
 

1ESPECIAL EBSERH
NOVEMBRO DE 2021ESPECIAL EBSERH

GESTÃO RESSIGNIFICAR

URGENTE:
PRESSÃO CONTRA 
EBSERH

Entidades convocam comunidade 
universitária para defender autonomia 
universitária e o Complexo Hospitalar 
da UFRJ

A reitoria convocou um Consuni ex-
traordinário para esta terça-feira, dia 
23, com pauta única: o debate sobre a 
adesão à Ebserh.

A representação da nossa categoria 
no Conselho Universitário solicitou que 
a sessão fosse remarcada para o dia 2 de 
dezembro, possibilitando a construção 
de um parecer alternativo ao do relator 
da Comissão de Desenvolvimento do 
Consuni, mas a reitoria ignorou o apelo.

É um absurdo que um tema como esse 
seja tratado em uma reunião convocada 
às pressas, quando todas as atenções 
da universidade estão voltadas ao pro-
cesso de retorno às aulas e ao trabalho 
presencial.

O Sintufrj, ao lado do DCE Mario Prata, 
do Andes-SN e do Movimento Barrar a 
Ebserh na UFRJ, convida toda a comu-
nidade para uma mobilização contra o 
retrocesso. 

Venha defender a autonomia univer-
sitária e o Complexo Hospitalar da UFRJ!

Empresa não é a solução
No curso desses anos, a Ebserh assumiu a gestão de várias unidades de saúde de 
universidades federais. Os relatos das experiências em várias dessas instituições 
(registrados em reportagens do Jornal do Sintufrj) só confirmam as críticas que 
antecederam a implantação da empresa.

O viés assistencial dos hospitais administrados pela Ebserh afastou o cará-
ter de hospitais- -escola referenciados no ensino, na pesquisa e na extensão.

A perspectiva produtivista e gerencial estabelece metas de maximização de 
receitas muitas vezes contrariando as necessidades acadêmicas. 

O modelo de gestão fere diretamente a autonomia universitária, uma vez 
que os processos de decisão nas mãos da empresa retiram das unidades 
acadêmicas o seu poder de determinar as prioridades exigidas para a forma-
ção dos alunos. O método da empresa é de ações centralizadas e os conselhos 
consultivos não têm poder de deliberação.

Nas relações de trabalho, a chegada da Ebserh na gestão dos hospitais 
resultou num prontuário de crises com sobrecarga de trabalho, conflitos pela 
existência de vínculos empregatícios diferentes e adoecimentos.

Pelas investigações feitas por profissionais de saúde da universidade em outras 
instituições, ficou evidente a priorização da empresa no investimento de 
recursos financeiros, quase que exclusivamente, em atividades assistenciais, em 
detrimento de salas de aula e de outras atividades de ensino
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Empresa rejeitada

 RETROCESSO À VISTA?

A Ebserh retorna à agenda da UFRJ como um fantasma que assombra a 
universidade depois de ter sido expulsa há alguns anos

Em 2013, a contratualização da empresa foi objeto de intensos debates na comunidade. Já na época, foram apresentados 
questionamentos fortíssimos à interferência da empresa na autonomia universitária, levando ao risco de transformação dos 
hospitais universitários em hospitais única e exclusivamente assistenciais. 

Também foram tratados os problemas advindos da criação de um novo vínculo trabalhista: os trabalhadores da Ebserh e não 
da UFRJ. Foi um processo rico, por vezes conflituoso, e de intensa mobilização. A conclusão foi o recuo da Reitoria, acatando 
a vontade da maioria da universidade, e optando pelo investimento na organização do Complexo Hospitalar da UFRJ.

Sabemos que as pressões para adesão da UFRJ são grandes. A UFRJ é a única a manter o modelo de hospitais administra-
dos diretamente pela universidade. Mas será que uma empresa pública, comandada por um dos inúmeros generais do Exército 
Brasileiro que povoam as estruturas do Estado no governo de Jair Bolsonaro, sem dotação orçamentária para abarcar os hos-
pitais da UFRJ e com um histórico de interferência na autonomia é mesmo a alternativa?

É hora de exercitar a democracia interna, ampliar o debate e buscar caminhos que unifiquem a comunidade na defesa 
da UFRJ contra os ataques do Governo Federal.

No dia 28 de setembro a Reitoria da UFRJ enviou para a Comissão de Desenvolvimento do Conselho Universitário 
(Consuni) um relatório sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) construído por uma comissão no-
meada pela Administração. 

