sério problema na válvula mitral. 

Em 2004 realizou o primeiro procedimento de troca da válvula no Hospital Santa Catarina, em Uberlândia. A 
nova era de material biológico, como dos animais que Sebastião ajudou a criar na infância no sítio da família. “A 
primeira que eu pus era a biológica, aquela que é uma tripinha de porco, ou então de vaca né.” 

Após 12 anos, começou a sentir fraqueza e falta de ar novamente. A nova, e agora já velha, válvula havia 
se desgastado. Ele refez todos os exames e foi encaminhado ao Hospital das Clínicas de Uberlândia (HCU). Como 
hospital público de grande demanda, a possibilidade de ter de aguardar muito tempo pelo procedimento assustava 
seu Sebastião. A espera foi de seis meses. Realizou a cirurgia em junho deste ano. 

“Segundo a universidade teria esperado até mais, não tinha chance de fazer na hora não, tinha que esperar 
na fila. Graças a Deus deu certo que saiu. Eu nem sabia o que ia acontecer, porque já era grave, tinha que fazer a 
troca.” A válvula agora é de metal, mais durável, e a gratidão de Sebastião é latente. 

Ele destaca a importância da equipe de médicos e enfermeiros para a realização da cirurgia, mas 
apesar do profissionalismo, lamenta a falta de estrutura para que os atendimentos sejam realizados em 
todo o seu potencial. “Tem profissional querendo trabalhar, mas não tem espaço pra eles trabalharem, 
ferramenta. Às vezes falta aparelho. Saúde não tem hora de chegar, tem?” Apesar da negativa inicial, 
como não podia ser diferente, a conversa ganha temperos políticos. Afinal de contas, Sebastião realizou o 
procedimento que pode ter salvo sua vida em um hospital público.

Após questioná-lo sobre o histórico familiar, é possível entender porque os problemas cardíacos não causaram 
demasiada surpresa. “Minha família toda. Todos já faleceram também. Tudo cardíaco. Pai, mãe, dois irmãos.” 

Hoje, o único trabalho manual ao qual Sebastião se dedica é a fabricação de pequenos móveis em uma 
oficina no fundo da casa. Costuma presentear os filhos e netos com cadeiras e armários produzidos com madeira 
reaproveitada, achada como descarte na rua. Segundo a esposa, assim ela consegue ficar de olho para que ele não 
carregue mais peso do que lhe foi recomendado pelos médicos. 

Enquanto nos preparamos para ir embora, seu Sebastião mostra com orgulho a cicatriz da última cirurgia no 
peito, agora já rosada como a de um procedimento antigo. Sinal da boa recuperação. E reafirma: “Vamos fazer uma 
[entrevista] de política uma hora. Não posso nem falar que minha pressão sobe lá em cima.” A esposa rapidamente 
o interrompe: “Então melhor nem falar!”

MARCO CAVALCANTI

Com problemas na válvula mitral, Marcacine foi encaminhado para o HCU



# orçamento

Defasagem de 10 anos e pagamentos escalonados geram déficit mensal de mais de R$ 2 milhões

Repasses financeiros não cobrem
 despesas correntes do Hospital de Clínicas

Por Fabiano Goulart

Trabalho feito, trabalho pago! Diferentemente do que adverte o ditado popular, os Hospitais 

Universitários (HUs) brasileiros levam, em média, três meses para receberem pelos serviços 

realizados. Essa é a realidade vivida pelo Hospital de Clínicas de Uberlândia (HCU), e pelos demais 

53 HUs em atividade no Brasil. Buscar fontes alternativas de financiamento é ação permanente 

da administração para manter o hospital aberto à população que depende, exclusivamente, do 

atendimento feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

“Nós recebemos um valor e temos que utilizá-lo para nossa sobrevivência. Em torno de 60 

a 65% desse recurso é destinado à folha de pagamento e o restante para a compra de materiais e 

medicamentos. Sobra um valor muito pequeno para investimento, capacitação, ajustes e melhorias. 

