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“A saúde constitui um direito social básico para 

as condições de cidadania da população 

brasileira. Um país somente pode ser 

“desenvolvido” se seus cidadãos forem saudáveis, 

o que depende tanto da organização e do 

funcionamento do sistema de saúde quanto das 

condições gerais de vida associadas ao modelo de 

desenvolvimento vigente.”  

Brasil. Ministério da Saúde, 2008. 
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RESUMO 
 

O objetivo geral deste estudo é conhecer a atual situação dos Hospitais de Pequeno Porte 

(HPPs) em Santa Catarina, suas funções dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) e a sua 

relação com a Estratégia Saúde da Família (ESFs). A pesquisa apresenta alguns dados sobre a 

situação dos hospitais com até 50 leitos.  Os hospitais são partes integrantes de um sistema de 

atendimento à saúde da população. Suas funções contemplam ações de prevenção às doenças, 

restauração da saúde, educação e pesquisa. Devido ao desenvolvimento tecnológico e o 

progresso na recuperação da saúde em muitas situações de doença, a tendência é de que cada 

vez menos pessoas sejam hospitalizadas. Trabalha-se atualmente muito mais na perspectiva 

de internações de curta duração em ambientes com alta tecnologia, o que na maioria dos casos 

não é o que ocorre nas instituições hospitalares de pequeno porte. A Estratégia Saúde da 

Família é entendida como uma forma de reorientação do modelo assistencial, 

operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas 

de saúde e vem sendo implantada no Brasil desde 1994. São equipes que são responsáveis 

pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área 

geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, 

recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde 

desta comunidade. Trata-se de um estudo transversal que se baseia em dados coletados a 

partir da aplicação de questionários. Foi elaborado um questionário e encaminhado a todos os 

hospitais de Santa Catarina que tenham entre 5 e 50 leitos e outro instrumento que foi 

encaminhado para as secretarias municipais de saúde dos municípios onde estão instalados os 

Hospitais de Pequeno Porte. Os dados foram então analisados e confrontados com a revisão 

bibliográfica sobre estes dois segmentos das ações em saúde no sistema de saúde brasileiro, o 

SUS. A conclusão é de que após o advento  do SUS em 1988, a criação de novos hospitais de 

pequeno porte continuou existindo e na amostra por nós pesquisada, a grande maioria dos 

hospitais estudados, pertence a iniciativa privada e todos são classificados como Hospital 

Geral, sendo a única possibilidade de assistência hospitalar na maioria dos municípios 

estudados. Percebe-se que, com o investimento na atenção básica em saúde, ocorre uma 

diminuição no número de internações hospitalares, bem como diminui o tempo de 

permanência das pessoas no hospital quando a internação é inevitável. Ao mesmo tempo, 

ocorre um aumento no número de atendimentos no Pronto Socorro em grande parte dos 

hospitais de pequeno porte (28,5%), bem como no número de exames e serviços ambulatoriais 

(57%) que são realizados por estes hospitais. Isto remete a consolidação do SUS como uma 
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rede, onde as diferentes instituições têm papéis específicos e precisam se organizar cada vez 

melhor, para dar conta das novas demandas. A Estratégia Saúde da Família encontra-se 

implantada em todos os municípios estudados, alcançando a maioria, a cobertura de 100% nos 

municípios estudados. 

 
Palavras-chave: Hospitais de Pequeno Porte. Estratégia Saúde da Família. Sistema Único de 

Saúde. 
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ABSTRACT 
 

The overall objective is to assess the current situation of Small Hospitals (SHs) in Santa 

Catarina, their functions within the National Health System (NHS) and its relationship with 

the Family Health Strategy (FHSs). The research presents some data about the situation of 

hospitals with no more than 50 beds. The hospitals are part of a system of health care 

population. Their functions include activities to prevent illness, restoring health, education 

and research. Due technological development and progress in the recovery of health in many 

disease situations, the trend is that fewer people are hospitalized. Works currently much in the 

perspective of short-term hospitalizations in environments with high technology, which in 

most cases is not what happens in small hospitals. The Family Health Strategy is seen as a 

way of reorienting the care model, operated by the establishment of multidisciplinary teams in 

primary health care and has being implemented in Brazil since 1994. They are teams that 

responsible for monitoring a set number of families, located in a geographical area. The teams 

works with actions for health promotion, prevention, recovery, rehabilitation of diseases and 

appeals more frequent, and in maintaining the health of this community. This is a cross-

sectional study based on data collected from the questionnaires. A questionnaire was 

developed and sent to every hospital in Santa Catarina, that have between 5 and 50 beds and 

another instrument that was directed to the municipal health districts where are installed the 

Small Hospitals. The data were analyzed and compared with the literature on these two 

segments of health actions in the Brazilian Health System. The conclusion is that after the 

advent of the NHS in 1988, the creation of new small Hospitals continued to exist and the 

sample by us studied, the vast majority of hospitals studied, belongs to the private sector and 

all are classified as General Hospital, been unique possibility of hospital care in most cities 

studied. We can see that, with investment in primary health care, there is a decrease in the 

number of hospitalizations, and decreases the length of stay of persons in the hospital when 

the hospitalization is inevitable. At the same time, there is an increase in the number of 

attendances at the emergency room in most small hospitals (28.5%) and the number of exams 

and outpatient services (57%) that are made by these hospitals. This brings the consolidation 

of the NHS as a network, where different institutions have specific roles and need to organize 

better, to deal with new demands. The Family Health Strategy is implemented in all the cities 

studied, reaching the majority, 100% coverage in the cities studied. 

 

Keywords: Small Hospitals. Family Health Strategy. National Health System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A pesquisa procura investigar dados sobre a situação dos hospitais com até 50 leitos, 

usualmente denominados de Hospitais de Pequeno porte no estado de Santa Catarina 

(HPPSC). Observa-se que com a atual política de atenção à saúde brasileira o tipo de 

atendimento muitas vezes prestado por instituições como os hospitais de pequeno porte são 

assumidos pela atenção básica à saúde, incluindo-se o Programa de Saúde da Família. Iremos 

descrever a atual situação dos Hospitais de Pequeno Porte – HPP em Santa Catarina face toda 

esta nova logística que vêm  junto com a efetivação da implantação de um Sistema Único de 

Saúde no Brasil, o SUS e, principalmente, mais recentemente a partir de 1994, a implantação 

dos Programas de Saúde da Família- PSFs. 

Os hospitais são partes integrantes de um sistema de atendimento à saúde da 

população. Suas funções contemplam ações de prevenção às doenças, restauração da saúde, 

educação e pesquisa. No nosso estudo classificaremos como hospitais de pequeno porte 

aqueles que possuem até 50 leitos para internação, apesar de que em 2004, o Ministério da 

Saúde classificou como hospitais de pequeno porte aqueles que possuem entre 5 e 30 e se 

encontram localizados em municípios com até 30.000 habitantes, conforme definido na 

Política Nacional para os Hospitais de Pequeno Porte (BRASIL, 2004). 

Devido ao desenvolvimento tecnológico e progresso na recuperação da saúde em 

muitas situações de doença, a tendência é de que cada vez menos pessoas sejam 

hospitalizadas. Trabalha-se atualmente muito mais na perspectiva de internações de curta 

duração em ambientes com alta tecnologia, o que na maioria dos casos não é o que ocorre nas 

instituições hospitalares de pequeno porte. Além disto, inclusive por questões financeiras, 

procura-se substituir o modelo de atenção a saúde “hospitalocêntrico” pelo modelo 

“flexneriano” fundamentado na atenção médica orientada ao indivíduo, na prevenção às 

doenças e na promoção da saúde. 

O Programa de Saúde da Família é entendido como uma estratégia de reorientação do 

modelo assistencial, operacionalizado  mediante a implantação de equipes multiprofissionais 

em unidades básicas de saúde e vem sendo implantado no Brasil desde 1994. Estas equipes 

são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em 

uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, 

prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e na manutenção 

da saúde desta comunidade. A expansão e a qualificação da atenção básica, organizadas pela 
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estratégia Saúde da Família, compõem parte do conjunto de prioridades políticas apresentadas 

pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Esta concepção 

supera a antiga proposição de caráter exclusivamente centrado na doença, desenvolvendo-se 

por meio de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob a forma de 

trabalho em equipes, dirigidas às populações de territórios delimitados, pelos quais assumem 

responsabilidade. 

Os princípios fundamentais da atenção básica no Brasil são: integralidade, qualidade, 

eqüidade e participação social. Mediante a adstrição de clientela, as equipes Saúde da Família 

estabelecem vínculo com a população, possibilitando o compromisso e a co-responsabilidade 

destes profissionais com os usuários e a comunidade. Seu desafio é o de ampliar suas 

fronteiras de atuação visando uma maior resolutividade da atenção, onde a Saúde da Família é 

compreendida como a estratégia principal para mudança deste modelo, que deverá sempre se 

integrar a todo o contexto de reorganização do sistema de saúde. 

Diante desta nova realidade o Ministério da Saúde Brasileiro, vem discutindo desde 

2004 a necessidade de uma reformulação na política para o setor hospitalar brasileiro. Em 

relação especificamente aos hospitais de pequeno porte, podemos citar: 

 

• Portaria nº 94 de 14 de fevereiro de 2005 que considerando a necessidade de 
estabelecer mecanismos para a implementação da Política Nacional para os 
Hospitais de Pequeno Porte, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS,  tem o 
objetivo de definir o papel de estabelecimentos de saúde que possuem entre 5 e 30 
leitos e se encontram localizados em municípios com até 30.000 habitantes. 
Transcrevemos os principais artigos: 
Art. 1º - Definir que a operacionalização da Política Nacional para os Hospitais de 
Pequeno Porte se dá pela apresentação de Termo de Adesão e de Plano de 
Trabalho, conforme fluxo definido no anexo desta Portaria. 
Art. 2º - Definir que o Termo de Adesão é a manifestação formal do interesse do 
gestor estadual do SUS em participar da Política Nacional para os Hospitais de 
Pequeno Porte.  
Parágrafo Único – O Termo de Adesão deverá expressar o compromisso do gestor 
estadual de saúde em assegurar a contrapartida de 50% referente ao impacto 
financeiro da implantação da proposta, de acordo com os termos constantes da 
Portaria GM/MS nº 1.044, especificamente no art. 10, bem como discriminar 
nominalmente a relação dos estabelecimentos/municípios pré-selecionados a 
participarem da Política Nacional para os Hospitais de Pequeno Porte. 

• Portaria Nº 619/Gm de 25 de Abril de 2005 (Plano de Integração da Saúde da 
Família com o Hospital de Pequeno Porte) que determina que o gestor municipal 
de saúde poderá dispor de  até 8 (oito) horas de sua carga horária semanal de 40 
(quarenta) horas dos profissionais do PSF, para a atuação nos Hospitais de 
Pequeno Porte - HPP, desde que a população do município seja de até 30.000 
(trinta mil) habitantes, o município tenha cobertura mínima da estratégia Saúde da 
Família de 70% e que o município tenha aderido à Política Nacional para os HPP, 
instituída pela Portaria nº 1.044/GM, de 1º de junho de 2004. 

 

Ao iniciar esta pesquisa fizemos os seguintes questionamentos: 
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a) Quais são as estratégias político-administrativas adotadas pelos HPPs de Santa 

Catarina frente a implantação das equipes de PSFs? 

b) Qual a situação atual dos HPPs que sobrevivem em Santa Catarina neste novo 

cenário de atenção em saúde? 

c) Quais as principais dificuldades enfrentadas no contexto atual pelos hospitais de 

pequeno porte? 

d)  As funções desempenhadas pelos HPPs e PSFs complementam-se mutuamente em 

Santa Catarina? 

A justificativa teórica para a realização do estudo é entender o desenvolvimento das 

funções desempenhadas pelos HPPs e PSFs de Santa Catarina, demonstra o interesse pelo 

bem estar da população catarinense e o compromisso que o estado tem para com a 

administração dos seus recursos. A atual política de saúde pública brasileira entende como 

fundamental a participação dos hospitais de pequeno porte dentro do Sistema Único de Saúde 

(SUS) “pelo alto potencial de resolutividade para a atenção básica e o primeiro nível da média 

complexidade” (BRASIL, 2004, p. 104). 

Como justificativa prática, o presente trabalho quer servir de subsídio e reflexão para o 

poder público, gestores hospitalares da esfera privada e pública, no sentido do melhor 

aproveitamento das instituições já existentes e adequada alocação dos recursos disponíveis no 

modelo atual de assistência em saúde. 

O objetivo geral deste estudo, portanto, é conhecer a atual situação dos Hospitais de 

Pequeno Porte (HPPs) em Santa Catarina e as suas funções dentro do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e a sua relação com os PSFs, ou mais recentemente denominadas equipes de Estratégia 

Saúde da Família (ESFs). 

Nesse sentido, os objetivos específicos são: 

a) investigar as estratégias dos HPPs face a implantação dos PSFs para determinar a 

existência ou não das ações; 

b) verificar se as estratégias do Ministério da Saúde para a viabilização dos HPPs nesta nova 

realidade vem sendo efetiva na atenção à saúde em Santa Catarina; 

c) pesquisar qual a importância da existência dos HPPs no desenvolvimento das ações de 

saúde nas comunidades onde estão instalados? 

d) pesquisar se existe complementaridade entre os HPPs e as equipes de ESF.  

Para o desenvolvimento deste estudo, foram coletados a partir da aplicação de 

questionários. Foi elaborado um questionário (APÊNDICE A) o qual foi enviado pelo correio 

e/ ou por e-mail a todos os hospitais de Santa Catarina que tenham entre 5 e 30 leitos. Com 
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este instrumento foram coletados dados acerca das características da instituição (pública, 

privadas), localização da instituição na cidade, número de habitantes do município e quais 

outros serviços de saúde disponíveis, tipo de gestão, tempo de existência e mudanças 

ocorridas após a implantação das equipes de ESF. Nenhuma instituição foi identificada. Na 

correspondência foi estipulado prazo para devolutiva e os entrevistados receberam 

informações sobre como entrar em contato com a pesquisadora (endereço para 

correspondência, endereço eletrônico e telefone). Um outro instrumento de coleta de dados 

(APÊNDICE B) foi elaborado e encaminhado para as Secretarias Municipais de Saúde dos 

municípios onde estão instalados os Hospitais de Pequeno Porte, onde buscamos os dados 

referente a implantação dos Programas de Saúde da Família e sua consolidação como 

mudança estratégica de atenção em saúde. Também neste instrumento foi estipulado prazo 

para devolutiva e os entrevistados receberam  informações sobre como entrar em contato com 

a pesquisadora (endereço para correspondência, endereço eletrônico e telefone). 

Os dados foram então analisados e confrontados com a revisão bibliográfica que 

havíamos feito sobre estes dois segmentos das ações em saúde no sistema de saúde brasileiro, 

o SUS.  

A fundamentação científica e revisão bibliográfica aborda inicialmente, aspectos do 

sistema de saúde brasileiro, o Sistema Único de Saúde (SUS). No Brasil, por lei desde 1988, 

“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988) 

No artigo 197 da Constituição está  definido que o Poder Público irá regulamentar toda esta 

questão e  o Art. 198 diz que:  

“as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 
I- descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II- atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 

dos serviços assistenciais; 
III- participação da comunidade”(BRASIL, 1988). 
 

 Com base nesses pressupostos, foi instituído um Sistema Único de Saúde para todos os 

brasileiros – o SUS. Partindo desta determinação na lei máxima do país estabeleceu-se no ano 

de 1990 a Lei 8080 que norteia todo o conjunto de ações e serviços de saúde que constituem o 

Sistema Único de Saúde. 

 O SUS é, portanto, o sistema de saúde dos brasileiros e que recentemente completou 

os seus 20 anos de existência, sendo a “maior política de inclusão social do Brasil” (Carta de 
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Mobilização – SUS 20 anos). É um sistema gigantesco do qual participam todos – os que 

criam, gerenciam e difundem as suas diretrizes (nação, estados e municípios), mas também 

cada um individualmente porque tem o acesso para ampla assistência e o poder de envolver-se 

no sistema, pois o mesmo é organizado em conselhos onde a participação efetiva das pessoas 

é fundamental, conforme é garantido na Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Até então, 

os brasileiros estavam acostumados com sistemas onde tinham direito à assistência em saúde 

somente aqueles que contribuíam financeiramente diretamente com o sistema, sendo estes os 

trabalhadores com carteira de trabalho assinada ou os que contratavam os serviços com 

recursos próprios. Outra parte da assistência em saúde era realizada por instituições 

assistenciais de caridade geralmente ligada a instituições religiosas ou associações de 

voluntários. O Estado era diretamente responsável somente por algumas ações isoladas 

relacionadas ao controle de determinadas doenças (epidemias, por exemplo).  

 Os modelos de sistema de saúde anteriores ao SUS eram centralizados, privatizados e 

sua atenção estava primordialmente voltada à assistência, ou seja, a recuperação da saúde. 

Focavam muito a atenção médico-hospitalar e pouco valorizavam a prevenção e a promoção 

da saúde. Atualmente todo o processo saúde-doença é entendido como um processo social 

onde são valorizadas as relações das pessoas com a natureza (meio ambiente, espaço, 

território) e das próprias pessoas com as outras pessoas (através do trabalho e das relações 

sociais, culturais e políticas) num determinado espaço geográfico e num determinado tempo 

histórico.   

 O mundo vem discutindo saúde sob este ponto de vista, ou  seja, a promoção à saúde 

onde as pessoas são incentivadas a não mais ver a doença como algo totalmente avesso à 

saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu saúde no ano de 1948 da seguinte 

maneira: "saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e não a simples ausência de 

doença". A promoção à saúde responsabiliza todos e não apenas aquelas pessoas que 

trabalham nos serviços de saúde. 

 Nesse sentido, a promoção à saúde reúne o consenso político em todo o mundo e em 

diferentes sociedades como paradigma válido e alternativo aos enormes problemas de saúde e 

do sistema de saúde dos países (DEVER, 1988).  

A carta de intenções da Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, 

realizada em Ottawa, Canadá, em 1986, denominada Carta de Ottawa, assim define a 

promoção à saúde:  

 
[...] o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua 
qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no controle desse processo. 
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Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e 
grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 
favoravelmente o meio ambiente... Assim, a promoção à saúde não é 
responsabilidade exclusiva do setor da saúde, e vai para além de um estilo de vida 
saudável, na direção de um bem-estar global (BRASIL, 1996). 
 
 

A Carta de Ottawa deixa claro, portanto que a saúde é o caminho para o 

desenvolvimento social, econômico e pessoal, e que é somente através das ações de promoção 

que as condições e recursos fundamentais para a saúde se tornam cada vez mais favoráveis. 

Segundo este documento, há várias dimensões que se caracterizam como recursos essenciais 

para a promoção da saúde: 

 
- Paz: redução da violência; 
- Habitação: condições dignas de moradia, tanto em relação ao espaço físico quanto 
ao assentamento legal; 
- Educação: cumprimento do ensino compulsório, redução da evasão escolar e 
revisão da qualidade de ensino; 
- Alimentação: garantia de política municipal de geração e de mecanismos de troca 
de produtos alimentícios e, principalmente, garantia de alimento na mesa da família; 
- Renda: a geração de renda para todos e com volume compatível com a vivência; 
- Ecossistema saudável: ar salubre; água potável disponível 24 horas por dia; 
alimentos existentes em quantidade suficiente e de boa qualidade;  
- Recursos renováveis: o mais importante é o próprio homem, que se renova cada 
vez que se recupera de um mal-estar. Os serviços de saúde devem estar aptos para 
atender o homem em todos os seus níveis de complexidade, seja com recursos 
próprios ou em parceria com outros municípios; 
- Justiça social e eqüidade: a iniqüidade é caracterizada pela diferença de velocidade 
com que o progresso atinge as pessoas. É avaliada indiretamente pela área 
geográfica em que o cidadão reside. Dessa forma é que se busca, através da divisão 
do município em territórios homogêneos, observar os determinantes e suas 
conseqüências ao bem-estar. A promoção da eqüidade é feita pela redução dos 
efeitos nocivos à salubridade e pelo reforço dos fatores positivos. (BRASIL, 1996) 
 
 

Os serviços de atenção clínica, a urgência, o tratamento e a recuperação dos doentes e 

tudo o mais que estiver relacionado ao tratamento dos problemas de saúde que continuarão  

existindo, jamais podem ser preteridos ou ficar em segundo plano, mas não são o único foco 

quando se pensa a saúde de uma população. Doença, é caracterizada por muitos estudiosos 

como alguma situação de desajuste. Acreditamos ser esta concepção de que atenção em saúde 

está relacionada sobremaneira ao plano de assistência, com ambulatórios, clínicas, hospitais e 

laboratórios, sendo a principal característica dos serviços de saúde anteriormente e tanto 

difere deste novo modelo que precisa dar conta de uma demanda cada vez maior de pessoas 

em todos os tipos de território, com diferenças regionais importantíssimas nos aspectos 

sociais, econômicos, culturais, étnicas, climáticas e outros.  

A regulamentação do SUS estabelece princípios e direciona a implantação de um 

modelo de atenção à saúde que seja descentralizado, universal, com atenção integral, equidade 
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e o controle social, organizando a sua estrutura em territórios para facilitar o acesso das 

demandas populacionais aos serviços de saúde. É então criado, no ano de 1994, pelo 

Ministério da Saúde, o Programa de Saúde da Família (PSF), tornando-se uma estratégia 

setorial de reordenação do modelo de atenção à saúde, como eixo estruturante para 

reorganização da prática assistencial, imprimindo nova dinâmica nos serviços de saúde e 

estabelecendo uma relação de vínculo com a comunidade, humanizando esta prática 

direcionada à vigilância na saúde, na perspectiva da intersetorialidade e por isto denominada 

atualmente de Estratégia Saúde da Família (ESF). 

 Em outro capítulo,  analisaremos também, aspectos do desenvolvimento no estado de 

Santa Catarina e a sua relação com a saúde. A saúde das pessoas é fundamental para que 

exista o desenvolvimento econômico e social. Podemos dizer que o objetivo prioritário deste 

desenvolvimento é a saúde.  Afinal saúde é um direito fundamental do ser humano conforme 

a Declaração dos Direitos Humanos, datada de 1948 (ZANON, 2001)  

 Santa Catarina fica no Sul do Brasil, no centro geográfico das regiões de maior 

desempenho econômico do país: Sul e Sudeste. É uma posição estratégica no Mercosul. O 

Estado faz fronteira com a Argentina na região Oeste. Florianópolis, a Capital, está a 1.850km 

de Buenos Aires, 705 km de São Paulo, 1.144 do Rio de Janeiro e 1.673 de Brasília. Possui 

uma grande diversidade geográfica e humana com diversos tipos de clima, paisagens culturas 

e até sotaque na fala do seu povo. O seu território é  de apenas 95,4 mil km². Com atrativos 

diferenciados e de fácil acesso, o estado tem vocação acentuada para o turismo. Há oito 

estâncias hidrominerais, 14 áreas federais e 5 estaduais de proteção ambiental, além de 

dezenas de parques ecológicos municipais, o que torna o estado atrativo para o turismo, 

especialmente para os que procuram por aventuras e esportes ligados com a natureza (SANTA 

CATARINA, 2009). 

 Santa Catarina pode ser dividida em 8 regiões geográficas: 

 1. Litoral: são 500 quilômetros de litoral belas praias e natureza exuberante. Esta 

região, colonizada por açorianos no século XVIII, tem um relevo recortado, com baías, 

enseadas, manguezais, lagunas e mais de 500 praias. É, ainda, uma das mais importantes áreas 

de biodiversidade marinha do Brasil. As principais cidades são Florianópolis, São José, 

Laguna, Imbituba, Itajaí, Balneário Camboriú e São Francisco do Sul. A pesca e o turismo são 

atividades econômicas marcantes. Florianópolis é a capital e centro administrativo do Estado, 

situada numa ilha do oceano e tem 523 quilômetros quadrados. É a capital brasileira que 

oferece melhor qualidade de vida e é muito visitada por turistas brasileiros e estrangeiros.  

 2. Nordeste:  concilia  uma  economia  dinâmica com o respeito à natureza exuberante.  
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Indústrias do ramo eletro-metal-mecânico dividem espaço com as densas florestas da Serra do 

Mar e as águas da Baía de Babitonga. A região tem alto poder aquisitivo e excelente 

qualidade de vida. Suas principais cidades são Joinville (a maior de Santa Catarina, com 500 

mil habitantes) e Jaraguá do Sul. Possui traços fortes da colonização germânica. 

 3. Vale do Itajaí : situado entre a Capital e o Nordeste do estado. A herança dos 

pioneiros germânicos deixou marcas na arquitetura em estilo enxaimel, na culinária e nas 

festas típicas, nos jardins bem cuidados e na força da indústria têxtil. Sua paisagem de morros, 

matas, rios e cachoeiras é um forte atrativo para os ecoturistas. Os principais municípios são 

Blumenau, Gaspar, Pomerode, Indaial, Brusque e Rio do Sul. 

 4. Planalto Norte: a região é rica em florestas nativas e outras provenientes de 

reflorestamento. É o pólo florestal catarinense e o mais expressivo da América Latina, 

abrangendo indústrias madeireiras, moveleiras, de papel e papelão. Os principais municípios 

são Rio Negrinho, São Bento do Sul, Canoinhas, Corupá, Mafra, Três Barras e Porto União. 

 5. Planalto Serrano: região que tem o clima tipicamente mais frio no Estado. Suas 

atividades econômicas são a pecuária e a indústria florestal. Por conta das paisagens bucólicas 

e da neve que se precipita em algumas cidades, todos os anos o Planalto recebe milhares de 

visitantes no inverno. Há também a exploração do turismo rural. A estrada da Serra do Rio do 

Rastro, que desce em curvas sinuosas de uma altitude de 1.467 metros até o nível do mar, é 

uma atração à parte. Os principais municípios são Lages, São Joaquim, Urubici e Bom Jardim 

da Serra. 

 6. Sul: colonizado e atualmente muito habitado por descendentes de imigrantes 

italianos. Os visitantes podem conhecer de perto as vinícolas e apreciar a cultura italiana em 

festas típicas. Extrativismo mineral e indústria cerâmica são as principais atividades 

econômicas. O Sul do Estado tem estações hidrotermais e cânions ricos em biodiversidade. 

Suas principais cidades são Criciúma, Tubarão, Gravatal, Araranguá e Urussanga. 

 7. Meio Oeste: região de morros ondulados, localizada no centro do Estado situam-se 

comunidades de pequeno e médio porte, colonizadas por imigrantes italianos, alemães, 

austríacos e japoneses. Sua atividade econômica está baseada na agroindústria, criação de 

bovinos e produção de maçã. Também há indústrias expressivas do pólo metal-mecânico. As 

principais cidades são Joaçaba, Videira, Caçador, Treze Tílias, Curitibanos, Fraiburgo e 

Campos Novos. 

 8. Oeste: é considerada a região do "celeiro" de Santa Catarina. É nesta região do 

estado onde é produzida boa parte dos grãos, aves e suínos do Brasil. Frigoríficos de grande e 

médio porte estão associados aos produtores rurais em um modelo bem-sucedido de 
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integração: as empresas fornecem  insumos e tecnologia e compram a produção de animais. A 

região também começa a explorar o potencial turístico de suas fontes hidrotermais. Os 

principais municípios são Chapecó, Xanxerê, Concórdia e São Miguel do Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Regiões do Estado de Santa Catarina 

Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. Disponível em: www.assembleia-sc.gov.br. Acesso em 24 fev 
2009. 
 

 A seguir apresenta-se a caracterização dos hospitais quanto a sua função, classificação 

e gestão. A origem dos hospitais no mundo é datada de cinco séculos antes da era cristã com 

características de hospedaria para feridos e doentes. A igreja cristã criou grande parte dos 

hospitais antigos com características de instituições filantrópicas ou ambiente para o abrigo e 

atendimento aos pobres e desamparados. Houve na antiguidade, inclusive a determinação por 

parte dos reis de que as igrejas mantivessem hospitais (ZANON, 2001). 

 Em qualquer sistema de saúde da atualidade, o hospital com certeza é o mais antigo 

dos integrantes e é também por si já uma estrutura bastante complexa, senão a mais complexa. 

 Conforme Mac Earchen, citado por Zanon (2001, p. 21): 

 
“De todas as empresas modernas, nenhuma é mais complexa do que o hospital. 
Como objetivo fundamental, tem ele um simples propósito: receber o corpo humano 
quando, por alguma razão, se tornou doente ou ferido, e cuidar dele de modo a 
restaurá-lo ao normal, ou tão próximo quanto possível do normal.” 

 

 O sistema hospitalar é integrante do sistema de saúde brasileiro e é classificado como 

o nível terciário de atenção em saúde. Assume uma função socioeconômica importantíssima e 

movimenta grande quantia de dinheiro no país. Precisa ser entendido como uma empresa e 

desde a década de 1990, com a criação do Código de Defesa do Consumidor, o paciente 

começa a cobrar mais segurança, qualidade, efetividade e eficácia ao utilizar os serviços 
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destas instituições. A administração destas unidades passa, portanto, a ser assumida por 

pessoas com qualificação profissional específica, sob pena de sucumbir e desaparecer 

(ZANON, 2001). 

 Os hospitais podem ser classificados quanto a sua natureza jurídica e o estudo irá 

descrever três tipos existentes no Brasil: 

a) Hospitais Filantrópicos: para este tipo de organização, o governo brasileiro concede 

isenção do pagamento das contribuições previdenciárias, PIS e COFINS e outros 

benefícios. É considerado hospital filantrópico aquele que estiver inserido em uma 

das situações abaixo: 

- destinar 20% de sua receita bruta ao atendimento gratuito de pessoas carentes; 

- atender ao SUS, destinando 60% dos seus leitos ao atendimento dos usuários do 

Sistema Único de saúde. 

