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RESUMO: O presente artigo se propõe em apresentar algumas reflexões sobre os novos
modelos de gestão implementados no âmbito da política de saúde nos últimos anos e seus
rebatimentos na prestação à assistência. Tem como propósito ainda contribuir para as
discussões sobre as implicações do gerenciamento da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (EBSERH) nos Hospitais Universitários (HU’s), com vistas a contribuir para a
construção de estratégias de enfrentamento frente às imposições colocadas pela referida
empresa.
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ABSTRACT: The present article proposes to present some reflections on the new
management models implemented in the scope of the health policy in the last years and its
refusals in the provision to the assistance. Its purpose is to contribute to the discussions
about the implications of the management of the Brazilian Company of Hospital Services
(EBSERH) in University Hospitals (HU&39;s), in order to contribute to the construction of
strategies to cope with the impositions imposed by said company.
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1. INTRODUÇÃO

No bojo da discussão da Constituição de 1988, estabeleceu-se a política de Saúde, juntamente com a Previdência
Social e Assistência Social como constitutivas da Seguridade Social. Considerada a política que alcançou mais
avanços em relação às demais, a saúde tem seu reconhecimento por parte do Estado após a promulgação da
Constituição Federal (CF), de 1988 e pela regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990.

Contudo, apesar dos avanços obtidos, na década de 1900, inicia-se um processo de contrarreforma no Estado,
colocando em cheque os princípios de concepção ampliada de saúde tão defendido pelo Movimento Sanitarista.
Contraditoriamente, é nessa conjuntura que os serviços de saúde são afetados de modo incisivo, haja vista o caráter
eminentemente mercadológico assumido e norteado pelo projeto privatista, mediante a criação e consolidação de
novos modelos de gestão na saúde. No caso específico, a implantação da EBSERH trouxe grandes rebatimentos no
que tange as relações de trabalho, bem como no direcionamento do financiamento da saúde, além de incidir
diretamente na fragilidade dos processos de mobilização da população e ferir a autonomia universitária.

Diante desse quadro, a presente reflexão teórica tem por objetivo discutir a precarização das relações de trabalho nos

05/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_precarizacao_das_relacoes_de_trabalho_no_hospital_universitario.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.1-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



HU’s após a chegada da EBSERH e os impactos na prestação dos serviços de saúde à população usuária. Para
tanto, é preciso identificar e analisar as condições concretas em que vem se dando o processo de acesso à saúde no
âmbito dos hospitais-escolas, especialmente após a implementação dos novos modelos de gestão, sem perder de
vista a compreensão de saúde ampliada, conforme as disposições da Constituição Federal de 1988.

1. Breve panorama sobre o neoliberalismo no Brasil e os rebatimentos na política de saúde
As mudanças ocorridas no mundo do trabalho no século XX e agravadas após adesão do neoliberalismo pelos países
periféricos trouxeram incontáveis prejuízos para a população usuária, bem como para os trabalhadores/as que atuam
nas diversas políticas sociais. Nesse período, o capitalismo impôs como saída da crise a reestruturação em seu
modelo econômico, adotando medidas de ajuste para o setor das políticas sociais, tornando-as focalizadas,
fragmentadas e setoriais. É nessa conjuntura também que se inicia o processo de flexibilização do trabalho,
privatização de empresas estatais e de terceirização, introduzidos no Brasil na década de 1990 durante o governo de
Collor e acirrados na governabilidade de Fernando Henrique Cardoso.

A respeito disso, Antunes (1994, p. 180) destaca que

A sociedade contemporânea, particularmente nas últimas duas décadas, presenciou fortes
transformações. O neoliberalismo e a restruturação produtiva da era da acumulação
flexível, dotados de forte caráter destrutivo, têm acarretado, entre tantos aspectos nefastos,
um monumental desemprego, uma enorme precarização do trabalho e uma degradação
crescente na relação metabólica entre homem e natureza, conduzida pela lógica societal
voltada prioritariamente para a produção de mercadorias, que destrói o meio ambiente em
escala globalizada.