Então esse é o grande problema que nós vivemos: o HCU tem um ́ subfinanciamento`. Isso gera um 

déficit de R$ 2 a 2,5 milhões por mês, o que compromete a nossa sobrevivência”, explica o diretor 

geral do HCU, Eduardo Crosara Gustin.

Outro agravante, revela o diretor, é o fato de que a tabela usada para compor a remuneração dos 

atendimentos prestados atualmente pelos HUs – em 2017, ressalte-se, é de 2007. Essa defasagem, de 10 

anos, soma-se à inflação médico-hospitalar (que considera internações, exames, consultas e terapias, 

dentre outros serviços) que, segundo o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), superou a 

série histórica de aumentos e, em 2016, atingiu 19,4%, enquanto que a inflação oficial calculada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para o mesmo ano, ficou em 6,29%.

 Complementação 
Segundo o diretor-geral do HCU, Eduardo Crosara, o Governo do Estado deveria fazer uma 

complementação financeira referente a atendimentos que o HCU já realiza e para os quais ainda 

não está credenciado. Esse fato gera nova defasagem e aumenta o déficit no fluxo de caixa do 

hospital. Atualmente o HCU realiza serviços de traumatologia, cardiologia, neonatologia, cuidados 

neonatais intermediários, reabilitação física, reforço do custeio dos leitos de UTI (urgência e 

emergência), dentre outros. 

Em parte, o não credenciamento do hospital que possibilitaria o ressarcimento por estes 

serviços prestados se deve ao fato de Uberlândia não ter o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (Samu), condição exigida para o credenciamento, embora o serviço seja realizado pelo 

Corpo de Bombeiros Militar. Com esta defasagem, segundo Gustin, o HCU tem novo déficit por 

deixar de receber aproximadamente R$ 1,4 milhão por mês.



Cenário 

“O Hospital de Clínicas atingiu o pico da crise em 2015. Isso se agravou em julho de 2016, quando 

alguns leitos tiveram de ser desativados e bloqueados e o hospital alcançou uma taxa de ocupação 

de 325 leitos. Nossa capacidade é de 512. De julho até o final de 2016 estas ações foram necessárias 

para a sobrevivência do hospital. Em fevereiro, quando assumimos a direção, percebemos 

os benefícios e notamos que foi uma medida muito correta para a ocasião, muito madura e 

profissional apesar das pessoas terem que enfrentar muitas dificuldades para assumir esta posição. 

Quando assumimos em fevereiro de 2017, retomamos a proposta de ativar mais leitos e hoje 

estamos funcionando com 490 leitos. O que é determinado é que um hospital tenha em torno 

de 85% da sua taxa de ocupação. O restante é reserva técnica. A reativação desses leitos refletiu 

positivamente em toda a saúde do município, diminuindo aquele caos que acontecia nas Unidades 

Básicas de Saúde e que também atrapalhava o bom funcionamento do Hospital Municipal.  Tivemos 

a oportunidade de ter uma sincronia, uma ação profissional e muito madura junto com a Secretaria 

Municipal de Saúde, com a Reitoria e com a Faculdade de Medicina. Agregamos as equipes com 

objetivo de resgatar a assistência com qualidade. ” 

Ações 
 “Nossa proposta é fazer uma gestão baseada em competências.  Tínhamos o diagnóstico de 

grande parte dos problemas do hospital, fizemos uma atualização destes dados e assim começamos 

a organizar e a desenvolver de maneira compartilhada um plano diretor estratégico. Envolvemos os 

vários setores do hospital. Isso foi muito interessante, por que nada melhor do que as pessoas do 

próprio setor para fazer um apontamento dos seus problemas e oferecer soluções baseadas numa 

vivência e competência. 

Tivemos a oportunidade de contratar alguns profissionais que assessorassem toda a gestão. 

