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Jornal da Unicamp – O que repre-
senta a obtenção da Certificação de
Acreditação por parte do HES?

Lair Zambon – Significa caminhar
na contramão do pessimismo que en-
volve o país e do conceito negativo
que a maioria da população tem do
serviço público. É um feito inédito de
uma unidade 100% SUS, mas com as
mesmas ferramentas, resultados e
qualidades de um hospital privado de
alto padrão.

JU – Na prática, a classificação
coloca o HES entre os três melhores

hospitais públicos do país. Como a
unidade alcançou esse patamar? De
quem é o mérito?

Zambon – Colocar em prática mu-
danças e superar desafios não foram
tarefas fáceis. Não sabíamos quais
seriam os resultados de um projeto-
piloto como o nosso. Por isso, busca-
mos tornar a equipe mais coesa, mais
afinada e mais direcionada a estru-
turar o Hospital Estadual Sumaré em
etapas. O respaldo da Secretaria de
Estado da Saúde, da Unicamp e da
Faculdade de Ciências Médicas foi
crucial para a conquista de todos es-

ses resultados. Entretanto, o mérito
maior deve ser creditado, sem exce-
ção, aos funcionários do hospital.

JU – Um dos grandes diferenciais do
HES está na forma como ele é gerido.
O que ele tem que a maioria dos hos-
pitais não tem?

Zambon – O hospital tem um orça-
mento contratualizado, ou seja, traba-
lha com demandas estabelecidas e
pactuadas entre os municípios da mi-
crorregião em que está inserido e a Se-
cretaria de Estado da Saúde. O finan-
ciamento é condicionado ao cumpri-
mento destas metas, que
obedece a lógica das de-
mandas. Com isso evita-
mos uma preocupação
constante na busca pelos
procedimentos de melhor
remuneração, ou seja, fa-
zemos o que a população
de fato precisa. Esta forma
de contrato de gestão divi-
de o orçamento em dois
componentes: um que re-
presenta 90% do valor total, que está
relacionado com a produtividade, e
outros 10%, relacionados com indica-
dores de qualidade, como índice de sa-
tisfação do usuário, baixas taxas de in-
fecção hospitalar, tempo de espera
para procedimentos etc. O interessante
é que se não houver o cumprimento
destas metas – produção e qualidade –
, somos penalizados no orçamento. Até
hoje, felizmente, isso nunca ocorreu.

JU – O HES constitui uma exceção
dentro de sistema público de saúde
brasileiro. O que falta para que o sis-
tema como um todo avance em dire-
ção ao estágio onde está o HES?

Zambon – Não acho que o HES seja
exceção. Outros hospitais que estão
trabalhando nesta mesma lógica tam-
bém têm conseguido fazer uma boa
assistência médica. Acho inclusive
que este modelo deve ser usado no
aprimoramento do SUS. O que me
chama a atenção no HES é o respeito
dos funcionários aos usuários, o que
pode ser um diferencial deste sucesso.
Buscar enxergar cada paciente muito
além da doença, valorizando-o como
ser único e complexo que é, inclusive
em suas diferenças e peculiaridades,
talvez seja uma filosofia a ser seguida.

JU – Em relação aos problemas do
sistema público de saúde, quais deles,
na sua opinião, mereceriam priorida-
de de enfrentamento?

Zambon – Esta é uma pergunta di-
fícil, principalmente porque não sou
especialista em saúde publica. Na mi-
nha visão falta financiamento, bom
senso, vontade política e sobra cor-
rupção. É muito claro que o financia-
mento atual do SUS é insuficiente, e
o que vemos Brasil afora é que mesmo
com o pouco que se tem, se gasta mal,
valorizando procedimentos que mui-
tas vezes foram produtos de lobbies. A
inovação deste modelo de gestão que
o HES trabalha é diferente porque
contempla as necessidades da região
em que o hospital está inserido. É di-
ferente porque é comparado mensal-
mente com outros hospitais, em ter-
mos de custos e produção. Finalmen-
te, é diferente porque é auditado cons-
tantemente pelo Tribunal de Contas
e porque o seu orçamento é publica-
do no Diário Oficial.