Em ambos os casos não poderá haver a remuneração, gratificação ou vantagem de 

qualquer espécie aos membros da Diretoria destes hospitais. (BORBA, 1988) 

b) Hospitais Oficiais ou públicos: pertence a órgãos oficiais da administração direta ou 

indireta da esfera federal, estadual e municipal. 

c) Hospital Particular ou Privado: pertence a uma pessoa jurídica de direito privado. 

 Os hospitais são também classificados quanto ao seu porte, mas o recorte do nosso 

estudo será o hospital com até 50 leitos no estado de Santa Catarina, usualmente classificado 

como hospital de pequeno porte. 

 Nosso estudo também explica o funcionamento da Estratégia Saúde da Família e uma 

abordagem sucinta de sua história. A regulamentação do SUS estabelece princípios e 

direciona a implantação de um modelo de atenção à saúde que seja descentralizado, universal, 

com atenção integral, equidade e o controle social, organizando a sua estrutura em territórios 

para facilitar o acesso das demandas populacionais aos serviços de saúde. É então criado, no 

ano de 1994, pelo Ministério da Saúde, o Programa de Saúde da Família (PSF), tornando-se 

uma estratégia setorial de reordenação do modelo de atenção à saúde, como eixo estruturante 

para reorganização da prática assistencial, imprimindo nova dinâmica nos serviços de saúde e 

estabelecendo uma relação de vínculo com a comunidade, humanizando esta prática 

direcionada à vigilância na saúde, na perspectiva da intersetorialidade e por isto denominada 

atualmente de Estratégia Saúde da Família (ESF). 
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2 O SISTEMA DE ATENÇÃO EM SAÚDE NO BRASIL 

 

 

2.1 A SAÚDE E A DOENÇA NA HISTÓRIA DA HUMANIDADE 

 

 

 Desde a antiguidade há relatos sobre doenças que assolaram as pessoas individual ou 

coletivamente e, dependendo da cultura ou região onde vivem as pessoas, o fato de adoecer 

era interpretado de forma diferente. O modo de viver também foi se modificando ao longo da 

história e as pessoas passam a se organizar cada vez mais em grupos, sociedades organizadas 

e desenvolvem as mais diferentes atividades econômicas que lhes permite a sobrevivência. Da 

mesma forma, sempre se buscou explicações para os mais diversos assuntos do cotidiano das 

pessoas e sobre o processo saúde-doença. “Os gregos procuraram uma explicação racional 

para as doenças, fundamentando o que vem a ser chamado de medicina científica” 

(GUTTIERREZ, OBERDIECK, 2001, p. 4). A medicina grega entendia as doenças de duas 

formas: uma dizia que as doenças diferentes podem ter causas e sintomas iguais e outra que 

dizia que as doenças devem ser vistas dentro do quadro de cada indivíduo, ou seja, não há 

doença e sim indivíduo doente.  

 Na idade média, a estrutura social modifica-se e temos a divisão entre proprietários ou 

senhores e os servos, que diferentemente dos escravos prestavam  serviço e pagavam tributos 

ao senhor em troca da permissão do uso das terras e proteção militar. A terra era o principal 

meio de produção e os servos trabalhavam basicamente na agricultura e no artesanato. 

Também na idade média o cristianismo, basicamente a igreja católica era a “instância 

ideológica dominante, de larga eficácia no que se refere à regulação dos indivíduos na 

sociedade, inclusive sobre as concepções de saúde e doença e as respectivas práticas médicas” 

(GUTTIERREZ, OBERDIECK, 2001, p. 7). As doenças eram atribuídas basicamente a dois 

fatores: os pagãos a atribuíam à possessão do diabo ou como conseqüência de feitiçarias e 

para os cristãos eram sinais de purificação ou libertação dos pecados. Várias epidemias 

assolaram a humanidade nesta época e é retomada a questão da causalidade das doenças. Já 

existia a concepção de contágio e as pessoas doentes eram  isoladas. Existia também uma 

certa ênfase na questão do cuidado com o corpo e a higiene pessoal e cuidados com o corpo  

relacionado ao aumento da expectativa de vida das pessoas. No final da idade média muda 

também o modelo econômico de produção feudal e surge uma nova forma de produzir e viver 

em sociedade, o capitalismo. Este novo modelo econômico repercute nos diversos aspectos da 
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vida social e a ciência acaba ganhando em qualidade com este processo. É a chamada época 

do renascimento, onde se discute a dominância da autoridade dos senhores feudais e reis e o 

dogmatismo religioso-filosófico. 

 Na idade moderna, após o Renascimento, ocorre uma eclosão de manifestações 

artísticas, filosóficas e científicas no mundo urbano e impulsiona o estudo do homem e da 

natureza. Começa a ciência experimental com observações para explicar racionalmente os 

fenômenos da natureza (as idéias são comprovadas na prática = empirismo). Na medicina, 

século XVI e XVII, acontecem descobertas importantes como o mecanismo da circulação 

sanguínea e a ligadura de vasos sanguíneos no lugar das cauterizações para estancar 

hemorragias durante as amputações. Assim sendo, a área cirúrgica avança bastante. Mudam 

também as teorias sobre as epidemias com o surgimento da “teoria miasmática da Medicina” 

que dizia que condições sanitárias ruins criavam um estado atmosférico local propício ao 

desenvolvimento de doenças infecciosas e assim, são também descritas doenças relacionadas 

a atividade de trabalho das pessoas. Esta teoria, associada a “teoria social da Medicina” 

(voltaremos a falar desta mais adiante) permaneceu hegemônica até o aparecimento da 

bacteriologia na metade do século XIX. Durante o século XVII, no entanto, há uma intensa 

busca da compreensão de todo o funcionamento do corpo humano e as alterações que ocorrem 

quando as pessoas adoecem. Prioriza-se estudo dos casos individualizados (método clínico) 

em detrimento do estudo das causas das doenças de forma coletiva.  

 Durante o século XVIII, as pesquisas científicas na área da medicina se voltam para a 

compreensão da localização das doenças no organismo e as alterações que ocorrem no corpo 

em função das doenças, em detrimento do estudo daquilo que causa as doenças: é o método 

clínico de caráter individual e singular em detrimento do método de atenção ao coletivo, o 

meio em que o indivíduo está inserido. 

 A ideologia política européia, tendo Nicolau Maquiavel destacado como principal 

pensador, mantém o Estado acima de qualquer consideração moral, ou seja o Estado deve ser 

soberano em relação aquilo que é melhor para o bem estar do país. É o estado que irá regular 

economia, ciência e igreja. Formas de utilizar a terra, formas de organização do trabalho ou 

atividades que envolvem o dinheiro (operações bancárias que na época começaram a 

proliferar) tudo contribui para o início do capitalismo que é um sistema econômico vigente até 

a atualidade em grande parte das sociedades e interfere diretamente sobre as ações no que se 

refere à saúde das pessoas. 

 A economia política continua regulando as sociedades também na idade 

contemporânea, e duas doutrinas sobressaem: a liberal de Adam Smith e a socialista 
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(científica de Marx e Engels,  e o socialismo dos anarquistas que lutavam por um mundo mais 

justo mediante a suspensão de toda a forma de governo). Estabelecida a sociedade capitalista 

com as suas indústrias com patrões e operários, a Igreja novamente se fortalece e coloca-se a 

favor dos operários no sentido de promover justiça e respeito a dignidade das pessoas (pode 

ser entendido como a doutrina social da Igreja). Todas estas mudanças no estilo de vida das 

pessoas, decorrente da industrialização e urbanização irá contribuir para as condições de vida 

das pessoas, decorrente das condições do seu trabalho e o aparecimento de doenças. Surge 

uma “teoria social da Medicina”, onde as causas para as doenças deixam de ser naturais ou 

relacionadas ao ambiente, para serem classificadas de sociais, ou seja, tem haver com o seu 

modo de vida e trabalho. Com os passar do tempo, tanto a teoria miasmática quanto a teoria 

social da medicina irão perder espaço para as descobertas da bacteriologia que irá 

responsabilizar as bactérias (provas visíveis) pelas doenças existentes. Assim, para cada 

doença haverá uma causa, um agente causador que será identificado e combatido com 

medicamentos (substâncias químicas) ou com vacinas.  

 Atualmente, admite-se a multicausalidade das doenças, ou seja, “o processo saúde-

doença é a síntese de múltiplas determinações”. Tanto o ambiente em que se vive, quanto os 

microorganismos causadores de doenças, ou as características biológicas de cada um, ou 

ainda a influência exercida pelas condições de trabalho impostas, estarão envolvidas na 

condição de saúde e doença das pessoas e é este o desafio para a construção de modelos 

públicos e coletivos que proporcionem saúde e evitem doenças nas pessoas no contexto atual 

(GUTTIERREZ, OBERDIECK, 2001). 

O conceito atual de saúde, é entendido como a conjuntura dos aspectos sociais, 

econômicos, políticos e também culturais. Ter saúde, portanto,  não significa a mesma coisa 

para todas as pessoas. Tudo vai depender da época, do lugar, da classe social, dos valores 

individuais, das concepções científicas, religiosas ou filosóficas nas quais os indivíduos 

vivem. A mesma coisa ocorre em relação às doenças, pois o que é doença para alguns, não 

necessariamente é doença na concepção de outros. 

“Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a 

ausência de enfermidade” diz o conceito elaborado pela Organização Mundial da Saúde, 

mundialmente divulgado na carta de princípios de 7 de abril de 1948 (desde então o Dia 

Mundial da Saúde). Este conceito já é bastante amplo e implica inclusive,  no reconhecimento 

do direito à saúde e da obrigação do Estado na promoção e proteção da saúde. Ainda segundo 

este conceito, saúde deveria expressar o direito a uma vida plena, sem privações.  

Outro conceito útil para analisar os fatores que interferem na saúde, e  sobre os quais a  
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saúde pública deve, por sua vez, intervir, citado por Scliar (2007), é o de campo da saúde 

(health field), formulado em 1974 por Marc Lalonde, titular do Ministério da Saúde e do 

Bem-estar do Canadá. De acordo com esse conceito, saúde envolve a biologia humana, o 

meio ambiente, o estilo de vida do indivíduo e a organização da assistência à saúde. A 

biologia humana  compreende a herança genética e os processos biológicos inerentes à vida, 

incluindo os fatores de envelhecimento. O meio ambiente inclui o solo, a água, o ar, a 

moradia, o local de trabalho. O estilo de vida, do qual resultam decisões que afetam a saúde: 

fumar ou deixar de fumar, beber ou não, praticar ou não exercícios. E, finalmente a 

organização da assistência à saúde que se refere a assistência médica, os serviços 

ambulatoriais e hospitalares e os medicamentos são as primeiras coisas em que muitas pessoas 

pensam quando se fala em saúde. No entanto, esse é apenas um componente do campo da 

saúde, e não necessariamente o mais importante. Muitas vezes, é melhor para a saúde ter água 

potável e alimentos saudáveis do que dispor de medicamentos. É melhor evitar o fumo do que 

submeter-se a radiografias de pulmão todos os anos. É claro que essas coisas não são 

excludentes, mas a escassez de recursos na área da saúde obriga, muitas vezes, a selecionar 

prioridades.  

A amplitude dos conceitos apresentados anteriormente acarretou críticas, algumas de 

natureza técnica (a saúde seria algo ideal, inatingível; a definição não pode ser usada como 

objetivo pelos serviços de saúde), outras de natureza política, libertária: o conceito permitiria 

abusos por parte do Estado, que interviria na vida dos cidadãos, sob o pretexto de promover a 

saúde. Por isto, em 1978, na Conferência Internacional de Assistência Primária à Saúde, 

realizada na cidade de Alma Ata (atual Cazaquistão) a OMS ampliou consideravelmente seus 

objetivos, como resultado de uma crescente demanda por maior desenvolvimento e progresso 

social. Eram anos em que os países socialistas desempenhavam papel importante na 

Organização. A conferência enfatizou as enormes desigualdades na situação de saúde entre 

países desenvolvidos e subdesenvolvidos; destacou a responsabilidade governamental na 

provisão da saúde e a importância da participação de pessoas e comunidades no planejamento 

e implementação dos cuidados à saúde. A estratégia baseia-se nos seguintes pontos: 

a) as ações de saúde devem ser práticas, exeqüíveis e socialmente aceitáveis; 

b) as ações devem estar ao alcance de todos, pessoas e famílias - portanto, disponíveis 

em locais acessíveis à comunidade; 

c) a comunidade deve participar ativamente na implantação e na atuação do sistema de 

saúde; 
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d) o custo dos serviços deve ser compatível com a situação econômica da região e do 

país. Estruturados dessa forma, os serviços que prestam os cuidados primários de 

saúde representam a porta de entrada para o sistema de saúde, do qual são, 

verdadeiramente, a base (SCLIAR, 2007). 

Os serviços de atenção clínica, a urgência, o tratamento e a recuperação dos doentes e 

tudo o mais que estiver relacionado ao tratamento dos problemas de saúde que continuarão  

existindo, jamais podem ser preteridos ou ficar em segundo plano, mas não são o único foco 

quando se pensa a saúde de uma população.  

Acredita-se ser esta concepção de que atenção em saúde está relacionada sobremaneira 

ao plano de assistência, com ambulatórios, clínicas, hospitais e laboratórios, a principal 

característica dos serviços de saúde anteriormente e tanto difere deste novo modelo que 

precisa dar conta de uma demanda cada vez maior de pessoas em todos os tipos de território, 

com diferenças regionais importantíssimas nos aspectos sociais, econômicos, culturais, 

étnicas, climáticas e outros.  

 

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

 

Política Pública é um campo do conhecimento que estuda como ocorrem as ações do 

governo e analisa seus resultados, para propor necessárias mudanças em seu rumo de 

aplicabilidade. O Estado possui uma relativa autonomia de atuação na criação e 

implementação das Políticas Públicas, pois cria as condições para dar objetivo às Políticas 

Públicas. Outros segmentos, que não o governo, fazem parte da formulação e implementação 

das Políticas Públicas. Isso passa a ocorrer, devido à perda de autonomia e ação de segmentos 

do governo, e o jogo de interesses, ou seja, quando o governo deixa de intervir na criação e 

implementação de Políticas Públicas (SOUZA, 2006). 

 A saúde e a doença são sempre peças fundamentais na estruturação e desenvolvimento 

das sociedades e requer políticas específicas. Entendemos por política, tudo aquilo que serve 

para organizar e governar um povo e, por política de saúde, tudo aquilo que pode melhorar as 

condições de vida das pessoas.  

 Segundo Fleury e Ouverney (2008), Política Pública de Saúde, precisa ser entendida 

como uma política como uma Política Social, uma vez que está voltada tanto para os 

indivíduos, quanto para a coletividade. 
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 Sendo o Brasil uma democracia, cada vez mais tem se discutido a participação das 

pessoas na elaboração de leis, nos processos decisórios, no levantamento dos problemas 

diversos e para que haja efetividade na participação é necessária a cidadania.  

  A cidadania pressupõe justamente: 

 
A existência de uma comunidade política nacional, na qual os indivíduos são 
incluídos, compartilhando um sistema de crenças com relação aos poderes públicos, 
à própria sociedade e ao conjunto de direitos e deveres que se atribuem aos cidadãos. 
O pertencimento à comunidade política pressupõe também, além de crenças e 
sentimentos, um vínculo jurídico e político, o que requer a participação ativa dos 
indivíduos na coisa pública (FLEURY, OUVERNEY, 2008). 

 

 A cidadania surge com a constituição do Estado Moderno, com o capitalismo e o fim 

do feudalismo. Confere autonomia às pessoas que no particular, terão suas próprias 

convicções e lutas, mas no coletivo político estarão engajados nas lutas pelo bem estar da 

coletividade. Trata-se de uma busca constante de liberdade, igualdade e solidariedade que 

nem sempre ocorre de forma pacífica e tranqüila, mas que justamente por isto é rica e gera 

soluções por causa desta diversidade de pensamentos. Mas o capitalismo também levou a 

grandes diferenças sociais entre as pessoas e bem por isto que o Estado moderno tem grandes 

dificuldades muitas vezes de equacionar todos os interesses. Os movimentos sociais, a 

organização dos trabalhadores e a criação dos sindicatos muito contribuíram e continuam 

contribuindo para a efetivação da cidadania. 

 Na segunda metade do século XIX surgem as políticas de proteção social, decorrentes 

justamente deste processo de desenvolvimento industrial que levou ao aumento da divisão do 

trabalho, a expansão dos mercados e a perda das funções de seguridade das organizações 

tradicionais como a família. A proteção social (tem objetivos coletivos e conquistou direitos 

civis, direitos políticos e direitos sociais que valem para todas as pessoas (FLEURY, 

OUVERNEY, 2008). 

 A Constituição Federal de 1988, no artigo 194, consagra o modelo de seguridade 

social como “um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social” (BRASIL, 1988). A saúde é, portanto um dos aspectos da seguridade social. Juntas, a 

previdência social, a saúde e a assistência social, a população é vista como um todo, com 

direitos universais e cidadania.  

 Na elaboração da política de saúde, é necessário atentar para os mais diversos 

aspectos, a saber: aspectos políticos, sociais, econômicos, institucionais, estratégicos, 

ideológicos, teóricos, técnicos e culturais. É bastante difícil especificar o momento e a forma 
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como cada um destes aspectos irá participar na sua construção, considerando que a política de 

saúde se encontra na interface entre Estado (que define normas e obrigações, cria estratégias e 

programas, forma recursos humanos, etc), a sociedade (que contribui com os seus impostos, 

mas também adota os mais variados estilos de vida que podem tanto preservar quanto 

prejudicar a saúde) e mercado (que oferece serviços, produz insumos e participa da formação 

de recursos humanos).   

 Para falar sobre a elaboração de políticas públicas de saúde, teríamos que fazer uma 

ampla explanação contemplando todos os aspectos já mencionados anteriormente. 

Resumindo, podemos dizer que a política de saúde “enfatiza seu caráter de estratégia oficial 

organizada em ações setoriais a serem desempenhadas de acordo com normas legalmente 

construídas, tendo como objetivo maior a qualidade de vida da população” (FLEURY, 

OUVERNEY, 2008). 

 

  

2.3 HISTÓRIA RECENTE DO SISTEMA DE SAÚDE NO BRASIL 

 

 

 Do início do século XX até 1920, ou no tempo chamado de primeira república, a 

economia brasileira baseava-se basicamente na agricultura e mais especificamente na 

cafeicultura. O café era produzido com a principal finalidade de exportação e, portanto, era 

necessário o estabelecimento de meios que garantissem um bom produto, incluindo-se as 

medidas de saneamento e o controle de doenças (peste, cólera e varíola), pois estas poderiam 

prejudicar as exportações. A saúde pública adotava o modelo de “campanhas sanitárias” que 

consistia basicamente no isolamento e tratamento de pessoas doentes com a finalidade de 

quebrar a relação agente/ hospedeiro. Só que o Estado não dispunha de médicos para tratar as 

pessoas, havendo necessidade de que cada um procurasse assistência médica de forma 

privada. Os hospitais, em sua maioria, pertencentes a entidades religiosas e de caridade, 

tinham um caráter social de abrigar e isolar pessoas com doenças mentais ou contagiosas 

(hanseníase e tuberculose). 

 O período que sucede mantém basicamente as mesmas características, mas surge 

também o início do modelo médico assistencial: 

 Em 24 de janeiro de 1923 a Lei Elói Chaves: cria uma caixa de aposentadoria e 

pensões (CAP) para os empregados em cada empresa de estrada de ferro. Serviam para 

concessão de aposentadorias, pensões e prestação de assistência médico/farmacêutica aos 
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empregados e seus dependentes. As CAPs eram financiadas pelas empresas e pelos 

empregados, sendo que o poder público participava somente de forma indireta.  Em 1926 as 

CAPs foram estendidas aos portuários e marítimos. 

 Em 1933: surgem os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), não mais criadas 

pelas empresas e sim por categorias de trabalhadores (Marítimos = IAPM, Bancários = IAPB 

e outros) e o Estado passa a controlar mais estes institutos, inclusive cabendo ao Presidente da 

República nomear o presidente destes institutos. Este controle é justificado pelo fato de que o 

Estado, passa assumir parte do financiamento dos institutos que são mantidos (financiados) 

pelos empregadores, empregados e pelo Estado (tripartite). Os recursos ficam centralizados no 

Estado, mais especificamente nas mãos do Ministério do Trabalho (criado em 1930). O 

Ministério da Educação e Saúde também foi criado em 1930 e assume a tarefa de coordenar 

as ações de saúde coletiva, mas a população sem vínculo com emprego formal continuava 

sem a assistência de assistência por parte do Estado. 

 Em 1942 criação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP).  

 Em 1945: é o chamado período pós guerra e a situação geral no país e no mundo 

modifica-se e ocorre uma tendência, principalmente na Europa, de preocupação com o bem 

estar social das pessoas, que agora já vivem cada vez mais nos centros urbanos e estão 

empregados, principalmente nas indústrias. No Brasil também começa esta preocupação, pois 

a população empregada, urbana e contribuinte com algum tipo de sistema previdenciário, 

começa exigir cada vez mais a assistência médica. Todos os institutos juntos formam um tipo 

de Previdência Social que inclui tanto aposentadorias e pensões, quanto a assistência médica. 

No início da década de 1960 o sistema entra em crise, pois as arrecadações são menores do 

que os gastos que o sistema tem. 

 Em 1953: é criado o Ministério da Saúde, que incorporou a Estrutura do Departamento 

Nacional de Saúde o qual era responsável pela assistência preventiva em saúde, basicamente o 

controle das epidemias e tinha poucos recursos para isto. 

 Em 1964: ocorre o golpe militar e o governo passa a centralizar o comando sobre os 

institutos de previdência e posteriormente unifica todos estes institutos em um só com a 

argumentação de assim obteria a racionalidade financeira. 

 Em 1967: os institutos foram unificados e foi criado o Instituto Nacional de 

Previdência  Social (INPS), que passa ao controle total e absoluto do Estado, ou seja, os 

trabalhadores e empregadores pagam e o governo federal administra todo o dinheiro e decide 

quais ações irão ser tomadas. Nesta época ganha muito a indústria farmacêutica, a indústria de 

equipamentos médico hospitalar e os hospitais, pois visualizam nesta forma de arrecadação a 
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venda dos seus produtos e serviços ao INPS. Vários autores denominam este modelo que 

privilegia a assistência das doenças em hospitais com seus diagnósticos e terapêutica 

(medicina curativa) em detrimento da prevenção, de modelo médico-assistencial privatista. 

 Em 1971: a cobertura assistencial do INPS é estendida aos trabalhadores rurais, em 

1972 para empregadas domésticas e em 1973 para os trabalhadores autônomos. Este aumento 

na cobertura e o aumento nas despesas, aliado a poucos controles por parte do Estado, gera 

margem à corrupção e o sistema começa a ter cada vez mais problemas econômicos. 

 Ao final da década de 1970, também conhecido como o fim do “milagre econômico, 

ocorre uma crise econômica e política geral no país e a sociedade se mobiliza no sentido de 

reverter a situação. Na área da saúde, percebe-se nitidamente a exclusão de um número cada 

vez maior de pessoas que não contribuem para a previdência e portanto não tem direito a 

assistência. Isto tudo leva a uma grande discussão sobre a necessidade de mudanças no 

sistema de saúde vigente e surge um movimento organizado que critica o modelo e será o 

responsável por uma série de mudanças na área da saúde – a Reforma Sanitária. O movimento 

de Reforma Sanitária irá fortalecer as medidas de prevenção em saúde e com isto, a saúde 

coletiva. Na universidades são criados os Departamentos de Medicina Preventiva e Medicina 

Comunitária, conforme já era proposto pela Organização Panamericana de Saúde.  Surgem 

também vários programas para a efetivação do conceito de “Atenção Primária A Saúde” 

proposto pela Organização Mundial da Saúde no Congresso de Alma Ata, já no ano de 1978, 

como por exemplo, o PIASS – Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento 

do Nordeste e outros. Estes programas, organizados em redes regionalizadas, com a utilização 

de pessoal de nível auxiliar nas bases, com ênfase na detecção de doenças transmissíveis, 

prevenção às doenças e encaminhamento aos serviços mais especializados (hospitais) somente 

daqueles casos que necessitem, demonstraram alta eficácia a um custo baixo (CARVALHO, 

MARTIN, CORDONE JR, 2001). 

As duas últimas décadas foram marcadas por transformações significativas no sistema 

de saúde e isto ocorre simultaneamente às mudanças ocorridas no âmbito político-

institucional caracterizados pelo processo de redemocratização iniciado nos anos 80 e uma 

grave crise na área econômico-financeira. A idéia no início desta década era de consolidar o 

processo de expansão de cobertura assistencial em saúde para atender as diretrizes da OMS - 

Organização Mundial da Saúde estabelecidas na Conferência de Alma-Ata em 1978, que 

preconizava “Saúde para todos no ano 2000”. O Movimento da Reforma Sanitária, liderado 

inicialmente por alguns intelectuais das universidades e profissionais da área da saúde e 

depois incorporado por centrais sindicais, movimentos populares da saúde e alguns 
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parlamentares, teve como proposta a implantação de uma nova política de saúde, efetivamente 

democrática, caracterizada pela descentralização dos serviços, universalização do acesso e 

unificação em um só sistema de saúde (WALDMAN, 2002). 

Todas as ações criadas a partir do Movimento de Reforma Sanitária contribuíram para 

que a saúde recebesse o seu devido destaque na nova Constituição de República. Por lei desde 

1988, como explícita o artigo 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação” (BRASIL, 1988). No artigo 197 da Constituição está definido que o Poder 

Público irá regulamentar toda esta questão e  o art. 198 diz que “as ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade (BRASIL, 1988).  

 Ficou então instituído um Sistema Único de Saúde para todos os brasileiros – o SUS. 

Partindo desta determinação na lei máxima do país, estabeleceu-se no ano de 1990 a Lei  nº 

8080 que norteia todo o conjunto de ações e serviços de saúde que constituem o Sistema 

Único de Saúde. 

 O SUS é, portanto, o sistema de saúde dos brasileiros e que recentemente completou 

os seus 20 anos de existência, sendo a “maior política de inclusão social do Brasil” (Carta de 

Mobilização – SUS 20 anos).  

 Lobato e Giovanella (2008, p. 107), assim conceituam Sistema de Saúde:  

 
“É o conjunto de relações políticas, econômicas e institucionais responsáveis pela 
condução dos processos referentes à saúde de uma dada população que se 
concretizam em organizações, regras e serviços que visam a alcançar resultados 
condizentes com a concepção de saúde prevalecente na sociedade.” 

 

 O SUS é um sistema gigantesco do qual participam todos – os que criam, gerenciam e 

difundem as suas diretrizes (nação, estados e municípios), mas também cada um 

individualmente porque tem o acesso para ampla assistência e o poder de envolver-se no 

sistema, uma vez que o mesmo é organizado em conselhos, onde a participação efetiva das 

pessoas é fundamental, conforme é garantido na Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Até 

então, os brasileiros estavam acostumados com sistemas onde tinham direito à assistência em 
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saúde somente aqueles que contribuíam financeiramente diretamente com o sistema,  sendo 

estes os trabalhadores com carteira de trabalho assinada ou os que contratavam os serviços 

com recursos próprios. Outra parte da assistência em saúde era realizada por instituições 

assistenciais de caridade geralmente ligada a instituições religiosas ou associações de 

voluntários. O Estado era diretamente responsável somente por algumas ações isoladas 

relacionadas ao controle de determinadas doenças (epidemias, por exemplo).  

 Os modelos de sistema de saúde anteriores ao SUS eram centralizados, privatizados e 

sua atenção estava primordialmente voltada à assistência, ou seja, a recuperação da saúde. 

Focavam muito a atenção médico-hospitalar e pouco valorizavam a prevenção e a promoção 

da saúde. Atualmente todo o processo saúde-doença é entendido como um processo social 

onde são valorizadas as relações das pessoas com a natureza (meio ambiente, espaço, 

território) e das próprias pessoas  com as outras pessoas (através do trabalho e das relações 

sociais, culturais e políticas) num determinado espaço geográfico e num determinado tempo 

histórico.   

 O mundo vem discutindo saúde sob este ponto de vista, ou  seja, a promoção à saúde 

onde as pessoas são incentivadas a não mais ver a doença como algo totalmente avesso à 

saúde. A OMS definiu saúde no ano de 1948 da seguinte maneira: "saúde é o completo bem-

estar físico, mental e social e não a simples ausência de doença". A promoção à saúde 

responsabiliza todos e não apenas aquelas pessoas que trabalham nos serviços de saúde. Nesse 

sentido, a promoção à saúde reúne o consenso político em todo o mundo e em diferentes 

sociedades como paradigma válido e alternativo aos enormes problemas de saúde e do sistema 

de saúde dos países (DEVER, 1988).  

A carta de intenções da Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, 

realizada em Ottawa, Canadá, em 1986, denominada Carta de Ottawa, assim define a 

promoção à saúde:  

[...] o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua 
qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no controle desse processo. 
Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e 
grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 
favoravelmente o meio ambiente [...]. Assim, a promoção à saúde não é 
responsabilidade exclusiva do setor da saúde, e vai para além de um estilo de vida 
saudável, na direção de um bem-estar global (BRASIL, 1996). 
 
 

A Carta de Ottawa deixa claro, portanto que a saúde é o caminho para o 

desenvolvimento social, econômico e pessoal, e que é somente através das ações de promoção 

que as condições e recursos fundamentais para a saúde se tornam cada vez mais favoráveis. 

