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                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
O objetivo do estudo foi analisar os HUFs brasileiros quanto à eficiência financeira relativa, no 

âmbito da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade. É pesquisa descritiva 

com abordagem quantitativa e coleta de dados documental (secundários). A eficiência financeira 

relativa reflete a capacidade de um HUF obter o máximo de outputs ao menor custo e foram 

analisados com o uso da Data Envelopment Analysis (DEA). A amostra foi censitária, abrangendo os 

50 HUFs, com 2 exclusões, no quinquênio de 2013-2017. Os principais resultados foram: (i) as DMUs 

evidenciaram certa uniformidade em relação ao percentual total de HUFs (in)eficientes ano a ano, 

com exceção de 2016; o HUs UFJF e UFMA, o HUWC UFC e o HESFA UFRJ foram considerados 

eficientes em todo o período analisado; (ii) a DMU considerada “par de excelência”, por demonstrar 

as melhores práticas, foi a MEJC UFRN, utilizada com maior frequência (62 vezes) no quinquênio; 

(iii) Identificou parâmetros de desempenhos, com as DMUs ineficientes visualizando o quanto é 

preciso e o valor ideal para as variáveis chegarem a fronteira de eficiência relativa. 
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AVALIAÇÃO FINANCEIRA DE EFICIÊNCIA RELATIVA: UMA ANÁLISE EM 

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS DO BRASIL 

 

RESUMO 

O objetivo do estudo foi analisar os HUFs brasileiros quanto à eficiência financeira relativa, no 

âmbito da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade. É pesquisa 

descritiva com abordagem quantitativa e coleta de dados documental (secundários). A 

eficiência financeira relativa reflete a capacidade de um HUF obter o máximo de outputs ao 

menor custo e foram analisados com o uso da Data Envelopment Analysis (DEA). A amostra 

foi censitária, abrangendo os 50 HUFs, com 2 exclusões, no quinquênio de 2013-2017. Os 

principais resultados foram: (i) as DMUs evidenciaram certa uniformidade em relação ao 

percentual total de HUFs (in)eficientes ano a ano, com exceção de 2016; o HUs UFJF e UFMA, 

o HUWC UFC e o HESFA UFRJ foram considerados eficientes em todo o período analisado; 

(ii) a DMU considerada “par de excelência”, por demonstrar as melhores práticas, foi a MEJC 

UFRN, utilizada com maior frequência (62 vezes) no quinquênio; (iii) Identificou parâmetros 

de desempenhos, com as DMUs ineficientes visualizando o quanto é preciso e o valor ideal 

para as variáveis chegarem a fronteira de eficiência relativa.  

 

Palavras-chave: Eficiência; Hospitais universitários federais; DEA; Gestão hospitalar pública. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O alastramento científico do campo de estudos referente à mensuração e avaliação da 

eficiência das organizações configurou-se em um expressivo vetor evolutivo, principalmente, 

nas duas últimas décadas do século XX (Cunha & Corrêa, 2013). As organizações de saúde, 

como os hospitais públicos, face a um processo diacrônico, sustentável, legal e com parâmetros 

organizacionais ideais, se incluíram nessa vertente, corroborando esse crescimento com 

relevantes resultados e contribuições acerca dessa temática, nesse tempo e no século XXI 

(Souza, Melo, Araújo & Silva, 2013; Du, Wang, Chen, Chou, & Zhu, 2014; Silva, Moretti & 

Schuster, 2016; Peixoto, 2016; Nistor; Stefanescu; Crisan, 2017). No Brasil, essa proposição 

teve reforço com o surgimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988, no qual, um dos 

objetivos centrais do sistema é a eficiência, com destaque para assistência hospitalar (Brasil, 

1988; Conass, 2006). 

Alguns destaques de estudos pregressos, tanto da literatura nacional, quanto 

internacional, revelam que avaliações comparativas e não prescritivas de eficiência em hospitais 

proporcionam: aos gestores, informações essenciais para desdobramentos de unidades 

(organizações) identificadas como ineficientes e estabelecimento de metas eficientes de 

produção (Du et al., 2014; Peixoto, 2016); tomada de decisões acertadas, com base em índices 

financeiros oportunos, válidos e interpretáveis, para as constantes ameaças no ambiente 

hospitalar (Glandon, Counte, Holloman, & Kowalczyk, 1987); recomendações sobre a 

distribuição dos recursos públicos baseada em eficiência (Lins, Lobo, Silva, Fiszman & 

Ribeiro, 2007); benchmarking, identificando as melhores práticas dos pares no ambiente 

competitivo e que conduzem a melhor eficiência (Silva et al., 2016); capacidade de redução de 

custos operacionais e habilidade de garantir o uso racional dos recursos para obter os resultados 

necessários (Nistor, Stefanescu & Crisan, 2017). 

Nesse contexto, incluem-se os Hospitais Universitários Federais (HUF), instituições 

hospitalares públicas brasileiras que prestam serviços para o SUS e promovem o ensino, na área 

da saúde, junto as universidades federais brasileiras (Marinho & Façanha, 2000), as principais 

organizações do sistema, destacando-se pelo número de leitos hospitalares, pelas internações, 

pelas produções ambulatoriais e pela formação universitária em ciências da saúde (Lobo, Lins, 

Silva, & Fiszman, 2009), além da representação expressiva no montante do gasto público 
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brasileiro (Brasil, 2017). Mesmo detendo volumoso aporte financeiro para o desenvolvimento 

das suas atividades, com significativa participação na promoção da saúde no SUS, os HUF 

brasileiros se deparam com inúmeras ineficiências operacionais e de gestão (Lobo et al., 2009; 

Silva, 2011; Sodré et al., 2013), pela qual, ensejam a avaliação do desempenho, como a 

eficiência da produção de serviços de saúde e ensino, do gasto público, entre outros, com o 

objetivo de mensurar esses impactos e direcionar para as melhores práticas de gestão (Machado 

& Kuchenbecker, 2007; Araújo & Leta, 2014). 