JU – Como fazer para manter o alto
grau de excelência alcançado pelo
hospital?

Zambon – Em primeiro lugar, ga-
rantir um orçamento suficientemen-
te adequado, lógico e justo. Em segun-
do lugar, manter os ideais sobre os
quais o hospital foi construído.

JU – Um dos aspectos levados em
consideração na classificação da ONA
é o nível de satisfação dos usuários. No
caso do HES, ele supera os 90%. Isso
significa que a população entendeu a

Uma das principais finalidades do Hospital Estadual
Sumaré (HES) é a atividade de ensino. A unidade propor-
ciona treinamento e estágio para os alunos de graduação
e residentes da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) e
Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP), ambos da
Unicamp. Por ser um hospital de perfil secundário e ter-
ciário, o HES complementa os serviços assistenciais do Hos-
pital de Clínicas (HC) da Unicamp, que tem característi-
ca terciária e quaternária.

Para a Unicamp, o HES possui um perfil assistencial ideal
para se desenvolver atividades práticas, principalmente
as ligadas aos últimos dois anos da formação médica. No
hospital, todas as grandes áreas clínicas são coordenadas
por um docente do departamento correspondente da FCM.
Atualmente, alunos do primeiro ano do curso de Medicina
participam de aulas. Já os alunos do quinto e sexto anos
estagiam em diversas especialidades. O ambiente de hos-
pital-escola se completa com a presença dos alunos do
curso de Enfermagem, que fazem seu estágio na obstetrícia
da unidade.

Desde 2004, após treinamento da equipe médica e de
enfermagem, o HES vem realizando a coleta de sangue de
cordão umbilical para o Banco de Células Tronco da Uni-
camp, sob responsabilidade do Hemocentro da Univer-
sidade. Juntamente com os Centro de Atenção Integral à
Saúde da Mulher (Caism), são os únicos hospitais com essa
rotina implementada na região de Campinas.

Procedimentos inovadores também fazem parte da
rotina do HES. O hospital foi o primeiro do interior do
Estado de São Paulo a realizar com sucesso a neurocirurgia
para ressecção (extração) de tumor cerebral com pacien-
te acordada. Tal intervenção, considerada de alta comple-

O Hospital Estadual Sumaré (HES)
nasceu moderno, inclusive no que
toca à sua arquitetura. Perto de com-
pletar seis anos, o prédio de sete an-
dares destaca-se na paisagem simples
do bairro onde foi construído, o Par-
que Jatobá. Nem por isso, porém, a
unidade intimida os seus usuários, a
maioria gente humilde vindas das
cidades localizadas em seu entorno.
Ao contrário, eles se sentem plena-
mente acolhidos em suas dependên-
cias. “Este hospital é uma maravilha.
Lá em Rondônia não tem nada pare-
cido”, afirma o agricultor David Vilas
Boas, que se abalou da terra natal para
tratar de uma “chaga no intestino” no
HES.

Segundo David, que vive em Pimen-
ta Bueno, município de 35 mil habitan-
tes fundado após a passagem do Ma-
rechal Rondon pelo estado, Rondônia
até tem alguns bons hospitais, onde ele
poderia fazer tratamento. “Mas aqui
tem mais equipamento. O atendimen-
to é bem melhor”, avalia. “Na verda-
de, aqui a gente tem mais confiança”,
acrescenta a mulher dele, Ivonete Lo-
pes Chaves. David conta que no últi-
mo ano deixou diversas vezes a sua
cidade para vir se tratar no HES. Nesse
período, ele já foi submetido a uma
cirurgia e agora passa por procedi-
mentos complementares. “Graças a
Deus e aos médicos, estou me recupe-
rando bem”, diz.