 Segundo  este  documento, há   várias  dimensões  que se  caracterizam como recursos  
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essenciais para a promoção da saúde: 

• Paz: redução da violência; 

• Habitação: condições dignas de moradia, tanto em relação ao espaço físico quanto ao      

assentamento legal; 

• Educação: cumprimento do ensino compulsório, redução da evasão escolar e revisão da  

qualidade de ensino; 

• Alimentação: garantia de política municipal de geração e de mecanismos de troca de  

produtos alimentícios e, principalmente, garantia de alimento na mesa da família; 

• Renda: a geração de renda para todos e com volume compatível com a vivência; 

• Ecossistema saudável: ar salubre; água potável disponível 24 horas por dia; alimentos  

existentes em quantidade suficiente e de boa qualidade;  

• Recursos renováveis: o mais importante é o próprio homem, que se renova cada vez que  

se recupera de um mal-estar. Os serviços de saúde devem estar aptos para atender o homem 

em todos os seus níveis de complexidade, seja com recursos próprios ou em parceria com 

outros municípios; 

• Justiça social e eqüidade: busca-se, através da divisão do município em territórios 

homogêneos, observar os determinantes e suas conseqüências ao bem-estar. A promoção 

da eqüidade é feita pela redução dos efeitos nocivos à salubridade e pelo reforço dos 

fatores positivos. 

Mas, apesar de todos estes avanços, a escassez de recursos destinados ao setor saúde, 

as relações entre pobreza - saúde - condições de vida decorrentes do modelo econômico 

vigente, fazem com que em torno de 20% da população na América Latina continuem ainda 

sem acesso aos serviços básicos de saúde (OPAS/OMS, 2004) 

A materialização do sistema de atenção em saúde no Brasil é bastante variada, pois o 

sistema abrange muitas ações. A assistência pode ser realizada no âmbito ambulatorial e 

hospitalar, nos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e no espaço domiciliar. Já no caso 

das vigilâncias (epidemiológica ou sanitária) as ações são bem diferentes em relação a 

assistência, envolvendo outros ambientes de trabalho e convívio das pessoas, bem como da 

produção e circulação de bens, mercadorias e serviços. Outras ações estão voltadas ao 

controle de determinadas doenças como a tuberculose, diabetes, Aids e outras contempladas 

por programas específicos dado a importância que tem na conjuntura do sistema como um 

todo. Então existem lógicas diferentes na organização dos serviços de saúde que compõem o 

SUS e os conflitos também existem (NORONHA, LIMA, MACHADO, 2008). 
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O sistema está construído de tal forma que todos os brasileiros tenham acesso  e que a 

porta de entrada principal para a população aos serviços de saúde seja a atenção básica, hoje 

praticamente entendida como as equipes da Estratégia Saúde da Família. O objetivo é 

justamente diminuir ou terminar de vez com a questão da falta de acesso anteriormente 

mencionada com base nos documentos da OPAS/OMS. O presente estudo tem a intenção de 

investigar qual é a relação, se é que esta existe, entre duas das ações do SUS: os hospitais de 

pequeno porte e as equipes de estratégia saúde da família nos municípios catarinenses onde 

estão os hospitais de pequeno porte. 

 

 

2.4 O FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO 

 

 

 Antes de falar especificamente sobre o financiamento do SUS, deve-se lembrar os 

componentes de um sistema de saúde, como segue: 

a) a cobertura populacional e catálogo de benefícios, que no caso do SUS é universal e 

garante assistência nos diversos níveis de atenção (o que explicaremos mais 

adiante); 

b)  os recursos econômicos, os quais iremos explicar logo adiante; 

c) os recursos humanos, que consiste numa gama bastante grande e diversificada de 

profissionais que atuam direta ou indiretamente no sistema, são formados das mais 

diversas maneiras, e contratados de diversas formas na rede pública e privada; 

d) a rede de serviços, que é basicamente pública nos níveis de atenção básica ou 

primária, e na atenção secundária ou terciária existe forte participação da iniciativa 

privada; 

e) os insumos (equipamentos, medicamentos e suprimentos para exames diagnósticos) 

onde existe grandes conflitos pela competitividade das indústrias privadas nacionais 

e internacionais; 

f)  tecnologia e conhecimento, que tem uma importância enorme para a melhoria das 

condições de saúde da população, mas que infelizmente encontra-se concentrada nas 

grandes cidades. Há, no entanto, regulação do Estado para que haja eqüidade dentro 

do SUS e universalidade no acesso;  

g) organizações nacionais públicas responsáveis pelas atribuições centrais da atenção à 

saúde: Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais, Agência Nacional 
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de Vigilância Sanitária e outros, no caso do SUS (LOBATO, GIOVANELLA, 

2008). 

Os recursos necessários para o custeio de um sistema de saúde podem ser públicos ou 

privados, sendo que os recursos públicos são provenientes de tributos pagos pela sociedade na 

forma de impostos diretos ou indiretos e das contribuições da seguridade social. Os recursos 

privados são aqueles pagos pelas pessoas, famílias, empresas e não são compulsórios. É na 

verdade, uma opção. 

De acordo com o artigo 33 da Lei 8080 de 1990, também denominada de Lei Orgânica 

da Saúde, os recursos necessários para o financiamento do SUS serão oriundos do orçamento 

da Seguridade Social, outros orçamentos da união além de outras fontes (CARVALHO, 

MARTIN, CORDONE JR, 2001). 

O SUS foi inserido no Sistema de Seguridade Social (Saúde, Previdência e Assistência 

Social) e o financiamento do SUS consta no Orçamento da Seguridade Social (OSS), 

acrescido de recursos dos tesouros federal, estaduais e municipais. A composição da OSS 

contempla naturezas distintas de benefícios, a saber: 

a) os de caráter contributivo e individualizados, tais como os do regime geral de 

aposentadorias; 

b) os benefícios regidos pela lógica da cidadania, tais como o acesso universal à saúde 

e o saúde e o “salário cidadão” de um salário mínimo para a população de 65 anos 

ou portadora de deficiência.  

Os recursos do Orçamento da Seguridade Social provem das seguintes fontes: 

a) contribuições à previdência social sobre a folha de salários (paga por empresas e 

trabalhadores); 

b) contribuição das empresas sobre o Lucro Líquido (CSLL); 

c) contribuição para o financiamento da seguridade  social (COFINS);  

d) os recursos provenientes do antigo Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 

(FAS), pouco expressivo e que é oriundo de receitas de concursos e prognósticos; 

e) os recursos provenientes do Programa de Integração Social/Programa de Formação 

do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), mas estes estão vinculados 

especificamente ao seguro desemprego; 

f) impostos gerais da União: está previsto, mas a participação no orçamento é 

pequena; 

g) contribuição provisória sobre movimentação financeira (CPMF): criada em 1997 e 

os recursos deveriam ser destinadas especificamente à saúde, mas depois acabou 
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sendo parcialmente dirigida para a previdência social). A CPMF foi extinta em 

dezembro de 2007 (UGÁ, PORTO, 2008). 

Atualmente existe a discussão no Congresso Nacional para novamente aprovar a 

cobrança da CPMF. 

Como não ficava explícito na lei, a forma real de financiamento do sistema, vários 

setores se organizaram até que em meados do ano 2000 fosse aprovada  a Proposta de 

Emenda Constitucional nº 29 (PEC 29) que está assim descrita por Carvalho, Martin e 

Cordone Jr (2001):   

 

• A União terá que somar 5% a mais no Orçamento da Saúde com base no repasse 
de 1999. Este  reajuste fica atrelado à variação nominal do Produto Interno Bruto; 

• Os Estados devem gastar, no mínimo, 7% dos seus orçamentos com saúde. O 
percentual terá que chegar a 12% até no ano de 2004; 

• Os municípios terão que investir 7% do seu orçamento em saúde e chegar a 15% 
em 2004. 

 
 A Emenda Constitucional nº 29 ainda vigora e vincula os recursos das diferentes 

esferas de governo ao seu uso específico nos gastos com ações e serviços públicos de saúde 

(UGÁ, PORTO, 2008). 

A Lei complementar n. 8142, também de 1990 dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do sistema. Esta lei descreve sobre como a comunidade irá participar e 

acompanhar as transferências intergovernamentais de recursos, exercendo dessa maneira o seu 

papel de cidadão e fiscalização da aplicação dos recursos públicos. A Lei 8142, estabelece 

que os estados e municípios devem se organizar da seguinte maneira: 

 

- criar um Fundo de Saúde: trata-se de uma conta especial onde serão depositados e 
movimentados os recursos financeiros do SUS e caberá ao Conselho Municipal ou 
Estadual de Saúde a fiscalização desta conta. 

 

O Conselho de Saúde é um órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo, 

composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e 

usuários do sistema, que irá atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da 

política pública de saúde. As decisões tomadas por este conselho serão homologadas pelo 

chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.  

Dentro deste novo cenário, conforme consta nas Leis 8080 e 8142, ambas do ano de 

1990, os estados e os municípios serão os principais gestores da atenção em saúde e, portanto, 

cada estado e também município terá que se organizar da seguinte maneira para receber os 

recursos federais: 

a) criar um fundo de saúde: conforme já explicado anteriormente; 
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b) manter um conselho de saúde; 

c) elaborar um plano de saúde apresentando os seus projetos de atividades a serem 

desenvolvidas em nível estadual e municipal; 

d)  apresentar os relatórios de gestão; 

e) disponibilizar a contrapartida de recursos; 

f) estabelecer a comissão para elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos 

seus colaboradores. 

 Para garantir a efetivação das ações de descentralização o Ministério da Saúde 

publicou, a partir de 1991, algumas Normas Operacionais Básicas (NOB) que inicialmente 

remunerava a partir das ações apresentadas, ou seja, por produção de serviços de saúde, 

quando a idéia principal de todo o movimento sanitário era de entender saúde de forma mais 

ampla com a criação de mecanismos que promovam a saúde em si e previnam as doenças. A 

primeira NOB, datada de 17 de julho de 1991 (NOB nº 01/91) de certa maneira, privilegiava 

as ações curativas, uma vez que as tabelas de remuneração não contemplavam as ações de 

promoção e prevenção. Foi a partir de propostas discutidas e aprovadas na IX Conferência 

Nacional de Saúde, realizada no ano de 1992, que foi editada a NOB nº 01/93 em 20 de maio 

de 1993. Esta estabelecia “um processo flexível, gradual e negociado para assegurar 

viabilidade  política  à  execução  das  mudanças  operacionais  necessárias, criando diferentes  

fases  para  a  habilitação  dos  municípios,  respeitando suas condições técnico-operacionais.”   

(CARVALHO, MARTIN, CORDONE JR, 2001). 

 A fim de efetivar a descentralização das ações e promover discussões entre os gestores  

da esfera federal, estadual e municipal foram criadas as Comissões Intergestoras: 

a) Comissão Intergestora Tripartite (CIT): constituída igualitariamente por 

representantes do Ministério da Saúde, da entidade de representação dos secretários 

estaduais de saúde (CONASS), e da entidade de representação dos secretários 

municipais de saúde (CONASEMS); 

b) Comissão Intergestora Bipartite (CIB): constituída igualitariamente por 

representantes da Secretaria Estadual de Saúde e da entidade de representação do 

conjunto dos secretários municipais de saúde do estado. 

 De acordo com a NOB nº 01/93 os estados poderiam optar entre dois modelos de 

gestão: 

a) Condição de gestão parcial: o estado assumia a responsabilidade pela programação 

das ações de forma integrada com os seus municípios utilizando para isto os 

recursos provenientes do governo federal, os recursos do próprio estado e 
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respeitando a autonomia dos municípios enquadrados em alguma forma de gestão 

municipal. Além disto, o estado é o responsável pelo cadastramento, distribuição de 

cotas ambulatoriais e hospitalares e o devido controle e avaliação dos serviços 

públicos (inclusive a vigilância epidemiológica e sanitária) e privados em saúde no 

estado. Cabe também ao estado a definição de rede para referência na alta 

complexidade (para onde são encaminhados os pacientes que precisam de exames 

ou procedimentos médicos de alta complexidade, disponíveis somente nos 

municípios maiores). Assim o estado receberia mensalmente, do Governo Federal, 

os valores financeiros decorrentes da diferença entre um teto estabelecido 

previamente e o gasto efetivamente realizado. Os estados que aderiram a este 

modelo de gestão nunca receberam esta diferença; 

b) Condição de Gestão Semiplena: além das atribuições já previstas no modelo 

anterior, cabe ao estado a completa responsabilidade sobre a gestão (planejamento, 

cadastramento, controle e pagamento de prestadores ambulatoriais e hospitalares, 

públicos e privados) e o pagamento dos prestadores ambulatoriais e hospitalares. 

 Ainda de acordo com a NOB nº 01/93, os municípios optariam entre três condições de 

gestão: 

a) Condição de gestão incipiente: o município recebe apenas o recurso correspondente 

aos serviços realizados, adicionados aos recursos do Fator de Apoio à 

Municipalização (FAM), cabendo-lhe assumir imediata ou progressivamente, a 

responsabilidade sobre a contratação e autorização do cadastramento de prestadores, 

autorizar as internações hospitalares e procedimentos ambulatoriais, controlar e 

avaliar os serviços contratados (públicos ou privados). Teria também que 

demonstrar disposição para assumir as ações da rede básica (ambulatórios), 

nutrição, educação em saúde, vigilância epidemiológica e sanitária e as ações em 

relação a saúde do trabalhador; 

b) Condição de Gestão Parcial: o município assumiria a íntegra das ações previstas na 

modalidade anterior e receberia, além do pagamento dos serviços prestados e dos 

recursos do FAM, a diferença entre um teto estabelecido mensalmente, aquilo que 

efetivamente foi gasto. Igualmente como ocorreu em relação aos estados, os 

municípios também nunca receberam esta diferença; 

c) Condição de Gestão Semiplena: além das competências já descritas nos modelos 

anteriores, o município assumia a completa responsabilidade sobre a gestão da 

prestação dos serviços. O município seria remunerado mensalmente, de acordo com 



 

42 

um teto financeiro estabelecido previamente pela CIB e aprovado pelo Conselho 

Nacional de Saúde, sendo que o repasse deste dinheiro ocorria diretamente do 

Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. 

 Na prática, para os municípios, este último modelo foi o único que efetivamente 

representava descentralização e gerava autonomia para o gestor municipal, mas vigorava em 

apenas uma minoria de municípios (geralmente os de médio e grande porte). Contudo, 

prevalecia ainda a questão do pagamento por serviços prestados e não um investimento na 

promoção à saúde, pois não se tinha muito como mensurar. Em função disto, em novembro de 

1996, foi aprovada a NOB nº 01/96, que tinha como principal mudança a transferência regular 

e automática de recursos financeiros fundo a fundo. Era uma garantia para as ações 

descentralizadas de acordo com as necessidades específicas de cada estado e município. 

Ficam assim estabelecidos claramente os papéis do governo federal, estados e municípios e as 

comissões intergestoras assumem efetivamente as suas funções. Na prática, esta NOB passou 

a vigorar somente em janeiro do ano de 1998, pois discutiu-se muito a necessidade de 

recursos adicionais para viabilizá-la e estes recursos só foram possíveis após a criação da 

CPMF no ano de 1997. 

 Nessa mesma época, as modalidades de gestão de estados e municípios foram 

reduzidas a duas: gestão plena da atenção básica e gestão do sistema para municípios; e gestão 

avançada do sistema e gestão plena do sistema, para os estados. A gestão plena do sistema 

além de possibilitar a estados e municípios a governança sobre a prestação de serviços médico 

assistenciais, possibilita-lhes autonomia para gerir o sistema de saúde como um todo na sua 

esfera de governo, contemplando tanto as ações de promoção, proteção e recuperação em 

saúde (UGÁ, PORTO, 2008). 

A NOB nº 01/96 exige a realização de uma Programação Pactuada e Integrada (PPI) 

entre os gestores municipais e estaduais com a finalidade de estabelecer os tetos municipais. 

Para os municípios, é criado o Teto Financeiro Global do Município (TFGM) que é 

constituído pelo Piso de Atenção Básica (PAB) Fixo, PAB Variável, Fração Assistencial 

Especializada (FAE) e pela Remuneração de Internações Hospitalares. 

 PAB Fixo: estabelece um valor per capita (com valor mínimo e máximo estabelecido 

de acordo com a média do faturamento de 1996) para o custeio das ações básicas em saúde 

(consultas médicas com clínico geral, pediatra e ginecologista, atendimentos de enfermagem e 

atendimentos odontológicos), além das ações da vigilância sanitária e epidemiológica. 
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 PAB Variável: incentivos aos programas de: Agentes Comunitários em Saúde, 

Estratégia Saúde da Família, Combate às carências nutricionais, Vigilância Sanitária, 

Vigilância Epidemiológica e Ambiental e Assistência Farmacêutica Básica. 

 FAE: para o custeio das ações especializadas e de alto custo em nível ambulatorial. 

 Remuneração de Internações Hospitalares: recursos previstos para o pagamento das 

Autorizações de Internações Hospitalares (AIH). 

 Somando o Teto Financeiro Global dos municípios, o estado terá o valor do Teto 

Financeiro do Estado (TFGE) e será responsável pelo gerenciamento dos recursos das ações e 

serviços especializados (FAE) e das internações (AIH), daqueles municípios com gestão plena 

da atenção básica. O estado é também responsável pelos medicamentos excepcionais, não 

constantes na Assistência Farmacêutica Básica (CARVALHO, MARTIN, CORDONE JR,  

2001). 

 Como pode-se perceber, o processo decisório e “controlador” do SUS é constituído 

por uma grande quantidade de arenas e instâncias de pactuação, cujo objetivo é garantir o 

caráter democrático e participativo das decisões. É de fato uma única no país todo, mas que 

possui uma estrutura descentralizada e organizada de tal forma que envolva a 

responsabilidade de cada esfera de gestão pública: federal, estadual e municipal (FLEURY, 

OUVERNEY, 2008).  

Com as NOBs houve um incremento da oferta de serviços municipais, aumento da 

capacidade institucional nos estados e nos municípios e uma expressiva transferência de 

recursos federais para estados e municípios. É um fortalecimento da responsabilidade dos 

municípios pela gestão do SUS. Ao final de 2000, 63% dos recursos federais para a 

assistência à saúde eram repassados diretamente aos estados e municípios.  

Problemas também surgiram, como por exemplo, as dificuldades  de gestão eficaz, a 

difusão das responsabilidades pela saúde dos cidadãos, o incremento dos custos de 

administração do SUS, e a incorporação tecnológica irracional, o acesso desigual dos usuários 

aos serviços e a baixa qualidade dos serviços. A fim de superar esses problemas instituiu-se a 

Norma Operacional da Assistência à Saúde, NOAS SUS 01/01, em 26 de janeiro de 2001, 

com o objetivo de “promover maior eqüidade na alocação de recursos e no acesso da 

população às ações e serviços de saúde em todos os níveis de atenção” (BRASIL, 2001).  

A lógica consiste na construção de sistemas  funcionais de saúde, ou seja, o SUS deve 

funcionar em “redes articuladas e cooperativas de atenção, referidas a territórios delimitados e 

a populações definidas e dotadas de mecanismos de comunicação e inter-relacionamento que 

garantam o acesso dos usuários às ações e serviços de níveis de complexidade necessários 
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para a resolução de seus problemas de saúde, otimizando os recursos disponíveis” (BRASIL, 

2001).   

A NOAS SUS 01/01 mostrou problemas operacionais como a dificuldade de 

estabelecer o comando único, de assegurar a totalidade da gestão municipal nas sedes dos 

módulos assistenciais e de superar a fragilidade da efetivação da gestão estadual para as 

referências intermunicipais. Por essas razões, foi substituída pela NOAS SUS 01/02, de 27 de 

fevereiro de 2002, que, contudo, manteve as propostas centrais da norma anterior.   

  

 

2.5 A PARTICIPAÇÃO DO SETOR PRIVADO NO SUS 

 

 

Os recursos econômicos destinados a qualquer sistema de saúde são fundamentais para 

atingir os objetivos de proteger e melhorar a vida das pessoas de uma determinada sociedade. 

A prática tem demonstrado que quanto mais público e solidário for o financiamento dos 

sistemas de saúde, mais o sistema atenderá os objetivos propostos (LOBATO, 

GIOVANELLA, 2008). 

Cerca de 60% do gasto em saúde no Brasil ainda é privado, ou seja, é pago pelas 

famílias ou empresas onde os indivíduos trabalham, enquanto que nos países europeus 70% 

do que é gasto, é público ou estatal. Isto não quer dizer que seja atendida a mesma proporção 

de pessoas na rede privada (PAIM apud HEIMANN, 2005). 

O mesmo autor destaca que na verdade não existe uma clara diferenciação entre 

público e privado, por causa da natureza das instituições privadas e forma que estas foram 

regulamentadas. Existe o setor privado filantrópico (que tem isenções fiscais), o privado 

contratado lucrativo ou ainda, o privado autônomo (que aparentemente não depende do setor 

público). Ou seja, de alguma forma, as instituições privadas se valem também de recursos 

públicos. Na Constituição Federal de 1988 diz que “a saúde é livre à iniciativa privada” e ao 

mesmo tempo, na mesma lei existe a afirmação de que “os serviços de saúde são de relevância 

pública”. O autor faz críticas a estas indefinições e desafia no sentido de que o SUS precisa de 

mais recursos, mas ao mesmo tempo, estes recursos precisam ser ainda muito melhor alocados 

no sistema público. 

A lei 8.080/90, ou seja, a lei orgânica do sistema de saúde no Brasil, prevê a 

participação do setor privado, de forma complementar: “Art. 4° § 2º A iniciativa privada 

poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.” 
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 A participação do setor privado nas ações de saúde em geral está então prevista, mas 

de forma complementar, ou seja, o SUS é oficialmente o sistema de saúde do brasileiro. Só 

que o SUS não tem estrutura própria em todo o Brasil. No caso da assistência hospitalar em 

Santa Catarina, a grande maioria dos leitos ocupados pelos usuários do SUS estão na rede 

privada.  Conforme relação de hospitais cadastrados pela Secretaria de Estado da Saúde, há 

em Santa Catarina 222 hospitais, dos quais apenas 12 pertencem a administração direta do 

estado, sendo hospitais públicos estaduais. Da mesma forma, alguns municípios também 

possuem hospitais próprios, os públicos municipais, mas este é um dado do qual não 

dispomos no momento, mas que deverá aparecer em nossa pesquisa. 

 Existe ainda toda a discussão sobre os Sistemas de Saúde Privados ou Planos de Saúde 

Privados, como são chamados. Estes têm regulamentação própria específica para o segmento 

e em 1999 foi criada a Agência Nacional de Saúde – ANS, vinculada ao Ministério da Saúde, 

e que tem a responsabilidade defender o interesse público fiscalizando esta atividade e 

fazendo cumprir as determinações legais da mesma no nosso país. Contudo, a legislação 

continua  confusa  e estes  planos de  saúde são seguidamente questionados pelos seus clientes  

nos órgãos de defesa do consumidor e nos Tribunais. 

 Muito se tem avançado na construção de leis que especificam a área de abrangência de 

cada uma destas instituições, mas pelo fato de que a atividade na área da saúde envolve 

sempre o ser humano e a necessidade de buscar aquilo que lhe parece mais seguro e 

confortável, e por outro lado serem os planos privados de saúde, uma atividade econômica, os 

conflitos continuam e Scheffer (apud HEIMANN, 2005) argumenta o seguinte: 

  A criação da ANS, vinculada ao Ministério da Saúde, representou uma vitória da 
saúde sobre a área econômica mas veio também consolidar o ideário sobre a 
diferenciação entre o segmento e o Sistema Único de Saúde, reiterando, no plano 
legal e institucional, a existência de dois sistemas que não se relacionam: o SUS dos 
pobres; e os planos de saúde, para a classe média e a população inserida no mercado 
de trabalho (SHEFFER apud HEIMANN, 2005, p. 136). 

 
 

 A ANS é uma autarquia especial que tem autonomia administrativa, financeira, 

patrimonial e de gestão de recursos humanos e que está vinculada ao Ministério da Saúde por 

um contrato de gestão. Isto por si dificulta todo o processo de qualquer tipo de vinculação 

pretendida com o SUS, pois diferentemente deste, adota estratégias centralizadoras e inibe a 

participação popular. 

 

 

2.6 NÍVEIS DE ATENÇÃO EM SAÚDE 
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A regulamentação do SUS estabelece princípios e direciona a implantação de um 

modelo de atenção à saúde que seja descentralizado, universal, com atenção integral, equidade 

e o controle social, organizando a sua estrutura em territórios para facilitar o acesso das 

demandas populacionais aos serviços de saúde.  

Para oferecer bons serviços em saúde, é necessário que haja uma boa estrutura, 

organizada em rede, onde os diversos níveis de atenção estejam conectados e interligados para 

dar conta da demanda coletiva e individual. O SUS pressupõe a construção de uma rede onde 

os serviços oferecidos estão organizados de forma regionalizada e hierarquizada e onde todas 

as pessoas tenham acesso aos diferentes níveis de complexidade de assistência em saúde 

(SOLLA, CHIORO, 2008). 

Em seguida apresentar-se-á os três níveis de atenção em saúde: atenção primária, 

secundária e terciária. As ações da vigilância sanitária, vigilância epidemiológia e as de 

promoção da saúde perpassam todos os níveis de atenção, pois estarão sempre visando a 

saúde na coletividade. Veja abaixo o modelo de pirâmide: hierarquização e regionalização do 

SUS, concebida por Chioro e Scaff (1998 apud SOLLA). 

 

 

Figura 2 – Modelo de pirâmide: hierarquização e regionalização do SUS 

Fonte: CHIORO, SCAFF, 1998. 

 

 

2.6.1 Atenção primária à saúde 

 

  

É também denominada de atenção básica em saúde. É o modelo que erroneamente é 

conhecido por utilizar tecnologia simplificada e de baixo custo. Trata-se de uma tecnologia 

voltada para a promoção à saúde e já reconhecidamente com grande impacto sobre a 
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qualidade de vida das pessoas. O SUS é um sistema orientado a partir da atenção primária à 

saúde. A atenção ambulatorial de primeiro nível, deve ser a porta de entrada do usuário no 

sistema de saúde. 

 Mundialmente, a Atenção Primária à Saúde, ganhou força e estabeleceu-se como 

estratégia a partir da Conferência Internacional sobre Atenção Primária em Saúde, organizada 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) no ano de 1978 em Alma-Ata (Cazaquistão, na época uma das repúblicas da União 

Soviética). Naquela ocasião foi aprovado um documento pelos países presentes (o Brasil não 

participou) intitulado de Declaração de Alma-Ata, que tinha como meta “Saúde para todos no 

ano 2000”. 
 

A Declaração de Alma-Ata afirma a responsabilidade dos governos sobre a saúde de 
seus povos por meio de medidas sanitárias e sociais, reiterando a saúde como direito 
humano fundamental e uma das mais importantes metas sociais mundiais. Destaca 
que a realização dessa meta demanda a ação de muitos outros setores sociais e 
econômicos, além do setor saúde (GIOVANELLA, MENDONÇA, 2008, p. 579). 

 

 O documento aponta também a grande desigualdade existente no estado de saúde dos 

povos e desafia as agências internacionais para diminuir as diferenças no estado de saúde das 

pessoas que vivem nos países desenvolvidos em relação ao estado de saúde das pessoas que 

vivem nos países em desenvolvimento. O desenvolvimento econômico e social tem 

importância fundamental para que as metas no setor saúde sejam alcançadas, pois envolve 

todos os setores e aspectos que estão envolvidos no desenvolvimento: a agricultura, a 

pecuária, a produção de alimentos, a indústria, a educação, a habitação, as obras públicas e 

tantos outros.  

No Brasil, a saúde pública se tornou uma função do estado na década de 1930 e a sua 

função era a prevenção de doenças a partir de campanhas sanitárias de saúde pública e da 

organização de serviços rurais de profilaxia. Na década de 1940 foram criados os Serviços 

Nacionais de Saúde, que eram voltados para doenças específicas, como malária, hanseníase, 

tuberculose, etc, e do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP). O modelo Sesp, que 

articulava ações coletivas e preventivas à assistência médica curativa, sob a influência da 

medicina norte-americana, já que mantinha convênios com a Fundação Rockefeller, foi 

aplicado no Note e no Nordeste do país. Foi somente depois da década de 1970, quando o 

sistema vigente entrou em crise e não havia como sustentar a assistência médica 

previdenciária, que emergiram algumas experiências que mudariam esse sistema. Essas 

experiências trouxeram a base para o debate sobre o modelo de atenção vigente e suas 

alternativas. Como consequência, houveram alterações no ensino, especialmente na medicina 
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que passaram a contar com as cadeira de medicina integral, preventiva e comunitária. Toda 

essa trajetória e o que resultou da Declaração de Alma-Ata, associado a mais algumas ações 

durante a década de 1980 fizeram a construção do que á a atenção básica na atualidade 

(GIOVANELLA, MENDONÇA, 2008). 

 As tecnologias utilizadas na atenção primária à saúde deverá ser apropriada, relevante 

às necessidades de saúde das pessoas proporcionando serviços de proteção, cura e 

reabilitação. Para que isto aconteça, precisa estar apoiada por sistemas de referência 

integrados, levando a uma melhora progressiva da atenção integral à saúde. No caso 

brasileiro, o SUS está organizado de acordo com esse modelo. A porta de entrada no sistema 

deve ser a unidade de saúde que presta serviços essenciais, hoje representadas em sua maioria, 

pelas unidades da Estratégia Saúde da Família. Quando necessário, as pessoas que demandam 

de atendimentos especializados são então referenciados para Ambulatórios Gerais, Clínicas de 

Especialidades ou Hospitais. Caracteriza-se assim, de forma muito sucinta, a rede de 

assistência em saúde (organizada e hierarquizada) existente hoje em muitos municípios. 