Dessa forma, compreende-se que as diretrizes da política neoliberal têm ocasionado em transformações ocorridas no
que concerne à administração e gerenciamento dos HU’s deste país. Nota-se que tais alterações foram impostas de
forma antidemocrática pelo governo federal, o qual apresentava exigências e restrições de financiamento para as
universidades, caso não aderissem os ditames estabelecidos.

É importante salientar que as exigências mencionadas dizem respeito à adoção de novos modelos de gestão –
expressão das estratégias de enfretamento para a crise do capital – os quais têm acarretado em sérias implicações
tanto para educação quanto para saúde, uma vez que estas têm assumindo um viés mercadológico, sobrepondo aos
princípios de universalidade e democratização do acesso, além de impactar diretamente nos princípios de
humanização do SUS e nos direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora.

Inseridos nesse contexto, HU’s se destacam pela prestação de serviços de baixa, média e alta complexidade,
dispondo de serviços desde atividade ambulatorial à assistência com avançada tecnologia, realizando cirurgias gerais
e em diversas especialidades de pequeno e grande porte. Além dos serviços prestados, os HU’s desenvolvem papel
relevante na formação dos profissionais da saúde, em articulação com o ensino, a pesquisa e a extensão, através de
ações educativas que buscam atender as necessidades da população usuária. Constituem-se também enquanto
espaços que desenvolve os programas de residência, com profissionais responsáveis pela preceptoria, tutoria de
alunos/as e coordenação dos programas de residência e projetos de extensão, além da supervisão de estágios da
graduação.

Todavia, as contrarreformas do Estado Brasileiro nas últimas décadas têm impactado no financiamento e na gestão
das políticas sociais, fragilizando o acesso e a assistência à população usuária, como também tem contribuído para
expansão do setor privado. Vale destacar que nos últimos anos, várias entidades tem se posicionado frente às novas
modalidades de gestão, a exemplo das Organizações Sociais (OS), Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP) e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).

Ressalta-se como materialização das contrarreformas a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(EBSERH), que corresponde a um processo de privatização das políticas públicas de maneira mascarada, haja vista
ser responsável por administrar e gerir instituições com recursos públicos, retratando a desvirtuação do SUS e,
sobretudo, marginalizando a participação popular prevista pela Constituição Federal de 1988.
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A EBSERH foi criada em 2011, através da Lei nº 12.550, com a finalidade de gerir os hospitais universitários federais,
promovendo insatisfação dos movimentos em defesa da saúde pública, uma vez que se propõe enquanto modelo
privatista de gestão hospitalar. Trata-se agora de repassar para uma empresa a gestão do SUS, que
contraditoriamente não garante o acesso universal e fragiliza as relações de trabalho. Para o Conselho Federal de
Serviço Social (CFESS)

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), criada para assumir a gestão e
a gerência dos 46 hospitais universitários (HU), representa um ataque frontal ao maior
complexo hospital público do Brasil, consolidando o projeto privatista em curso na área da
saúde e da educação no país (CFESS, 2014, s/d).

Em 2013, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) estabeleceu contrato com a referida empresa, a qual é vinculada
e financiada pelo Ministério da Educação (MEC) e também recebe recursos oriundos do Ministério da Saúde e de
outras fontes de recursos públicos.

Com o discurso de melhorias nos serviços prestados e possibilidade exclusiva de resolução dos problemas com
financiamento, esse novo modelo de gestão tem acarretado no reordenamento e consolidação da flexibilização do
trabalho mediante realização de contrato com empresas terceirizadas, culminando em vínculos empregatícios
distintos, precárias condições de trabalho, alta rotatividade e incertezas quanto à autonomia profissional. Insta
destacar que os profissionais contratados pela EBSERH são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e
não pelo Estatuto do Servidor Público, o que fragiliza ainda mais as relações de trabalho, bem como acarreta na
desmobilização dos profissionais. (ELEUTÉRIO; SOARES, 2016).