Assim, diante desses estudos e num viés quanto ao uso dos recursos financeiros públicos 

e produção dos serviços pelos HUF brasileiros, há evidências da relevância na avaliação dos 

recursos (gastos públicos) e dos resultados alcançados na função da saúde, objetivando 

demonstrar que a aplicabilidade do erário está promovendo melhoria continua das condições de 

saúde no País, e bem estar à sociedade. Emerge então o seguinte problema de pesquisa: Quais 

Hospitais Universitários Federais Brasileiros são mais eficientes relativamente, considerando 

indicadores financeiros? 

Destarte, o objetivo geral para responder esta questão problema tem-se: analisar os HUF 

brasileiros quanto à eficiência financeira relativa, no âmbito da assistência ambulatorial e 

hospitalar de média e alta complexidade. A abordagem proposta é relativa, pois, comparar e 

analisar a gestão dos HUF do Brasil, com atendimento 100% SUS, promove importantes 

informações para se compreender comparativamente os resultados de gestão em diferentes 

hospitais, além de evidenciar os gaps para as instituições consideradas ineficientes, para que 

possam explorar e melhorar seus processos e, consequentemente, ampliar seus resultados com 

base nas melhores práticas. 

O problema do estudo estabelece uma nova perspectiva de pesquisa, já que a partir da 

mensuração e avaliação dos HUF quanto a eficiência financeira relativa é possível verificar, 

por meio de indicadores próprios, o desempenho da gestão desses recursos e da produção 

(faturamento dos serviços) institucional, presentes nas regiões brasileiras. Também, como já 

destacado, os indicadores utilizados no estudo, para avaliação da eficiência relativa, têm como 

objeto de interesse apenas variáveis financeiras, o que proporciona uma contemporânea 

abordagem nesse tipo de estudo. Proporciona ainda evidências empíricas das ineficiências 

desses HUF, com o intuito de redirecionar as decisões dos gestores para almejar a eficiência 

financeira desejada. 

Apesar dos hospitais públicos brasileiros serem grandes demandantes de recursos 

públicos, e diante da criação do SUS, com a provisão e financiamento das ações e serviços de 

saúde e busca por elevar a eficiência na gestão desses recursos, são ainda incipientes os 

trabalhos empíricos nessa área (Souza, Nishujima & Rocha, 2010). Ainda, os recursos dos HUF 

brasileiros são crescentes e requerem repasses da educação, dado o vínculo com as UF para o 

ensino e a pesquisa (Marinho & Façanha, 2000). Nistor et al. (2017) destacam que avaliar a 

eficiência dos hospitais públicos é uma das áreas de pesquisa mais intensas a serem exploradas, 

dada a significância dos recursos envolvidos e as graves ineficiências que marcaram este setor 

nas últimas décadas. 

 

2 EFICIÊNCIA HOSPITALAR 

Du et al. (2014) reforçam que a eficiência, no ambiente hospitalar é uma importante 

área de pesquisa, pois, a partir desse tipo de estudo, há possibilidades de serem encontrados 

resultados significativos como ineficiências a serem abordadas com potencial de melhorar a 

qualidade dos serviços e ganho organizacional significativo. Os autores enfatizam ainda o 

benefício para os gestores hospitalares, pois pela avaliação da organização hospitalar, é possível 

entender de forma como os seus recursos estão sendo usados de forma eficiente e quais as 

possíveis melhorias dessa eficiência.  
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Deste modo, a ênfase no controle de elementos de custos e despesas cede lugar a 

mensuração e avaliação da eficiência, ganhando destaque essencial para avaliação das 

instituições de saúde (Marinho, 2003; Varela & Pacheco, 2012). Wolff (2005). Para os autores, 

a avalição da produtividade hospitalar se justifica por, no mínimo, quatro motivos: (i) o custo 

elevado da assistência hospitalar em relação ao custo total da assistência à saúde; (ii) o custo de 

oportunidade relacionado ao custo total dessa assistência; (iii) uso da gestão baseada nos 

resultados para avaliar o impacto das políticas de saúde nos serviços hospitalares - planejar 

novas ações, repensar prioridades e identificar desequilíbrios; (iv) monitorar as ações do 

hospital, pela comparação da eficiência técnica (relativa) com entre os integrantes do mesmo 

sistema de saúde. 

Os HUF são centros importantes na formação de recursos humanos e de 

desenvolvimento tecnológico na área da saúde, prestando serviços de apoio ao ensino, à 

pesquisa e à extensão na UF de vínculo; também viabilizam efetiva prestação de serviços aos 

usuários, ensejando melhoria continua no atendimento e na elaboração de protocolos clínicos e 

técnicos para as diversas patologias, via melhores padrões de eficiência ao SUS (Araújo & Leta, 

2014). Também, a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) 01/2002, que rege o 

SUS, estabelece a avaliação e controle dos serviços prestados e a análise da eficiência no uso 

dos recursos e seus resultados, evidenciando se há cumprimento das regras e metas 

estabelecidas (Brasil, 2002).  