Essa comissão, junto com o relatório que analisa a situação dos hospitais universitários e recomenda a adesão à 
Ebserh, fez uma solicitação para aber tura do debate no órgão máximo da universidade, o Consuni.

Oito anos depois, a Ebserh retorna à pauta, novamente como promessa de solução dos problemas. Ao contrário de 
2013, quando a Reitoria tomou a iniciativa de realizar no Fundão e na Praia Vermelha debates aber tos com as unidades 
sobre a proposta, desta vez a Ebserh ressurge sem grandes discussões, restritas até agora ao âmbito das unidades do 
Centro de Ciências da Saúde (CCS) e sem par ticipação das entidades. 

Muito pouco para um tema que implica em drásticas mudanças para a UFRJ, inclusive com alteração do seu estatuto.

Luta por recursos
Não somos alheios aos problemas gravíssimos vividos pelos hospitais da UFRJ. Sem autorização para novos concursos, 

os HUs mantêm funcionamento com um efetivo considerável de trabalhadores temporários. O encerramento desses contratos 
representará o fechamento de muitos leitos. 

Consideramos, no entanto, que não existe solução parcial para os problemas da UFRJ. Ou resistimos aos ataques e enfren-
tamos as adversidades unificando a comunidade em defesa da universidade, ou abrimos um flanco para a fragmentação 
e a correria desorganizada para buscar paliativos para um setor ou unidade.

Saída?

Nova tentativa
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Com a chegada da Ebserh, o hospital universitário da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
no Rio Grande do Sul, passou a enfrentar uma natureza de problemas que nunca tinha lidado anterior-
mente. A implantação da empresa começou por afetar as relações de trabalho, com a distinção na 
forma de contração, entre celetista e estatutário. 

Além disso, a direção da unidade passou a ser constituída por executivos da Ebserh. Desde 2014, 
quando a Ebserh assumiu a unidade hospitalar, não houve mais eleição para diretor. Hoje há três vínculos 
trabalhistas: estatutários, celetistas contratados pela Ebserh e terceirizados.

A contratualização da Universidade Federal de Pelotas com a Ebserh foi em 2014. A universidade 
neste momento está cedendo alguns prédios à empresa, o que tem provocado reações dos servidores 
que afirmam que o patrimônio da instituição não pode ser alienado. 

Há dois regimes de trabalho com carreiras diferentes e salários diferentes gerando enorme conflitos. 
Casos de assédio moral aumentaram e alguns já são alvos de ação do Ministério Público. Os trabalha-
dores do RJU estão em extinção. Quem se aposenta é substituído por celetista da Ebserh. A força de 
trabalho no hospital é cada vez mais da empresa.

A Ebserh atua no hospital universitário da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), da cidade do 
Rio Grande, com gestão plena: é ela que comanda tudo e isso já faz seis anos (a adesão foi em 2015). 
Segundo os servidores críticos, o reitor estava sob chantagem e aceitou a adesão à empresa: ou o hos-
pital embarcava na Ebserh ou não teria dinheiro.

 A resistência dos trabalhadores no debate que culminou com a adesão à empresa, chegou a surtir 
algum efeito: a categoria conseguiu incidir sobre o contrato com a Ebserh alguns aspectos importantes, 
como a eleição para a escolha de superintendente e a definição de que os estatutários continuassem sob 
gestão da universidade, se reportando à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Portanto não houve uma 
transferência pura e simples de pessoal como em outros casos de adesão.

Um dos argumentos utilizados por 
alguns setores da UFRJ para jus-
tificar a adesão da universidade à 
Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (Ebserh) é que, por causa 
das precárias condições dos hospi-
tais universitários – principalmente 
o Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF) –, as notas dos 
cursos na área de saúde vêm caindo 
no ranking das avaliações institucio-
nais. 

“É uma inverdade fazer associa-
ção direta entre a melhora da ava-
liação institucional e a adesão à Eb-
serh”, diz o especialista no assunto, o 
técnico-administrativo da UFSC Ra-
fael Pereira, ex-dirigente da Fasu-
bra. Ele é doutor em Educação pela 
UFPR e autor do livro “A universi-
dade eficiente no Brasil, reflexões so-
bre a política nacional de avaliação e 
a gestão universitária”.