Contudo há muitas variações ainda no modelo de referência estabelecido pelos municípios, 

onde há aqueles que condicionam o acesso para ações especializadas ao encaminhamento 

pelos médicos  da atenção básica, enquanto  que em  outros municípios  esse acesso  é direto e  

não necessita de encaminhamento.   

Referem-se à atenção em primeiro nível, ou seja, à atenção primária, aquelas unidades 

de saúde com apenas um médico e onde são realizados os serviços de acompanhamento 

infantil, imunização, atenção pré-natal, controle de doenças sexualmente transmissíveis, 

tuberculose, hanseníase, acompanhamento de hipertensão e diabetes. São realizadas também 

as atividades da vigilância epidemiológica, quando são notificados e investigados os casos de 

doenças transmissíveis. São, portanto, atendimentos públicos ambulatoriais pelos quais cada 

município é o responsável. “Os gestores dos sistemas locais de saúde são responsáveis em seu 

território pela organização e execução das ações de saúde em unidades de saúde próprias” 

(GIOVANELLA, MENDONÇA, 2008). 

 Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2003, a unidade básica de saúde ou 

o “posto de saúde” é o serviço de saúde mais procurado pela população brasileira. Esta 

mesma pesquisa revela que os “postos de saúde” são os mais procurados pela população com 

renda menor, enquanto os consultórios e clínicas particulares, como era de se esperar, são 

procurados por aqueles que possuem uma renda melhor e podem pagar planos privados ou 

pagar pelo atendimento. Esta pesquisa demonstrou também que uma parcela significativa das 
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pessoas que procurou recentemente o primeiro atendimento, foi atendida em ambulatórios e 

emergência de hospitais, clínicas e em ambulatórios médicos das empresas.  

Giovanella e Mendonça (2008, p. 629) afirmam que: 

 
A rede básica conta com uma estrutura permanente e descentralizada, sob a 
responsabilidade do Estado e à disposição da população. Há uma concepção corrente 
que tem se tentado implementar no SUS, na qual a tenção básica possui como 
objetivo resolver os problemas médico-sanitários mais comuns e prioritários 
(capacidade para resolver 80 dos motivos que levam alguém a demandar serviços de 
saúde), constituindo-se na porta de entrada para o acesso da população ao sistema de 
saúde, ordenando  e racionalizando o acesso aos serviços ambulatoriais 
especializados e hospitalares de maior complexidade tecnológica (e portanto, os 
custos também). 
 

 Concluindo, afirmamos que independentemente do modelo adotado ou da definição 

clara e única de qual será a forma do acesso, o que fica evidente é a necessidade de acesso 

para todos quando necessário. Fica evidente também que aquelas ações que estão voltadas 

para a saúde geral, que eleva a qualidade de vida das pessoas, é tarefa fundamental e permeia 

as ações dos governantes em qualquer esfera de governo. Portanto, a atenção básica à saúde é 

sim a porta de entrada do sistema, mas não somente quando já existe a doença. O papel 

fundamental da atenção básica à saúde consiste em articular meios que promovam saúde e 

previnam as doenças nas comunidades em que estão inseridas.  

 

 

2.6.2 Atenção secundária à saúde 

 

 

É também chamado nível secundário de atenção, refere-se aos Centros de 

Especialidades e Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT). Diferentemente da 

atenção básica, não são todas as pessoas que necessitam de cuidados mais especializados, mas 

apenas uma parcela da população  em determinado momento de suas vidas. Assim sendo, há 

necessidade de planejar muito bem qual será a sua área de abrangência e qual o recorte 

espacial de atuação destas unidades (muitas organizadas regionalmente, com a participação de 

vários municípios ou mesmo estados).  

 Os serviços de atenção especializados são geralmente oferecidos em unidades 

ambulatoriais públicas (gestão municipal ou estadual) de abrangência regional para vários 

bairros, distritos e/ou municípios como já foi dito anteriormente, dependendo de sua geografia 

e população.  Está entre a atenção básica e a atenção hospitalar e, por isto, teoricamente 

receberia as pessoas encaminhadas da atenção básica e/ou aquelas que estiveram internadas 
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em hospitais e necessitam de atenção médica ambulatorial especializada para continuar o seu 

tratamento de saúde. É o SUS funcionando em rede e o chamado sistema de referência e 

contra-referência.  

 Solla e Chioro (2008, p. 633) explicam este sistema da seguinte forma: 

 
Os problemas de saúde que não forem resolvidos no nível da atenção básica deverão 
ser referenciados para os serviços de maior complexidade tecnológica, organizados 
de forma municipal ou regional, tais como os ambulatórios de especialidades e os 
serviços de apoio diagnósticos e terapêuticos da atenção hospitalar. Uma vez 
equacionado o problema, o serviço especializado deve encaminhar o usuário para 
que possa ser acompanhado no âmbito da atenção básica. Referência e contra 
referência também funcionam entre serviços de mesmo nível de complexidade ou 
entre os serviços de atenção ambulatorial especializada, hospitalares, de reabilitação 
e de apoio diagnóstico e terapêutico. A organização e gestão deste sistema é uma 
responsabilidade da direção municipal do SUS, que deve estabelecer parcerias com 
municípios vizinhos a fim de garantir o atendimento necessário à população. 
 
 

Os serviços de atenção especializados são também ofertados nas instituições privadas 

de atendimento em saúde, principalmente em hospitais, e observa-se diferenças na forma de 

agir das instituições privadas, que não respeitam as lógicas de organização do SUS. Isto tem 

gerado conflitos. A referência e contra-referência fica prejudicada, quando não deixa de 

existir. Esta precária integração entre os serviços de saúde leva a uma fragmentação e muitas 

vezes, duplicidade de serviços o que faz crescer desnecessariamente os custos e 

conseqüentemente, amplia as desigualdades e gera a ineficácia do sistema.  

A atenção especializada ou média complexidade ambulatorial, visa atender aos 

principais problemas de saúde e agravos da população que necessitam da intervenção de 

profissional especializado e a utilização de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e 

terapêutico. Assim sendo não há necessidade, tampouco condições para a oferta desse tipo de 

serviço, em todos os municípios do país. Este, e outros fatores, como a capacidade de 

regulação,  têm contribuído para que a oferta de serviços da média complexidade seja um dos 

maiores pontos de estrangulamento do sistema. 

O problema aumenta ainda mais quando a atenção especializada necessita fazer uso de 

procedimentos ambulatoriais de alta complexidade (e de alto custo também). Com o avanço 

tecnológico, estruturou-se uma rede de serviços com crescente inclusão de novas tecnologias 

que são remuneradas pelo SUS com tabela diferenciada (próxima a do mercado)  e que estão 

disponíveis basicamente na rede privada (onde os SUS os contrata) e nos hospitais 

universitários, gerando desigualdade no acesso ainda muito maior. Para resolver este 

problema, existe desde 2003 um grupo de trabalho com a participação de diversos atores 
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envolvidos que busca constituir redes estaduais de alta complexidade, planejadas a partir de 

parâmetros e necessidades populacionais (SOLLA, CHIORO, 2008). 

Poderíamos estender muito a nossa fala sobre a atenção secundária à saúde e tudo o 

que envolve este nível de atenção. Contudo, acreditamos que esse nível de atenção merece a 

atenção especial dos gestores públicos no sentido de planejar adequadamente a 

disponibilização deste importante serviço e regular o acesso de tal maneira que fica acessível 

à maioria da população.  

 

 

2.6.3 Atenção terciária à saúde 

 

 

É a atenção hospitalar. Neste momento estaremos apenas identificando a assistência 

hospitalar nos níveis de assistência do SUS e retomaremos o assunto – hospitais – mais 

adiante, por ser este um dos focos do nosso estudo.  

 Os hospitais continuam assumindo papel chave na prestação de cuidados de saúde. 

Concentra-se neles grande parte das tecnologias mais especializadas e é também o modelo 

mais tradicional de assistência em saúde ainda nos dias de hoje. A maioria dos brasileiros 

nasce em hospitais, recebe assistência quando em situações mais graves e também é no 

hospital que muitos morrem. No entanto, com todas as mudanças que vêm ocorrendo no 

sistema de atenção em saúde, cresce o questionamento acerca do papel da assistência 

hospitalar. O foco das atuais políticas está na assistência básica, conforme já mencionamos 

anteriormente. A hospitalização deve ser evitada ao máximo, ficando apenas para aqueles 

casos onde se faz necessário uma intervenção que exija a presença freqüente de profissionais. 

Surgem novas modalidades de serviço, como os hospitais dia (day hospital) e as cirurgias 

ambulatoriais, equipes de assistência domiciliar (home-care) que prestam assistência 

domiciliar aos doentes evitando com isto a hospitalização.  O que tem sido observado em 

diversos países nos últimos vinte anos, é uma racionalização dos leitos hospitalares, com 

estratégias diversas como a redução de leitos hospitalares, fechamento ou fusão de hospitais 

ou a sua conversão em serviços diferenciados, como em casas de enfermagem, por exemplo 

(BRAGA NETO, BARBOSA, SANTOS, 2008). 

 Todo este panorama faz com que haja necessidade de uma reorganização dos hospitais 

a fim de se adequarem a esta nova forma de prestar serviços em saúde e exige que os gestores 
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hospitalares atualizem e profissionalizem a sua forma de administrar para acompanhar esta 

tendência. 

 O hospital precisa ser entendido como parte integrante da rede de assistência em saúde 

que permite prestar assistência contínua a uma determinada população. O SUS, entendido 

como rede, que compreende estes três níveis de saúde, possui hospitais públicos (próprios) e 

contrata os serviços hospitalares em hospitais privados (lucrativos ou não) em todo o território 

nacional.  

 Finalizando este capítulo, concluímos que o SUS é certamente uma das propostas mais 

avançadas na área da saúde em todo o mundo. É uma das maiores e mais adiantadas estruturas 

de sistema de saúde com abrangência nacional existente. O SUS tem problemas de 

financiamento para aquilo a que se propõe, mas a solução destes, de fundamental importância 

para o desenvolvimento do país. Uma ação importante para a solução dos problemas de 

controle de fluxos e processos é a sistematização nos processos de pagamento, mantendo o 

fluxo de transferência a estados e municípios atualizados. Mesmo assim, faltam recursos e 

sobram problemas a serem solucionados nesta gigantesca estrutura (ABRAHÃO, 2006). 

 Esta explanação do sistema de saúde foi feita como um todo, a fim de, no decorrer do 

trabalho, especificar melhor os Hospitais de Pequeno Porte e a Estratégia Saúde da Família 

em Santa Catarina, os quais são partes integrantes deste grande sistema que é o SUS.  
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3 DESENVOLVIMENTO E SAÚDE EM SANTA CATARINA 

 

 

 Ao realizar este estudo sobre a espacialização da atenção em saúde no estado de Santa 

Catarina e, por entender que saúde é um aspecto importante no desenvolvimento de qualquer 

sociedade, procuraremos neste capítulo fazer uma breve reflexão sobre o desenvolvimento em 

Santa Catarina e a sua relação com a saúde. 

 Desenvolvimento está relacionado ao crescimento, aperfeiçoamento, ampliação ou 

progresso e tem sempre haver com o modo de vida das pessoas, sua forma de organizar-se em 

sociedade, seus costumes e valores que lhe são significativos. Apesar de haver diferenças 

entre nações ou regiões, é o aspecto econômico é o mais valorizado na definição do 

desenvolvimento.  Outros aspectos do desenvolvimento acabam vindo como conseqüência do 

desenvolvimento econômico, como o desenvolvimento social, político, tecnológico, cultural e 

intelectual e quando a maioria destes estiver progredindo e atingir os níveis de conforto que as 

pessoas almejam, costuma-se dizer que temos um país, região ou sociedade desenvolvida. 

 Existem discussões muito pertinentes acerca da diferença entre o crescimento e o 

desenvolvimento, que consideram crescimento apenas o aumento do volume produzido e, 

portanto, o que faz aumentar a renda. Diferentemente, o desenvolvimento refere-se ao 

aumento no nível ou na qualidade de vida das pessoas. Mas de uma forma geral, fala-se que 

uma determinada região ou nação é desenvolvida levando-se em conta o valor da sua renda 

per capita ou o valor do seu Produto Interno Bruto (PIB). Isto, porém, é equivocado, porque 

pode existir uma renda per capita (que é uma média) elevada e mal distribuída entre a 

população. O que na verdade faz uma sociedade ser desenvolvida é quando existe um 

aumento no nível de vida da maioria das pessoas e isto inclui: renda, emprego, saúde, 

educação, alimentação, segurança, lazer, moradia e transporte. 

 Clemente e Higachi (2000, p. 131) falam em desenvolvimento auto-sustentável como:  

 
“Consiste em uma série de transformações da sociedade que se realizam em cadeia, 
de forma auto-sustentada. Isso quer dizer que o processo de desenvolvimento, uma 
vez desencadeado, apresentaria uma seqüência de fases, cada uma criando as 
condições necessárias para a fase subseqüente.” 

 

 Seria, portanto, considerado desenvolvimento somente quando os diversos indicadores 

do desenvolvimento representassem um processo duradouro de transformação da sociedade. 

O Índice de Desenvolvimento (IDH), publicado desde 1990 no Relatório de Desenvolvimento 

Humano pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), considera três 
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fatores para o seu cálculo: longevidade, educação e renda per capita (CLEMENTE, 

HIGACHI, 2000). 

 O desenvolvimento em Santa Catarina está diretamente relacionado ao seu 

crescimento econômico, decorrente da instalação de diversos pólos industriais que se 

encontram distribuídos pelo estado e foram constituídas a partir de suas características 

regionais representadas pela sua localização geográfica (para utilização de portos), sua 

colonização ou imigração (com visão fortemente industrial) ou ainda das riquezas naturais 

existentes (minerais não metálicos). Há uma diversidade bastante grande de atividades da 

indústria no estado todo, mas há também um grande custo social e ecológico que provém de 

tantas atividades industriais. Os indicadores econômicos são positivos e considerados 

sinônimos do “desenvolvimento”, mas se forem analisados os aspectos sociais, políticos e 

ambientais, numa avaliação criteriosa, com certeza percebemos que nem tudo contribuirá para 

um desenvolvimento que garanta qualidade de vida por muito tempo. Se for analisar o aspecto 

social, encontraremos grande desigualdade sócio-econômica e decorrente disto, os problemas 

todos das urbanizações mal planejadas e seus impactos sobre a qualidade de vida das pessoas, 

inclusive a deterioração do seu quadro de saúde (LENZI, 2000). 

 No contexto geral, Santa Catarina é reconhecida como um estado onde se vive com 

qualidade e que se encontra em crescimento econômico:  

 

“Ao lado de conhecidas metrópoles brasileiras, o Estado de Santa Catarina, no sul do 
país, desponta como uma região que vem se tornando cada vez mais atraente para 
investimentos e bons negócios. Um dos principais motivos é seu alto índice de 
qualidade de vida: com 95,3 mil km² e quase 6 milhões de habitantes, é um gigante 
brasileiro em desenvolvimento humano. Seu IDH de 0,822 é atualmente o segundo 
no ranking nacional. Outros indicadores, como por exemplo educação, expectativa 
de vida e distribuição de renda, possuem valores acima da média brasileira (ACKER 
apud SANTA CATARINA, 2006, p. 4). 
 
 

 Saúde deve ser entendida como decorrente de aspectos sociais caracterizado pelas 

relações dos homens com a natureza (meio ambiente, espaço, território) e com outros homens 

(através do trabalho e das relações sociais, culturais e políticas) num determinado espaço 

geográfico e num determinado tempo histórico.  Os aspectos da falta de moradia ou moradias 

inadequadas para se viver com dignidade, alimentação, os diversos tipos de violência (no 

trânsito, contra a mulher, contra crianças e adolescentes, roubos, seqüestros e tantos outros), a 

poluição dos rios e a degradação ambiental de forma geral são as conseqüências mais visíveis 

da industrialização sem limites e que irão contribuir para o aparecimento das doenças. 

 Saúde  é  o  caminho para  o desenvolvimento  social,  econômico  e pessoal,  portanto  
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atualmente, os modelos de desenvolvimento,  têm dado maior prioridade às políticas sociais.  
 

“O desenvolvimento do capital humano é uma condição fundamental no novo 
modelo de desenvolvimento e a saúde figura como um dos seus componentes 
essenciais e como uma conseqüência desejável. O desenvolvimento humano que 
associa crescimento econômico em condições de estabilidade com o 
desenvolvimento social e ambiental adequado aparece, cada vez mais, com maior 
clareza, como o principal objetivo do Estado moderno” (OPAS/OMS, 2004, p. 38). 
 
 

 Há vários fatores que fazem com que o desenvolvimento dos países e das regiões não 

ocorra de forma ordenada, entre os quais podemos citar os índices de pobreza e desigualdade 

entre as pessoas. Os governos democráticos, cada vez mais comuns no mundo e que precisam 

garantir e proteger os direitos cidadãos, levam a uma valorização cada vez maior e mais 

freqüente da participação das pessoas na construção e efetivação das políticas públicas. Esta 

participação popular, o controle social, desafia as autoridades de saúde e as gerências 

hospitalares a responder aos anseios e necessidades das pessoas, mas muitas vezes com 

poucos recursos. Esta é uma realidade não apenas regional, mas nacional e de toda a América 

Latina, onde cerca de 20% da população não tem acesso aos serviços básicos de saúde 

(OPAS/OMS, 2004). 

   A saúde das pessoas é fundamental para que exista o desenvolvimento econômico 

e social. Podemos dizer que o objetivo prioritário do desenvolvimento deve ser a saúde.  

Afinal saúde é um direito fundamental do ser humano conforme a Declaração dos Direitos 

Humanos, datada de 1948 (ZANON, 2001). 

 Santa Catarina fica no Sul do Brasil, no centro geográfico das regiões de maior 

desempenho econômico do país: Sul e Sudeste. É uma posição estratégica no Mercosul. O 

Estado faz fronteira com a Argentina na região Oeste. Florianópolis, a Capital, está a 1.850 

km de Buenos Aires, 705 km de São Paulo, 1.144 do Rio de Janeiro e 1.673 de Brasília. 

Possui uma grande diversidade geográfica e humana com diversos tipos de clima, paisagens 

culturas e até sotaque na fala do seu povo. Possui, portanto, atrativos diferenciados e de fácil 

acesso e tem vocação acentuada para o turismo. Há oito estâncias hidrominerais, 14 áreas 

federais e 5 estaduais de proteção ambiental, além de dezenas de parques ecológicos 

municipais, o que torna o estado atrativo para o turismo, especialmente para os que procuram 

por aventuras e esportes ligados com a natureza. (on-line: www.assembleia.sc.gov.br. Acesso 

em: 24 fev 2009). 

 Santa Catarina está dividida em 8 regiões geográficas como apresentadas no capítulo 1 

deste  trabalho (Litoral,  Nordeste, Vale do Itajaí, Planalto Norte, Planalto Serrano, Sul, Meio   

Oeste e Oeste). 
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3.1 A ESTRATÉGIA DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

 Segundo informações no site do governo do estado na Internet, observa-se em Santa 

Catarina, nos últimos anos, uma grande incidência de êxodo rural (uma das maiores do 

Brasil), face à centralização governamental e a conseqüente ausência de políticas regionais de 

desenvolvimento agro-pecuário. Isso contribui sobremaneira na geração de uma crise urbana 

caracterizada, hoje, pelo desemprego, subemprego, favelização, subnutrição e criminalidade. 

Diante disso, o atual governo reestruturou a gestão administrativa no estado e criou  as 

Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDRs) a partir  do ano de 2003. Essas secretarias 

atuam com agências oficiais de desenvolvimento, mantendo um Conselho de 

Desenvolvimento Regional,  que debate permanentemente a aplicação do orçamento em sua 

região, prioridade de ações e a integração com os municípios através de seus representantes 

políticos,  mas também de universidades e comunidade em geral.  Em consonância com o 

governo estadual, cada região planeja e executa as ações pertinentes e prioritárias em sua 

região.  

 Com a Lei Complementar nº 243/03, foram criadas inicialmente 29 SDRs no ano de 

2003 em Santa Catarina. Este número foi ampliado para 30 SDRs no ano de 2005 (Lei 

Complementar nº 284/05) e finalmente foram criadas 36 SDRs no ano de 2007 (Lei 

Complementar nº 381/07). Estas secretarias estão localizadas em cidades pólos e têm atuação 

em unidades territoriais, onde são responsáveis pela regionalização do planejamento e pela 

execução orçamentária. São também responsáveis pelo levantamento das necessidades 

regionais e executar programas e ações específicas em consonância e com o apoio técnico das 

Secretarias de Estado Setoriais. No setor saúde, a regionalização representa um marco 

necessário e fundamental para a efetivação do SUS. Com a regionalização é possível uma 

coordenação efetiva para que haja uma adequada estrutura de atenção em saúde em todos os 

níveis de assistência (ORTIGA, 2007). 
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Figura 3 – Divisões regionais atendidas por Secretarias de Desenvolvimento Regional 

(SDR). Lei complementar nº 381/07 – Maio/2007 

Fonte: ORTIGA, 2007, p. 17. 
 

 Birkner (2007), ao fazer um estudo sobre Fóruns de Desenvolvimento em Santa 

Catarina existentes no estado há muito mais tempo que as SDRs, observou a importância  da 

participação dos prefeitos, presidentes dos legislativos municipais e dois representantes da 

sociedade de cada município da região de abrangência. Assim , ele entende como fundamental 

a representatividade de cada município dentro da SDR, como elemento fundamental para que 

haja o devido comprometimento dos atores envolvidos, tanto os que foram indicados pelo 

critério do vínculo partidário quanto daqueles que são voluntários na missão de gerar 

desenvolvimento para a sua região (BIRKNER, 2007). 

 Em seu pronunciamento anual (fevereiro de 2009) à Assembléia Legislativa do 

Estado, o Governador Luiz Henrique da Silveira, afirma que mediante essa nova forma de 

gestão (entre 2003 e 2008) o estado de Santa Catarina alcançou melhora nos diversos aspectos 

que contribuem e são aceitos como índices de desenvolvimento: o número de empregos 

formais aumentou  em 45,6%, “as exportações catarinenses explodiram” com um acréscimo 

de 161,2% A taxa de mortalidade infantil no estado diminuiu 36,7%, o número de analfabetos 

também diminuiu 15,7% e o número de homicídios caiu de 22,9% para 16,7%. O número de 
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pessoas com 15 anos de estudo ou mais aumentou 63,6% e o Produto Interno Bruto (PIB) 

também aumentou mais de 100% (30% acima da média nacional). Na ocasião, o governador 

também citou diversas melhorias em infra estrutura que afetam a saúde indiretamente 

(SANTA CATARINA, 2009). 

 

 

3.2 O GOVERNO ESTADUAL E A SAÚDE EM SANTA CATARINA ATUALMENTE 

 

 

 Ao falar de especificamente sobre o setor saúde, no pronunciamento citado 

anteriormente, o governador anunciou principalmente os investimentos feitos na assistência 

básica (Estratégia Saúde da Família, equipes de saúde bucal, vigilância epidemiológica e 

imunizações). No estado de Santa Catarina, 99,6% dos municípios têm cobertura da Estratégia 

Saúde da Família, onde cada equipe é responsável por uma população até 4 mil habitantes, 

realizando as ações previstas pelo Ministério da Saúde: promoção da saúde, prevenção e 

assistência, recuperação e reabilitação nos casos de doença. O governador ressaltou os 

grandes investimentos feitos na alta complexidade, seja em termos ambulatoriais e/ou 

hospitalares. Na alta complexidade citou o aumento de leitos em UTI, instalação de serviços 

de alta complexidade em oncologia, cardiovascular, traumatologia e ortopedia, saúde auditiva, 

radiologia, nefrologia e reabilitação. Consta em seu pronunciamento inclusive uma carta 

recebida pela Secretaria de Estado da Saúde, onde a Organização Pan Americana da Saúde 

(OPAS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) elogiam a capacidade de coordenação e 

mobilização em todos os níveis de atenção desta secretaria (SANTA CATARINA, 2009). 

 Consta no Plano de Governo para área de saúde em Santa Catarina, conforme descrito 

em seu sitio na Internet (www.sc.gov.br):  

Planejar regionalmente as ações de Saúde, considerando o perfil demográfico, o 
perfil epidemiológico da população e as características quantitativas e qualitativas da 
rede de Saúde na área.  
Reavaliar o sistema de gestão dos hospitais regionais do Estado, com o objetivo de 
garantir seu funcionamento adequado.  
Implantar Centros de Diagnóstico regionais, potencializando os municípios pólos de 
referência e levando os serviços para mais perto dos cidadãos.  
Construir hospitais infantis regionais nas áreas de maior carência. 
Implantar Centros de Atendimento Diário, para acompanhamento de pacientes 
psiquiátricos com transtornos severos, e Prontos Socorros Psiquiátricos.  
Auxiliar os municípios na ampliação do programa de atenção primária, 
especialmente os de agentes comunitários e de Saúde da Família. 
Implantar Centrais de Regulação regionais, para controle de leitos e marcação de 
consultas e exames.  
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Promover a criação de Centros de Controle de Doenças e de Centros de Vigilância 
Epidemiológica regionais.  
Garantir o acesso a medicamentos básicos e específicos a baixo custo ou gratuitos, 
buscando um modelo para suporte da assistência farmacêutica.  
Promover a ampliação da participação popular no controle social da área da Saúde, 
fortalecendo os Conselhos Locais, Municipais e o Estadual de Saúde, com o objetivo 
de operacionalizar as propostas provenientes destes fóruns.  
Criar a Agência Estadual de Vigilância Sanitária, com seções regionalizadas, para 
atuação integrada com os municípios. (www.sc.gov.br acesso em 04/08/2009)  
     

Abaixo apresenta-se a pirâmide assistencial de Santa Catarina construído para a 

visualização das ações em saúde no estado de acordo com os diversos níveis de 

complexidade.  

Pirâmide Assistencial de SC

Pirâmide da Regionalização 
da Assistência

Pirâmide da Cobertura

Atenção Básica

Média Complexidade 1

Média Complexidade 2

Média Complexidade 3

Alta Complexidade Ambulatorial

293 municípios

64 municípios

29 municípios

8 mun.

20.000 hab.

90.000 hab.

200.000 habitantes

700.000 habitantes

Módulo 
PSF:

4500 hab

Nível de complexidade da 
Atenção à Saúde

Nível de Atenção Módulo Municipal médio Módulo populacional médio

REGIONALIZAÇÃO

 
 

Figura 4 – Pirâmide assistencial de Santa Catarina 

Fonte: Site da Secretaria de Estado da Saúde 
 

Como se pode observar na pirâmide acima, todos os municípios no estado de Santa 

Catarina contam com equipes de Estratégia Saúde da Família, conforme preconizado pelo 

Ministério da Saúde. Já quando há necessidade de maior complexidade na assistência, esta é 

organizada de tal forma que o município no qual não há a possibilidade de atendimento no 

nível de assistência necessária, seja encaminhado para outro município conforme a pactuação 

feita com a Secretaria de Estado da Saúde no estado.  Assim como está previsto nas leis do 



 

60 

SUS, conforme apresentado no segundo capítulo deste estudo, no Estado de Santa Catarina 

são adotados os seguintes instrumentos de Planejamento e Gestão do SUS: 

a)  Planos Plurianuais – PPA; 

b)  Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; 

c)  Lei Orçamentária Anual - LOA; 

d)  Plano Estadual e Municipal de Saúde – PES / PMS; 

e)  Plano Diretor de Regionalização – PDR; 

f)  Programação Pactuada Integrada – PPI (Vigilância e Assistência); 

g)  Agenda de Saúde; 

h) pacto da Atenção Básica – Pacto de Indicadores; 

 i) quadro de Metas - Relatórios de Gestão. 

Com a descentralização e a regionalização, a área da saúde em Santa Catarina foi 

organizada de tal forma que houvesse a racionalização e eficácia dos serviços de saúde 

conforme está estabelecido pelas políticas nacionais de saúde. No ano de 2002 foi aprovado o 

Plano Diretor de Regionalização (PDR) e, nesse foram definidas, de forma pactuada entre 

gestor estadual e os gestores municipais, 8 macrorregiões da saúde. As macrorregiões são 

basicamente aquelas já apresentadas anteriormente como sendo as regiões geográficas: 

Extremo Oeste, Meio Oeste, Planalto Norte, Planalto Serrano, Vale do Itajaí, Sul, Nordeste e 

Grande Florianópolis. 

Posteriormente com a criação das SDRs conforme já descrito anteriormente, as ações 

em saúde são realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde e coordenadas regionalmente 

pelas Gerências de Saúde. Isto “representa um marco necessário e indispensável ao avanço do 

SUS.” (ORTIGA, 2007, p. 17). 

Após completado o processo de criação das secretarias regionais, a Secretaria de 

Estado da Saúde de Santa Catarina elaborou a sua Política Estadual de Saúde Descentralizada. 

É um documento que contém as diretrizes que ajudarão a área da saúde a se adequar ao novo 

momento da administração estadual. Tudo com o intuito de atender de forma ainda melhor as 

necessidades da população catarinense. O documento é dividido em 6 eixos que têm como 

objetivo ampliar as possibilidades de investimentos na rede pública de todo o Estado. Com 

sua aplicação prática, a rede de saúde em Santa Catarina terá, com certeza, melhoria do acesso 

com aquisição de equipamentos e novos investimentos. E tudo isto resulta diretamente em um 

atendimento cada vez melhor de toda a população. (www.saude.gov.br/política de saúde 

descentralizada).  