Isso foi muito importante. Montamos um Núcleo de Gestão Estratégica e reestruturamos o Núcleo 

de Regulação Interna.  Estamos avançando na reabertura do Centro de Custos e aprimorando o 

Setor de Faturamento. Também estamos tentando implementar um setor de Assessoria Jurídica para 

que possamos, de maneira mais profissional, executar as nossas estratégias. Toda esta gestão por 

competência tem o objetivo final de melhorar os processos. 

Também vamos fazer um trabalho de capacitação de recursos humanos. Entendemos que uma 

empresa se faz por processos e pessoas. Temos que melhorar os processos e investir nas pessoas que 

são o nosso maior patrimônio. 

Além disso, estamos fazendo uma análise muito racional da situação do hospital, decidindo 

quais atividades são prioridades. Estamos destinando toda a nossa energia para encontrar soluções 

e planejando ações que são determinantes para o funcionamento do hospital. Temos que entender 

que o hospital nunca para. É como se o avião estivesse voando e o conserto tem que ser em pleno 

voo. Essa é a maior dificuldade. Mas, com os ajustes, com as mudanças de processos e colocando as 

pessoas certas estamos conseguindo. E o mérito é de toda a equipe do Hospital de Clínicas, tenho que 

reconhecer e valorizar. Sou apenas mais um componente que, neste momento, desenvolve a função 

de dar a direção. Temos uma equipe muito capaz, muito competente e que tem uma paixão muito 

grande pelo hospital.  

A organização dos processos de trabalho permitiu aumentar nossa capacidade produtiva. 

Batemos o nosso recorde em junho.  Aumentamos nossa produção e alcançamos um patamar de 

R$10,483 milhões. Conseguíamos produzir em torno de R$8,5 milhões e, eventualmente, em um 

melhor cenário R$9,5 milhões. Alcançamos este recorde com melhoria no faturamento, por meio de 

um registro mais eficiente nos prontuários, e mudança de alguns fluxos para faturar especificamente 

os procedimentos de alta complexidade, que trazem menos prejuízo para o hospital.  Tudo isso, sem 

comprometer a assistência e o ensino. As graduações dos vários cursos que utilizam o Hospital de 

Clínicas como o seu grande laboratório e os cursos de pós-graduação já nos sinalizaram que notaram, 

sensivelmente, esta melhoria. Isso apontou que estamos no caminho certo. 

Paralelo a tudo isso, estamos realizando ações para garantir o nosso custeio, nossa sobrevivência. 

Uma das ações é a busca de recursos, por meio de projetos bem elaborados,  baseados em dados reais, 

absolutamente transparentes, que sejam convincentes e apresentados às instâncias corretas. Para isto, 

temos um grande apoio da reitoria da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), de parlamentares 

e um apoio muito importante do secretário Municipal de Saúde, Gladstone Rodrigues da Cunha, e 

sobretudo do prefeito Odelmo Leão que tem nos ajudado muito. Esta sincronia entre Universidade 

e Prefeitura Municipal de Uberlândia está fazendo uma grande diferença na nossa gestão. Tem nos 

possibilitado alcançar vários escalões tanto no Ministério da Saúde, quanto no Ministério da Educação 

e dessa maneira estamos tendo a oportunidade de fazer a demonstração dos nossos resultados, bem 

como das nossas necessidades. 

Estamos empenhados em buscar recursos para orçamentação. Para isso, temos que entender 

qual o nosso real custo mensal e anual e a partir deste custo estabelecer o orçamento e só trabalhar 

com o que recebemos. O grande problema é que sempre temos que prestar um serviço e não temos 

a certeza de receber por ele. Isso é uma grande dificuldade e um dos motivos do endividamento. Até 

dezembro de 2016, a dívida da Faepu [Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia, que 

apoia o HCU] alcançou o auge de R$ 52 milhões. Em julho conseguimos abater R$ 6 milhões, apenas 

com a garantia de recursos que estão chegando com menos atraso. E, claro, fazendo economia em 

todos os setores, tanto em pessoal como em material.” 