FALSO ARGUMENTO

Relações de trabalho

Avanço no patrimônio

Sob chantagem

HISTÓRIAS NADA BOAS
Relatos condenam experiência da Ebserh em hospitais universitários
O cenário é adverso. A trajetória das gestões da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh) é um prontuário de crises que tem 
resultado em sobrecarga de trabalho, conflitos pela existência de vínculos 
empregatícios diferentes e adoecimentos. Imposição de metas de 
produtividade e precarização do trabalho são fatores que comprometem 
os hospitais universitários. É esta ameaça que paira sobre as unidades de 
saúde da UFRJ.
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EBSERH É PROBLEMA

A proposta de retor-
no da Empresa 
Brasileira de Ser-

viços Hospitalares (Eb-
serh) à agenda da UFRJ 
provoca inquietação na 
comunidade universitá-
ria. Uma comissão cons-
tituída pela Faculdade de 
Medicina fez várias res-
trições a adesão à empre-
sa, como o Sintufrj publi-
cou. Em julho, o sindicato 
reuniu numa live profes-
sores, um estudante de 
medicina e um dirigente 
da Fasubra para debater 
o assunto. As críticas fo-
ram incisivas. 

As críticas se apresen-
tam na abordagem dos 
prejuízos acadêmicos e no 
ataque a autonomia uni-
versitária como destaca-
ram os professores Nelson 
Souza e Silva (emérito da 
UFRJ) e Vladimir Tadeu 
Batista Soares, da Fa-
culdade de Medicina da 
UFF. No texto a seguir, 
o Jornal do Sintufrj des-
taca alguns pontos sobre 
um tema de importância 
substantiva para as uni-
dades de saúde da UFRJ 
e seu papel na formação 
de profissionais da saúde.

 Controle acadêmico
Alguns acham que podem ela-

borar um contrato com a Ebserh 
que seja favorável a universidade, 
que possa dar garantias em ter-
mos de ensino, mas a experiência 
tem mostrado outros resultados: 
diretores de faculdades de Medici-
na vêm chamando atenção para a 
perda de controle acadêmico sobre 
os hospitais.

A Ebserh pode ter autonomia 
até para receber alunos de uni-
versidades privadas que queiram 
treinar seus alunos dentro do hos-
pital e pode fazer contrato com fa-
culdades de Medicina privadas.

 Quem vai fazer o concurso?
A Ebserh faz concurso para 

seleção de residentes no Brasil 
todo para ingresso nos hospitais 
universitários. Não será a univer-
sidade que selecionará seus resi-
dentes, mas a Ebserh? Significa 
que serão profissionais da Ebserh? 

Por outra, se os residentes fo-
rem contabilizados como médicos, 
além de serem usados como força 
de trabalho e não como profissio-
nais em treinamento, isso vai re-
fletir em menos vagas para os mé-
dicos técnicos-administrativos da 
universidade. 

Além de afetar o treinamento, 
também afeta a política de pesso-
al e acaba a residência nos moldes 

como hoje se dá. Deve-se questio-
nar ainda quem vai organizar o 
concurso em nível nacional? Uma 
empresa terceirizada? Teremos 
uma “Cesgranrio” para o concurso 
para a residência médica?

 Você confia neste governo?
Dá para confiar em um contrato 

favorável aos princípios de indis-
sociabilidade de ensino, pesquisa 
e extensão, ou com compromisso 
social com um governo desses? 

Só para dar um exemplo, além 
de todas as barbaridades contra a 
ciência e contra a universidade pú-
blica proferidas por este governo, a 
Ebserh é vinculada ao MEC, con-
duzido por um ministro (Milton Ri-
beiro) que disse (no programa 'Sem 
Censura', da TV Brasil, dia 9), 
que uma criança com deficiência 
atrapalha o aprendizado dos ou-
tros, que a "universidade deveria, 
na verdade, ser para poucos, nes-
se sentido de ser útil à sociedade” 
e  que reitores das universidades 
federais não podem ser 'esquerdis-
tas, nem lulistas'. É com esse go-
verno que querem negociar? 

 Empregos cada 
vez mais precários

Um contrato é um contrato. 
Depois de firmado, está feito. E, 
fora um sem-número de sinais 

que o desaconselham, há medidas 
em cursos para o desmonte do Es-
tado e da administração pública 
federal, com alterações em série 
na legislação num Congresso con-
descendente, como a flexibilização 
em curso na legislação trabalhista 
ou a reforma administrativa, em-
baladas pelo ideário privatista do 
governo.

E tudo isso com uma finalida-
de, a transferência de recursos 
públicos para o setor privado, pois 
continuam em voga as orientações 
do Banco Mundial: privatiza-se 
tudo e para o que não puder ser 
privatizado, cria-se uma empresa 
pública de direito privado.