Para além disso, a natureza da empresa pública de direito privado, diga-se a EBSERH, com sua lógica mercadológica,
tem impactado de forma negativa nos princípios constitucionais que asseguram a autonomia universitária, bem como
na indissociabilidade da tríade: ensino, pesquisa e extensão. Cardial (2013, p. 85) aponta que

Desde então os HUs, que antes estavam vinculados às fundações de apoio, se encontram
independentes do ponto de vista administrativo-financeiro. Este acontecimento acarretou
uma série de consequências às atividades dos HUs, quer seja na formação, quer seja na
assistência, principalmente no tocante ao quesito licitação e compras, haja vista terem
passado por um longo período de desabastecimento.

A lógica mercadológica predominante no sistema de saúde no atual contexto tem acarretado no sucateamento dos
hospitais e serviços públicos para justificar a necessidade de privatização, resultando no desmonte da prestação à
saúde universal e de qualidade (CORREIA, 2012).

Nesse sentido, o SUS, sistema pensado para desenvolver ações de promoção, prevenção e recuperação de saúde,
tem enfrentado inúmeras dificuldades, dentre as quais destacam-se os parcos recursos destinados à área, deficiência
na estrutura física, falta de recursos materiais, terceirização de atividades meios e forte iniciativa de privatização dos
serviços públicos. Aliado a essa realidade, Correia (2012) demonstra que no prazo de seis anos houve um
crescimento significativo de usuários de planos de saúdes, saltando de 34,5 milhões para 44,7 milhões. Segundo a
autora, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking do mercado mundial de seguros privados, ficando atrás apenas dos
EUA. Conforme informações colhidas no blog da Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde,

Nunca antes na história do SUS o direito à saúde se encontrou tão ameaçado. O setor de
saúde interessa cada vez mais àqueles que fazem da doença um grande negócio. Não se
limitando a lucrar com a produção e comercialização de medicamentos, equipamentos e
materiais médico-cirúrgico-hospitalar, avançam sobre os insuficientes recursos destinados
ao atendimento da população.

Desse modo, a contrarreforma na área da saúde têm adentrado os HU&39;s administrados pela EBSERH que tem
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sido responsável pela redução dos serviços de assistência à saúde, a exemplo da diminuição considerável de
procedimentos cirúrgicos considerados referências, a exemplo da cirurgia da bariátrica, justificados pela ausência de
recursos básicos para a condução de cirurgias de média e alta complexidade. Assim, “A EBSERH busca atender às
necessidades do grande capital em supervalorizar-se, utilizando-se de suas agências autônomas para administrar e
gerir serviços de responsabilidade do Estado: neste caso específico a saúde e a educação” (CARDIAL, 2013, p. 64).

A Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde destaca que o cenário desastroso no qual a assistência à saúde
vivencia na contemporaneidade tem suas determinações no processo de transferência de recursos para a iniciativa
privada; no desfinanciamento das políticas sociais, justificado pela Desvinculação de Receitas da União (DRU) que
retira recursos do SUS para o pagamento da infindável dívida externa; nos cortes de recursos frequentes (só no
segundo governo Dilma foram retirados 13 bilhões de reais) e também dos recursos destinados ao superávit primário
em detrimento das políticas sociais. Segundo boletins informativos disponíveis no blog da Frente Nacional Contra a
Privatização da Saúde, “[...] tudo isso contribui para uma assistência à saúde de baixa qualidade e sem garantia de
atendimento a todas as necessidades que os usuários possam vir a precisar; à precarização das condições de
trabalho e remuneração dos profissionais de saúde; e à destruição do SUS”.

Além das denúncias realizadas pela Frente Nacionais Contra a Privatização da Saúde, a direção do Sindicato dos
Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação da Universidade Federal de Sergipe (SINTUFS), juntamente
com os/as trabalhadores/as do HU têm denunciado ao judiciário e imprensa o cenário caótico em que se encontra
uma das mais importantes instituições de saúde do estado de Sergipe. Iniciativas como a denúncia de equipamentos
importante e de alto custo sendo devolvido ao governo federal que permanecem sem a devida utilização em virtude da
falta de estrutura para instalação foram travadas durante esses últimos anos pelo sindicato, demonstrando a
incapacidade da EBSERH em gerir e administrar a instituição.