Os 6 eixos da Política Estadual de Saúde Descentralizada em Santa Catarina, são:  



 

61 

Eixo I: incremento no financiamento estadual para assistência na farmácia básica.  É 

de responsabilidade do Estado o repasse de R$ 0,50 per capita/ano para a compra de 

medicamentos da Farmácia Básica. À União e aos Municípios cabem, respectivamente, R$ 

1,00 e R$ 0,50, perfazendo um total  R$ 2,00 per capita ano. O estado de Santa Catarina 

reajustou este valor para R$ 1,00 per capita/ano já no ano de 2005.  

Eixo II: incentivo à assistência hospitalar. Com o objetivo de aumentar a eficiência e 

eficácia do sistema hospitalar no Estado, a Secretaria de Estado da Saúde está investindo de 

10% a 20% do teto PPI – Programação Pactuada Integrada. O investimento se dá na forma de 

incentivos financeiros, calculados de acordo com o porte das unidades hospitalares. O 

incentivo ocorre da seguinte forma: 

a) Hospitais de porte I - 10% do teto PPI; 

b) Hospitais de porte II - 15% do teto PPI; 

c) Hospitais de porte III - 20% do teto PPI; 

Hospitais de ensino (Fideps e Integraus) - 10% do teto PPI. A classificação dos 

hospitais segue critérios específicos estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde e são 

diferentes  dos critérios por nós apresentados na revisão bibliográfica no capítulo IV deste 

trabalho. 

Eixo III: ampliação de número de leitos em UTI – Unidade de Terapia Intensiva.  De 

acordo com a legislação vigente, 4% dos leitos disponíveis nos Estados devem ser reservados 

às UTI’s. Assim, em Santa Catarina deveriam existir 585 leitos. O estado de Santa Catarina 

possui um déficit deste tipo de leitos e por isto assumiu o compromisso de viabilizar a 

implantação dos  leitos necessários para cumprir com a legislação. Os leitos serão distribuídos 

de forma que as regiões mais necessitadas recebam mais. 

Eixo IV: redução das desigualdades regionais com o aumento do número de consultas 

e exames especializados. Com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais, estudo 

realizado por esta Secretaria apontou as regiões com menor oferta de serviços de MAC – 

Média e Alta Complexidade. Os recursos para isto são liberados para 8 macrorregiões, 

conforme segue abaixo:  

Planalto Norte   R$ 2,95 per capita 

Meio Oeste    R$ 2,58 per capita 

Sul     R$ 1,71 per capita 

Vale do Itajaí    R$ 1,44 per capita 

Nordeste    R$ 1,02 per capita 

Grande Fpolis   R$ 1,0  per capita 
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Extremo Oeste    R$ 6,07 per capita 

Planalto Serrano    R$ 2,98 per capita 

 Eixo V: descentralização de serviços especializados, com investimentos em 

Ressonância Magnética. Seguindo os parâmetros do Ministério da Saúde, a Secretaria de 

Estado da Saúde realizará investimentos em quatro regiões. As prioridades serão: Extremo 

Oeste, Planalto Serrano, Norte/Nordeste e Alto Vale do Itajaí. Os recursos serão aplicados na 

compra de equipamentos de ressonância magnética, melhorando o acesso da população a esse 

tipo de exame.  

 Eixo VI: regulação do acesso dos pacientes aos serviços de saúde. A garantia da Saúde 

das pessoas depende do acesso oportuno aos serviços e procedimentos necessários à 

recuperação da sua saúde. Para isso, a Secretaria de Estado da Saúde implantará nas oito 

macrorregiões sistemas informatizados de marcação de consultas e exames com garantia de 

acesso para quem precisa. O diagnóstico e os resultados de exames por imagem à distância 

também serão viabilizados com a instalação de uma rede de telemedicina com alta tecnologia. 

(www.saude.gov.br/política de saúde descentralizada, acessado em 17/02/2010). 

 A seguir, aspectos importantes relacionados à saúde na 15ª Secretaria Regional de 

Desenvolvimento (SDR de Blumenau). Esta regional abrange os municípios de Blumenau 

(cidade sede da SDR), Gaspar, Ilhota, Pomerode e Luiz Alves. Estes três últimos, são 

municípios com menos de 30.000 habitantes. Há na regional 6 hospitais que mantém 

convênios diretos com o SUS, sendo dois deles (um em Blumenau e outro em Luiz Alves) 

hospitais com até 50 leitos para internação. O Hospital de Gaspar foi recentemente 

reinaugurado, depois de permanecer fechado para reformas. As reformas deste hospital 

receberam principalmente investimentos da área pública estadual.     
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Figura 5 – Mapa SDR de Blumenau 

Fonte: Site 15ª SDR. Disponível em: www.sdr.com.br. Acesso em: 24fev 2009. 
 

Em visita realizada na sede da 15ª SDR, fomos informados que as ações de vigilância 

em saúde, atenção básica, controle e avaliação, tratamento fora de domicílio (TFD) e 

assistência farmacêutica (medicamentos de alto custo) desenvolvidas nesta SDR, abrangem 

ainda os 14 municípios da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI), 

sendo eles: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedinho, 

Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. Estas ações, 

portanto vão muito além da área de abrangência da SDR conforme estabelecido na Lei 

Complementar nº 381/07. Os motivos pelos quais isto ocorre não foram investigados.   A 

AMMVI é uma outra forma de regionalização que nasceu em 1969 pela “necessidade de 

promover a integração e a organização dos municípios da Região do Médio Vale do Itajaí.” 

(site da AMMVI).  A FURB, através do seu Instituto de Planejamento e Processamento de 

Dados, elaborou o Plano de Desenvolvimento Local Integrado naquela época e esta 

associação mantém-se até a atualidade, servindo inclusive para a territorialização das ações do 

governo estadual, conforme acabamos de mencionar. Observamos então, que quanto ao 

desenvolvimento e saúde em Santa Catarina, há uma diversidade regional nos aspectos de 

clima, atividade econômica, geografia e densidade demográfica bastante importante. Isto 

remete à importância de “planejar regionalmente as ações de Saúde, considerando o perfil 

demográfico, o perfil epidemiológico da população e as características quantitativas e 

qualitativas da rede de Saúde na área”, conforme consta no Plano de Governo atual do estado 
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citado anteriormente. Planejar regionalmente deve contemplar todos os níveis de atenção em 

saúde, inclusive os dois focos do nosso estudo: os hospitais de pequeno porte e estratégia 

saúde da família.  

 Veremos mais adiante, no capítulo VI, que a rede hospitalar necessita de negociação 

com a rede privada, uma vez que não existe rede pública própria no estado que consiga dar 

conta da demanda existente. 

 

 

 

 



 

65 

4 OS HOSPITAIS 

 

 

4.1 HISTÓRICO E CONCEITO 

 

 A origem dos hospitais no mundo é datada de cinco séculos antes da era cristã com 

características de hospedaria para feridos e doentes pelos povos do Oriente médio que 

atribuíam as doenças à origens externas e que quando tinham problemas de saúde de maior 

complexidade tratavam dos mesmos em ambientes específicos – hoje os hospitais. Este 

“modelo” de tratamento de doentes foi “copiado” pelas civilizações européias e chegou até os 

dias atuais (SOARES, 2001). 

 A igreja cristã criou grande parte dos hospitais antigos com características de 

instituições filantrópicas ou ambientes para o abrigo e atendimento aos pobres e 

desamparados. Houve na antiguidade, inclusive a determinação por parte dos reis de que as 

igrejas mantivessem hospitais (ZANON, 2001). 

 No Brasil, o primeiro hospital começou a funcionar no ano de 1543, na cidade de 

Santos. Trata-se da Santa Casa de Misericórdia de Santos e que funciona ainda hoje. Ainda 

hoje, a Santa Casa de Misericórdia de Santos é um dos maiores hospitais do Brasil em número 

de leitos (BRAGA NETO, BARBOSA, SANTOS, 2008). 

 Para não estender demasiadamente, esta reflexão sobre a história do hospital, por não 

ser este o foco de nosso estudo, observamos que a passagem do hospital medieval para o 

hospital moderno, envolve sucessivas e grandes mudanças. Estas mudanças são decorrentes e 

toda a evolução e mudanças na política, mudanças econômicas e culturais. Com o passar dos 

anos, o Estado vai assumindo a função de cuidar dos doentes. A oferta de cuidados em 

hospitais e a administração destes vão sendo gradativamente assumido pelos municípios e não 

mais exclusivamente pelas instituições religiosas e de caridade. Houveram períodos na 

história em que foram construídos grandes hospitais nas metrópoles e que começaram a servir 

também para campo de estudos, investigação, tratamento e formação. O século XIX 

representa um período em que houve um extraordinário progresso na ciência e tecnologia nos 

diversos campos do conhecimento. As novidades na área médica fazem com que estes, elejam 

o hospital como local onde possam acomodar os pacientes e fazer os testes necessários para o 

seu diagnóstico e tratamento. Observou-se durante todo o século XX um extraordinário 

aumento no número de instituições hospitalares no mundo, bem como o aumento no número 
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de leitos que estes ofereciam. Criou-se uma imagem bastante importante dos hospitais como 

entidade capaz de diagnosticar e tratar os problemas de saúde das pessoas. Quando enfermas, 

as pessoas passam a querer resolver os seus problemas de doença internados em hospitais. 

 Os hospitais assumem um lugar de destaque no sistema de atenção em saúde, pois são 

vistos como símbolo de prestígio profissional, sofisticação tecnológica, conforto e segurança 

para os pacientes. Os sistemas de saúde nos quais o hospital é o centro de todas as ações, é 

chamado por diversos autores como “modelo hospitalocêntrico”. Este modelo vigorou no 

mundo e no Brasil durante todo o século XX e a medicina evoluiu muito em novas 

abordagens terapêuticas nesse período. Mas, já nas últimas décadas desse século, verificou-se, 

que o modelo hospitalocêntrico implica em enorme e incessante aumento dos custos dessa 

assistência (BRAGA NETO, BARBOSA, SANTOS, 2008). 

 O conceito de hospital é assim definido pela Organização Mundial da Saúde, no seu 

Informe Técnico número 122, de 1957 e citado por Cherubin (1997):  

 

“O hospital é parte integrante de um sistema coordenado de saúde, cuja função é 
dispensar à comunidade completa assistência à saúde, tanto curativa quanto 
preventiva, incluindo serviços extensivos à família, em seu domicílio e ainda um 
centro de formação para os que trabalham no campo da saúde e para as pesquisas 
bio-sociais” (CHERUBIN, 1997, p. 39). 

 
 Muito esclarecedor é o conceito apresentado por Braga Neto, ao afirmar que a 

característica mais comum desses estabelecimentos é: a prestação de cuidados de saúde a 

pessoas internadas em leitos hospitalares (cama numerada e identificada que se destina à 

internação de um paciente dentro do hospital) durante as 24 horas do dia. A hospitalização só 

pode ocorrer neste tipo de instituição organizada para oferecer a assistência em saúde em 

forma de internação. Entende por internação, “a forma de cuidado sob a qual os pacientes são 

admitidos para ocupar um leito hospitalar por um período igual ou maior a 24 horas” 

(BRAGA NETO, BARBOSA, SANTOS, 2008, p. 667). 

 

 

4.2 A INSERÇÃO DO HOSPITAL NO SERVIÇO DE SAÚDE BRASILEIRO 

 

 

 A inserção dos hospitais no sistema de saúde “tem que ser compatível com a definição 

do novo papel do Estado e com o redesenho dos mecanismos de proteção social em saúde” 

(OPAS/OMS, 2004, p. 40). 
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 No ano 2000, a Organização Mundial da Saúde afirma que o novo papel dos hospitais  

nos sistemas integrados de saúde exige outras características, a  saber: lugar para o cuidado de 

pessoas com afecções agudas; utilização exclusiva em casos de possibilidades terapêuticas; 

uso de tecnologia compatível com as suas funções com unidades de tratamento intensivo e 

semi-intensivo; unidades de internação; centro cirúrgico; emergência; apoio diagnóstico e 

terapêutico; serviço ambulatorial; unidade de assistência farmacêutica; unidade de hospital 

dia; unidade de atenção domiciliar e outras. Para tanto, os hospitais precisam ter estrutura 

funcional e arquitetônica adequada e que atenda as pessoas de forma integral de forma 

amigável, segura e confortável. Trata-se, portanto, de um lugar onde a pessoa será atendida 

por diversos profissionais da área de saúde que atuam em equipe e de forma interdisciplinar. 

(BRASIL, 2004) 

 O que podemos observar, no entanto, é que no Brasil e no estado de Santa Catarina 

existem muitos estabelecimentos de saúde que estão longe de atender todas estas 

características e que não conseguem prestar uma assistência resolutiva, adequada e otimizada. 

O estudo aponta para esta realidade. 

 O hospital, em qualquer sistema de saúde da atualidade, é com certeza, o mais antigo 

dos integrantes e é também por si já uma estrutura bastante complexa, senão a mais complexa. 

 Conforme Mac Earchen (apud ZANON, 2001, p. 21):  

 
“De todas as empresas modernas, nenhuma é mais complexa do que o hospital. 
Como objetivo fundamental, tem ele um simples propósito: receber o corpo humano 
quando, por alguma razão, se tornou doente ou ferido, e cuidar dele de modo a 
restaurá-lo ao normal, ou tão próximo quanto possível  do normal.” 
 

 Conforme já foi mencionado no capítulo 2 deste estudo, o sistema de saúde em si 

comporta-se como uma rede com serviços distintos que operam diferentes tecnologias e que 

são acessados de forma diferente e também desigual pelas pessoas que necessitam. O ideal 

seria um desenvolvimento harmonioso, onde cada segmento do sistema contribuísse conforme 

a sua missão para o bom funcionamento de todo o sistema. Isso favoreceria a atenção integral 

ao ser humano. Atenção integral em saúde não depende apenas de um segmento, mas da soma 

destes atuando em rede. O hospital é um componente fundamental da integralidade do 

cuidado, pois tem as funções de prevenção, tratamento e reabilitação, sendo, portanto um 

espaço privilegiado e não apenas uma referência em determinadas situações de maior 

complexidade ou gravidade. Mas não é em si um espaço para a promoção da saúde, visto que 

na maioria das vezes as pessoas atendidas nos hospitais são aquelas que já se encontram com 

alguma doença instalada. Ainda assim sabemos que as urgências/emergências dos hospitais 
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continuam sendo uma importante porta de entrada para o usuário do SUS em detrimento da 

atenção que poderia ser dispensada na assistência básica. Outro problema que existe é a 

referência e a contra-referência entre os hospitais e a rede de assistência básica, ou seja, a 

pessoa é atendida no hospital, mas não é orientada a seguir a investigação ou o seu tratamento 

nas outras instituições da rede de assistência em saúde (BRASIL, 2004). Toda essa evolução 

faz com que haja uma nova doutrina médica e uma mudança radical de orientação. As pessoas 

devem ficar o mínimo possível de tempo hospitalizado, longe de seus afazeres diários e do 

seu convívio habitual.  

 As mudanças nos procedimentos, decorrentes da evolução tecnológica fazem com que 

vários procedimentos anteriormente realizados exclusivamente em ambientes hospitalares 

mediante hospitalização, possam ser realizados em outros ambientes de forma ambulatorial. 

Este é o caso, por exemplo, das cirurgias ambulatoriais. A cirurgia ambulatorial consiste na 

realização de um procedimento cirúrgico eletivo para o qual o paciente é preparado 

ambulatorialmente e no dia da cirurgia vai até o hospital, realiza o procedimento e sai do 

hospital no mesmo dia, ou horas após o procedimento.  Surgem também outras modalidades 

assistenciais como os hospitais dia, clínicas que prestam serviços ambulatoriais ou mesmo a 

internação domiciliar. O hospital fica com as funções de atendimento em emergências, 

inclusive cirúrgicas e os casos mais complexos de assistência que não conseguem ser 

resolvidos sem a hospitalização (BRAGA NETO, BARBOSA, SANTOS, 2008). 

 Fazemos um breve comentário sobre a assistência da mulher em trabalho de parto. 

Este é um serviço que seguiu caminho completamente inverso. O que antes era realizado em 

casa com o auxílio das parteiras, passa a ser realizado quase que exclusivamente em hospitais 

e com a necessidade da presença de uma equipe assistencial bastante numerosa, a saber: 

disponibilidade de médico obstetra, médico pediatra, médico anestesista, enfermeiro e 

técnicos de enfermagem. Isto tudo sem levar em conta que a grande maioria das mulheres 

grávidas são acompanhadas desde o início da gestação até o trabalho de parto em 5 consultas 

ou mais. Não seria tempo suficiente para preparar a mulher para um trabalho de parto seguro e 

de acordo com a natureza?  Na época em que os partos eram realizados em casa, a mulher não 

dispunha de todo este acompanhamento durante todo o período de gestação. Trata-se, no 

momento, apenas de uma breve reflexão sobre um assunto que poderia ser discutido e seguir 

essa tendência de desospitalização verificada e cada vez mais praticada.  

 De maneira geral, a assistência hospitalar precisa acompanhar todo este novo modelo 

de atenção e saúde e os estabelecimentos hospitalares passam por uma fase de transformações 

radicais. O hospital atual precisa de uma densidade tecnológica maior, sua vocação ou 
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finalidade precisa estar bem definida e, necessariamente deverá estar voltado para o 

atendimento aos casos mais graves, que exigem cuidados mais específicos prestados por 

profissionais. Servem como retaguarda e apoio técnico para toda rede assistencial, espaço 

para a formação de especialistas seja na área clínica e administrativa e para o 

desenvolvimento de projetos de investigação clínica, epidemiológica e administrativa. 

Finalizamos dizendo que o hospital mais uma vez se renova e continua exercendo um papel 

de suma importância dentro do sistema de saúde (BRAGA NETO, BARBOSA, SANTOS, 

2008). 

 

 

4.3 A GESTÃO ATUAL DOS HOSPITAIS 

 

 

 O cuidado hospitalar tem se modificado muito atualmente, saindo da prática do ato 

médico em si para diversos atos diagnósticos e terapêuticos, realizados por profissionais 

diversos, conforme citado anteriormente. Isto justifica a complexidade gerencial do hospital 

para conseguir coordenar adequadamente este conjunto diversificado e especializado de 

atividades. Como em qualquer outra organização, o hospital necessita de um administrador ou 

gestor para que possa funcionar. No início do século era comum que algum religioso ou 

algum médico bem conhecido na comunidade assumisse a administração do hospital. A partir 

da Segunda Guerra Mundial, com toda a transformação ocorrida,  a administração hospitalar 

passou a ser exercida por profissionais da área administrativa, em princípio nos países 

desenvolvidos. Nos Estados Unidos, na metade do século XX, as escolas de saúde pública 

começaram a formar recursos humanos específicos para essa função e foram aperfeiçoando 

esta formação até chegarem à formação de administrador hospitalar de alto nível. O modelo 

dos Estados Unidos foi seguido praticamente no mundo inteiro.  Atualmente a direção 

hospitalar é exercida de forma bastante profissional, com modelos gerenciais dentro dos 

parâmetros da qualidade total (QT). 

 

“O conceito antiquado de direção honorífica da instituição de saúde, oferecida a um 
bom médico, a um religioso ou a um militar autoritário, por sorte foi substituído pelo 
da gestão por um especialista em administração, preparado, com boas bases teóricas 
e práticas e com as habilitações indispensáveis que exige o campo da saúde” 
(MALAGÓN-LONDOÑO, 2007, p. 1). 
 

 Essa nova concepção e forma de gerir os hospitais, reafirma o que já foi mencionado 

anteriormente, de que o hospital nos dias de hoje,  é muito mais do que simplesmente um 
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prestador de serviços para a recuperação ou reabilitação de doentes. O hospital moderno 

funciona como um centro de referência, articulado em rede dentro do sistema de saúde, onde 

seja possível trabalhar o verdadeiro conceito de desenvolvimento de serviços de saúde que 

envolve tecnologia e atualização constante. No hospital moderno, as pessoas também 

aprendem sobre como se manter saudáveis, podem procurar assistência clínica e cirúrgica, 

pesquisas são realizadas, atividades de ensino em diversas áreas também acontecem e em 

relação aos seus funcionários são realizadas atividades de treinamento como em qualquer 

outra empresa. Os aspectos citados e tantos outros fazem com que a estrutura de serviços 

hospitalares seja complexa, o que exige uma administração capaz de assimilar toda esta gama 

de situações e realizar um adequado planejamento com avaliação contínua de todos os seus 

processos (MALAGÓN-LONDOÑO, 2007). 

 No hospital são prestados serviços para aliviar o sofrimento e preservar a saúde e a 

vida das pessoas. Esta é a característica que diferencia o hospital das outras empresas de 

serviços e por isto é difícil caracterizar o hospital como área de negócio. Isto justifica a 

necessidade de profissionalizar a gestão dos hospitais com profissionais capazes de criar uma 

“cultura de empresa”, onde clínicos e gestores, técnicos e políticos entendam que o hospital, 

como outra empresa qualquer, necessita de planejamento adequado e respeito às regras de 

funcionamento para que possa cumprir o seu papel. A clientela de hospital também não é mais 

aquela que vem em busca de caridade, mas sim clientes (não pacientes) cientes de seus 

direitos de cidadão e que cobram serviços de confiabilidade e qualidade (OPAS, 2004). 

 Diante desta nova realizada é fundamental que os hospitais revisem constantemente os 

seus planejamentos, adotando ferramentas profissionais de gestão, como gerência estratégica, 

reengenharia por processos administração por políticas e o Planejamento Estratégico. O 

Planejamento Estratégico é realizado com o objetivo de poder prever e preparar-se para as 

mudanças que ocorrem o tempo todo. Ele ajudará a enfrentar os desafios dos novos cenários 

de mudança, transformações econômicas e políticas que envolvam o setor hospitalar 

(MALAGÓN-LONDOÑO, 2007). 

A complexidade da gestão hospitalar é tamanha que as funções dos clínicos (médicos, 

enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas e outros) e gestores confundem-se 

ou contradizem-se mutuamente. Quando o clínico faz um diagnóstico ou prescrição 

terapêutica e o gestor intervém autorizando ou negando a intervenção por falta de recursos 

para o mesmo, cria-se um impasse que muitas vezes é quase impossível de se resolver.  

 
“Isso obriga os gestores a compreenderem e a atuarem no contexto de especificidade 
da atenção à saúde e os profissionais clínicos a adquirirem novas atitudes e 
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capacidades que os habilitem para tomar decisões clínicas em um novo marco de 
gerência institucional: a produtividade social” (OPAS, 2004, p. 124). 
 

Desta forma, o hospital para sobreviver na sociedade, necessita de uma gerência 

institucional capaz de maximizar a efetividade de atenção e ao mesmo tempo conseguir a 

satisfação dos usuários com os menores custos sociais e financeiros possíveis. O hospital é 

uma empresa social que ajuda o alcance dos objetivos fixados nas políticas públicas de saúde 

de um país, mediante a prestação de seus serviços à população. O hospital haverá comprovar a 

sua qualidade na atenção a três instituições, a saber: a autoridade sanitária, a quem financia o 

seu gasto e os que utilizam os seus serviços (OPAS, 2004). 

No contexto nacional, debate-se hoje uma crise em relação a situação da atenção 

hospitalar. Gestores públicos, empresários do setor, profissionais e trabalhadores que atuam 

nestas unidades e a população usuária discutem esta crise e estão empenhados na identificação 

dos problemas específicos e na manutenção e/ou mudanças do atual modelo de atenção à 

saúde. A rede hospitalar brasileira apresenta-se de forma bastante heterogênea em relação a 

sua administração, capacidade gerencial, grau de resolutividade, perfil assistencial, 

características de oferta de serviços e inserção no SUS. Esta é uma questão mais ampla que 

merecia um estudo mais amplo do que o que estamos propondo no momento.  

No Brasil existem poucos estudos que permitam desenhar um diagnóstico preciso da 

dimensão gerencial existente nos hospitais. Para melhorar a gestão, foram realizados 

investimentos por parte do Ministério da Saúde nos últimos anos. O Projeto Reforsus e o 

Programa de Acreditação Hospitalar são iniciativas para a melhoria da qualidade gerencial e 

assistencial de estabelecimentos hospitalares no país. Ainda o Programa Nacional de 

Avaliação dos Serviços de Saúde (PNASS), tem envidado esforços no sentido de avaliar a 

eficiência, eficácia e efetividade das estruturas, processos e resultados relacionados aos riscos, 

ao acesso e à satisfação dos cidadãos com os serviços públicos de saúde, na busca de melhor 

resolutividade e qualidade. Apesar dessas iniciativas, existem na rede hospitalar brasileira,  

inúmeros estabelecimentos de saúde com grande fragilidade gerencial, distantes de 

constituírem verdadeiros espaços para uma atenção hospitalar resolutiva, adequada e 

otimizada (BRASIL, 2004). 

 Este estudo irá questionar os hospitais quanto a existência de instrumentos específicos 

utilizados na gestão, tais como: Missão e Princípios bem definidos; Organograma claro e 

conhecido; Regimento próprio e reuniões ordinárias com a diretoria; Planejamento 

Estratégico; Relatórios diversos. Far-se-á também, uma avaliação quanto a 

disponibilidade de recursos humanos com nível superior de escolaridade.  
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 Segundo o documento elaborado pelo Ministério da Saúde, 2004 sobre a Reforma do 

Sistema Hospitalar Brasileiro, a avaliação dos recursos humanos é de fundamental 

importância na avaliação dos estabelecimentos de saúde. Para produzir serviços de qualidade 

são necessários recursos humanos cada vez mais especializados e profissionais de diversas 

áreas de formação. Através do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), aos 

poucos está sendo possível a avaliação da quantificação e tipo de formação dos profissionais, 

bem como a forma com que mantém o vínculo com os estabelecimentos de saúde.  

 

 

4.4 TIPOS DE HOSPITAIS 

 

 

 A assistência médico-hospitalar, durante todo o século passado, foi se especializando 

cada vez mais e os hospitais foram adquirindo estruturas cada vez mais complexas. Existem 

atualmente, diversos tipos de hospitais: hospitais gerais, especializados, hospitais 

universitários (ou de ensino e pesquisa), hospitais de emergência e outros. O termo “hospital” 

refere-se a um conjunto de serviços em saúde com características bastante diversas entre si, 

quanto ao seu porte, tipos de serviços prestados e a clientela que pode ser atendida (BRAGA 

NETO apud GIOVANELLA, 2008). 

 A classificação dos hospitais, portanto, pode ser feita de várias maneiras. O presente 

estudo irá abordar somente os aspectos em relação ao tipo de clientela que é atendida, ao 

tamanho ou número de leitos do hospital e  quanto a propriedade do hospital. 

 

 

4.4.1 Quanto a clientela atendida 

 

 

 Os hospitais podem ser classificados em: 

a) Hospital Geral: consegue prestar assistência nas quatro especialidades básicas: 

clínica médica, clínica cirúrgica, clínica gineco-obstetrícia e clínica pediátrica; 

b)  Hospital Especializado: que presta serviços de assistência em alguma 

especialidade, como por exemplo: maternidade, cardiologia, pediatria, etc. 

(SOUZA, 2007). 
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4.4.2 Quanto ao número de leitos 

 

 

 Souza (2007) classifica os hospitais de acordo com o seu número de leitos da seguinte 

forma: 

a) Pequeno: até 50 leitos; 

b) Médio: de 51 a 150 leitos; 

c) Grande: de 151 a 500 leitos; 

d) Porte especial para os acima de 500 leitos. 

 Braga Neto (2008) utiliza a mesma classificação em sua referência quanto a 

classificação de porte desses estabelecimentos. 

 Em relação ao número total de leitos existentes no Brasil, o que se observa atualmente 

é uma redução no número geral de leitos. No ano de 1995 havia 3,2 leitos hospitalares para 

cada mil habitantes e no ano de 2005 havia 2,4 leitos para cada mil habitantes. O número de 

hospitais aumenta, porém o que ocorre são hospitais com número menor de leitos. Nos 

hospitais públicos a média de leitos por hospital passa de 124 no ano de 1976 para 54 leitos 

por hospital no ano de 2005. No âmbito do SUS, a partir de 1990 foram abertos 693 hospitais 

públicos com uma média 34,8 leitos por unidade hospitalar. A explicação para isto pode ser a 

“base municipalista do sistema” que acaba criando hospitais de pequeno porte e limitada 

densidade tecnológica nos municípios menores. Trata-se de um paradoxo, pois ao existir cada 

vez menos leitos hospitalares, era de se esperar um aumento na tecnologia e a existência de 

hospitais mais bem equipados para atendimento da demanda assistencial mais complexa, mas 

isto não é a realidade brasileira. Apesar de toda a redução no número de leitos oferecidos 

pelos hospitais ao SUS, há estimativas de que haja ainda em torno de 50% leitos ociosos. 

Sabe-se também que dos leitos ocupados, há uma parcela significativa de internados que 

poderiam ser tratados sem a necessidade de hospitalização (BRAGA NETO, BARBOSA, 

SANTOS, 2008). 

 A realidade brasileira de tamanho dos hospitais é bastante diferente do que vem sendo 

discutido em âmbito internacional sobre o tamanho ideal dos hospitais, que considera como 

padrão desejável a existência de hospitais com no mínimo 300 leitos. Para isto, ocorrem 

nesses países, um movimento de fechamento e fusão de hospitais e a organização de redes 

regionais de assistência com hospitais regionais. O Reino Unido já começa a trabalhar com 

cerca de 80% dos hospitais com o número de leitos superior a 300. O Ministério da Saúde 

vem discutindo a Reforma da Atenção do Sistema Hospitalar Brasileiro desde o final do ano 
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2003, mas admite que desencadear  um movimento de reorganização do sistema hospitalar 

nesses termos  é uma tarefa bem complicada:  

 
“Significa assumir o enfrentamento de uma cultura organizacional resistente ao 
fechamento de qualquer serviço, seja um pronto-atendimento ou uma  unidade 
básica de saúde, por exemplo, até mesmo por conta das pressões exercidas pelo setor 
privado e filantrópico, que atuam na perspectiva de atenção hospitalocêntrico” 
(BRASIL, 2005, p. 76). 
 