 Falácia: “Sem Ebserh, 
hospitais vão fechar”  

O arrocho é de toda universida-
de pública, da Educação, da Ciên-
cia e Tecnologia. E a luta, portan-
to, é de todos.

A questão é que o orçamento 
mingou para tudo no serviço pú-
blico depois da PEC do Teto (EC 
95) apelidada de PEC do fim do 
mundo (aprovada em 2016), que 
congela investimentos em políti-
cas púbicas fundamentais para o 
povo como educação e saúde. Ou 
seja, seria no mínimo ingênuo 
acreditar que os recursos vão jor-
rar com a Ebserh.

Retorno da proposta de adesão à empresa 
intranquiliza comunidade universitária 
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CAOS NO HOSPITAL DA UFF

A Empresa Brasilei-
ra de Serviços Hospita-
lares (Ebserh), que teve 
sua adesão aprovada pelo 
Conselho Universitário da 
Universidade Federal Flu-
minense (UFF) em 2016, 
não melhorou a situação 
do Hospital Universitário 
Antônio Pedro (Huap). A 
novidade este ano da Eb-
serh foi a solicitação ao 
reitor da cessão do patri-
mônio e dos servidores es-
tatutários para a empresa.

“Passados cinco anos, 
piorou. Vivemos um caos 
com a Ebserh. Faltam in-

Em depoimento 
ao JORNAL 
DO SINTUFRJ, 
assistente social 
do Huap diz que 
Ebserh aumentou 
os problemas da 
unidade de saúde

sumos, falta gaze e ins-
trumentalização para po-
der fazer as cirurgias. Às 
vezes falta profi ssional e 
tem que bloquear o leito”, 
relata a assistente social 
Maria das Graças Garcia 
e Souza. “A novidade do 
pedido de cessão é absur-
da e inconstitucional. Le-
vamos ao Conselho Uni-
versitário, e conseguimos 
que fosse descartado pela 
universidade”, sublinha.

Servidora no Huap des-
de 2005, Maria das Graças 
é conselheira universitá-
ria, mestre em Ensino na 
Saúde e Docência Inter-
disciplinar para o SUS e 
coordenadora do Sintuff. 

Segundo ela, a Ebserh 
trouxe não aumento do 
número de leitos nem de 
funcionários, e a gestão 
empresarial criou situações 
de assédio moral e compro-
metimento do atendimento 
de acordo com os princípios 
do Sistema Único de Saú-
de (SUS). Os profi ssionais 

de saúde perderam a au-
tonomia; os residentes, o 
campo de treinamento; e 
a pesquisa e a assistência 
ganharam cunho empresa-
rial, diz ela, em seu relato.

“Temos um professor 
que é médico que costuma 
dizer que o Huap virou 
um hospital sem vida, com 
fl uxos maravilhosos no 
papel, mas que na práti-
ca não funciona, por mais 
que digam que continua 
um hospital do SUS. Vimos 
que virou um hospital que 
faz atendimento de forma 
mecânica”, lamenta. “Mas 
continuamos na luta para 
rever e acabar com esse 
contrato com a Ebserh”, diz. 

Unidade de referência
O HUAP, pertencente à 

UFF, é a principal referên-
cia de média e alta comple-
xidade da região de Niterói, 
cidade da Região Metro-
politana do Rio de Janei-
ro. “A gestão pela Ebserh 
desde 2016 não cumpriu a 

promessa de melhorias e/
ou resolveu a situação de 
sucateamento do hospi-
tal”, diz Maria das Graças.

“Nós, estatutários, do 
RJU, passamos a ser ad-
ministrados por essa ges-
tão. É uma gestão vertical, 
com direção, superinten-
dência e diretores com 
altos salários e que não 
consultam mais os traba-
lhadores que ali estão no 
dia a dia do Antônio Pedro.” 

De cerca de 500 leitos, o 
Huap foi reduzido a menos 
de 200. “Foi uma falácia o 
argumento que a Ebserh 
viria porque o hospital es-
tava sucateado e traria 
ampliação dos leitos e re-
posição de recursos huma-
nos. Hoje passados cinco 
anos não houve nem um e 
nem outro. Houve até con-
tratações através de pro-
cessos seletivos, mas não 
supriu nossa demanda de 
trabalhadores. Eram qua-
se 500 leitos, hoje a gente 
não tem nem 200 leitos”.