Destaca-se a relevância e o interesse das instituições públicas de saúde e de seus gestores 

pela avaliação permanente dos desempenhos econômico-financeiros (Veloso & Malik, 2010), 

visto que almejam a melhoria contínua da organização nos serviços de ensino e assistência, isto 

é, visam desenvolver em nível de excelência nos seus modelos assistenciais com o intuito de 

proveito máximo na aplicação dos recursos e ampliação da oferta e qualificação dos serviços 

aos usuários (Adhikari, Sapkota & Supakankunti, 2015). 

Wolff (2005) destaca que com o resultado da avaliação da eficiência na gestão hospitalar 

pública, os gestores podem monitorar suas ações, decisões, bem como comparar o desempenho 

do hospital que coordena com as demais organizações do mesmo sistema de saúde. Por isso, 

um dos maiores desafios na gestão hospitalar é o aumento da eficiência, diante da complexidade 

que as envolvem (Souza; Scatena & Kehrig, 2016). Almejar medidas robustas de eficiência 

hospitalar, como identificar as características que explicam as diferenças no desempenho entre 

hospitais são tópicos mais dinâmicos da agenda de pesquisa em saúde (Tabanera; Martin & 

Gonzalez, 2015). 

A literatura oferece diversos tipos de eficiência, dependendo da área de estudo (Mosley; 

Pietri & Megginson, 1998; Mariano, 2007). A Eficiência, em unidades de produção de 

bens/serviços, está condicionada à capacidade de utilização, na sua melhor oportunidade, dos 

recursos disponíveis e de se beneficiar ao máximo das condições para obter um excelente 

desempenho em alguma dimensão (Mariano, 2007). Já a eficiência técnica (relativa) é 

determinada por meio da comparação entre uma ou mais unidades produtivas, que recebem os 

mesmos conjuntos de recursos para produção dos mesmos conjuntos de resultados, que operam 

em processos similares e, por isso, está limitada para uma conversão de eficiência absoluta 

(Bhat, Verma & Reuben, 2001). 

A eficiência dos hospitais afeta os gastos de serviços de saúde e, consequentemente, os 

custos e as implicações de equidade com cuidados de saúde, permitindo evidências sobre o 

desempenho de organizações hospitalares e projeções de políticas para sua melhoria (Adhikari 

et al., 2015). Ao observar o montante de gastos envolvidos no funcionamento das organizações 

na complexidade da prestação de serviços e gestão, torna-se ainda mais importante explorar 

qualquer potencial de melhoria para o desempenho hospitalar, o que destaca a importância dos 

estudos de eficiência (Sommersguter-Reichmann & Stepan, 2015). Adhikari et al. (2015) 

evidenciam que se o mercado da saúde fosse perfeitamente competitivo, a medição da eficiência 
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seria desnecessária. Portanto, a análise de eficiência é importante já que se considera como 

principal estratégia levar a cobertura universal de saúde, ampliando o espaço fiscal da 

população e a cobertura dos serviços (Adhikari et al., 2015). 

No contexto organizacional hospitalar, onde a gestão demanda informações 

identificadas, processadas e avaliadas constantemente e, em muitas vezes, em tempo real, os 

indicadores são parâmetros essenciais para orientar as instituições em busca da melhoria. É a 

base de decisões para identificar o status da prestação dos serviços hospitalares e para avaliar 

as diversas formas de utilização dos recursos disponíveis (Al-Shammari, 1999). 

A literatura cientifica permite identificar os diversos indicadores utilizados e validados 

pelos modelos de avaliação de hospitais, principalmente, quando se trata da eficiência das 

instituições prestadoras de serviços no âmbito da saúde. A Figura 1 mostra indicadores de 

insumos (inputs) e de produtos (outputs) utilizados em modelos de avaliação de eficiência de 

hospitais por referências cientificas da área. 

 

Figura 1 – Variáveis inputs e outputs utilizados em estudos anteriores. 

Referência 
Variáveis (indicadores) 

Entrada/Insumos (inputs) Saída/Produtos (outputs) 

Kounetas & 

Papathanass 

(2013) 

Leitos; Médicos; Enfermeiros 

Dias de tratamento dos pacientes, de 

tratamento em departamentos de saúde; Total 

de cirurgias; Total de exames médicos 

Souza et al. 

(2013) 
Gastos com assistência hospitalar 

Nº de consultórios; Nº de profissionais; Nº de 

estabelecimentos de saúde 

Campos (2014) 
Horas ambulatoriais trabalhadas por semana 

por todos os profissionais; Total de leitos 
Total de internações 

Du et al. (2014) 
Leitos; Médicos; Enfermeiros; Despesas 

operacionais totais 
Receita operacional total; Internações; Altas 

Li, Dong e Liu 

(2014) 

Leitos; Colaboradores; Ativo permanente; 

despesas totais 

Visitas ambulatoriais e de emergência; 

Número de Altas; rendimento total 

Adhikari et al. 

(2015) 
Pacientes-dia; Leitos  

Sommersguter–

Reichmann & 

Stepan (2015) 

Equivalentes em tempo integral; Leitos; 

Despesas de bens e consumo, despesas com 

serviços médicos terceirizados 

Procedimentos médicos; Procedimentos 

médicos extras, serviços especializados 

Tabanera et al. 

(2015) 

Leitos; Número de profissionais 

equivalentes em tempo integral; Despesas 

com bens e serviços 

Número de altas; Atendimentos ambulatoriais 

Souza et al. 

(2016) 

Número de médicos e profissionais de 

enfermagem; Número de leitos SUS; 

Salário médio mensal nas internações SUS 

Internações e Procedimentos de Alta 

Complexidade (PAC); Proxy (indicador 

aproximado) de qualidade 

Mujasi, Asbu e 
Puig-Junoy (2016) 

Médicos; Leitos Visitas ambulatoriais; Dias internação 

Peixoto (2016) 

Supervisão de internato e residência; Dias 

de internação; Projetos específicos – 

Ministério da Saúde; Tipo de equipamento 

Residência médica 

Silva et al. 