 De modo geral, o Ministério da Saúde reconhece a concentração de leitos hospitalares 

na rede privada e que os mesmos estão localizados nos grandes centros urbanos. Reconhece 

também a problemática que é a mudança desse modelo de atenção em saúde que ainda está 

muito focado na doença, o modelo já dito, hospitalocêntrico. Com o SUS houve uma grande 

expansão da rede básica de assistência, não hospitalar, mas os hospitais continuam existindo e 

controlando as internações que exigem maior complexidade de assistência e que precisam de 

tecnologias disponíveis somente nos hospitais. A tendência é que os hospitais se tornem cada 

vez mais dinâmicos, que incorporam novas tecnologias e alcancem escalas de produção 

economicamente mais sustentáveis. 

 

 

4.4.3 Quanto ao regime de propriedade dos hospitais 

 

 

Hospital Público: é aquele que integra o patrimônio da União, Estados, Distrito 

Federal e municípios. Incluem-se nesta classificação as autarquias, fundações instituídas pelo 

poder público, empresas públicas e sociedade de economia mista (pessoas jurídicas de direito 

privado) (SOUZA, 2007). 

Cherubin (1997, p. 59) fala em Hospital Oficial: “é o que pertence a órgãos oficiais da 

administração direta ou indireta, federal, estadual e municipal.”  

 Hospital Privado ou Particular: é aquele que pertence ao patrimônio de uma pessoa 

natural ou jurídica de direito privado e não foi instituída pelo Poder Público. Os hospitais 

privados podem atender pacientes do SUS mediante a contratação, pacientes beneficiários de 

planos de saúde privados ou ainda pacientes que pagam pelo seu próprio atendimento 

(paciente particular) (BRAGA NETO, BARBOSA, SANTOS, 2008). 

 Os hospitais privados podem ser: 

 Lucrativos: tem também como objetivo compensar o patrimônio investido e distribuir 

lucros e dividendos aos seus sócios. 
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 Não lucrativos ou filantrópicos: para os hospitais filantrópicos, o governo brasileiro 

concede isenção do pagamento das contribuições previdenciárias, PIS e COFINS e outros 

benefícios (SOUZA, 2007). 

É considerado hospital filantrópico aquele que estiver inserido em uma das situações 

abaixo: 

a) oferecer atendimento e internação sem discriminação, aos que procurarem os seus 

serviços e  destinar 20% de sua receita bruta ao atendimento gratuito de pessoas 

carentes, ou,  atender ao SUS, destinando 60% dos seus leitos ao atendimento dos 

usuários do Sistema Único de saúde. É necessário também que seja reconhecido 

como entidade de Utilidade Pública Federal e Estadual ou Municipal e preencha as 

seguintes condições: 

I) tenha um quadro de sócios que se reúnam em Assembléia Geral como órgão 

soberano da entidade; 

II) aplique integralmente no país os seus recursos, de acordo com o que está 

estabelecido em seus estatutos; 

III) caso houver superávit no exercício anual, que o mesmo seja aplicado na 

expansão e melhoria de suas atividades sociais; 

IV) não remunerar, de nenhuma forma, os membros de sua Diretoria e não 

distribuir nenhuma vantagem financeira aos seus sócios.  

 Em caso de extinção, seu patrimônio líquido é doado a outra entidade congênere. 

(CHERUBIM, 1997). 

 Os hospitais filantrópicos merecem um destaque especial, pois são responsáveis por 

cerca de 1/3 do parque hospitalar existe no Brasil atualmente, sendo, a grande maioria, 

prestadores de serviços ao SUS. Eles estão espalhados pelo Brasil todo e apresentam 

características bem diferentes entre si. A maioria, cerca de 40%, são hospitais com até 50 

leitos para internação. Mas entre os hospitais filantrópicos existem aqueles que cumprem 

funções isoladas em relação ao sistema de saúde como um todo, que estão localizados 

principalmente nas cidades do interior. Em contrapartida, existem aqueles que oferecem 

serviços de última geração e elevado grau de complexidade, localizados principalmente nos 

grandes centros urbanos do país. Assim também há grandes diferenças nas estruturas 

gerenciais, tecnológicas, práticas assistenciais e clientela destes hospitais (SOUZA, 2007). 

 Considerando três grupos de hospitais: privados lucrativos, privados não lucrativos e 

públicos, observa-se que os três segmentos possuem números de leitos bastante parecidos, 

todos próximos dos 30% do total de leitos disponíveis. Esta é uma característica do Brasil e é 
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diferente dos países com índice maior de desenvolvimento, onde os hospitais da rede privada 

são a minoria. Há inclusive países, como a Holanda, onde a existência de hospitais lucrativos 

é proibida. Segundo dados do Sistema de Informação Hospitalar (SIA/SUS do Ministério da 

Saúde), no ano de 2006, 57% das internações do SUS ocorreram em hospitais privados não 

lucrativos (BRAGA NETO, BARBOSA, SANTOS, 2008). 

 

 

4.5 RECURSOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA HOSPITALAR 

BRASILEIRO 

 

 

 O sistema de saúde no Brasil é financiado conforme estabelecido na Emenda 

Constitucional 29 que determina que o montante de gastos federais com ações e serviços de 

saúde seja corrigido pela variação do produto interno bruto (PIB). 

 O sistema hospitalar é integrante do sistema de saúde brasileiro e é classificado como 

o nível terciário de atenção em saúde. Assume uma função socioeconômica importantíssima e 

movimenta grande quantia de dinheiro no país. Precisa ser entendido como uma empresa e 

desde a década de 1990, com a criação do Código de Defesa do Consumidor, o paciente 

começa a cobrar mais segurança, qualidade, efetividade e eficácia ao utilizar os serviços 

destas instituições. A administração destas unidades passa, portanto, a ser assumida por 

pessoas com qualificação profissional específica, sob pena de sucumbir e desaparecer 

(ZANON, 2001) 

 A assistência hospitalar no Brasil já participou de diversas formas diversas formas de 

financiamento. Até 1930, qualquer pessoa era atendida,  mas ninguém poderia exigir a 

assistência a não ser que pagasse por ela. Depois disto, com o advento dos institutos de 

previdência, uma parcela maior de pessoas (basicamente a população urbana) passou a ter o 

direito da assistência sem a necessidade do pagamento direto. A população rural, ou melhor, 

30% desta população, teve o mesmo direito somente no ano de 1984 quando foi criado o 

Funrural. Os demais poderiam ter acesso à assistência hospitalar somente nas instituições que 

praticavam a caridade. Atualmente, desde a criação do  Sistema Único de Saúde em 1988, 

toda a população brasileira passou a ter direito à assistência hospitalar, sem nenhuma 

diferença (CHERUBIN, 1997). 

 Atualmente, grande parte dos gastos federais em saúde se destina a manutenção da 

assistência hospitalar e ambulatorial. O pagamento aos hospitais pelo SUS é realizado 
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conforme o modelo prospectivo de cálculo de valores, ou seja, o valor pago é definido em 

tabelas previamente à execução do serviço. É, portanto calculado um valor 

independentemente do custo de cada serviço prestado ou procedimento médico hospitalar 

realizado. Ocorre que estes recursos somente, são insuficientes para garantir a sobrevivência 

dos hospitais que acabam buscando outras alternativas de recursos financeiros para 

permanecer no cenário como instituição hospitalar.  

 Nas discussões do Ministério da Saúde acerca da reformulação do financiamento, 

gestão e organização dos hospitais, são levados em conta aspectos de modelo assistencial, o 

relacionamento do público com o privado, a racionalização e a modernização gerencial tanto 

no sistema de compra e contrato com a indústria farmacêutica e na indústria de equipamentos. 

A distribuição dos recursos deve ter como base o planejamento integrado, que esteja de 

acordo com as reais necessidades e que tenha a garantia dos recursos necessários para o seu 

custeio. Nesse sentido, não poderia existir a abertura de novos serviços sem que tivessem sido 

previstos todos esses aspectos para que o serviço, depois de criado, pudesse cumprir o seu 

papel. O Ministério da Saúde estabelece pactos com as demais esferas de governos e estes 

realizam a contratualização com as instituições hospitalares de seu território. A idéia é 

construir um novo modelo de financiamento para os hospitais com a participação de todos os 

atores do SUS: gestores, prestadores de serviços, universidades e a participação popular 

mediante os conselhos de saúde. Este novo modelo não deve ser por portaria e sim um 

processo construído por adesão de baixo para cima. A possibilidade para adesão neste novo 

processo de transformação dos mecanismos de financiamento já está disponível para hospitais 

de pequeno porte e hospitais de ensino desde o ano de 2004 (BRASIL, 2004). 

 Pretende-se pesquisar como os hospitais de pequeno porte estão se adaptando a este 

novo modelo de financiamento e de que forma as esferas de governo estadual e municipal 

estão trabalhando no sentido de efetivar essa construção de modelo médico assistencial. 

 

 

4.6 OS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE 

 

 

 A atenção hospitalar é um importante serviço na organização da assistência do SUS. O 

Ministério da Saúde afirma que os hospitais de pequeno porte merecem destaque nesta rede 

de assistência, pois contribuem de forma importante para a resolução dos problemas 

detectados na Atenção Básica e no primeiro nível da média complexidade. De acordo com 
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dados disponíveis no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da 

Saúde (CNES/MS) os Hospitais de Pequeno Porte representam 64% do total das unidades 

hospitalares da rede assistencial do SUS e estão localizados predominantemente nos 

municípios do interior e com população de até 30.000 habitantes, sendo que apenas 12% 

fazem parte de alguma região metropolitana ou capital (BRASIL, 2004). 

Usualmente, é classificado como hospital de pequeno porte,  aquele que possui até 50 

leitos para internação. Assim também é definido por Cherubin (1997) e Souza (2007) e 

descrito em diversas literaturas.  Mais recentemente, em 2004 em sua Reforma do Sistema da 

Atenção Hospitalar Brasileira, o Ministério da Saúde admite esta classificação,  mas acaba 

criando uma política específica para hospitais que tenham de 5 até 30 leitos e estejam 

constituídos em cidades com até 30 mil habitantes. O documento do Ministério da Saúde, 

considera a definição de hospital divulgada pela Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS) no Estatuto da Organização Nacional de Acreditação:  

 
Os estabelecimentos com pelo menos 5 leitos, para a internação de pacientes, que 
garantem um atendimento básico de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica 
organizada e com prova de admissão e assistência permanente prestada por médicos. 
Além disso, a OPAS recomenda que a unidade hospitalar ofereça serviço de 
enfermagem e atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com 
disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e/ou 
parto, bem como registros médicos organizados para a rápida observação e 
acompanhamento dos casos (BRASIL, 2004, p. 104). 

 
 Em Santa Catarina, de acordo com dados AHESC – Associação de Hospitais do 

Estado de Santa Catarina, existem no total 222 hospitais, dos quais 124 são classificados 

como hospitais de pequeno porte, ou hospitais com no mínimo 5 leitos e  com no máximo até 

50 leitos para internações. Existe apenas 1 hospital com 4 leitos, em cidade com mais de 

100.000 habitantes e que não entra nos números desse estudo. Estas organizações representam 

portanto,  aproximadamente 55,8% do total das organizações hospitalares no estado, estando 

um pouco abaixo do que se observa em nível nacional, mas ainda representando a maioria. 

Quanto aos aspectos de localização, seguem a tendência nacional, ou seja, de localização 

predominante nos municípios do interior com população de até 30.000 habitantes.  

Tabela 1 - Hospitais de Pequeno Porte em Santa Catarina por Faixa de Leitos 

Nº de Leitos 5 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 

Nº de Hospitais 6 17 30 41 30 

% do Total 4,84% 13,72% 24,19% 33,06% 24,19% 

Fonte: O autor. 
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 Como pode-se observar na tabela acima, o maior número de hospitais de pequeno 

porte em Santa Catarina,  possui entre 31 e 40 leitos para internação. No cenário nacional, 

ocorre a mesma incidência, ou seja, a maioria dos hospitais de pequeno porte possui entre 31 

e 40 leitos para internação (BRASIL, 2004) 

 Os hospitais de pequeno porte (com até 50 leitos) em Santa Catarina somam um total 

de 3600 leitos, ou seja, 26,7% do total de leitos disponíveis no estado que é de 13483. Deste 

total, 10186 estão disponibilizados para usuários do SUS. Observe a tabela abaixo: 
 

Tabela 2 – Distribuição dos leitos de acordo com o porte dos hospitais em SC 

Hospitais com até 50 leitos Hospitais com mais de 100 leitos Total de leitos em Santa Catarina 

3600 9883 13483 

Total de leitos disponíveis pelo SUS = 10186 ou seja 75,5%  

Fonte: Dados fornecidos pela 15ª SDR 

 A grande maioria dos hospitais de pequeno porte no Brasil,  estão localizados em 

municípios do interior, sendo que apenas 12% (no Brasil) fazem parte de alguma região 

metropolitana ou capital. As capitais e regiões metropolitanas no Brasil abrigam cerca de 20% 

de toda a rede hospitalar brasileira e nestas regiões, a presença de hospitais de pequeno porte 

deve estar relacionada aos hospitais especializados e hospital-dia (BRASIL, 2004) 

 Na tabela abaixo apresentamos a distribuição dos HPP nas regiões metropolitanas do 

estado de Santa Catarina, por porte – faixa de leitos dos estabelecimentos. 

Tabela 3 – Distribuição dos Hospitais de Pequeno Porte nas Regiões Metropolitanas-SC 

Região 
Metropolitana 

Total de 
Municípios 

Estabelecimentos de saúde por porte – faixa de leitos 

5 a10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 40 Total 

Blumenau 12 3 2 3 2 1 11 

Criciúma 6 2 4 1 2 2 11 

Florianópolis 12 3 3 5 6 1 18 

Itajaí 6 0 1 1 0 0 2 

Joinville 11 5 14 9 7 4 39 

Tubarão 11 6 1 0 2 0 9 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES/MS), 1° semestre 
de 2004. In: Ministério da Saúde, 2004. 

 
Analisando os dados apresentados na tabela acima, concluímos que em Santa Catarina, 

diferente do que ocorre no Brasil como um todo, onde  12 % dos HPPs localizam-se nas 

regiões metropolitanas, cerca de 72% dos hospitais de pequeno porte estão localizados na 

capital e nas regiões metropolitanas. 
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 Segundo dados do Ministério da Saúde, a grande maioria dos hospitais de pequeno 

porte no Brasil (cerca de 60%),  estão localizados nos municípios com até 30.000 habitantes. 

 A tabela abaixo foi realizada, utilizando os dados disponibilizados pela AHESC, 

quanto ao número de leitos dos hospitais e a cidade onde estão localizados estes hospitais de 

pequeno porte e o número de habitantes por município está de acordo com os dados 

apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2007, o 

qual está disponível na Internet. Conforme podemos observar, também em Santa Catarina a 

grande maioria dos hospitais de pequeno porte (83,06%)  está localizada nas cidades com até 

30.000 habitantes. Apenas 8.87% destes estabelecimentos encontram-se instalado em cidades 

com mais de 100.000 habitantes.  

Tabela 4 – Hospitais de Pequeno Porte segundo a população dos municípios em SC 

População do 
município 

Estabelecimentos de Saúde por porte – faixa de leitos 

5 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 Total % %acumulado 

Até 5000 hab 1 7 10 6 0 24 19,35 19,35 

5.001 a 10.000 1 8 10 19 8 46 37,10 56,45 

10.001 a 
20.000 

0 1 4 9 14 28 22,58 79,03 

20.001 a 
30.000 

0 0 0 3 2 5 4,03 83,06 

30.001 a 
40.000 

0 0 1 0 0 1 0,81 83,87 

40.001 a 
50.000 

0 0 1 0 1 2 1,61 85,48 

50.001 a 
60.000 

0 0 0 1 2 3 2,42 87,9 

60.001 a 
70.000 

0 0 0 0 0 0 0 87,9 

70.001 a 
80.000 

0 0 0 0 1 1 0,81 88,71 

80.001 a 
90.000 

0 0 0 0 0 0 0 88,71 

90.001a 
100.000 

1 0 0 0 2 3 2,42 91,13 

Acima 100.001 3 1 4 2 1 11 8,87 100 

Fonte: O autor. 

 

 

4.6.1 A Política Nacional para os Hospitais de Pequeno Porte 

 

 

É uma política que faz parte de um conjunto de medidas e estratégias adotadas pelo 

Ministério da Saúde para fortalecer e melhorar o Sistema Único de Saúde. Fala-se desde 2003 

sobre a Reforma do Sistema de Atenção Hospitalar Brasileiro. Trata-se da portaria GM/MS nº 
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1044, de 01/06/2004, mas que contempla apenas os estabelecimentos hospitalares com 5 até 

30 leitos nos municípios com até 30.000 habitantes, conforme já explicamos anteriormente. 

Isto abrange aproximadamente 21% da rede hospitalar brasileira. No estado de Santa Catarina 

há 50 hospitais que atendem esta condição. (BRASIL, 2004). De acordo com o levantamento 

por nós realizado, com base nos dados da AHESC, este número seria de 42 hospitais (Tabela 

4). 

 É, portanto, uma Política Pública construída pelo Estado com base em dados do CNES 

com os seguintes objetivos (BRASIL, 2004, p. 128): 

a) promover ajuste de leitos baseado em características epidemiológicas e 

populacionais; 

b) adequar o perfil assistencial da unidade para realização de procedimentos de baixa e 

média complexidade nas clínicas: médica, pediátrica, obstétrica, cirúrgica e 

odontológica; 

c)  implantar modelo de alocação de recursos financeiros utilizando sistemas globais 

de orçamentação; 

d)  contratar unidades de saúde mediante a definição de metas quantitativas e 

qualitativas; - estimular a organização da rede de atenção no nível microrregional; 

e) qualificar o acesso da população aos serviços de saúde; 

f) agregar resolutividade na assistência prestada por essas unidades de saúde, na rede 

já existente; 

g)  estimular modalidades de assistência e alternativas à internação hospitalar; 

h)  induzir o processo de descentralização. 

 Os critérios de seleção para que municípios e estados possam pleitear a qualificação 

no projeto para as instituições hospitalares de sua gestão,  são os seguintes: 

a) o hospital precisa ser público ou filantrópico; 

b) o hospital deverá estar localizado em municípios com até 30.000 habitantes; 

c) o hospital deverá ter entre 5 e 30 leitos de internação cadastrados no CNES; 

d)  o município no qual o HPP está localizado, precisa ter cobertura de ESF acima de 

70%. 

 A adesão à proposta deverá ser voluntária e precisa de discussões nos Conselhos de 

Saúde Municipais, Estaduais e Nacional. Para divulgar a proposta, o Ministério da Saúde se 

propôs na época, com a realização de seminários e acessória técnica aos estados e municípios 

para a sua implantação.  O perfil assistencial que se espera dos hospitais que aderirem a 

proposta é:  
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a) atendimento ao parto de risco habitual;  

b) atendimento médico nas especialidades básicas (clínica médica, pediátrica e 

obstétrica); 

c) atendimento odontológico vinculado a Estratégia Saúde da Família; 

d)  pequenos procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais, desde que preenchidos os 

requisitos técnicos pertinentes; 

e) integração ao sistema regional de urgência e emergência. 

 Para o financiamento desse novo modelo de contratação de leitos hospitalares, existe 

portaria específica (Portaria n° 287, de 28 de junho de 2004 a qual consta nos anexos desta 

pesquisa). Os recursos financeiros para as unidades que aderirem a esta proposta são 

constituídos de dois componentes: 

a) Investimento: projetos que deverão ser apresentados de acordo com as Normas de 

Cooperação Técnica e Financeira de Programas e Projetos e a Celebração de 

Convênios e Instrumentos Congêneres e conforme a normatização vigente; 

b) Custeio: repasse fundo a fundo, para o estado ou município, considerando o 

orçamento global e o cumprimento de metas quantitativas e qualitativas. 50% será 

de responsabilidade do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e 50% de contrapartida das 

Secretarias de Estado da Saúde. (SES) 

Trata-se, portanto, de uma nova modalidade de financiamento, diferente do que 

descrevemos no item anterior deste capítulo ao abordar o financiamento e recursos para 

operacionalização dos hospitais brasileiros que estão inseridos na rede SUS.  O estado de 

Santa Catarina foi um dos estados que já até o mês de novembro de 2004 havia solicitado 

visita técnica do Ministério da Saúde para a implantação desta política (BRASIL, 2004). 

 Esta pesquisa tem o objetivo de investigar estes aspectos, ou seja, qual é a realidade 

destas instituições hospitalares (hospitais com até 50 leitos nos estado de Santa Catarina) e de 

que maneira estas instituições estão se inserindo  neste novo desenho de atenção em saúde?  

Apesar da existência de uma política específica para este segmento hospitalar, sabemos que a 

mesma não contempla todas as instituições hospitalares usualmente chamados de hospitais de 

pequeno porte. O  modelo atual de atenção em  saúde,  prioriza a prevenção e a promoção da 

saúde. Isso reforça as ações do que é chamado de assistência básica através dos Programas de 

Saúde da Família (PSF). Espera-se, desta forma, que cada vez menos pessoas necessitem de 

hospitalização, logo surge o questionamento sobre o papel dos pequenos hospitais. 
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5 A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 

5.1 A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

 

 Atenção Básica, ou Atenção Primária em saúde é considerada internacionalmente 

como sendo a base para os sistemas de saúde na atualidade. São os serviços de primeiro 

contato do paciente com o sistema de saúde onde serão resolvidos a maioria dos problemas 

mais comuns de saúde de uma população. No Brasil, o debate em torno da atenção primária é 

recente, tendo ocorrido mais especificamente a partir de meados da década de 1970 

(GIOVANELLA, MENDONÇA, 2008). 

 Já evidenciado este assunto no capítulo 2, mas apresenta-se neste capítulo, um breve 

histórico sobre as políticas de atenção primária à saúde no Brasil. A saúde pública no Brasil,  

tornou-se uma obrigação do estado na década de 1930 e a sua função era a prevenção de 

doenças a partir de campanhas sanitárias de saúde pública e da organização de serviços rurais 

de profilaxia. Na década de 1940 foram criados os Serviços Nacionais de Saúde, que eram 

voltados para doenças específicas, como malária, hanseníase, tuberculose, etc. e do Serviço 

Especial de Saúde Pública (SESP). O modelo Sesp, que articulava ações coletivas e 

preventivas à assistência médica curativa, sob a influência da medicina norte-americana, já 

que mantinha convênios com a Fundação Rockefeller, foi aplicado no Norte e no Nordeste do 

país. Foi somente depois da década de 1970, quando o sistema de saúde vigente entrou em 

crise, e não havia mais como sustentar a assistência médica previdenciária, que emergiram 

algumas experiências que mudariam esse sistema. Essas experiências trouxeram a base para o 

debate sobre o modelo de atenção vigente e suas alternativas. Como consequência, houveram 

alterações no ensino, especialmente na medicina que passaram a contar com as cadeiras de 

medicina integral, preventiva e comunitária. Toda essa trajetória, e o que resultou da 

Declaração de Alma Ata, associado a mais algumas ações durante a década de 1980 fizeram a 

construção do que á a atenção básica brasileira na atualidade (GIOVANELLA, 

MENDONÇA, 2008). 

Após a criação do SUS, foram então estabelecidos níveis de atenção. O Ministério da 

Saúde pretende que os serviços de atenção básica sejam a porta de entrada preferencial no 

sistema de saúde. Contudo, não há orientações muito claras sobre isto, e a comunidade acaba 

utilizando como primeiro local de atendimento,  tanto postos e centros de saúde, quanto 
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serviços especializados prestados em ambulatórios de hospitais e policlínicas, ou ainda, a 

porta de entrada acaba sendo o serviço de emergência dos hospitais. A Atenção Básica é 

composta por um conjunto de unidades de saúde que prestam serviços de promoção, 

prevenção e também assistenciais. No SUS, são ofertados serviços da atenção básica  por 

postos e centros de saúde, que atualmente são chamados de Unidades de Saúde da Família na 

grande maioria dos casos. No Brasil existem diversos tipos de serviços ambulatoriais, tanto 

serviços públicos quanto também privados, mas os serviços ambulatoriais do SUS 

especificados como da atenção básica, são somente aqueles realizados pelas Unidades Básicas 

de Saúde (UAS) e pelas Unidades de Estratégia Saúde da Família. 

 Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2003, a unidade básica de saúde ou 

o “posto de saúde” é o serviço de saúde mais procurado pela população brasileira. Esta 

mesma pesquisa revela que os “postos de saúde” são os mais procurados pela população com 

renda menor, enquanto os consultórios e clínicas particulares, como era de se esperar, são 

procurados por aqueles que possuem uma renda melhor e podem pagar planos privados ou 

pagar pelo atendimento. Esta pesquisa demonstrou também  aquilo que já afirmamos 

anteriormente, que uma parcela significativa das pessoas que procurou recentemente o 

primeiro atendimento, foi atendida em ambulatórios e emergência de hospitais, clínicas e em 

ambulatórios médicos das empresas (GIOVANELLA, MENDONÇA, 2008). 

 Nas unidades de atenção básica são prestados atendimentos nas especialidades básicas 

e nos programas de saúde pública, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

infantil, imunização, atenção no pré-natal, controle de doenças sexualmente transmissíveis, 

tuberculose, hanseníase, acompanhamento de hipertensão e diabetes e, ações de vigilância 

epidemiológica, com a notificação e investigação de doenças que exigem este 

acompanhamento. A responsabilidade da atenção básica em saúde no SUS é da administração 

municipal. Os gestores dos sistemas locais de saúde são responsáveis em seu território pela 

organização e execução das ações de saúde em unidades de saúdes próprias.   

 

 

5.2 ATENÇÃO BÁSICA NO MODELO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 

 O Sistema Único de Saúde - SUS em todo o território nacional, dá suporte à efetivação 

da política pública de saúde, estabelecendo ações, princípios e diretrizes, que direcionam a 
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implantação de um modelo de atenção a saúde organizado e articulado nos âmbitos: 

municipal, estadual e federal que integram com outros serviços privados de saúde, a prestação 

de serviços aos usuários do sistema, de forma complementar e adicional quando da sua 

necessidade para tal. Nesta oferta do conjunto de atenção à saúde, entram as ações de 

prevenção, promoção, recuperação e vigilância à saúde. 

 No cotidiano das práticas em saúde, desde a implantação do SUS, muitos avanços 

têm-se adquirido ao longo dos anos, abarcando os princípios e diretrizes, mas mesmo assim, o 

sistema de saúde brasileiro mostra fragilidades na conquista de seus ideais, sofrendo 

constantemente, influências em todo o seu contexto político-social. 

 

 

5.2.1 Breve Histórico da Estratégia Saúde da Família 

 

 

 Objetivando a reorganização assistencial no atendimento ao indivíduo voltado ao seu 

contexto familiar, em 1994, o Ministério da Saúde (MS) propõe uma estratégia que garantisse 

os  princípios e diretrizes preconizados pelo SUS, criando o Programa Saúde da Família 

(PSF), com o propósito de reverter o modelo de assistência a saúde e a ampliação da atenção 

primária a saúde (FRANCO, MERHY, 2003). 

 Devemos destacar que anteriormente a criação da ESF, houve a criação em 1991,  do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde  (PACS) que foi implantado pela Fundação 

Nacional da Saúde (FNS) inicialmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. O PACS 

atuava inicialmente em áreas rurais e periurbanas e atendeu às demandas de combate e 

controle da epidemia do cólera e das demais formas de diarréia, ensinando as formas de 

reidratação oral. Fazia também todo o trabalho de orientação em realização à vacinação. Os 

Agentes Comunitários em Saúde (ACS) eram (são atualmente também) pessoas leigas da 

comunidade com atuação restrita, conforme já descrito, supervisionados por enfermeiros e se 

subordinavam às unidades básicas de saúde administradas pela FNS. Com o passar do tempo 

foram sendo agregadas novas atribuições aos ACS e estes foram capacitados para o 

cadastramento da população, diagnóstico comunitário, identificação de áreas de risco e 

promoção das ações de proteção à saúde da criança e da mulher (estes dois grupos 

prioritariamente em função da vulnerabilidade). A atuação dos Agentes Comunitários de 

Saúde, 
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“Implicou também a ruptura do preconceito quanto à realização de serviços de 
atenção à saúde por pessoal da comunidade, sem formação profissional específica, 
desde que habilitado por seleção pública e com posterior capacitação em processo de 
educação permanente, a princípio sob a responsabilidade de um supervisor” 
(GIOVANELLA, MENDONÇA, 2008). 
 

 Tendo como antecedente o PACS, o Programa de Saúde da Família foi criado através 

da Portaria MS n° 692 de dezembro de 1993. Na primeira fase, a implantação do programa 

ocorreu principalmente nos pequenos municípios. 

 Posteriormente através da Portaria n° 648/GM de 28/03/2006 foi regulamentada a 

atenção básica como um todo. De acordo com esta nova legislação a 
 

“Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 
individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção 
de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É 
desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas 
e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de 
territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 
considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 
Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver 
os problemas de saúde de maior freqüência e relevância em seu território. É o 
contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos 
princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do 
vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da 
equidade e da participação social. A Atenção Básica considera o sujeito em sua 
singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sócio-cultural e 
busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de 
danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de 
modo saudável. A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia 
prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de 
Saúde” (PORTARIA n° 648/GM cap. 1 item 1). 
 