Mas como um morador de Rondô-
nia foi parar no HES? O próprio David
explica. “Eu morei uma época em Vi-
nhedo e já conhecia o hospital de no-

proposta do hospital?
Zambon – Sabemos como essa mis-

são é difícil. Afinal, para uma popu-
lação carente de serviços de saúde, fica
difícil ver um hospital como este, que
é diferente do que existe Brasil afora,
em que a maioria trabalha com o sis-
tema de portas abertas. Sabemos que
boa parte da população ainda não en-
tende. Porém, cada vez mais – e pode-
mos sentir isso através dos questioná-
rios distribuídos aos pacientes – es-
tamos conscientes de que o fator de
propagação da lógica de funciona-
mento está se espalhando entre as fa-

mílias de usuários, pois
muitos funcionários que
moram nos municípios da
microrregião são aborda-
dos sobre essa lógica de
funcionamento. Aos pou-
cos os usuários estão com-
preendendo nosso funcio-
namento.

JU – O Banco Mundial
demonstrou a intenção de

usar o HES como modelo para avaliar
aspectos da saúde no país. Como o se-
nhor analisa essa possibilidade?

Zambon – O Banco Mundial estu-
dou este modelo de gestão da Secre-
taria de Estado da Saúde, que é o das
Organizações Sociais (OSS). Concluiu
que os hospitais administrados na mes-
ma lógica do HES têm uma produção
46% maior e um custo 25% menor
quando comparado com hospitais se-
melhantes sob administração direta.
Até onde eu sei, linhas de financiamen-
to para a área da saúde do Banco Mun-
dial para a América Latina deverão ser
baseadas neste modelo.

JU – Outros estados vêm cogitan-
do utilizar o HES como modelo para
ações na área da saúde?

Zambon – Sim. A partir desse proje-
to, que está se multiplicando em escala
nacional e modificando conceitos ar-
raigados sobre qualidade dos serviços
públicos de saúde, estamos perceben-
do que os bons resultados demonstram
que é possível oferecer assistência
hospitalar de alto nível ao usuário do
SUS. Já visitaram o hospital represen-
tantes dos estados de Minas Gerais,
Maranhão e Pará. Na semana passada
também recebemos o secretário de Es-
tado da Saúde de Goiás.

JU – Desde a inauguração do hos-
pital, alguns indicadores importan-
tes, como o relacionado à mortalida-
de infantil, vêm caindo na região. Tra-
ta-se de um reflexo direto do atendi-
mento prestado pela unidade?

Zambon – Provavelmente tem aju-
dado muito, já que os números de-
monstram essa realidade. Nesses anos
à frente deste projeto, tenho visto uma
melhora da participação dos municí-
pios. Muito dessa melhora devemos
ao Núcleo de Saúde Pública do hos-
pital, que faz o elo de interação com
os municípios. Todas as metas de pro-
dução são pactuadas mensalmente
em reuniões entre este Núcleo e os
secretários de Saúde destes municípi-
os, com mediação da DIR 12 [Direção
Regional de Saúde]. É uma reunião
onde “se lava a roupa suja”, mas ao
final tudo dá certo.

JU – Quais as perspectivas para o
HES nos próximos anos?

Zambon – A manutenção do Nível
3 da Acreditação Hospitalar e conti-
nuidade do processo de melhoria são
os grandes desafios a serem enfrenta-
dos nos próximos anos. Por isso pre-
parar o hospital para o futuro vai exi-
gir investimentos contínuos em diver-
sas frentes, com destaque para a qua-
lificação do capital humano e incre-
mento da tecnologia da informação.
São ações imprescindíveis para o cres-
cimento continuado, mantendo os ín-
dices atuais de qualidade e respeito ao
paciente. Na área da assistência e ensi-
no, temos projetos em fase de finalização