(2016) 

Número de Médicos e Enfermeiros; 

Número de Auxiliares e Técnicos de 

Enfermagem; Valor médio das internações; 

Número de AIH; Número de leitos do SUS 

Total de procedimentos cirúrgicos e não 

cirúrgicos realizados per capita; Total de 

internações per capita; inverso da taxa de 

mortalidade 

Silva, Costa, 

Abbas & 

Galdamez (2017) 

Número de leitos; Número de médicos; 

Número de enfermeiros 

Número de pacientes internados; Número de 

óbitos hospitalares 

Nistor, 

Stefanescu e 

Crișan (2017) 

Médicos; Despesas operacionais, não 

considerados despesas com pessoal 
Receita operacional total; Casos; Internações 
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Souza et al. 

(2017) 

Número de médicos e profissionais de 

enfermagem; Média mensal salarial do SUS 

Atendimentos de alta complexidade; Proxy 

de qualidade 

Zare (2017) 
Leitos; Médicos; Área de hospitais; 

Despesas 

Pacientes ambulatoriais; Ocupação leitos; 

Tempo dos residentes; Índice de mortalidade 

Fonte: Obras citadas. Revisão da literatura nas bases de periódicos Capes (2018) e BDTD Ibict (2018). 

 

As variáveis utilizadas pelos diversos estudos pesquisados possibilita constatar que cada 

estudo desenvolve o seu constructo de inputs e outputs com base, essencialmente, nas 

dimensões e nas características de organizações hospitalares que se pretende analisar, nas quais, 

a partir dessa definição foram propostos indicadores adequados para o alcance do objetivo e 

resposta ao problema de pesquisa. Tem-se, assim, indicadores para dimensões de assistência, 

administrativo-financeiro, de ensino e de pesquisa em saúde, para organizações hospitalares 

públicas, privadas e filantrópicas, de ensino e pesquisa, federais, estaduais ou municipais, entre 

outros. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com base no problema de pesquisa estabelecido e no objetivo proposto para realização 

deste estudo, têm-se uma pesquisa descritiva, segundo a concepção de Vergara (1990) e Gil 

(2002); quanto à abordagem do problema é uma pesquisa quantitativa, seguindo os pressupostos 

de Godoy (1995) e Richardson (2015), utilizando com base dados secundários passados, não 

estabelecendo controle e/ou manipulação sobre essa fonte. Silva et al (2006) expõem vantagens 

na utilização desses dados, como a disponibilidade e facilidade do acesso e coleta, além do 

baixo custo para a pesquisa. 

A unidade de análise deste estudo compõem-se dos HUF, representativos prestadores 

de serviços ao SUS e, consequentemente, a população brasileira (Araújo & Leta, 2014). 

Portanto, o conjunto de elementos a serem analisados é o censo dos HUF, independente de 

alguns não possuírem contrato de gestão com a EBSERH, ou seja, compreende todos os HUF 

do Brasil, cerca 50, vinculados a 35 UF (CNES, 2017). Entretanto, este estudo utilizou os dados 

de 48 instituições (96%), dado que para o Hospital de Doenças Tropicais da Universidade 

Federal do Tocantins (HDT UFT) e para o Hospital Regional de Lagarto da Universidade 

Federal de Sergipe (HRL UFS) houve indisponibilidade de dados para os indicadores 

selecionados no período da análise, inviabilizando sua analise comparativa com os demais.  

O período de análise dos dados está compreendido entre 2013 e 2017, por conveniência 

e por abordar informações atualizadas dos HUF quanto aos dados secundários utilizados, 

disponíveis no sítio do DATASUS (2017) e Brasil (2017). Com esse corte temporal busca-se 

avaliar alguns impactos, como: (i) defasagem econômico-financeiro dos valores e dados dos 

indicadores utilizados; (ii) visto que os cálculos para avaliação da eficiência se baseiam em 

metodologias e técnicas estatísticas, um intervalo maior de tempo poderá comprometer alguns 

dados e acarretar na perda do foco.  

O desenvolvimento do modelo desse estudo, para mensuração da eficiência dos HUF, 

com as variáveis de eficiência no âmbito hospitalar, originou-se a partir da literatura e dos 

estudos anteriores sobre o tema (Figura 1). A Figura 2Figura  mostra a construção dos inputs 

e outputs, cuja literatura já testou e validou cada variável. 
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Figura 2 – Constructo do modelo de mensuração de eficiência técnica (relativa) em HUF desse 

estudo. 

 
Legenda: AIH – Autorização de Internação Hospitalar; DMU – Decision Making Unit; MAC – Média e Alta 

Complexidade; FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação. 

Fonte: Elaborado a partir da literatura citada. 

 

Como perspectiva para o modelo desse estudo, pretendeu-se testar, no total, seis 

variáveis, sendo dois inputs e quatro indicadores outputs, conforme mostra a Figura 3.  

 

Figura 3 – Inputs e outputs financeiros do modelo no DEA. 
Indicador Siglas Descrição Tipo 

I RFINT 

Recursos financeiros totais reconhecidos quando da ocorrência do 

fato gerador e, ainda, independentemente da execução 

orçamentária no período 2013-2017, totalizadas anualmente. 

Input 

II DLIQ 
Despesas liquidadas totais, segundo estágio da despesa 

orçamentária, no período 2013-2017, totalizadas anualmente. 
Input 

III FAMAC 

Faturamento ambulatorial de média e alta complexidade no 

período: faturamentos ambulatoriais de média e alta complexidade 

SUS da instituição, durante o período 2013-2017, totalizados 

anualmente. 