Crise
“Hoje vivemos uma crise de conjuntura nacional. Houve um contingenciamento de recursos 

para todas as instituições públicas, sejam de ensino, ou prestadoras de serviço na área de saúde, 

na ordem de, aproximadamente, 25%, o que dificulta muito a sobrevivência. O orçamento, que já 

era apertado, reduzido, subfinanciado, desatualizado, agora tornou-se  ainda mais escasso. Isto é 

um dos motivos que nos leva à administração de um caos diariamente. A nossa principal fonte de 

financiamento é o recurso repassado pelo Ministério da Saúde, através Fundo Nacional de Saúde, 

para o pagamento da nossa produção de serviços prestados na área da saúde para o município de 

Uberlândia e algumas cidades da região. Mas, ele é insuficiente para manter as nossas atividades. 

Outra parte dos recursos para manter o hospital é repassada pelo governo do Estado de Minas 

Gerais pelo atendimento de algumas linhas de cuidados e serviços relacionados à área de urgência 

e emergência, saúde materno infantil, trauma, doenças cardiovasculares, oncologia e obesidade. 

Porém, em alguns casos, prestamos o serviço, mas como ainda não temos o credenciamento, não 

recebemos. Para o credenciamento de parte destas atividades, dependemos da implantação do 

Samu, que não foi implantado na nossa cidade e região porque não temos condições de receber 

mais pacientes. Se ele for implementado neste momento em Uberlândia vai impactar muito a 

estrutura que já vive um colapso. Temos um déficit de 783 leitos em Uberlândia. Teríamos condição 

de receber o Samu quando a expansão do Pronto-Socorro, que terá um centro de trauma, estiver 

funcionando. Aumentariam 249 leitos, o que não atenderia toda a necessidade do município, mas 

melhoraria, entre outras coisas, o atendimento das vítimas de trauma da nossa região. 

Porém, é importante destacar, o resgate de pacientes de urgência e emergência em Uberlândia 

é muito bem feito pelo Corpo de Bombeiros. Então, se este trauma é muito bem atendido e 

imediatamente transferido para o hospital, caberia o bom senso de avaliarem que poderíamos 

receber o recurso do credenciamento. Esta questão está sendo discutida entre o Hospital de Clínicas, 

o município e o estado. Temos a esperança de alcançar este credenciamento, o que permitiria um 

aumento de R$ 1,4 milhão/mês aos repasses para o Hospital de Clínicas. Isso nos ajudaria bastante. 

Recebemos também financiamento do Ministério da Educação, pelo Programa de 

Reestruturação dos Hospitais Universitários de Ensino (Rehuf). Este repasse, anual, de cerca de 

R$ 16 milhões, é destinado para investimento, como compra de novos equipamentos. No entanto, 

pelo nosso déficit, temos que usá-lo para custear despesas com pessoal, medicamentos e insumos, 

e geralmente é insuficiente.  

Outro fator que agrava a crise é a tabela defasada do Sistema Único de Saúde (SUS). A tabela 

de serviços da área da saúde do SUS é de 2007. Estamos em 2017, a defasagem é muito grande. A 

inflação anual é por volta de 5% e a inflação da área de saúde, segundo indicadores específicos 

desta área, é de 17, 9% ao ano. Isto dificulta a situação do hospital, pois temos um déficit de R$ 2 

milhões a R$ 2,5 milhões mensais. Esta conta nunca fecha. Além disso, o que o HCU produz só é 

pago três meses depois. Teríamos que ter um recurso para fluxo de caixa, mas não temos.  Este é 

um dos motivos do nosso endividamento. 

Sem contar que não há orçamento para o pagamento das empresas terceirizadas que prestam 

serviços na área de limpeza, segurança, recepção e portarias, Cemig, DMAE e custam cerca de R$ 

2,85 milhões ao mês, aproximadamente 34 milhões ao ano. Temos que contratar estas empresas, 

porque o Governo Federal não realiza mais concursos para estas áreas. A determinação é terceirizar, 

mas não temos orçamento para isso. Geralmente, quem nos ajuda a pagar esta conta é a UFU, que 

já tem um recurso muito restrito, e agora com contingenciamento agravou ainda mais a situação. 