[...] aparelhos, capazes de realizar centenas de exames por dias e com um custo médio de
R$ 1 milhão cada, são condicionados de forma totalmente inapropriada, encaixotados há
mais de três e expostos à ação do tempo e sequer sabe-se se ainda funcionam. [...] Outros
impasses incluem fechamento de setores importantes, como o de psiquiatria, prejudicando
famílias que necessitam desse acolhimento e formação de novos psiquiatras.
Cancelamentos de cirurgias também são comuns. (SINTUFS, 2016).

Nota-se que o processo de privatização dá-se início no momento em que o Estado se exime da responsabilidade de
administrar e gerir os serviços públicos, transferindo sua função para iniciativa privada (empresas, organizações
sociais e fundações) por meio de repasses financeiros e isenção de impostos. Nessa perspectiva,

A expansão do setor privado por dentro do SUS é o que denominamos de privatização. Ela
vem se dando através da compra de serviços privados de saúde “complementares” aos
serviços públicos por meio das contratualizações de serviços da rede filantrópica/privada e,
mais recentemente, através do repasse da gestão do SUS para entidades privadas, com a
implantação de novos modelos de gestão (CORREIA, 2012, p. 2).

Cabe destacar que além de ferir os princípios de universalidade e integralidade defendidos pelo Movimento Sanitarista
e regulamentado pelo SUS, o modelo de gestão da EBSERH infringe vários princípios constitucionais. Dentre eles,
destacam-se a participação social/controle social e a universalidade/acesso aos serviços, tão fortemente atacados
pelos novos modelos de gestão condicionados pelo governo federal.

A empresa [...] desrespeita o controle social e restringe a participação, pois o Conselho de
Administração previsto no regimento da Ebserh define a representação de apenas um/a
trabalhador/a, que não poderá participar das reuniões em que forem tratados temas como
relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens [...] (art. 9º Reg. Int. Ebserh). A
gestão da empresa está centralizada em Brasília (DF) (Portaria nº 442/2012) e haverá
apenas uma “estrutura de governança das Unidades Hospitalares administradas pela
Ebserh”, constituída por um “Colegiado Executivo: Superintendente, Gerente de Atenção à
Saúde, Gerente Administrativo e Gerente de Ensino e Pesquisa”. Além disso, todos os
cargos poderão ser ocupados por pessoal externo, pois são de livre nomeação, sendo que
somente o superintendente será selecionado entre os docentes do quadro permanente da
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universidade contratante (art. 46 do Regimento Interno/Ebserh, 2012) (CFESS, 2014, p. 2).

Nessa linha, Correia (2012) alerta para os obstáculos de fiscalizar a implantação e execução da política de saúde que
é administrada por OSs, OCIP’s e FEDPs, destacando o quase inexistente acompanhamento da gestão de instituições
que são gerenciadas por empresas terceirizadas.

Ressalta-se que a privatização, cumulada da terceirização, implica na não realização de concurso público para
atividades consideradas como fundamentais, como é o caso das atividades-meios. Essas atividades são essenciais
para a condução dos serviços, mas não possuem uma relação direta com o objetivo principal da instituição que, no
caso específico, é prestar assistência à saúde aos usuários. Em outras palavras, as atividades-meios dizem respeito
àquelas que proporcionam o funcionamento da instituição, a exemplo do serviço de limpeza, vigilância, serviços de
recepção, manutenção de máquinas e equipamentos etc.

A introdução da terceirização nas instituições tem contribuído para um quadro de trabalhadores/as com vínculos de
trabalho de natureza diversa, provenientes de contratações estabelecidas entre instituição e empresas prestadoras de
serviços. Nessa perspectiva, a legislação que institui a EBSERH determina a inviabilidade de realização de concursos
públicos via Regime Jurídico Único (RJU), uma vez que permite

[...] a contratação de funcionários por meio da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
por tempo determinado (contrato temporário de trabalho) e viola o princípio da moralidade
na contratação pública, já que o artigo 12 da Lei nº 12.550/2011 permite a celebração de
contratos temporários de emprego, mediante processo seletivo simplificado (CFESS, 2014,
p. 2).