Output 

IV FAECA 

Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) 

ambulatorial no período: faturamentos ambulatoriais do FAEC da 

instituição, durante o período 2013-2017, totalizados anualmente. 

Output 

V FAIHMAC 

Faturamento AIH de média e alta complexidade no período: 

considerados os faturamentos AIH de média e alta complexidade 

SUS da instituição, durante o período 2013-2017, totalizados 

anualmente. 

Output 

VI FAECAIH 

Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) 

AIH no período: foram considerados os faturamentos AIH do 

FAEC da instituição, durante o período 2013-2017, totalizadas 

anualmente. 

Output 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Além da observação das variáveis inputs e outputs já validada, a seleção por esses 

indicadores para construção do modelo desse estudo decorreu da relevância dessas informações 

para o os gestores públicos, políticos e/ou gestores dos HUF, e para o SUS. Isso porque todas 

as ações e procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar constituem 

relevante elenco de responsabilidades, serviços e procedimentos importantes para garantia da 

resolutividade e integralidade da assistência aos usuários do HUF no SUS. Ainda, este 

componente de indicadores, de procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial e 

hospitalar para todas as organizações, consomem cerca de 40% dos recursos da União alocados 

no Orçamento da Saúde (Conass, 2006). 



7 

A coleta dos dados foi realizada no portal eletrônico do Departamento de Informática 

do SUS (DATASUS), vinculado ao Ministério da Saúde (MS), e no sítio do Tesouro Nacional, 

vinculado ao Ministério da Fazenda. Após a coleta dos dados, eles foram tabulados em planilha 

eletrônica, e analisados, conforme os estágios estabelecidos, pelos softwares Sistema Integrado 

de Apoio à Decisão (SIAD) versão 3.0, para a DEA, e International Business Machines 

Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS Statistics) versão 23, para as análises 

estatísticas multivariadas. 

A Análise Envoltória de Dados (DEA) já foi testada e validada por diversos estudos no 

âmbito da saúde e hospitalar, para medir e converter, simultaneamente, múltiplas variáveis de 

entradas (inputs) e saídas (outputs) de unidades tomadoras de decisão (Decision Making Units 

– DMU) em uma escala de eficiência técnica (relativa), elencando as unidades de referência 

(benchmark) (Cesconetto, 2006; LINS et al., 2007; Gonçalves, Noronha, Lins, & Almeida, 

2007; Souza et al., 2013; Cunha & Corrêa, 2013; Kaveski, Mazzioni & Hein, 2013; Peixoto, 

2016; Silva et al., 2016).  

Nesse estudo, utilizou-se a DEA modelo VRS orientado somente à outputs. Tal escolha 

é corroborada por Frainer (2004); Cesconetto (2006); Lins et al. (2007); Lobo, Lins, Silva e 

Fiszman (2010); Ozcan et al. (2010); Du et al. (2014); Mujasi et al. (2016); Silva et al. (2016); 

Souza et al. (2016); Peixoto (2016); Nistor; Ștefanescu e Crișan (2017). Quanto a orientação, 

está suportada pelo destaque de Souza et al. (2016), pois, evidenciam que: (i) em hospitais 

públicos os gestores têm baixa governabilidade sobre os recursos humanos, ou seja, são 

concursados públicos e possuem estabilidade do emprego, havendo dificuldade na tomada de 

decisão sobre a redução desse quadro, fato que destaca a não utilização do modelo com 

orientação a input; (ii) o SUS vive em constante busca por garantia de mais recursos, visto que 

a necessidade por serviços de saúde é sempre crescente diante dos recursos limitados e, por 

isso, conforme reforçado por Marinho e Façanha (2000), a orientação a output do modelo DEA 

se justifica pelo fato dos principais insumos dos HUF não poderem ser reduzidos facilmente; 

(iii) Os HUF são organizações que possuem altos custos fixos e que muitas vezes trabalham 

com capacidade ociosa, por conseguinte, essa orientação do modelo DEA pressupõe a 

maximização da utilização dos recursos disponíveis, reduzindo a capacidade ociosa. 

 

4 RESULTADOS 

Para a obtenção dos resultados do modelo DEA, foram calculadas as fronteiras de 

eficiência com as observações dos 48 Hospitais Universitários Federais brasileiros. Como já 

mencionado, o modelo foi orientado para outputs e retornos variáveis de escala, e utilizados o 

software Sistema Integrado de Apoio à Decisão (SIAD), versão 3.0, da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), e o Microsoft Office Excel® versão 2013, para formatação dos dados em 

planilha eletrônica. A tabela 1 a seguir descreve os índices de eficiência dos 48 HUF no período 

de 2013 a 2017. 

 

Tabela 1 – Cálculo de eficiência relativa pelo DEA, utilizando o modelo BCC (VRS), 

orientação outputs (2013 a 2017). 