 A mesma portaria trata das responsabilidades de cada esfera de governo, do 

financiamento da Atenção Básica, da infra estrutura e recursos materiais e humanos  que cada 

unidade de saúde da atenção básica deverá possuir e como deverá ser organizado todo o 

processo de trabalho. O Capítulo II dessa Portaria descreve todos os detalhes especificamente 

em relação ao Programa de Saúde da Família. 

A Norma Operacional Básica do SUS de 1996 (NOB 01/96) determinou um novo 

modelo de transferência de recursos financeiros federais  para estados e municípios destinado 

a atenção básica:  

a) Piso da Atenção Básica Fixo (PAB Fixo): é uma transferência de recursos do fundo 

nacional da saúde diretamente ao fundo municipal de saúde (transferência fundo a 

fundo) baseada no número de habitantes do município, ou seja, recursos per capita 

para o município investir na atenção básica. 

b) Piso da Atenção Básica Variável (PAB Variável): é composto por incentivos 

financeiros  para  que  o município  crie  programas  específicos  e  estratégicos  que  
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melhorem a saúde como um todo no município.  

 

 

5.2.2 Conceitos e definições 

 

 

 Atualmente o PSF é definido como Estratégia Saúde da Família (ESF), visto que o 

termo programa aponta para uma atividade programada, isto é: início, desenvolvimento e fim. 

Como o PSF é uma estratégia de reorganização/reordenação da prática assistencial, e não 

prevê um tempo para finalizar esta reorganização, com o encaminhar da mesma, percebeu-se 

que a expansão deste programa se consolidou em todo o território nacional. A ESF imprimiu 

uma nova dinâmica nos serviços de saúde e foi estabelecendo vínculos com a comunidade, 

como também humanizando esta prática direcionada a vigilância a saúde, na perspectiva da 

intersetorialidade e integralidade na atenção a saúde, configurando-se como estratégia 

prioritária na reordenação da Atenção Básica no Brasil.  

A ESF vem se consolidando como opção preferencial na organização e estruturação do 

SUS, para a Atenção Básica, com desdobramentos para o conjunto da rede de serviços, em 

seus diversos níveis de complexidade, propondo o estabelecimento do vínculo entre 

profissionais e a comunidade, vindo assim a propiciar uma melhor qualidade de vida na busca 

da reorientação de um novo modelo de atenção à saúde. 

Segundo Souza (2001), a estratégia (ESF) não é centrada na figura do médico, como 

também não é voltada para a tríade: medicamento, equipamento e hospital. É formada por 

uma equipe multiprofissional, voltada para a co-responsabilidade social no enfrentamento de 

desafios para uma nova promoção de saúde, tendo como base a atenção à família e os seus 

espaços. As relações que acontecem neste espaço da ESF e sua área de abrangência, 

envolvendo os diversos atores, no cotidiano das práticas em saúde, devem ser constantemente 

avaliadas e repensadas, na busca por momentos de construção/ reconstrução de saberes, 

compartilhando experiências, valorizando as potencialidades e priorizando as necessidades 

com vistas à resolubilidade de problemas identificados. 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2001), preconiza que a equipe básica da ESF seja 

composta por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, e de quatro a seis 

Agentes Comunitários de Saúde. Outros profissionais, como dentistas, assistentes sociais e 

psicólogos poderão ser incorporados às equipes ou formar equipes de apoio, de acordo com as 

necessidades e possibilidades locais.  
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A estratégia do ESF propõe uma nova dinâmica para a estruturação dos serviços de 

saúde, e sua relação com a comunidade, a responsabilização entre os diversos níveis de 

complexidade assistencial, e assume o compromisso de prestar assistência universal, integral, 

equânime, contínua e acima de tudo resolutiva à população na unidade de saúde e no 

domicílio, sempre de acordo com suas reais necessidades, identificando os fatores de riscos, 

aos quais ela está exposta, e nele intervindo de forma apropriada (SOUZA, 2000). 

A ESF visa atender ao conjunto de necessidades de saúde da população e não apenas 

ao recorte de seus problemas que surgem através da demanda espontânea no cotidiano das 

práticas em saúde, mas sim, assume o compromisso pela continuidade da assistência, de 

acordo com suas reais necessidades, priorizando a saúde de modo integral contínuo. 

 De acordo com o MS (BRASIL, 2006), a ESF trabalha com base nos seguintes 

princípios: 

 

Hierarquização de caráter substitutivo: A Unidade de Saúde da Família está inserida 
no primeiro nível de ações e serviços do sistema local de assistência, denominado 
atenção básica. Propõem a junção dos modelos campanhista e médico assistencial, 
com ações de promoção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação. Vinculada à 
rede de serviços, de forma a garantir atenção integral aos indivíduos e famílias e que 
sejam asseguradas a referência e a contra-referência para clínicas e serviços de 
maior complexidade, sempre que o estado de saúde da pessoa assim exigir;  
Territorialização e cadastramento da clientela: A Unidade de Saúde da Família 
trabalha com território de abrangência definido e é responsável pelo cadastramento e 
o acompanhamento da população vinculada a esta área. O Ministério da Saúde 
recomenda que uma equipe seja responsável por, no máximo, 4.500 pessoas;  
Integralidade: proteção, recuperação da saúde dos indivíduos e da família do recém-
nascido ao idoso, sadios ou doentes de forma integral e contínua. 
Para a consolidação destes princípios foram implantados os Conselhos Municipais 
de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde para as questões administrativas e 
financeiras do programa e a formação da equipe multiprofissional em período 
integral (BRASIL, 2006).    
A equipe da ESF, conforme o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), deve conhecer 
e estar capacitada nos seguintes aspectos, entre outros:  
conhecer a realidade das famílias pelos quais é responsável, por meio de 
cadastramento e diagnóstico de suas características sociais, demográficas a 
epidemiológicas; 
identificar os principais problemas de saúde e situações de risco aos quais a 
população que ela atende está exposta; 
elaborar com participação da comunidade, um plano local para enfrentar os 
determinantes do processo saúde/doença; 
prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada a 
demanda, organizada ou espontânea, na USF, na comunidade, no domicílio e no 
acompanhamento ao atendimento nos serviços de referência ambulatorial ou 
hospitalar; 
desenvolver ações educativas para enfrentar os problemas de saúde identificados; 

 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2001), estabelece que a atuação das equipes ocorra 

principalmente nas unidades básicas de saúde, como também na sua área adstrita/abrangência 

buscando a mobilização da comunidade, caracterizando-se: como porta de entrada de um 
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sistema hierarquizado e regionalizado de saúde; por ter território definido, com uma 

população delimitada, sob a sua responsabilidade; por intervir sobre os fatores de risco aos 

quais a comunidade está exposta; por prestar assistência integral, permanente e de qualidade; 

por realizar atividades de educação e promoção da saúde. Propõe o estabelecimento de 

vínculos de compromisso e de co-responsabilidade com a população; na estimulação da 

organização das comunidades para exercer o controle social das ações e serviços de saúde. 

Desta forma o ponto forte do programa, é o contato direto dos agentes de saúde com a 

comunidade e com as pessoas através das visitas em suas casas, viabilizando assim, a análise 

da realidade de cada família, as suas características sociais, econômicas e ambientais, 

identificando os problemas de saúde prevalentes e situações de risco aos quais está exposta. 

(BRASIL, 2001). 

 

 

5.2.3 Evolução do Modelo ESF no Brasil e em Santa Catarina 

 

 

Este novo modelo de atenção em saúde expandiu-se no país, ao longo da década de 

1990, sob indução do Ministério da Saúde, por meio dos incentivos financeiros do Piso da 

Atenção Básica (PAB) variável, o qual prevê pagamentos adicionais por equipe em 

funcionamento. No ano de 2007 já havia equipes de ESF em mais de 90% dos municípios 

brasileiros e uma cobertura populacional  de 46% do total de habitantes.  

A ESF foi implantada de forma mais rápida nos pequenos municípios que tinham 

pouca ou nenhuma capacidade de atenção em saúde instalada. A implantação nos grandes 

centros urbanos foi mais lenta, devido os problemas relacionados à concentração demográfica, 

ao elevado grau de exclusão do acesso aos serviços de saúde e os problemas de saúde 

característicos das grandes cidades e ainda, pela dificuldade de articular a atenção em saúde 

em rede assistencial (GIOVANELLA, MENDONÇA, 2008). 

Consta no site do governo do estado de Santa Catarina e outros folhetos de divulgação 

da Secretaria de Estado da Saúde, que o estado tem 99,6% dos municípios cobertos pela ESF 

e que o programa cobre 65% da população catarinense. No ano de 2008, o Governo do Estado 

dobrou o investimento em programas de Atenção Básica, com repasse de R$ 14 milhões aos 

municípios. No estado, cada equipe é responsável por uma população de até 4 mil habitantes, 

realizando ações de promoção da saúde, prevenção e assistência, atuando na recuperação e 

reabilitação nos casos de doença. (www.saúde.sc.gov.br) 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 A realização desta pesquisa sobre a espacialização da atenção em saúde no estado de 

Santa Catarina, apresenta  um panorama sobre a situação dos Hospitais de pequeno porte em 

Santa Catarina, bem como a constatação de que a Estratégia Saúde da Família está implantada 

em todo o estado.  

 A saúde é um aspecto importante no desenvolvimento de qualquer sociedade e deve 

ser entendida como decorrente de aspectos sociais caracterizada pelas relações dos homens 

com a natureza (meio ambiente, espaço, território) e com outros homens (através do trabalho 

e das relações sociais, culturais e políticas) num determinado espaço geográfico e num 

determinado tempo histórico.  Saúde é o caminho para o desenvolvimento social, econômico e 

pessoal, portanto atualmente os modelos de desenvolvimento tem dado maior prioridade às 

políticas sociais (OPAS/OMS, 2004). 

 Assim sendo, observamos que os serviços de saúde, principalmente na Atenção Básica 

têm suas ações voltadas à promoção da saúde e a prevenção das doenças. Santa Catarina 

segue as diretrizes do Ministério da Saúde e já tem a Estratégia Saúde da Família instituída 

em 99,6% dos municípios do estado. Segundo dados obtidos na AHESC, o estado possui uma 

rede de hospitais 222 hospitais espalhados nas cidades do estado. Destas,  124 instituições 

hospitalares (55,8%) possuem  5 até 50 leitos para internação,   estando a grande maioria,  

(83,06 %) localizada em municípios com até 30 mil habitantes.  

 Há diferenças quanto ao número de hospitais informados pela AHESC e os dados que 

obtivemos na 15ª SDR. Por isto, quando nos referimos ao número de leitos, apresentamos os 

dados fornecidos pela 15ª SDR que contabiliza um total de 13483 leitos hospitalares no 

estado, dos quais 3600 leitos (26,7%) estão nos hospitais de pequeno porte. 

 

 

6.1 OS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE 

 

 

Foram encaminhadas cartas e várias vezes correspondências eletrônicas a todos os 

hospitais de pequeno porte em Santa Catarina. Recebemos a devolutiva dos questionários de 

20 (vinte) hospitais.  Descreveremos abaixo os resultados obtidos mediante as respostas aos 

questionários enviados. 
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6.1.1 Tempo de existência 

 

 

Tabela 5 – Tipo de hospital e ano de fundação 

Ano de Fundação Hospital Privado Hospital Público Não responderam 
1950 ou antes 3 0 

5 Entre 1950 e 1988 9 0 
Após 1988 2 1 

Fonte: O autor 
  

 Apenas 3 hospitais foram fundados após a criação do SUS em 1988. Destes, dois (2) 

são de origem privada e um (1) pertencente ao poder público municipal. Dos hospitais 

participantes da pesquisa, cinco (5) não responderam esta questão. 

 

 

6.1.2 Inserção no Sistema Único de Saúde – SUS 

 

 

 Os hospitais pesquisados encontram-se inseridos no sistema de saúde brasileiro – SUS 

uma vez que todos atendem aos usuários do SUS. 

Tabela 6 – Modelos de hospitais inseridos no SUS 

HOSPITAIS PRIVADOS = 19 HOSPITAIS PÚBLICOS = 1 

Filantrópicos Não Filantrópicos Municipal Estadual Federal 

17 2 1 0 0 

Fonte: O autor 
 

 A grande maioria, 19 hospitais = 95 % caracterizam-se como instituições privadas e 

apenas 1 hospital = 5 % caracteriza-se como instituição pública municipal. A presente 

pesquisa, portanto, reafirma o que já é do conhecimento do Ministério da Saúde, conforme 

mencionamos no capítulo 4, ou seja, a concentração de leitos hospitalares na rede privada.  

O que se observa também,  é que entre os hospitais privados, a grande maioria é instituição 

filantrópica. Entre as instituições privadas 17 hospitais = 89,4% hospitais são beneficiados 

pela lei da filantropia, para  os quais o governo brasileiro concede isenção do pagamento das 

contribuições previdenciárias, PIS e COFINS e outros benefícios, conforme SOUZA, 2007. 

Apenas 2 hospitais = 10,6 %, identificaram-se como hospitais privados e sem filantropia.  
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 Assim,  como  descrito no capítulo 4, os hospitais filantrópicos merecem um destaque 

especial, pois são responsáveis por cerca de 1/3 do parque hospitalar existente no Brasil 

atualmente, sendo a grande maioria,  prestadores de serviços ao SUS. Eles estão espalhados 

pelo Brasil todo e apresentam características bem diferentes entre si. A maioria, cerca de 40%, 

são hospitais com até 50 leitos para internação (SOUZA, 2007). 

 

 

6.1.3 Serviços oferecidos e clientela atendida 

 

 

 Todos os hospitais que participaram podem ser classificados como Hospital Geral, ou 

seja, prestam assistência nas quatro especialidades básicas: clínica médica, clínica cirúrgica, 

clínica gineco-obstétríca e clínica pediátrica.  Consta na Política Nacional para HPP que o 

perfil desejável para este tipo de hospital, é que: 

a) atendam ao parto de risco habitual nas especialidades básicas; 

b) façam parceria com a ESF para o atendimento em Odontologia; 

c) realizem pequenos procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais; 

d) mantenham integração com o sistema regional de urgência e emergência  (BRASIL, 

2004). 

 Apesar de classificar todos os hospitais pesquisados como Hospital Geral, observou-se 

que existem algumas diferenças entre eles, conforme podemos constatar na tabela abaixo: 

Tabela 7 – Diferenças no atendimento nos Hospitais de Santa Catarina 

SERVIÇOS DISPONÍVEIS SIM NÃO 

Pronto Atendimento nas 24 h 13 07 

Centro Cirúrgico 17 03 

Centro Obstétrico (partos) 16 04 

Internações clín./cir./obstétricas 20 00 

Laboratório Análises Clínicas (1) 20 00 

Diagnóstico por Imagem (Raio X) (1) 17 03 

(1) Em alguns hospitais não está disponível nas 24 horas 

Fonte: O autor. 
 
 Contata-se, porém, apesar das diferenças que aparecem no gráfico acima,  que 95 % ou 

19 hospitais são a única possibilidade para internação no município e, em caso de necessidade 

de encaminhamento para outros serviços com complexidade maior de assistência, ficam 
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distantes destes serviços,  em média 51 Km. Foi investigado também a frequência  com que 

há a necessidade de encaminhamento de pessoas aos serviços de maior complexidade, mas 

não há como chegar a uma conclusão neste sentido, pois há diferentes necessidades de 

encaminhamentos e a questão que elaboramos no questionário previa somente a transferência 

ou o encaminhamento de pacientes graves.  

 Um fato preocupante é que vários destes hospitais, apesar de serem a única solução 

para o atendimento hospitalar no município, funcionam sem a presença de médico nas 24 

horas, o que é uma determinação da resolução Nº 110/2007 do Conselho Regional de 

Medicina do estado de Santa Catarina (CREMESC). 

 Percebe-se também que nos hospitais de pequeno porte em Santa Catarina há poucos 

profissionais com nível superior de escolaridade, seja na assistência ou área técnica, seja na 

área administrativa. Além dos médicos, que na grande maioria não possuem vínculo 

empregatício formal com os hospitais, mas exercem suas funções em alguns horários em 

regime autônomo, os hospitais possuem em média cinco (5) ou seis (6) profissionais com 

nível superior de escolaridade, dos quais dois (2) são da área administrativa, um (1) ou dois 

(2) são enfermeiros, um (1) farmacêutico, um (1) nutricionista e um (1) psicólogo ou 

assistente social. Da mesma forma, quando questionamos quanto a existência de instrumentos 

específicos utilizados na gestão, tais como: Missão e Princípios bem definidos; Organograma 

claro e conhecido; Regimento próprio e reuniões ordinárias com a diretoria; Planejamento 

Estratégico e Relatórios diversos, o que concluímos é que a maioria utiliza alguns destes 

instrumentos, mas de forma bastante fragmentada. 

 

 

6.1.4 Quanto ao financiamento e recursos dos Hospitais de Pequeno Porte 

 

 

Tabela 8 – Recursos financeiros dos Hospitais de Santa Catarina 

Principal fonte de receita 

Serviços prestados ao SUS 

17 hospitais ou 85% têm nos serviços 

prestados ao SUS a sua principal fonte de 

receitas. 

Fonte: O autor. 
 
 Observou-se que a principal fonte de receita dos hospitais é oriunda dos serviços 

prestados ao SUS. Contudo, quando questionamos a situação financeira, ou seja, se estes 
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recursos são suficientes para cobrir as despesas e acompanhar as tecnologias atuais 

disponíveis na área da saúde, houve unanimidade na resposta de que os recursos são 

insuficientes e para se manterem os hospitais precisam de recursos extras. Os recursos extras 

são, na sua grande maioria, subvenções repassadas pelo poder público municipal e em alguns 

casos, subvenções de empresas ou pessoas físicas (recursos não públicos). As tabelas para 

remuneração dos procedimentos vigentes no SUS são apontadas como as maiores 

responsáveis pelo déficit que faz com que não haja condições das instituições estudadas 

manterem-se financeiramente “saudáveis” e acompanhar minimante as tecnologias existentes 

para a área hospitalar e tampouco manter as instalações dentro dos padrões propostos pela 

legislação vigente na Vigilância Sanitária. 

Como vimos no capítulo 4, atualmente, grande parte dos gastos federais em saúde se 

destina a manutenção da assistência hospitalar e ambulatorial. O pagamento aos hospitais pelo 

SUS é realizado conforme o modelo prospectivo de cálculo de valores, ou seja, o valor pago é 

definido em tabelas previamente à execução do serviço. É, portanto calculado um valor 

independentemente do custo de cada serviço prestado ou procedimento médico hospitalar 

realizado. Ocorre que estes recursos somente, são insuficientes para garantir a sobrevivência 

dos hospitais que acabam buscando outras alternativas de recursos financeiros para 

permanecer no cenário como instituição hospitalar.  

 Nas discussões do Ministério da Saúde acerca da reformulação do financiamento, 

gestão e organização dos hospitais, são levados em conta aspectos de modelo assistencial, o 

relacionamento do público com o privado, a racionalização e a modernização gerencial tanto 

no sistema de compra e contrato com a indústria farmacêutica e na indústria de equipamentos. 

A distribuição dos recursos deve ter como base o planejamento integrado, que esteja de 

acordo com as reais necessidades e que tenha a garantia dos recursos necessários para o seu 

custeio. Nesse sentido, não poderia existir a abertura de novos serviços sem que tivessem sido 

previstos todos esses aspectos para que o serviço, depois de criado, pudesse cumprir o seu 

papel. O Ministério da Saúde estabelece pactos com as demais esferas de governos e estes 

realizam a contratualização com as instituições hospitalares de seu território. A idéia é 

construir um novo modelo de financiamento para os hospitais com a participação de todos os 

atores do SUS: gestores, prestadores de serviços, universidades e a participação popular 

mediante os conselhos de saúde. Este novo modelo não deve ser por portaria e sim um 

processo construído por adesão de baixo para cima. A possibilidade para adesão neste novo 

processo de transformação dos mecanismos de financiamento já está disponível para hospitais 

de pequeno porte e hospitais de ensino desde o ano de 2004 (BRASIL, 2004). 
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O que se percebe nas respostas que se obteve dos gestores hospitalares, é que na 

prática estas discussões são ainda incipientes e o que permanece em vigência é o modelo onde 

cada instituição procura os seus próprios meios para sobrevivência. Os recursos extras 

necessários,  são oriundos tanto de projetos apresentados ao poder público municipal, estadual 

ou federal, mediante intervenções de representantes políticos, quanto de campanhas realizadas 

junto à comunidade local ou ainda através da participação de empresários que investem em 

determinados estabelecimentos hospitalares com recursos da área privada.  

A Política dos hospitais de Pequeno Porte, que faz parte de um conjunto de medidas e 

estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde para fortalecer e melhorar o Sistema Único de 

Saúde foi outro aspecto que abordamos neste estudo. Trata-se da portaria GM/MS nº 1044, de 

01/06/2004, mas que contempla apenas os estabelecimentos hospitalares com 5 até 30 leitos 

nos municípios com até 30.000 habitantes. O presente estudo, ao abordar esta questão, 

descobriu que dos hospitais pesquisados apenas três (3) responderam que aderiram a esta nova 

política. Ao questionarmos se isto contribuiu muito ou pouco para a viabilização do hospital, 

obtivemos apenas de um dos hospitais que assinalou: “Isto pouco contribuiu para a 

viabilização do hospital”. Dos outros 17 hospitais, obteve-se resposta de que não aderiram à 

política: 

Tabela 9 - Adesão dos Hospitais à Política de Hospitais de Pequeno Porte  

Adesão - GM/MS nº 1044, de 01/06/2004 

Aderiram à política = 03 

Não aderiram à política = 16 

Não se enquadra nos parâmetros = 06 

Não tem conhecimento da política = 06 

Não menciona o motivo = 04 

Não respondeu à questão = 01 

Fonte: O autor. 
 
 Percebe-se, portanto, que a Política para Hospitais de Pequeno Porte, proposta pelo 

Ministério da Saúde em 2004, não se efetivou na população estudada. Isto carece de um 

estudo mais aprofundado e não é possível chegar a uma conclusão que permita afirmar que 

Santa Catarina, como estado não aderiu à política, ou que esta não se efetivou. Mas o fato de 

que na amostra estudada, grande parte (30%) desconhece a política chamou a nossa atenção 

por não se tratar de algo tão recente. 
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6.1.5 Quanto a inovação ou criação de novas estratégias ou serviços nos Hospitais de Pequeno 

Porte 

  

 

 Como já mencionamos no capítulo 2 deste estudo,  os modelos de sistema de saúde 

anteriores ao SUS eram centralizados, privatizados e sua atenção estava primordialmente 

voltada à assistência, ou seja, a recuperação da saúde. Focavam muito a atenção médico-

hospitalar e pouco valorizavam a prevenção e a promoção da saúde. Atualmente todo o 

processo saúde-doença é entendido como um processo social onde são valorizadas as relações 

das pessoas com a natureza (meio ambiente, espaço, território) e das próprias pessoas  com as 

outras pessoas (através do trabalho e das relações sociais, culturais e políticas) num 

determinado espaço geográfico e num determinado tempo histórico.   

Os hospitais, nível terciário de atenção do sistema vigente, continuam assumindo 

papel chave na prestação de cuidados de saúde. Concentra-se neles grande parte das 

tecnologias mais especializadas e é também o modelo mais tradicional de assistência em 

saúde ainda nos dias de hoje. A maioria dos brasileiros nasce em hospitais, recebe assistência 

quando em situações mais graves e também é no hospital que muitos morrem. No entanto, 

com todas as mudanças que vêm ocorrendo no sistema de atenção em saúde, cresce o 

questionamento acerca do papel da assistência hospitalar. A hospitalização deve ser evitada ao 

máximo, ficando apenas para aqueles casos onde se faz necessário uma intervenção que exija 

a presença freqüente de profissionais. Surgem novas modalidades de serviço, como os 

hospitais dia (day hospital) e as cirurgias ambulatoriais, equipes de assistência domiciliar 

(home-care) que prestam assistência domiciliar aos doentes evitando com isto a 

hospitalização.  O que tem sido observado em diversos países nos últimos vinte anos, é uma 

racionalização dos leitos hospitalares, com estratégias diversas como a redução de leitos 

hospitalares, fechamento ou fusão de hospitais ou a sua conversão em serviços diferenciados, 

como em casas de enfermagem, por exemplo (BRAGA NETO, BARBOSA, SANTOS, 2008). 

 Todo este panorama faz com que haja necessidade de uma reorganização dos hospitais 

a fim de se adequarem a esta nova forma de prestar serviços em saúde e exige que os gestores 

hospitalares atualizem e profissionalizem a sua forma de administrar para acompanhar esta 

tendência. No presente estudo questionamos se nos últimos 5 anos a instituição criou alguma 

nova estratégia/serviço que incrementasse significativamente a sua receita. Abaixo quadro 

com as respostas: 
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Não criou nenhuma estratégia nova = 08 (40%) 

Criou nova 

estratégia = 

12 (60%) 

Não respondeu qual estratégia = 02 

Oferta de novos serviços = 04 (incremento no número de cirurgias de média 

complexidade; consultas com especialidades; lar de idosos; internação psiquiátrica) 

Realização de eventos, promoções e campanhas com a comunidade = 03 

Humanização no atendimento = 01 

Aquisição de novos equipamentos = 01 

Busca de novos sócios = 01 

Quadro 1 – Respostas dos entrevistados sobre inovação ou criação de novas estratégias 

ou serviços nos Hospitais de Pequeno Porte 

Fonte: O autor. 

 Como pode-se observar no quadro acima, quase a metade dos hospitais pesquisados 

não inovou recentemente no seu modelo de serviços que presta à comunidade. Também esta 

questão precisaria ser melhor estudada. Como já descrito no capítulo 4, a “base municipalista 

do sistema” acaba criando e mantendo hospitais de pequeno porte e limitada densidade 

tecnológica nos municípios menores. Era de se esperar um aumento na tecnologia e a 

existência de hospitais mais bem equipados para atendimento da demanda assistencial mais 

complexa, mas isto não é a realidade brasileira e nem a que observamos no estudo que 

realizamos, pois na amostra estudada, apenas 05 (25%) investiram em novos equipamentos ou 

efetivamente criaram novos serviços. Poderia ser estudado também se a criação destes novos 

serviços era uma demanda existente no município ou então como a criação destes novos 

serviços contribui para a efetivação das políticas públicas de saúde, lembrando que estamos 

estudando uma população onde a maioria presta serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

 

6.1.6 A Estratégia Saúde da Família e as alterações nos serviços prestados pelos hospitais 

 

 

 Observa-se que com a atual política de atenção à saúde brasileira o tipo de 

atendimento muitas vezes prestado por instituições como os hospitais de pequeno porte 

passam a serem prestados pela atenção básica à saúde, incluindo-se a Estratégia de Saúde da 

Família. Na questão atual procuramos identificar a atual situação dos Hospitais de Pequeno 

Porte – HPP em Santa Catarina diante da implantação das equipes de Estratégia Saúde da 

Família. Na tabela abaixo pode-se observar as respostas: 
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Tabela 10 - A estratégia saúde da família do ministério da saúde provocou alguma 

alteração no serviço prestado pelo hospital? 

Não modificou em nada o atendimento do hospital: 06 (30%) não perceberam alterações 
Número de 
Internações 

Diminuiu = 09 Aumentou = 05 Não alterou  = 00 

Número de 
Atendimentos no 
Pronto Socorro 

Diminuiu = 04 Aumentou = 06 Não alterou  = 04 

Número de Exames e 
Serviços 
Ambulatoriais 

Diminuiu = 02 Aumentou = 08 Não alterou  = 04 

Média de dias das 
internações (tempo) 

Diminuiu = 11 Aumentou = 02 Não alterou  = 01 

Fonte: O autor 
  

 Tal como era previsto e está descrito na literatura, com o investimento na atenção 

básica em saúde, espera-se uma diminuição no número de internações hospitalares, bem como 

no tempo de permanência das pessoas no hospital quando a internação é inevitável. No 

gráfico acima fica evidente que na maioria dos hospitais isso ocorreu. No entanto, ao mesmo 

tempo ocorre um aumento no número de atendimentos no Pronto Socorro em grande parte dos 

hospitais (30%), bem como no número de exames e serviços ambulatoriais (40%) que são 

realizados por estes hospitais. Acreditamos que os aspectos relacionados ao atendimento em 

Pronto Socorro e Serviços de Exames Diagnósticos estejam relacionados com a forma como 

estão organizados os serviços públicos de saúde no município, pois alguns têm Pronto 

Socorro ou Serviço de Pronto Atendimento fora das unidades hospitalares. 

 

 

6.2 A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MUNICÍPIOS ONDE EXISTEM 

HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE 

 

 

 Foram enviadas cartas e correspondências eletrônicas para todos os secretários de 

saúde dos municípios catarinenses onde existem hospitais de pequeno porte. Os endereços 

utilizados para o envio das correspondências e o nome dos respectivos Secretários da Saúde 

estão disponíveis no site da Secretaria de Estado de Saúde. Tivemos novamente muitas 

dificuldades em obter os dados necessários para esta pesquisa, sendo que 16 secretarias de 
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saúde dos municípios que tem hospitais de pequeno porte devolveram o questionário com as 

respostas. Abaixo, apresentamos os dados coletados com as respectivas discussões. 

 

 

6.2.1 Cobertura da Estratégia Saúde da Família nos municípios 

 

 

 Dos municípios que responderam ao questionário, todos responderam que as Equipes 

de Estratégia Saúde da Família atingem 100% da população do município.  

 Como um dos princípios da Estratégia Saúde da Família é a territorialização da 

clientela para que ocorra o adequado acompanhamento da população vinculada, o Ministério 

da Saúde recomenda que uma equipe seja responsável por, no máximo, 4.500 pessoas. Nos 

questionários respondidos percebemos que este princípio é respeitado em todos os 

municípios. O número de equipes em cada município varia de acordo com a população.  