Uma grande perda da 
autonomia universitária 
do hospital universitário 
foi em relação à pesquisa. 
“Percebemos que houve um 
deslocamento da função do 
hospital universitário, que 
é assistência, pesquisa e 
ensino. Antes qualquer pes-
quisa era ligada a um pro-
fessor da universidade; hoje 
tem de atender a projetos 
da empresa. É uma grande 
perda da nossa autonomia”.

O profi ssional de saúde 
também perdeu autonomia 
e foi adotado o critério pro-
dutivista. “Os médicos trou-
xeram para mim essa situ-
ação. Antes quem defi nia e 
quem fazia a classifi cação 
de risco do paciente que vai 
ocupar o leito era o médico. 
Hoje existe um projeto cha-
mado Kanban – surgiu no 
Japão, na época do toyotis-
mo –, um sistema produti-
vista que alia efi ciência e 
lucro em relação aos leitos 
e pacientes que a Ebserh 
tenta adaptar no Huap.”
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A realidade de um gover-
no hostil à ciência, à 
pesquisa e à universi-

dade pública estabelece limites 
claros para a definição de políti-
cas públicas no âmbito da rede 
de instituições federais de ensi-
no superior. A crise sanitária que 
restringe drasticamente a possi-
bilidade de convívio do conjunto 
da comunidade universitária re-
duz a participação nos debates 
e a amplitude democrática das 
decisões. 

São fatores presentes que tor-
nam extemporâneo o retorno da 
discussão acerca da adesão da 
UFRJ à Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh). 
Um tema tão fundamental para 
o futuro de nossas unidades hos-
pitalares, dos seus profissionais 
de saúde, dos estudantes que 
formam e da sociedade que exi-
ge representatividade e ambien-
te político favorável – condições 
que o atual cenário não oferece.

A Ebserh foi ponto de inten-

CARTA ABERTA À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA*

A Ebserh é uma alternativa?
sos debates na UFRJ, e a propos-
ta de sua implantação entre nós, 
como se sabe, foi rejeitada em 
2013. A universidade decidiu, 
como alternativa à contratuali-
zação da EBSERH, investir na 
implantação do Complexo Hos-
pitalar da UFRJ. 

No curso desses anos, a em-
presa assumiu a gestão de vá-
rias unidades de saúde de uni-
versidades federais. Os relatos 
das experiências em várias des-
sas instituições só confirmam as 
críticas que antecederam a im-
plantação da empresa.

• O viés assistencial dos hos-
pitais administrados pela Ebserh 
afastou o caráter de hospitais-
-escola referenciados no ensino, 
na pesquisa e na extensão.

• O modelo de gestão fere di-
retamente a autonomia univer-
sitária, uma vez que os processos 
de decisão nas mãos da empresa 
retiram das unidades acadêmi-
cas o seu poder de determinar as 
prioridades exigidas para a for-

mação dos alunos. 
• A perspectiva produtivista 

e gerencial estabelece metas de 
maximização de receitas muitas 
vezes contrariando as necessida-
des acadêmicas.  

• O princípio de gestão demo-
crática que rege as decisões nas 
universidades através dos seus 
colegiados é atropelado pelo mé-
todo centralizado de decisão da 
empresa por meio de conselhos 
consultivos que não têm poder 
de deliberação.

(...) Pelas investigações feitas 
por profissionais de saúde da uni-
versidade em outras instituições, 
ficou evidente a priorização da em-
presa no investimento de recursos 
financeiros, quase que exclusiva-
mente, em atividades assistenciais, 
em detrimento de salas de aula e de 
outras atividades de ensino. 

É PRECISO UM 
DEBATE FRANCO
A proposta de retorno da 

Empresa Brasileira de Ser-

viços Hospitalares (Ebserh) 
à agenda da UFRJ provoca 
inquietação na comunida-
de universitária. Daí, ser 
fundamental um deba-
te franco, aberto, com a 
participação de repre-
sentantes de institui-
ções nas quais a Ebserh 
já esteja presente.

Agora a pergunta que 
não quer calar: A Ebserh 
é vinculada ao MEC; dá para 
confiar neste governo que tem 
um ministro que diz que “uma 
criança com deficiência atrapa-
lha o aprendizado dos outros”, 
que a “universidade deveria, 
na verdade, ser para poucos, 
nesse sentido de ser útil à so-
ciedade”? Quais os riscos corre 
a UFRJ – e a sua autonomia 
– ao assumir um contrato com 
uma empresa sob gestão dire-
ta de mais um dos generais de 
Bolsonaro?

Sintufrj – 
Gestão Ressignificar

*VEJA AQUI A 
ÍNTEGRA DO MANIFESTO
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