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Resumo: Com a incorporação das propostas neoliberais reformadoras do estado, na 

década de 1990, a Bahia passou a protagonizar a publicização hospitalar sob o discurso 

político de maior eficiência e qualidade dos serviços prestados à população. Diante 

disso, este estudo buscou responder a algumas questões que surgiram frente à  

necessidade de compreensão do processo de publicização da gestão hospitalar, na 

Bahia, ao avanço progressivo das Organizações Sociais de Saúde (OSS), e às lacunas no 

conhecimento sobre o tema, no que se refere à capacidade gerencial dos hospitais. 

Desse modo, o objetivo geral desta investigação foi analisar a capacidade de gestão 

(CG) de organizações hospitalares publicizadas, do estado da Bahia. E os objetivos 

específicos compreenderam: descrever o processo da publicização da gestão hospitalar 

na Bahia; analisar a incorporação das OSS no cenário da gestão dos hospitais estaduais; 

e caracterizar as dimensões da CG de hospitais que compõem a Rede Própria da 

Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB), sob gestão indireta. Optou-se pela realização de 

um estudo de caso sobre o processo da publicização, com foco na CG de três hospitais 

públicos estaduais. Utilizou-se de documentos disponíveis em sites de domínio público 

e de entrevistas com gestores de hospitais publicizados, bem como, da SESAB, 

realizadas no período de 2014 a 2015. Um confronto entre os dados coletados por 

diferentes fontes permitiu a sua interpretação a partir do estabelecimento de categorias 

históricas e analítico-operacionais. Além disso, uma retradução da concepção de Carlos 

Matus sobre a CG e seus fatores determinantes: Perícia dos Gestores, Práticas de 

Trabalho e Desenho Organizativo, direcionou a captura do material empírico na 

construção das respectivas subcategorias, priorizando os critérios de análise. Assim, os 

resultados, num primeiro momento, evidenciaram a ascensão das terceirizações, a partir 

de 1996, e a incorporação das OSS à cena hospitalar baiana, a partir de 2005, pari passu 

com o afrouxamento do Conselho Estadual de Saúde e do avivamento do discurso de 

maior resolutividade das OSS, que seriam “quase como o Estado”. Para atender à nova 

política e afinar-se com o discurso governamental, empresas antes terceirizadas 

mudavam a sua personalidade jurídica para OSS, demonstrando um processo de 

privatização disfarçada, no bojo de um governo que sustentou discurso contrário a essa 

prática, antagônica aos princípios de seguridade social, expressos na Constituição 

Federal. Num segundo momento, observaram-se fragilidades nas CG dos hospitais, 

mais evidentes: no desenho organizativo da instituição, referentes a uma transparência 

limitada; no descumprimento contratual, pela SESAB; na inexistência de uma missão 

própria das unidades, que traduzissem as especificidades loco-regionais e institucionais; 

e no afrouxamento de mecanismos de controle social. Destaca-se, portanto, a 

importância deste estudo diante da escassez de publicações sobre o tema, especialmente, 

no estado da Bahia, sob a perspectiva adotada, pois se acredita que os dados 

encontrados podem melhor alicerçar técnica e politicamente as práticas de gestão, no 

cenário da publicização hospitalar. 