Sigla DMUs Eficiência padrão, utilizando o modelo BCC, orientação output 

 2013 2014 2015 2016 2017 

HESFA UFRJ 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

HU UFJF 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

HU UFMA 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

HUWC UFC 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

HC UFMG 1,00000 1,00000 1,00000 0,80035 1,00000 

HUBFS UFPA 1,00000 1,00000 1,00000 0,65433 1,00000 
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HUSM 1,00000 1,00000 1,00000 0,48751 1,00000 

HCPA 1,00000 1,00000 1,00000 0,47047 1,00000 

HC UFU 1,00000 1,00000 1,00000 0,46463 1,00000 

HUPES UFBA 1,00000 1,00000 1,00000 0,42367 1,00000 

HOSPITAL SÃO PAULO 1,00000 1,00000 1,00000 0,23261 1,00000 

HUCFF UFRJ 1,00000 1,00000 1,00000 0,13987 0,39496 

HC UFPR 1,00000 1,00000 0,98368 0,76000 1,00000 

HUCAM UFES 1,00000 1,00000 0,98312 0,69545 1,00000 

HE UFPEL 1,00000 1,00000 0,87675 0,45558 0,92313 

HU UNIVASF 1,00000 0,79026 0,69945 0,69108 0,90447 

HUAP UFF 1,00000 0,64678 0,63383 0,23755 0,58772 

MEAC UFC 1,00000 0,62832 0,75564 0,37898 0,78036 

HUAC UFCG 1,00000 0,47584 0,41805 0,25719 0,57990 

HUJB UFCG 1,00000 0,35099 0,36522 0,29936 0,45229 

IPPMG UFRJ 0,95443 0,52939 1,00000 0,62262 1,00000 

HC UFPE 0,94794 0,74592 0,66405 0,37673 0,62930 

HUB UNB 0,94081 0,95971 1,00000 0,33765 1,00000 

HC UFG 0,91282 1,00000 0,96554 0,58563 0,75206 

MEJC UFRN 0,89916 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

HC UFTM 0,89905 0,93909 1,00000 0,60045 0,90349 

HU UFGD 0,85373 0,71732 0,73389 0,43456 0,91351 

HU FURG 0,77417 0,75462 0,67599 0,34614 0,68596 

IG UFRJ 0,75588 0,66533 1,00000 0,68566 1,00000 

HUPAA UFAL 0,70560 0,59425 0,69327 0,44821 1,00000 

HU UFSC 0,64802 0,48156 0,41578 0,30724 0,58215 

HUMAP UFMS 0,59437 0,56737 0,76384 1,00000 1,00000 

MCO UFBA 0,48063 0,46657 0,51947 0,45458 0,68453 

IPUB UFRJ 0,46216 0,41663 0,46029 0,37787 0,58891 

HUAB UFRN 0,46176 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

HUGV UFAM 0,45886 0,35025 0,41802 0,33994 0,41944 

HUJM UFMT 0,45072 0,59633 0,64490 0,43972 0,51052 

INDC UFRJ 0,44644 0,43411 1,00000 0,49031 0,61438 

MVFA UFPR 0,42387 0,54727 0,70871 0,84171 1,00000 

HUOL UFRN 0,41011 0,57535 0,78731 0,60892 0,72763 

ME UFRJ 0,39362 0,39617 0,41641 0,47373 0,94166 

HUGG UNIRIO 0,37950 0,42676 0,33450 0,13961 0,40925 

HU UFS 0,37362 0,39696 0,40512 0,16963 0,64757 

HULW UFPB 0,27882 0,24616 0,27170 0,15617 0,39061 

HU UFPI 0,23551 0,31056 0,52529 0,42517 0,97247 

HUJBB UFPA 0,18632 0,20987 0,20360 0,12668 0,24550 

HU UFSCAR 0,05187 0,04129 0,05893 0,00917 0,03533 

IDT UFRJ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

A fronteira de eficiência financeira relativa foi formada por 20 em 2013, 18 em 2014, 

19 em 2015, 7 em 2016 e 21 em 2017 dos 48 HUF sob análise no quinquênio, apresentando 

uma diversidade entre os resultados encontrados. Os demais, 28 (2013), 30 (2014), 29 (2015), 
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41 (2016) e 27 (2017) se encontravam abaixo da fronteira, ou seja, deveriam promover maiores 

faturamentos de MAC Ambulatorial, MAC AIH e FAEC MAC e AIH, dado os recursos 

financeiros totais recebidos e as despesas liquidadas para manutenção de suas instituições. Os 

resultados sinalizam que a maioria dos HUF foram considerados ineficientes, o que evidencia 

a necessidade de se tomar providências quanto à melhoria da eficiência relativa com os 

indicadores propostos para o modelo DEA. 

As informações detalhadas na Tabela 9 revelam a heterogeneidade dos índices de 

eficiência relativa dos HUF ao longo do período de tempo analisado, e pela amplitude da 

amostra, 48 hospitais, é possível constatar essa informação desde os menores índices de 

eficiência relativa, calculada no quinquênio (2013-2017), que foram 0,00000, em ambos os 

períodos, para o IDT UFRJ, um escore que evidenciou que a instituição não faturou serviços 

contratualizados para SUS, todavia consumiu os recursos para manutenção da instituição. Os 

HUF, pertencentes a UFRJ, enfrentam grave crise no sistema de saúde das suas instituições nos 

últimos anos e, um dos agravantes, foi a falta de recursos, oriundo da decisão pela não adesão 

aos programas federais propostos, como a adesão ao Ebserh.  

Outro destaque do escore de ineficiência foi de 0,00917 (HU UFSCAR) em 2016, um 

dado que alerta acentuadamente, haja vista o segundo pior desempenho de eficiência relativa, 

a instituição a rever seus processos, a utilização e otimização dos recursos financeiros, com o 

objetivo de melhorias e do alcance de eficiência relativa, em comparação com seus pares que 

se demonstraram com melhor desempenho e eficientes. 

Observa-se também, em destaque, que apenas 4 instituições (HESFA UFRJ, HU UFJF, 

HU UFMA e HUWC UFC) se mantiveram eficientes durante o quinquênio 2013-2017 (análise 

dos cinco anos), representando aproximadamente 8% da amostra. Por sua vez, 17 HUF da 

amostra não alcançaram score 1,0000 (fronteira da eficiência) em nenhum exercício. Ademais, 

27 HUF oscilaram nesse período entre 2013 e 2017, mostrando-se sobre a fronteira de eficiência 

algumas vezes, com escore 1,0000, e outras vezes ineficientes, com valores mais próximos ou 

não de alçarem o índice máximo de 1,0000.  