A inviabilidade de renovação de recursos humanos através realização de concurso público via RJU implica na intensa
rotatividade de trabalhadores/as, além de incidir diretamente na fragmentação dos/as trabalhadores/as, ocasionando
no não pertencimento da classe trabalhadora enquanto partícipes de processo de transformação social, o que também
compromete no processo de organização política. Para Antunes (1994, p. 195, grifos do autor) essa realidade tem
suas raízes fincadas,

Particularmente nos últimos anos, como respostas do capital à crise dos anos 70,
intensificaram-se as transformações no próprio processo produtivo, por meio do avanço
tecnológico, da constituição das formas de acumulação flexível e dos modelos alternativos
ao binômio taylorismo/fordismo, onde se destaca, para o capital, especialmente o
toyotismo. Essas transformações, decorrentes, por um lado, da própria concorrência
intercapitalista e, por outro, dada pela necessidade de controlar o movimento operário e a
luta de classes acabaram por afetar fortemente a classe trabalhadora e o seu movimento
sindical e operário.

Um outro elemento a ser destacado se refere

Em síntese, trata-se de um novo modelo de gestão do SUS que restringe tudo à má gestão da esfera pública,
disseminando o discurso da necessidade de modernização, autonomia e flexibilização como saída para melhoria da
prestação dos serviços públicos (CORREIA, 2012).

1. As implicações do processo de privatização no Hospital Universitário/UFS
Em se tratando do processo de privatização na instituição em pauta, faz-se necessário explicitar o atual quadro de
trabalhadores/as no Hospital Universitário/UFS. Atualmente o Hospital conta com cerca 1.393 trabalhadoras e
trabalhadores, incluindo vínculos firmados através da EBSERH, UFS, terceirizados e também outros vínculos. É
importante deixar claro que essas informações foram colhidas mediante requerimento prévio ao setor de recursos
humanos da instituição. Nesse sentido, as informações que tivemos acesso não traziam maiores detalhes sobre a
procedência desses “outros vínculos”.

Relação Pessoal de Colaboradores do HU/UFS
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VÍNCULO EBSERH QUANTIDADE TOTAL

Cargos superiores 283 666
Cargos médio 383

VÍNCULO UFS QUANTIDADE TOTAL

Cargos superiores 191 403Cargos médio 212

TERCEIRIZADOS QUANTIDADE TOTAL

Cargos médio 263 263

OUTROS VÍNCULOS QUANTIDADE TOTAL

Cargos superiores 39 61Cargos médio 22

Tabela 1 – Relação Pessoal de Colaboradores do HU/UFS. Elaboração própria, com base nas informações fornecidas
pela Divisão de Gestão de Pessoas do HU/UFS, 2017.

Outro aspecto a ser destacado diz respeito à utilização da nomenclatura “colaboradores” pela gestão do HU/UFS, o
que explicitamente denota a importância de estratégias utilizadas pelo capitalismo, em seu estágio maduro, para
manter-se hegemônico, disseminando o discurso falacioso que, analisado a fundo, refere-se a mais uma tática de
motivação e estímulo dirigido ao/a trabalhador/a que produz excedente econômico durante longas jornadas de
superexploração. Feito essa ressalva, o quadro abaixo evidencia a diversidade de vínculos trabalhistas existentes no
hospital.

Ao realizar a soma desses dados nota-se que o número de trabalhadores/as vinculados à EBSERH é maior quando
comparado à quantidade oriundos do RJU e demais. Aproximadamente 48% do quadro atual de recursos humanos da
instituição ingressaram através de concurso realizado pela EBSERH, com vínculos regidos pela Consolidação das
Leis de Trabalho (CLT). No que tange aos trabalhadores/as via RJU, atualmente o quadro conta com cerca de 29%
trabalhadores/as. Identificou-se ainda que 19% dos trabalhadores/as correspondem vínculos precários da
terceirização. Finalmente, 4% dessa soma dizem respeito a outros vínculos que provavelmente são provenientes de
cargos comissionados.