Estamos tentando, junto aos Ministérios da Saúde e da Educação, um incremento de R$ 34 milhões 

para garantir o pagamento das empresas terceirizadas.  Seria um grande avanço.” 

Soluções
 “Acreditamos que 

teremos condições de sobreviver 

aumentando a nossa produção e 

reduzindo todos os nossos custos. 

É fato que temos que buscar outras 

oportunidades. A crise proporciona 

grandes saltos para a sociedade, 

pois estimula nossa capacidade 

criativa. E estamos buscando outras 

fontes de receitas com a oferta de 

novos serviços. Nossa equipe de 

Tecnologia da Informação é muito 

competente e está desenvolvendo 

software na área da saúde e de gestão. Esperamos ter a patente, em breve, e comercializar para 

outros hospitais porque temos tecnologia que nenhum outro [hospital] possui.  

Estamos tentando oferecer serviços na área de tratamento de resíduos hospitalares, de 

laboratório de análises clínicas e de bioengenharia. Buscamos as parcerias público/público e 

público/privada para que dentro de todos os critérios jurídicos e com transparência possamos 

conseguir mais recursos que garantam a sustentabilidade do hospital.” 

Futuro e legado
 “Esperamos que nestes três anos e seis meses que nos restam de gestão consigamos 

executar parte deste planejamento estratégico que, embora esteja em processo final de conclusão, 

já está sendo implementado. Nossa gestão não é apenas para quatro anos. É uma gestão que está 

fazendo uma prospecção para os próximos 20 anos. Temos que nos preparar para o crescimento 

da cidade e região. Vamos instituir algumas ações agora para que gradativamente tenhamos 

capacidade de comportar os serviços para essa população que inexoravelmente crescerá. 

Um exemplo é a construção do novo pronto-socorro. A obra foi retomada e a estimativa é 

que em três anos seja concluída. O Hospital de Clínicas passaria a ter 761 leitos. Seríamos o maior 

hospital de clínicas do Brasil. Obviamente que temos muitos desafios. Necessitamos de recursos 

para complementar esta construção na ordem de, aproximadamente, R$ 75 milhões e depois temos 

que equipar e, mais ainda, garantir o custeio. Já temos algumas estratégias adotadas que apontam 

para efetivação destes recursos. Esse é o nosso objetivo. Queremos deixar esta obra acabada e 

em funcionamento como o legado da nossa gestão. Queremos que a atual gestão do Hospital de 

Clínicas, da Reitoria e também a Prefeitura deixem esta grande contribuição para a sociedade. O 

que, na verdade, é cumprir o nosso papel, nossa obrigação de responsabilidade social, e devolver 

para a sociedade este serviço de qualidade, afinal foi para isto que assumimos esta função.” 

#entrevista

Administrando o caos 
Os desafios à frente de um dos maiores hospitais públicos do Brasil

Por Juliana Valéria
Fotos Marco Cavalcanti

O médico Eduardo Crosara Gustin tomou posse como diretor-geral do HCU em 
fevereiro deste ano. Ele foi escolhido pela comunidade hospitalar juntamente com 
o diretor de Serviços Administrativos, Adenilson Lima e Silva, 
e o diretor de Enfermagem, Frank José Silveira Miranda, em 
consulta eleitoral realizada em fevereiro deste ano para um 
mandato de quatro anos. Os médicos Paulo Sérgio de Freitas 
e Aglai Arantes também integram a diretoria do hospital. 

Em entrevista ao Jornal da UFU, Crosara fala sobre os 
desafios diante de uma crise econômica com falta 
de recursos financeiros e sobre como a 
reorganização de processos 
de trabalho, as parcerias 
com outras instâncias 
públicas e a 
dedicação dos 
funcionários 
estão ajudando 
a superar os obstáculos.
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