Hospital Sumaré vira modelo
para o serviço público de saúde

me. Depois, voltei para Pimenta Bue-
no. Quando adoeci, achei por bem vir
cuidar da minha saúde aqui. Não é
fácil ficar indo e voltando, mas acho
que estou fazendo a coisa certa”. Mo-
radora de Sumaré, a dona de casa Neu-
sa Conceição estava no HES para visi-
tar o filho internado. Ele havia caído
da moto e quebrado um braço. “Este
hospital é muito bom. Meu filho foi
atendido na hora. Só não foi operado
ainda porque ele tem anemia e os mé-
dicos estão fazendo uns exames antes.
Graças a Deus, o governo construiu
esse hospital pra gente, pois o outro
não dava conta de atender a popula-
ção”, considera.

Com a pequena Isabela no colo, a
também dona de casa Raquel da Sil-
va recorreu pela primeira vez ao HES
para dar à luz. Conta que foi bem aten-
dida e destaca a atenção que recebeu

por parte dos funcionários. “Eles tra-
tam a gente super bem. Se contar, nin-
guém acredita que este é um hospital
público”. De acordo com sondagem
feita pelo próprio hospital, o nível de
satisfação dos usuários supera a mar-
ca dos 90%. No que se refere a uma
unidade que compõe o sistema públi-
co de saúde, o número não deixa de
soar impressionante.

Um quesito fundamental do padrão
de excelência destacado pelos usuá-
rios vem do fato de o HES estar vin-
culado à Unicamp. Hoje, o hospital é
a unidade hospitalar da região que
mais recebe casos encaminhados pela
Central de Regulação Médica da Di-
retoria Regional de Saúde (DIR 12),
subordinada à Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo. Em que pese o
curto período de sua implementação
(setembro de 2000), o HES também é
o hospital da região que mais recebe
casos de urgência referenciada pela
Central de Vagas da DIR 12.

Entretanto, não se pode falar em
qualidade sem levar em consideração
os programas de humanização ado-
tados pelo hospital. A promoção do
acolhimento humanizado com profis-
sionais constantemente capacitados
está entre os diferenciais do HES. Nes-
sa linha, podem ser destacadas ações
como os da Brinquedoteca, grupo de
voluntários, Casa de Apoio, Projeto
Mãe-Canguru, Hospital Amigo da
Criança, Capelania, Projeto Leia Co-
migo, Cantinho da Beleza, alta preco-
ce e horário expandido de visitas nas
UTIs.

Unidade conquista a
confiança da gente humilde

! O HES não é a porta de entrada do sistema de saúde regional. Trata-se de uma
unidade integradora da rede de serviços públicos de saúde dos cinco municípios da
microrregião (Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Santa Bárbara D’Oeste e Sumaré).
Sua missão é oferecer atendimento hospitalar em nível secundário e eventualmente
terciário para uma população de mais de 600 mil habitantes.

! O HES é um hospital do governo estadual, administrado pela Unicamp e mantido
com recursos SUS.

! O hospital oferece consultas ambulatoriais, internação, internação em caráter de
urgência ou emergência e exames simples e especializados de alto custo, como raio-
x contrastado, endoscopia, ultra-sonografia e tomografia computadorizada. O aces-
so da população ao serviço é coordenado pelos municípios que integram a área de
cobertura do HES. Ou seja, quem agenda tudo para utilização dos serviços do hospi-
tal são os médicos das referidas cidades.

! O HES dispõe de uma estrutura chamada de Serviço de Urgência Referenciada.
Ou seja, o paciente só é encaminhado ao hospital se o seu caso for considerado com-
plexo e somente depois de ter passado pelo posto de saúde e a unidade de Pronto Aten-
dimento da sua cidade.

! As vagas para internação em caráter de urgência ou emergência são gerenciadas
pela central de regulação de vagas da DIR 12. As exceções são para os casos enca-
minhados pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Ro-
doviária e concessionárias das rodovias.