É de suma importância ressaltar que diferentemente do quadro de recursos humanos existente no HU/UFS, o Hospital
das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que assim como a instituição em pauta é
gerenciado e administrado pela EBSERH, apresenta particularidades que, por sua vez, estão relacionadas ao quadro
de trabalhadores/as da instituição. Ao contrário do HU/UFS que possui 666 trabalhadores/as contratados através de
concurso público realizado pela empresa gerenciadora e 403 trabalhadores/as via RJU, dados extraídos mediante
pesquisa realizada no site da HC/UFPE revelam a existência de um quadro distinto, uma vez que 1.377 servidores são
regidos via RJU, enquanto 817 trabalhadores/as ingressaram na instituição através da EBSERH.

Nota-se que, apesar da inserção da EBSERH nos referidos HU’s, no caso da HC/UFPE o quadro de trabalhadores/as
ligados à gestão e administração a EBSERH não acompanhou a dinâmica do quadro de recursos humanos de modo
semelhante ao do HU/UFS. Diante disso, infere-se que a probabilidade de polarização nas relações de trabalho nas
instituições citadas apresentam diferenciações, haja vista a perceptível situação de divisão entre os trabalhadores/as
do HU/UFS materializada após a chegada da empresa.

Isso não significa anular a possibilidade de acirramento de conflitos, como também a intensificação dos
desdobramentos a partir da inserção da EBSERH. A pretensão é tornar evidente a existência de particularidades, as
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quais são delineadas através de realidades bastante diferenciadas.

Baseado nesse contexto, o CFESS alerta para as irregularidades identificadas na gestão dos novos modelos de
administração no âmbito da saúde, indicando para o ataque frontal que à saúde pública brasileira tem vivenciado nos
últimos anos com a administração da EBSERH.

Em uma auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS), para
subsidiar o Inquérito Civil Público nº 1.27.000.000905/2013-11, foram apresentadas
algumas irregularidades no HU da Universidade Federal do Piauí (UFPI), a única que
efetivamente implantou a Ebserh, até o momento, quais sejam: a) a Ebserh e a direção do
Hospital Universitário do Piauí não estão honrando o contrato de prestação de serviços
celebrado com o Gestor do SUS em Teresina, uma vez que não implantaram os serviços
previstos no Plano Operativo constante no contrato; b) diversos setores e equipamentos do
hospital estão ociosos e/ou funcionando apenas parcialmente; [...] d) o gestor municipal do
SUS repasse mensalmente à Ebserh/Hospital Universitário do Piauí, R$ 2.000.000.00 (dois
milhões de reais); [...] f) os atendimentos realizados pelo hospital no primeiro semestre de
2013, segundo o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS, correspondem a R$
164.180.23, o que representaram apenas 1,64% do valor recebido do SUS (CFESS, 2014,
p. 2).

Assim, diante dos aspectos elencados, partimos da premissa de que a administração direta é a melhor forma de
gestão pública da saúde. O caminho a ser conduzido é a defesa do SUS em sua plenitude e a ruptura com as bases
privadas que administram os setores públicos de saúde. Conforme Correia (2012, p. 4), “Barrar a implantação dos
novos modelos de gestão é um caminho estratégico para evitar a destruição do SUS, patrimônio do povo brasileiro”.

1. CONCLUSÃO

Diante do que foi exposto, inúmeras são as consequências da implementação dessa empresa nos serviços de saúde.
Dentre as consequências, destacam-se os impactos ocasionados na prestação dos serviços aos usuários/as, bem
como na fragilidade de organização dos/as trabalhadores/as, haja vista os variados vínculos de trabalho existentes na
instituição determinados pela nova forma de gestão.

Embora algumas alegações sejam proferidas quanto à EBSERH ser uma empresa pública, é fundamental mencionar
que a referida empresa terceiriza a administração e condução dos serviços acessados pela população usuária, como
também desvincula os HU’s das universidades e compromete o controle social. Portanto, a EBSERH se constitui
enquanto gestão antidemocrática, representando os interesses exclusivamente privados, indo de encontro aos
princípios norteadores do SUS.

Por fim, vale destacar que a saúde pautada nesses moldes terá seus alicerces de universalidade, integralidade e
equidade desvirtuados e afetados em decorrência dessa nova modalidade de gestão dos serviços de saúde,
comprometendo a qualidade da assistência à saúde destinada à população usuária.
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