Com o propósito de elucidar, em termos percentuais, os dados da Tabela 1, apresenta-

se a seguir a Figura 4, que colabora com a visualização gráfica e em termos percentuais a relação 

de DMUs (in)eficientes ao longo do período analisado (quinquênio 2013-2017). 

 

Figura 4 – Informação, em porcentagem, do total de DMUs (in) eficientes na linha do tempo 

do estudo (2013 a 2017). 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Distingue-se a partir das observações da Figura 4 que o maior número de instituições 

ineficientes foi constatado no exercício de 2016, com 85% dos HUF da amostra, onde foi o 

período que se destacou e que mais oscilou em relação aos demais anos analisados. Seguidos, 

em uma ordem decrescente e mais constante entre os períodos, tivemos o ano de 2014 (63%), 

2015 (60%), 2013 (58%) e o ano de 2017 (56%), período em que se obteve um menor número 

de DMU ineficientes da amostra.  

A seguir, apresenta-se a Tabela 2 com a estatísticas descritivas dos escores de eficiência 

do quinquênio 2013-2017. 

 

Tabela 2 – Estatísticas descritivas dos escores de eficiência financeira relativa dos HUF no 

quinquênio (2013-2017). 

Estatística 2013 2014 2015 2016 2017 

Média 0,73708 0,69294 0,73713 0,50514 0,77661 

Desvio Padrão 0,30824 0,29895 0,29303 0,28225 0,27622 

Mediana 0,90599 0,69133 0,77558 0,45508 0,91832 

Mínimo 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Máximo 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

Primeiro Quartil 0,45276 0,44223 0,47509 0,31484 0,58802 

Mediana 0,90599 0,69133 0,77558 0,45508 0,91832 

Terceiro Quartil 1,00000 1,00000 1,00000 0,68973 1,00000 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

A Tabela 2 mostra que o escore mínimo de eficiência financeira relativa foi de 0% em 

ambos os anos do período analisado e o máximo de 100%, também identificados em todos os 

anos da análise. Dos 48 Hospitais Universitários Federais brasileiros, 25% (12 HUF) 

apresentaram escores de eficiência menores que 45,27%, em 2013, 44,22% em 2014, 47,50% 

em 2015, 31,48% em 2016 e 58,80% em 2017; metade (24 HUF) apresentou escores menores 

do que 90,59% em 2013, 69,13% em 2014, 77,55% em 2015, 45,50% em 2016 e 91,83% em 

2017; e 25% maiores (12 HUF) do que 100%, exceto 2016, que apresentou 68,97%. Entre esses 

maiores, não considerando o ano de 2016, estão aqueles classificados como eficientes. 

Quando se analisam somente os HUF ineficientes, a média dos escores de eficiência é 

de 73,70% em 2013, 69,29% em 2014, 73,71% em 2015, 50,51% em 2016 e 77,66% em 2017, 

indicando que se poderia aumentar a prestação de serviço e, consequentemente, o faturamento 

dos HUF nas quatro variáveis selecionadas 26,30% (2013), 30,71% (2014), 26,29% (2015), 

49,49% (2016) e 22,34% (2017) sem necessidade de direcionar mais recursos financeiros do 

orçamento público para essas organizações hospitalares federais. 

Na Figura 5, foram listados os 31 HUF classificados como eficientes em pelo menos um 

dos períodos analisados do quinquênio 2013-2017. 
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Figura 5 – Frequência de vezes que os HUF se apresentaram eficientes considerando o 

quinquênio acumulado (2013-2017). 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

Importante destacar que essa eficiência financeira é medida entre o conjunto (amostra) 

analisada. Logo, é uma eficiência financeira relativa, que poderá haver distorções e mudanças 
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mesma direção de afirmações, Mujasi et al. (2016) corroboram que a DEA promove a 

identificação de unidades produtivas com alta eficiência e as ineficientes, proporcionando 
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estratégico apropriado para apoiar as unidades identificadas com pouca eficiência (ineficientes), 

com o objetivo de melhorar o desempenho e, consequentemente, a melhoria das necessidades 

dos serviços. Tendo por base essas considerações, a identificação da eficiência é uma dimensão 

importante para o desempenho hospitalar (Gurgel Junior & Vieira, 2002) e imprescindível a ser 

avaliada (Veillard et al., 2005).  
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avaliação de desempenho em organizações sem fins lucrativos, caso dos HUF, não pode 

simplesmente olhar para a própria medida de desempenho de equidade, mas deve incluir a 

identificação e avaliação de características operacionais relevantes, uma vez que todos eles são 

fatores importantes e que associam desempenho de eficiência. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo está delimitado pelo objetivo geral de analisar os HUF brasileiros quanto a 

eficiência financeira relativa, no âmbito da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta 

complexidade.  

Com uma visão às vezes ampla e outras sintéticas, mas todas detalhadas, foi possível 

evidenciar graficamente que os HUFs obtiveram certa uniformidade em relação ao percentual 

de HUF (in)eficientes ano a ano, com exceção de 2016. Ainda, cabe destaque a amplitude dos 

escores de eficiência entre os HUF nos cinco anos (2013-2017), ou seja, os menores escores 

foram e/ou estiveram próximos de 0 (zero), evidenciando claramente uma ineficiência relativa 

as demais DMUs, o que demandou uma revisão emergencial das variáveis utilizadas no modelo. 