! A obrigação de fornecer serviços hospitalares de pronto atendimento é dos municí-
pios, conforme determina a Constituição Federal. Todos os atendimentos desse nível (pri-
mário) devem ser realizados em postos de saúde ou no hospital do município.

Fonte: HES

COMO É O ATENDIMENTO

MANUEL ALVES FILHO*
manuel@reitoria.unicamp.br

o início de agosto, o
Hospital Estadual Sumaré
(HES), administrado pela

Unicamp, foi contemplado pela
Organização Nacional de
Acreditação (ONA), instituição
credenciada pelo Ministério da
Saúde, com o certificado de
Acreditação Hospitalar Nível 3, a
mais alta classificação para uma
unidade do gênero. Na prática, a
distinção colocou o HES como
um dos três melhores hospitais
públicos do país, num universo
de dez unidades creditadas,
sendo sete delas particulares. A
obtenção da certificação é
resultado de um processo
iniciado há quatro anos, durante
o qual foram empreendidos
esforços no sentido de qualificar
o corpo de colaboradores,
incrementar a infra-estrutura e
aperfeiçoar os instrumentos e
mecanismos de gestão, entre
outras ações. “Trata-se de um
feito inédito para uma unidade
que atende exclusivamente pelo
SUS, mas com as mesmas
ferramentas e resultados de um
hospital privado de alto padrão”,
afirma o diretor-superintendente
do HES, o médico pneumologista
Lair Zambon.

De acordo com Zambon,
alcançar o atual padrão de
excelência não foi tarefa fácil. Ele
admite que ninguém poderia
garantir por antecipação que o
projeto-piloto definido para a
unidade daria certo. “Por isso,
buscamos tornar a equipe mais
coesa, direcionada a estruturar o
hospital em etapas”, explica. A
opção mostrou-se acertada.
Outra tacada precisa foi o
modelo de gestão adotado. O
HES trabalha com demandas
estabelecidas e pactuadas entre
os cinco municípios da
microrregião na qual está
inserido (Hortolândia, Monte Mor,
Nova Odessa, Santa Bárbara
D’Oeste e Sumaré) e a Secretaria
de Estado da Saúde. Assim, o
repasse de recursos está
condicionado ao cumprimento
das metas propostas.

Esta forma de contrato, que
evita que o hospital se preocupe
em privilegiar procedimentos de
melhor remuneração, divide o
orçamento (R$ 52,2 milhões em
2005) em dois segmentos: um
que representa 90% do valor
total, diretamente vinculado à
produtividade, e outro que
corresponde aos 10% restantes,
relacionado com indicadores de
qualidade, como nível de
satisfação do usuário e baixas
taxas de infecção hospitalar. “O
interessante é que se não houver
o cumprimento dessas metas,
somos penalizados no
orçamento. Até hoje, felizmente,
isso nunca ocorreu”, informa
Zambon. Na entrevista que
segue, o diretor-superintendente
do HES fornece mais detalhes
sobre o hospital, que tem
despertado o interesse de outros
estados e que deverá servir de
modelo aos programas de
financiamento em saúde do
Banco Mundial para a América
Latina.

para uma maior interação com a rede
pública, por meio do pólo de ca-
pacitação e da área de ensino da FCM.
Também estamos avançando em re-
lação ao último nível do Projeto Can-
guru [conjunto de ações que aceleram
a recuperação de crianças prematu-
ras], cirurgia bariátrica, aumento da
produção de cirurgias ambulatoriais
e a conclusão da nova área da UTI
pediátrica. Ainda no campo da assis-
tência, estamos avaliando e trabalhan-
do com a possibilidade da compra de
um novo tomógrafo de ultima gera-
ção, para criação de um centro de di-
agnóstico de imagem, principalmente
nas áreas vascular e de oncologia. Mas
ainda é um sonho! No campo da tec-
nologia, demos um grande salto de
qualidade com a implantação do sis-
tema de informática e gestão hospita-
lar MV 2000i (tecnologia Oracle), que
foi instalado no hospital em parceria
com a empresa. O sistema permite vi-
sualizar todo o hospital nas áreas de

