
FUNDAÇÕES ESTATAIS DE DIREITO PRIVADO O HC ESTÁ EM RISCO

Em 2007 o Governo Federal apresentou a idéia (PL 92/2007) de 
Fundação Estatal de Direito Privado, que vai mudar a forma como o Hospital 
de Clínicas (HC) é administrado. Hoje o HC é um Hospital Universitário 
vinculado à Universidade Federal do Paraná.

O que a Fundação Estatal significa?

a) Para os trabalhadores: 
● Contratação via CLT. Essa forma de contratação é precária e não garante 

estabilidade no emprego como têm hoje em dia os servidores públicos de carreira 
que entram no emprego via concurso público.

● Alta rotatividade de funcionários, um alto custo em treinamentos.
● Rebaixamento da média salarial do HC, já que trabalhadores terceirizados 

geralmente recebem salários menores.

b)Para os usuários:
● Descontinuidade do tratamento do paciente devido à alta rotatividade de funcionários.
● Leitos pagos dentro do Hospital de Clínicas que hoje é inteiramente gratuito. 

Poderemos ter duas portas de entrada no HC: uma onde o atendimento é mais rápido, 
para convênios e particulares e outra mais demorada para os usuários do SUS.

● O Hospital de Clínicas não mais respeitará os espaços de decisão onde os usuários 
participam, como Conferências e Conselhos de Saúde, por ter uma administração 
diferente daquela que administra o SUS. 

Para os estudantes da área da saúde:
● A falta de funcionários faria com que os estudantes sejam cada vez mais utilizados 

como mão-de-obra barata e explorada.
● Com a desvinculação com a UFPR, a administração poderá priorizar campo de 

estágio para as faculdades particulares.
● As pesquisas realizadas pelo hospital poderão ser prejudicadas pela desvinculação 

com a universidade.

O Fórum Popular de Saúde acredita que a mudança para “Fundação Estatal” não é 
a solução para o Hospital de Clínicas. Queremos maior investimento público no HC, com 
realização de concursos públicos, qualidade no atendimento e ampla participação da 
população na gestão do Hospital.
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