Além da citada uniformidade os hospitais HU UFJF, HU UFMA, HUWC UFC e HESFA UFRJ 

foram considerados eficientes em todos os anos dos cinco analisados. 

Diante da avaliação geral das projeções de valores de melhorias dos outputs, no 

quinquênio, os HUF deveriam promover estratégias e ações voltadas, nessa ordem, para o 

faturamento FAEC, tanto de Ambulatorial, como AIH, seguido pelos faturamentos de 

financiamento MAC Ambulatorial e MAC AIH. Também, foi possível identificar os HUF que 

se apresentaram com maior frequência como benchmarks e que espelharam o padrão de 

eficiência que deve ser almejado pelas instituição não eficientes, sendo a MEJC UFRN como a 

instituição que serviu de referência com mais frequência no quinquênio 2013-2017, parâmetro 

para outras 62 instituições, seguida pelo HC UFMG (55), HUWC UFC e HUBFS UFPA, ambos 

com 45 e HU UFMA, que foi referenciada 41 vezes. Por sua vez, MEAC UFC e HUAP UFF 

foram as que demonstram menores vezes de referência, ambos uma vez.  

O estudo foi complementar às lacunas de pesquisa proposta por Nistor, Stefanescu e 

Crisan (2017) e Peixoto (2016), uma vez que nessa respectiva ordem, os primeiros autores 

propuseram a perspectiva de avaliação de eficiência, com base nas variáveis de recursos 

financeiros envolvidos, em hospitais públicos. Já Peixoto (2016), sugeriu a avaliação por DEA 

para avaliar se houve desenvolvimento da capacidade financeira e crescimento na produção de 

serviços com a melhoria no uso dos recursos públicos nos HUF a partir do REHUF e da Ebserh. 

Assim, a pesquisa mostrou, por meio de uma estatística quantitativa e de um modelo 

matemático, o comportamento dos HUF diante de importantes variáveis financeiras dessas 

instituições, na qual: algumas já haviam sido utilizadas em outras pesquisas, mas combinadas 

com indicadores não financeiros ao modelo (Marinho & Façanha, 2000; Bueno, 2004; Frainer, 

2004; Lins et al., 2007; Brizola, 2010; Lobo et al., 2010; Ozcan et al., 2010; Du et al., 2014; Li 

et al., 2014; Sommersguter-Reichmann & Stepan, 2015; Tabanera et a., 2015; Souza et al. 

2016; 2017; Nistor; Stefanescu & Crisan, 2017; Zare, 2017); e outras, propostas de inovação 

neste estudo, como FAECA e FAECAIH, importantes fontes de estratégia de financiamento de 

saúde pública brasileira. 

O modelo construído para avaliação de eficiência financeira dos HUF brasileiros, 

desenvolvido apenas com variáveis financeiras de entrada e saída, colabora, pontualmente, para 

os espaços de pesquisa da literatura científica, já que não se identificou estudos relacionados 

que abordassem apenas indicadores financeiros em instituições de saúde pública. Também, 

cabe destacar a relevância do estudo por tratar de assuntos de interesse social e impacto 

financeiro nas contas públicas, promovendo abertura para respostas aos recursos financeiros 

que permeiam os HUFs, como pelo valor da construção de alternativas e ferramentas para 

melhor utilização dos recursos e ampliação e melhoria dos serviços de saúde no âmbito do SUS. 
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Importante lembrar sobre a principal limitação desta pesquisa é que a avaliação relativa, 

por meio da DEA, não permite consubstanciar a qualidade dos serviços gerados a partir dos 

recursos financeiros empregados, já que a distinção entre eficientes e não eficientes ocorreu da 

relação de oferta de mais outputs com os mesmos inputs financeiros. Destaca-se, em termos de 

saúde, a necessidade de padrão de qualidade e responsabilidade sobre os serviços prestados aos 

pacientes, não considerados na pesquisa, uma vez que se assumiu que todos os HUF mantinham 

os mesmos padrões nessas relações. Outro ponto essencial, é em relação a coleta de dados, que 

pode ter apresentado problemas e distorções, já que se trabalhou com os dados declarados pelos 

HUFs ao DATASUS e informações do Tesouro Nacional. Contudo, assumiram-se como 

verdadeiras as informações disponíveis em ambas as fontes, apesar de ensejar que a avaliação 

de eficiência comparativa depende da confiabilidade dos dados, e por isso, demanda 

necessidade de sua qualificação.  

Dado a isso, sugere-se como pesquisas futuras um maior aprofundamento em relação as 

respostas obtidas com esse modelo e nessas instituições, com a inserção de diferentes variáveis 

que poderão avaliar outras dimensões de eficiência, como assistencial e de ensino. Por sua vez, 

este estudo se mostrou fortemente estruturado com resultados quantitativos, por meio do uso de 

técnicas estatísticas e matemáticas, e à vista disso se recomenda que os resultados obtidos sejam 

complementados por pesquisas qualitativas e avaliações particulares ambientes (fatores 

externos e internos) com os HUF analisados. Sugere-se ainda avaliar a eficiência financeira dos 

HUFs sobre o impacto da adesão a Ebserh, com dados contemporâneos, já que os contratos e a 

adesão a empresa são recentes pelas instituições e os impactos poderão mostrar influencia 

posteriormente. Enfim, para além dos resultados empíricos apresentados, acredita-se que este 

estudo tenha contribuído para indicar possibilidades e restrições quanto à realização de 

avaliações de eficiência relativa, apresentando um arcabouço metodológico que auxilie o 

desenvolvimento de estudos sobre eficiência no ambiente hospitalar público. 
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