N

Unidade ganha
distinção máxima
e atrai atenção de
outros Estados e
do Banco Mundial

gestão hospitalar, gestão do paciente,
gestão clínica, diagnóstico e terapia,
gestão de materiais, faturamento SUS,
gestão financeira, serviços de apoio e
os novos serviços internet, através de
mais de 20 módulos integrados. Ou-
tro grande diferencial tecnológico do
HES está sendo a adoção do sistema
PACS [Picture Archival Computer
System]. O PACS permite capturar, ar-
mazenar e distribuir imagens de raios-
x, tomografias, ultra-sons e
ecocardiogramas, o que gera redução de
custos com filmes, otimiza o fluxo de
trabalho e permite um diagnóstico rápi-
do e preciso de qualquer área do hospi-
tal. O sistema estará totalmente
operacional em setembro. Finalmente,
para o encerramento deste ano temos
previsão de funcionamento da usina de
co-geração de energia através do gás na-
tural, resultado de uma parceria entre o
HES, Unicamp e CPFL.

OS NÚMEROS
!Inauguração: 21 de setembro de 2000
!Leitos: 267
!Internações: 12.580
!Consultas ambulatoriais: 61.988
!Cirurgias: 4.469
!Partos: 2.266
!Exames laboratoriais: 165,2 mil
!Orçamento: R$ 52,2 milhões
!Funcionários: 1.135
!Índice de satisfação do usuário: 91%

!Área Física: 22.000 m2
!Capacidade instalada: 274 leitos
!Capacidade ocupacional: 274 leitos
!Centro Cirúrgico Geral: 6 salas
!Centro Cirúrgico Ambulatorial 3 salas
!Centro Obstétrico: 5 salas
!UTI Adultos: 16 leitos (4 semi-intensivos)
!UTI Neonatológica: 28 leitos (18 semi-intensivos)
!Recuperação Anestésica Centro Cirúrgico Geral: 10 leitos
!Recuperação Anestésica Centro Cirúrgico Ambulatorial: 7 leitos
!Recuperação Anestésica Centro Obstétrico: 6 leitos

!Atendimento Ambulatorial: 15 consultórios
!Triagem: 1 consultório
!Observação Adultos: 6 leitos
!Observação Pediatria: 10 leitos
!Pré-parto: 10 leitos
!Reanimação Cardiorrespiratória UR: 2 salas (adulto e pediátrica)
!Anfiteatro: 1
!Salas de Aula: 1
!Biblioteca: 1
!Secretaria de Ensino: 1

*Colaborou Caius Lucilius

Fonte: HES

OS RECURSOS FÍSICOS

Professores da Unicamp
ensinam a prática aos alunos

xidade, utiliza equipamentos específicos como ultra-som
intra-operatório e neuroestimulador cerebral. Essa ope-
ração é realizada em poucos hospitais privados, poden-
do custar mais de R$ 100 mil.

O diretor-
superin-
tendente
Lair
Zambon:
“O mérito
maior é
dos
funcioná-
rios”

Tempo
para os
brinque-
dos:
serviços
de um
hospital
privado
de alto
padrão

Informações às mães: respeito dos funcionários aos
usuários é um diferencial. Raquel da Silva
com a pequena Isabela no colo: “Se contar, ninguém
acredita que é um hospital público”.

Perspectivas para os próximos anos: manutenção do Nìvel 3 da Acreditação Hospita-
lar e investimentos contínuos no capital humano e em tecnologia da informação.

Ivonete e David Vilas Boas: pacientes vindos de Rondônia para serem atendidos em
Sumaré. E Neusa Conceição, cujo filho caiu da moto: “Atendimento na hora”

Fotos: Antoninho Perri

Fonte: HES (dados de 2005)