Tabela 11 - Número de equipes de ESF por município 

Municípios com até 4.000 habitantes  4 responderam, todos com 1 equipe 

Municípios com 5.000 até 10.000 

habitantes 

10 responderam e possuem no mínimo 2 equipes e no 

máximo 4 equipes em cada município. Nenhuma equipe é 

responsável por mais de 4.500 pessoas 

Municípios com mais de 10.000 até 

17.000 habitantes 

2 responderam e possuem 3 e 5 equipes respectivamente, 

não ultrapassando o número máximo de pessoas atendidas 

por equipe 

Fonte: O autor 
 

 Foi questionado sobre o ano em que iniciaram as atividades da Estratégia de Saúde da 

Família nos municípios, mas a maioria não respondeu a questão. Entre os que responderam, as 

equipes com maior tempo de atividade, começaram a existir em 1998, ou seja, quatro anos 

depois da criação deste modelo de atenção em saúde coletiva. 

 

 

6.2.2 Sobre a composição das equipes de Estratégia Saúde da Família 

 

 

O  Ministério  da  Saúde (BRASIL, 2001), preconiza que a equipe básica da ESF seja 
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composta por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, e de quatro a seis 

Agentes Comunitários de Saúde. Outros profissionais, como dentistas, assistentes sociais e 

psicólogos poderão ser incorporados às equipes ou formar equipes de apoio, de acordo com as 

necessidades e possibilidades locais.  

A pesquisa revela que apenas três equipes em municípios diferentes, são compostas 

somente pelos profissionais da composição básica conforme descrito anteriormente. Veja 

tabela abaixo: 

Tabela 12 – Composição dos profissionais à Equipe de Estratégia Saúde da Família 

Composição Básica  03 equipes 

Composição Básica + Dentista 13 equipes 

Composição Básica + Dentista + outros 
profissionais (psicólogo, nutricionista, 
farmacêutico, assistente social, 
fonoaudiólogo, pediatra, ginecologista) 

11 equipes, sendo que não são todos estes 
profissionais presentes em todas as equipes, 
dependendo do município há alguns ou 
outros dos profissionais citados 

Fonte: O autor. 
 

Como já mencionado no capítulo 5 deste estudo, este novo modelo de atenção em 

saúde expandiu-se no país, ao longo da década de 1990, sob indução do Ministério da Saúde, 

por meio dos incentivos financeiros do Piso da Atenção Básica (PAB) variável, o qual prevê 

pagamentos adicionais por equipe em funcionamento. A ESF foi implantada de forma mais 

rápida nos pequenos municípios que tinham pouca ou nenhuma capacidade de atenção em 

saúde instalada. A implantação nos grandes centros urbanos foi mais lenta, devido os 

problemas relacionados à concentração demográfica, ao elevado grau de exclusão do acesso 

aos serviços de saúde e os problemas de saúde característicos das grandes cidades e ainda, 

pela dificuldade de articular a atenção em saúde em rede assistencial (GIOVANELLA, 

MENDONÇA, 2008). 

 Acredita-se que o fato de que a maioria das equipes em todos os municípios estudados, 

serem compostas por profissionais não exclusivamente médicos e enfermeiros, os quais são da 

“equipe mínima”, tenha haver com os projetos e estratégias que cada município criou para 

atender cada vez mais as necessidades de seus munícipes, evitando o aparecimento de 

doenças e promovendo a saúde, utilizando recursos disponibilizados pelo governo federal 

mediante os projetos apresentados. 
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6.3 A RELAÇÃO ENTRE OS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE E A ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MUNICÍPIOS CATARINENSES ONDE EXISTEM OS 

DOIS SERVIÇOS 

 

 

O sistema está construído de tal forma que todos os brasileiros tenham acesso  e que a 

porta de entrada principal para a população aos serviços de saúde seja a atenção básica, hoje 

praticamente entendida como as equipes da Estratégia Saúde da Família. O presente estudo 

tem a intenção de investigar qual é a relação, se é que esta existe, entre duas das ações do 

SUS: os hospitais de pequeno porte e as equipes de estratégia saúde da família nos municípios 

catarinenses onde estão os hospitais de pequeno porte. 

Na tabela abaixo, pode-se observar as respostas que se obteve dos questionamentos 

gestores municipais onde existem hospitais de pequeno porte em relação a interação ou 

complementaridade destes dois serviços: 

Tabela 13 – Questionamento aos gestores dos Hospitais de pequeno porte 

O HPP complementa as atividades da ESF? 
Sim 

08 

Não 

04 

Não respondeu 

04 

Existe algum tipo de ação cooperativa  
entre o HPP e a ESF no município? 

Sim 

08 

Não 

00 

Não respondeu 

08 

A manutenção do HPP permanece 
estratégica para o município? 

Sim 

10 

Não 

02 

Não respondeu 

04 

Há necessidade de mais leitos hospitalares 
no município? 

Sim 

00 

Não 

08 

Não respondeu 

08 

O município aderiu a Política Nacional 
para Hospitais de Pequeno Porte? 

Sim 

01 

Não 

11 

Não respondeu 

04 

Fonte: O autor 
  

 Diante da pequena quantidade de respostas que obtivemos para estes questionamentos, 

acreditamos que necessitaria revisão nos questionamentos e uma nova pesquisa. Contudo, nas 

respostas obtidas, percebe-se que existe interação na maioria dos municípios estudados entre 

os hospitais de pequeno porte e a(s) equipe(s) de estratégia saúde da família. Nos comentários 

que foram feitos nos questionários respondidos, esta interação  ocorre basicamente de duas 

maneiras: 

a) o médico da ESF assume parte do plantão médico no HPP e com isto o hospital 

consegue manter um atendimento médico nas 24 horas, e o gestor municipal não 

deixa os munícipes sem atendimento emergencial; 
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b) o HPP serve de retaguarda ao ESF para internamento das pessoas que necessitam de 

hospitalização na baixa e média complexidade. 

 Desta forma, a existência dos Hospitais de Pequeno Porte, nos municípios que 

participaram desta pesquisa continua sendo estratégica para a grande maioria dos gestores 

municipais de saúde. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

 No decorrer do ano de 2009, voltou a ser discutida no Congresso Nacional a 

aprovação de cobrança de um novo imposto a ser utilizado para o financiamento da saúde no 

Brasil. Similar à CPMF, extinta em dezembro de 2007, se aprovada, a Contribuição Social 

para a Saúde (CSS) será permanente, e não provisória como o imposto anterior. A alíquota 

será de 0,1% sobre as movimentações financeiras, ficando isento o assalariado com renda 

mensal menor de até R$ 3.080,00. A arrecadação será destinada somente à saúde (antes os 

recursos também eram designados à previdência social e à assistência social, segundo o 

governo).  

 Vários segmentos da sociedade brasileira, mostram-se injuriados com o volume de 

impostos pagos no Brasil e indignados por estarem propagando, mais uma vez, que a 

arrecadação será destinada para a área da saúde, sendo que muito pouco foi aplicado 

anteriormente. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores e 

estabelecimentos de saúde no Brasil, muitos cidadãos e profissionais das áreas jurídicas e 

administrativas, acreditam que novamente vão assistir à criação de um tributo que já está 

fadado ao insucesso.   

 Também  no ano de 2009, enquanto ainda estávamos em fase de dissertação, a saúde 

no mundo encontrava-se no enfrentamento de uma pandemia. Pandemia é “Epidemia muito 

difundida, que atinge  a maioria dos habitantes de uma região ou, mesmo o mundo inteiro” 

(MILLER, 2003). 

 Trata-se da Gripe causada pelo Vírus A (H1N1) cujos primeiros casos surgiram no 

México e nos Estados Unidos durante o mês de abril deste ano e logo em seguida a 

Organização Mundial da Saúde decretou pandemia, pois haviam casos confirmados da doença 

em muitos países. É uma situação que mobiliza todas as instituições em saúde de um país e no 

Brasil não foi diferente. Diariamente são emitidas informações para o adequado manejo da 

doença. Estas informações partem do Ministério da Saúde e são repassadas às secretarias 

estaduais e municipais de saúde afim de que haja a efetiva e rápida implementação de 

medidas de prevenção e controle da doença, até então desconhecida. 

 Entre as medidas tomadas pelo Governo do Estado de Santa Catarina para inibir a 

pandemia, estava um trabalho de divulgação maciça sobre o assunto, uma ampla capacitação 

dos profissionais da área da Saúde sobre as condutas indicadas nestes casos e novas ações 

pontuais. Os municípios com mais de 50 mil habitantes, por exemplo, foram orientados a  ter 
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postos de triagem, com profissionais habilitados para separar os pacientes com suspeita de 

gripe A dos pacientes com a gripe sazonal, recorrente no inverno. O Laboratório Central 

(LACEN), localizado em Florianópolis foi  adaptado para que os exames diagnósticos da 

doença pudessem ser realizados com mais agilidade, uma vez que no início do aparecimento 

da doença, somente três laboratórios no Brasil realizavam os testes para o diagnóstico da 

“nova gripe”. E todas as unidades de saúde (da atenção básica e também hospitais) receberam 

orientações para definir ambientes específicos para atender, inclusive com a distribuição de 

máscaras higiênicas, pacientes com suspeita de gripe A (www.saude.sc.gov.br. Acesso em:  

03 jul 2009). 

  De 05/05/2009 até 18/09/2009 foram notificados 5.564 casos da “nova gripe” em 

Santa Catarina, dos quais 4336 casos foram investigados e 559 pessoas foram diagnosticadas 

com o vírus A(H1N1). Houveram 69 óbitos no estado em pacientes com a nova gripe, durante 

o período informado anteriormente. (www.saude.sc.gov.br. Acesso em: 18 ago 2009) 

 Este breve relato acerca da pandemia da Gripe A (H1N1), nos remete à importância da 

interligação entre os diversos níveis de atenção em saúde, onde as ações precisam ser rápidas 

e eficazes a fim de evitar uma tragédia maior. Foi comprovado que isso é possível, desde que 

haja o devido envolvimento de todos os atores na ação. O poder público, através de suas 

Vigilâncias Epidemiológicas e Sanitárias estabeleceu fluxos e orientações de tal forma que 

todos tivessem um rápido acesso. Assim, o objetivo de conter a propagação ainda maior da 

doença, com prejuízo o menor possível para a economia local, regional, nacional e mundial 

foi alcançado neste episódio.   

 As pandemias, os desastres naturais, os acidentes de trânsito e a violência urbana 

ocupam diariamente os noticiários brasileiros, as páginas da Internet e no mundo inteiro há 

cientistas da área da saúde e tantas outras áreas, preocupados com o futuro dos humanos no 

nosso planeta. Mas isto é assunto demasiadamente grandioso e complexo diante daquilo que 

nos propusemos a estudar. A proposta do estudo abrangia o estado de Santa Catarina, mas 

somente uma pequena parcela de hospitais de pequeno porte e poucas secretarias de saúde 

participaram do mesmo. 

 Concluímos que, após o advento  do SUS em 1988, a criação de novos hospitais de 

pequeno porte continuou existindo e na amostra por nós pesquisada, três (3) novos hospitais 

foram criados desde então em Santa Catarina. Destes, dois (2) são de origem privada e um (1) 

pertencente ao poder público municipal. A grande maioria dos hospitais estudados, pertence a 

iniciativa privada, como também ocorre nos demais estados brasileiros de acordo com dados 

do Ministério da Saúde. Todos os hospitais que participaram do estudo podem ser 
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classificados como Hospital Geral, ou seja, prestam assistência nas quatro especialidades 

básicas: clínica médica, clínica cirúrgica, clínica gineco-obstétrica e clínica pediátrica, mas 

em vários o atendimento é parcial ou não é prestado ininterruptamente como preconiza o 

Ministério da Saúde. Ainda assim, os Hospitais de Pequeno Porte são a única possibilidade de 

assistência hospitalar na maioria dos municípios estudados. 

 O Ministério da Saúde vem avaliando esta questão dos hospitais de pequeno porte, 

com a finalidade de que os mesmos integrem o sistema de saúde brasileiro de forma que eles, 

dentro de suas especificidades, sejam mais resolutivos.  A Política dos hospitais de Pequeno 

Porte faz parte de um conjunto de medidas e estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde 

para fortalecer e melhorar o Sistema Único de Saúde. Essa política foi criada a partir da 

portaria GM/MS nº 1044, de 01/06/2004, e contempla apenas os estabelecimentos 

hospitalares com 5 até 30 leitos nos municípios com até 30.000 habitantes. O presente estudo, 

ao abordar esta questão, descobriu que na população estudada houve pouca adesão à nova 

política e que muitos gestores hospitalares desconhecem a questão. 

 O que fica evidente é que os hospitais de pequeno porte, para permanecerem inseridos 

no contexto atual, do qual se espera resolutividade, integração no sistema de saúde com 

suporte técnico e tecnológico atualizado, necessitam de mais recursos. Esta é a dificuldade 

mais evidenciada nas respostas que obtivemos. Apesar da alteração nas políticas específicas 

para este setor, os hospitais não conseguem acompanhar as exigências do setor e possuem 

estrutura física ou tecnológica inadequada, bem como,  estrutura funcional defasada. O 

segmento hospitalar, Hospitais de Pequenos Porte, representa a maioria das organizações 

hospitalares existentes no estado com 56,8% e abrigam 26,7% dos leitos hospitalares 

existentes. No contexto geral, realizam procedimentos simples que possuem remuneração 

baixa nas tabelas do SUS, que é o principal comprador de serviços nestes estabelecimentos. 

Está então caracterizada uma equação difícil de ser resolvida e que, pesquisas como a que 

realizamos, objetivam despertar para um estudo mais profundo da questão e uma adequada 

alocação de recursos. A finalidade é que também este setor possa se modernizar, ou como 

afirmamos no capítulo IV, possam se transformar em hospitais modernos, que funcionam 

como um centro de referência, articulado em rede dentro do sistema de saúde que envolve 

tecnologia e atualização constante.  Afinal, o nosso estudo evidenciou que nas cidades onde 

estão localizados os hospitais de pequeno porte, a grande maioria (95%) são a única 

possibilidade de internação no município.  

 No contexto nacional, os Hospitais de Pequeno Porte representam 64% do total das 

unidades hospitalares da rede assistencial do SUS e estão localizados predominantemente nos 
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municípios do interior e com população de até 30.000 habitantes. Em Santa Catarina seguem 

a mesma tendência, apesar de que 72% destes hospitais estão localizados em pequenas 

cidades dentro de regiões metropolitanas.  

 Percebe-se que, com o investimento na atenção básica em saúde, ocorre uma 

diminuição no número de internações hospitalares, bem como diminui o tempo de 

permanência das pessoas no hospital quando a internação é inevitável. Ao mesmo tempo, 

ocorre um aumento no número de atendimentos no Pronto Socorro em grande parte dos 

hospitais (30%), bem como no número de exames e serviços ambulatoriais (40%) que são 

realizados por estes hospitais. Isto remete a consolidação do SUS como uma rede, onde as 

diferentes instituições têm papéis específicos e precisam se organizar para dar conta das novas 

demandas. No nosso estudo, percebemos certa dificuldade por parte dos gestores hospitalares 

de acompanhar estas novas tendências. Em contrapartida, dos gestores municipais (secretários 

de saúde) que participaram da nossa pesquisa, poucos responderam as questões sobre a  

interação entre as equipes de estratégia saúde da família e os hospitais, dando a impressão de 

que quando o assunto é hospital, talvez pelo fato de a maioria pertencer a iniciativa privada,  

têm pouco conhecimento acerca do funcionamento dos hospitais dentro do sistema de saúde 

em seu município. 

 Aliás, esta questão da relação entre o público e o privado na saúde, é algo que nos 

chama a atenção e deveria ser melhor estudada para subsidiar as decisões dos governantes 

municipais em conjunto com as secretarias regionais em Santa Catarina.  

 O desenvolvimento em Santa Catarina está diretamente relacionado ao seu 

crescimento econômico, decorrente da instalação de diversos pólos industriais que se 

encontram distribuídos pelo estado e foram constituídos a partir de suas características 

regionais representadas pela sua localização geográfica (para utilização de portos), sua 

colonização ou imigração (com visão fortemente industrial) ou ainda das riquezas naturais 

existentes (minerais não metálicos). Há uma diversidade bastante grande de atividades da 

indústria no estado todo, mas há também um grande custo social e ecológico que provém de 

tantas atividades industriais. Os indicadores econômicos são positivos e considerados 

sinônimos do “desenvolvimento”, mas se forem analisados os aspectos sociais, políticos e 

ambientais, numa avaliação criteriosa, com certeza percebemos que nem tudo contribuirá para 

um desenvolvimento que garanta qualidade de vida por muito tempo.  

 Contudo, no contexto geral, Santa Catarina é reconhecida como um estado onde se 

vive com qualidade e que se encontra em crescimento econômico. A saúde, ou também, a 

qualidade de vida, deve ser entendida como decorrente dos aspectos sociais caracterizado 
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pelas relações dos homens com a natureza (meio ambiente, espaço, território) e com os outros 

homens (através do trabalho e das relações sociais, culturais e políticas) num determinado 

espaço geográfico e num determinado tempo histórico.   

Com o objetivo de melhor administrar o estado como um todo, o governo atual se 

organiza em 36 Secretarias de Desenvolvimento Regional. Nestas secretarias há sempre o 

setor responsável pelas ações em saúde, de acordo com a demanda regional. Tivemos a 

oportunidade de visitar a 15ª SDR – Blumenau e constatamos que o setor saúde encontra-se 

estruturado e atuante prestando inclusive, serviços para os 14 municípios da AMMVI que é 

uma organização regional mais abrangente, anterior à criação das SDRs.  

 A Política Estadual de Saúde Descentralizada em Santa Catarina, foi constituída em 

seis eixos que contemplam: incremento no financiamento estadual para assistência na 

farmácia básica, incentivo à assistência hospitalar, ampliação do número de leitos em UTI, 

redução das desigualdades regionais com o aumento do número de consultas e exames 

especializados, descentralização de serviços especializados com investimentos em 

Ressonância Magnética e a regulação do acesso dos pacientes aos serviços. Desta forma, 

encontram-se contemplados os diversos níveis de atenção em saúde e as diferentes regiões 

têm necessidades diferentes e específicas a serem contempladas. Deverá existir um esforço de 

todos os segmentos envolvidos na questão da saúde para que a política estadual se concretize 

e junto com o poder público das três esferas de governo seja possível atingir o que está 

proposto na lei máxima da nação, ou no artigo 196 da Constituição Brasileira: 

  “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 
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APÊNDICE A – Questionário de Pesquisa enviado aos Hospitais de Pequeno Porte 

QUESTIONÁRIO HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE 

 1    ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
1.1 Quanto a natureza jurídica, a instituição é: 
(   ) Privada e Filantrópica  (   ) Privada sem Filantropia 
(   ) Pública 
(   ) Conveniada ao SUS  (   ) Não conveniada ao SUS 
1.2 Ano de Fundação e quem é o órgão mantenedor da Instituição? 
1.3 Número total de leitos: 
Número total de leitos:              Leitos credenciados ao SUS:                 
1.4 Número total de funcionários:        
Número de funcionários ou terceiros com Nível Superior de 
escolaridade: 
(   ) Área administrativa   (   ) Enfermeiros (   ) Farmacêuticos  
(   ) Nutricionistas        (   ) Assistente Social  
(   ) Fisioterapeutas       (   ) Médicos       (   ) Psicólogos        
(   ) Fonoaudiólogos  
(   ) outros. Especificar: 
1.5 Quais instrumentos de Gestão são adotados na Administração? 
(   ) Missão e Princípios bem definidos 
(   ) Organograma claro e conhecido 
(   ) Regimento próprio e reuniões ordinárias com a diretoria 
(   ) Planejamento Estratégico 
(   ) Relatórios mensais. Especificar:  
(   ) Outros. Especificar: 

2 SERVIÇOS OFERECIDOS NA INSTITUIÇÃO 
2.1 Há Pronto Atendimento com médico disponível nas 24 horas?   
(   ) Sim.  (   ) Não 
Como funciona?      
2.2 Há Centro Cirúrgico?   
(   ) Sim. Média Mensal de cirurgias:                         
(   ) Não 
(   ) Atende cirurgias de emergência? Emergências mais comuns: 
2.3 Há Centro Obstétrico?  (   ) Sim. Média Mensal de partos:                             
(   ) Não 
2.4 O atendimento ao binômio “mãe-filho” na Sala de Parto é feito 
por: 
(   ) Médico obstetra            (   ) Médico Pediatra                          
(   ) Médico Anestesista 
(   ) Enfermeiro                  (   ) Enfermeiro Obstetra                   
(   ) Técnico Enfermagem/ Auxiliar de Enfermagem     
(   ) Parteira              Outro: 
2.5 Há laboratório de análises clínicas? 
(   ) Próprio    (   ) Terceirizado (   ) Atende nas 24 horas? 
Horário de funcionamento: 
2.6 Há Serviço de Diagnóstico por Imagem? 
(   ) Próprio (   ) Terceirizado        (   ) Atende nas 24 horas? 
Horário de Funcionamento: 
Quais exames são realizados? 
(   ) Raio X Simples (   ) Raio X Contrastado 
(   ) Ultrassonografia (   ) Endoscopia Digestiva Alta 
(   ) Outros. Especificar: 
2.7 Qual(ais) é o(s) serviço(s) que gera(m) a maior(es) receita(s) 
para a instituição 
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(   ) Exames de Diagnóstico por imagem 
(   ) Laboratório de Análises Clínicas 
(   ) Internações Clínicas (   ) Cirurgias Eletivas/ Emergência 
(   ) Internações Obstétricas (   ) Internações Pediátricas 
(   ) Internações Psiquiátricas 
(   ) Outro(s). Especificar:  

3 LOCALIZAÇÃO, ÁREA DE ATUAÇÃO E IMPORTÂNCIA 
3.1 Nome da Cidade:                                               
Número aproximando de habitantes: 
3.2 Localização do Hospital na cidade: (   ) Centro da cidade. 
(   ) Bairro distante ________________Km do centro da cidade. 
(   ) Há outros hospitais na cidade?   Quantos? 
3.3 Atende a uma população aproximada de (porcentagem dos 
atendimentos)_______  pessoas oriundas da própria cidade e 
__________pessoas oriundas de outras cidades. 
Caso a pessoa atendida necessite de atendimento não disponível no 
hospital (precisa  de cirurgia não disponível, UTI, etc), qual é a 
distância até o serviço mais próximo para encaminhamento?  
Com que freqüência ocorrem este tipo de encaminhamento? 
3.5 Você classifica a existência do hospital na cidade ou região 
como: (   ) Indispensável   (   ) Muito Importante  (   ) Pouco 
importante 

4 SITUAÇÃO FINANCEIRA 
4.1 Principal fonte de receita: 
(   ) Serviços prestados ao SUS  
(   ) Serviços prestados a outros convênios não SUS 
(   ) Serviços prestados a clientes particulares               
(   ) Outra fonte de receita. Especificar: 
4.2 Em relação a receita/despesa, pode-se afirmar que: 
(   ) O hospital é auto sustentável. 
(   ) O hospital não é auto sustentável e depende de recursos extra. 
4.3 Se na questão anterior, assinalou a segunda opção, que tipo de 
receita(s) extra o hospital recebe: 
(   ) Subvenção municipal   (   ) Regular       (   ) Esporádica  
(   ) Subvenção estadual:   (   ) Regular   (   ) Esporádica  
(   ) Subvenção federal:    (   ) Regular  (   ) Esporádica  
(   ) Outras. Especificar: 
4.4 A que atribui o fato da instituição não conseguir gerar recursos 
suficientes? 
(   ) Tabelas do SUS está defasada. 
(   ) Tabelas dos convênios em geral estão defasadas. 
(   ) O “teto” dos procedimentos é insuficiente (AIHs, SIA/SUS, 
APACs) 
(   ) Outros: 
4.5 O hospital aderiu à Política dos Hospitais de Pequeno Porte do 
Ministério da Saúde? 
(   ) Sim. 
(   ) Isto contribuiu muito para a viabilização do hospital 
(   ) Isto contribuiu pouco para a viabilização do hospital 
(   ) Não  
(   ) Não tem conhecimento da política. 
(   ) O hospital não se enquadra nos parâmetros da Política. 
(   ) Outro motivo. Explicar: 
Nos últimos 5 anos a instituição criou alguma nova 
estratégia/serviço que incrementasse significativamente a receita?  
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(   ) Não (    ) Sim. Qual? 
4.7 Caso na resposta anterior respondeu “sim” de onde veio o recurso 
para a implantação? 
(   ) Próprio   
(   ) Investimento em parceria com médico/ clínica ou outro 
(   ) Doação da comunidade/ empresa privada ou similar 
(   ) Governo Municipal (   ) Governo Estadual (   ) Governo 
Federal 
(   ) Outra fonte:  
4.8 O Hospital consegue acompanhar as novas tecnologias disponíveis 
para hospitais? 
(   ) Sim. Com recursos provenientes de: 
(   ) Não. Porquê? 
4.9 Qual a porcentagem média de ocupação do hospital? 
(   ) Menor que 50% (   ) Até 60% (   ) Até 70% (   ) Maior que 70% 
4.10 O hospital possui algum projeto de expansão para incrementar a 
receita em breve? (   ) Não 
(   ) Sim. Qual? 

5 A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PROVOCOU 
ALGUMA ALTERAÇÃO NO SERVIÇO PRESTADO PELO HOSPITAL? 

5.1 (   ) Não modificou em nada o atendimento do hospital. 
5.2 (   ) Diminuição no número de internações.                              

(   ) Aumento no número de internações       
5.3 Número de atendimentos no Pronto Atendimento:                    
(   ) Aumentou          (   ) Diminuiu 
5.4 Serviços de Exames para Diagnóstico (ambulatorial):              
(   ) Aumentou           (   ) Diminuiu 
5.5 Tempo (média de dias dos internados):                                    
(   ) Aumentou           (   ) Diminuiu 
5.6 Houve necessidade da adoção de alguma nova estratégia por parte 
do hospital? 
(   ) Não. (   ) Sim. Qual(is) 
5.7 Houve alteração nos recursos do SUS para financiar o sistema?  
(   ) Não. (   ) Sim. Qual(is) 

ESPAÇO PARA COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

116 

APÊNDICE B – Questionário de Pesquisa enviado aos Secretários Municipais de Saúde 

onde existem Hospitais de Pequeno Porte 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS CIDADES COM HOSPITAIS 

DE PEQUENO PORTE (Hospitais até leitos) 

1 QUAL A ESTRUTURA DE ATENDIMENTO À SAÚDE ATRAVÉS DO SUS EXISTENTE NO 
MUNICÍPIO ATUALMENTE? 

TIPO 
EXISTENTES ANTES 
DE 1990 

CRIADOS A PARTIR 
DE 1990 

SERVIÇOS EXTINTOS 
OU SUBTRAÍDOS 
APÓS 1990  
(Ex. Diminuição 
de leitos 
hospitalares) 

HOSPITAIS (N° 
Estabelecimentos) 

   

HOSPITAIS (N° 
Leitos) 

   

UNIDADES 
AVANÇADAS DE 
SAÚDE (não ESF) 

   

AMBULATÓRIOS 
GERAIS 

   

PRONTO 
ATENDIMENTO (FORA 
DE HOSPITAL) 

   

HOSPITAL DIA 
(especificar 
finalidade) 

   

OUTROS    

 

2 HÁ OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO ATENDEM AO SUS? (   ) SIM     (   ) NÃO 
TIPO EXISTENTE ATÉ 1990* CRIADOS APÓS 1990* 
HOSPITAIS   
OUTROS   
* Número de leitos aproximados no caso de hospitais e número de 

estabelecimentos hospitalares e outros. 

 
3 A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO 

O município aderiu a estratégia do PSF?  (   ) Sim  (   ) Não 

Se sim, qual o ano de implantação? 

4.1 Atualmente qual o número de equipes de ESF existentes no município? 

 

Qual cobertura do ESF (%) no município?  

 

O que falta para atingir 100% de cobertura da ESF? (desconsiderar a pergunta 

caso o município já possua cobertura de 100%) 
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5  DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL POR EQUIPE DE ESF: 

5.1 Número de equipes com composição mínima de profissionais: 

(Médico, enfermeiro, técnicos/auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de 

saúde, auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais) 

5.2 Número de equipes compostas com outros profissionais além dos já 

citados: 

(   ) Dentistas/Técnico em Higiene Bucal ou similar 

(   ) Pediatra   (   ) Psicólogo   (   ) Nutricionista 

(   ) Fonoaudiólogo 

(   ) Outros: 

6 PSFs X HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ATÉ 50 LEITOS: 
6.1 Qual a importância do HPP para o atendimento municipal em saúde? 

(   ) Complementa as atividades da ESF? (   ) Sim (   ) Não 

Se sim, explique como: 

6.2 Existe algum tipo de ação cooperativa entre HPP e ESF do 

município? 

(   ) Médico ESF assume parte do plantão médico no hospital. 

(   ) ESF funciona junto ao HPP devido o Serviço de Pronto 

Atendimento municipal? 

(   ) Outra: 

6.3 A manutenção dos HPPs permanece estratégica para a política 

municipal de saúde? 

(   ) Sim. Porque:  

(   ) Não. Porque: 

Há necessidade de mais leitos hospitalares no município?             

(   )Sim (  )Não 

Se sim, qual é a necessidade? 

6.4 O município aderiu a Política Nacional para Hospitais de Pequeno 

Porte? 

(   ) Sim. Em que ano?  

O que representou esta adesão? 

(   ) Não, porque (  )Não conhece (  )Não se enquadra  (  )Não vê 

vantagem 

6.5 Houve algum outro tipo de contratualização entre o município e o 

estado referente aos Hospitais de Pequeno Porte? 

 


