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Situação e desafios do  sistema  hospitalar  brasileiro

A atenção prestada pelo sistema hospitalar no Brasil é parte importante do Sistema do Sistema
Único de Saúde/SUS e do Sistema de Saúde Suplementar, concentrando grande parte dos
recursos financeiros, materiais e humanos e sendo responsável pelo atendimento de necessida-
des de saúde e demandas específicas, de grande visibilidade política e social. Os cidadãos brasi-
leiros percebem melhor as carências na assistência hospitalar que em outras modalidades
assistenciais, pois depositam nela seus desejos e expectativas em momentos de grande aflição.
A expansão da atenção ambulatorial, básica, de média e alta complexidade, as contínuas trans-
formações quantitativas e qualitativas nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos, as altera-
ções no perfil demográfico, epidemiológico, social, econômico e cultural da população são
fatores importantes nas mudanças observadas nos modelos tecno-assistenciais e de financia-
mento dos hospitais. Essas mudanças têm provocado crises e instabilidades nos serviços, hospi-
talares e não-hospitalares, nos sistemas de saúde como um todo e na opinião pública. Mostra-
se importante e urgente aprofundar a compreensão sobre a natureza complexa da crise e as
alternativas propostas para o enfrentamento dos desafios existentes.
O tema da assistência hospitalar comporta múltiplas aproximações e abordagens. A concepção
que orientou esse número especial foi apresentar textos tendo como autores profissionais que,
na sua maioria, têm ou tiveram participação na gestão hospitalar, em diferentes níveis, e nos
diferentes setores. Ao apresentar a sua visão das especificidades da gestão pública e da gestão
privada, serviços universitários, parcerias público-privadas, financiamento público e produção
das informações hospitalares, buscou-se complementar a produção sobre a temática na área da
Saúde Coletiva.
Não se trata de defender uma maior importância da assistência hospitalar, em detrimento da
atenção primária/ambulatorial, mas de propor uma melhor integração/interação entre os dife-
rentes níveis e atores dos sistemas de saúde, que otimize as suas respectivas competências, na
construção de um sistema verdadeiramente capaz de atender de maneira cada vez mais ade-
quada as necessidades da população e da sociedade como um todo.
O texto para debate faz um mapeamento exaustivo das questões que compõem o cenário atual
(2007) sobre o sistema hospitalar no Brasil, complementado pelos debatedores.  Buscou-se
incluir como artigos textos com abordagens, recortes e aproximações temáticas distintas, para
aprofundar aspectos relevantes, polêmicos ou pouco conhecidos.
Agradecemos aos editores da Ciência & Saúde Coletiva a oportunidade para a realização desse
empreendimento, a todos os autores, as suas valiosas contribuições e esperamos que esse nú-
mero especial sobre o sistema hospitalar possa contribuir, ao ser apropriado pelo universo
variado de leitores da revista, para o desenvolvimento de perspectivas e propostas inovadoras
para o sistema hospitalar no Brasil.

Ana Maria Malik, Hillegonda Maria Dutilh Novaes
Editores convidados
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Brazil’s hospital system:  status and challenges

The care provided by the hospital system is an important aspect of Brazil’s National Health
System (SUS) and its Supplementary Health System.  Absorbing a large proportion of its finan-
cial, material and human resources, it responds to the healthcare needs of society, in parallel to
more specific demands with high political and social visibility.  Brazilian citizens perceive
shortfalls in hospital care more clearly than the flaws of other types of social welfare, as they are
the repositories of people’s hopes and desires in times of trouble.
In parallel to the expansion of basic, medium and highly complex out-patient care, a steady
stream of quantitative and qualitative alterations to diagnostic procedures and treatments, with
shifts in the demographic, epidemiological, social, economic and cultural profiles of the popu-
lation, are important aspects of the changes taking place in the financial and technical care
models for hospitals.  These changes have triggered crises and instability in hospital and non-
hospital services, as well as healthcare systems in general and public opinion.  It is becoming
increasingly important and urgent to develop an in-depth understanding of the complex na-
ture of these crises and the proposed alternatives for dealing with today’s challenges.
The issue of hospital care is open to multiple approaches.  The concept guiding this special
edition is the presentation of papers written by practitioners, most of whom are (or have been)
engaged in hospital management at differing levels and in various sectors.  By presenting their
views of the specific characteristics of public and private management, university services,
public-private partnerships, government financing and the production of hospital informa-
tion, this enterprise attempts to supplement the output on topics in the Collective Health field.
This is not a matter of claiming greater importance for hospital care, to the detriment of primary
or out-patient facilities, but rather strives for closer integration / interaction among the many
different layers and players of Brazil’s healthcare systems.  Fine-tuning their respective compe-
tencies, it attempts to build up a system that is steadily more able to respond effectively and
accurately to the needs of the Brazilian people and society as a whole.
These discussion papers exhaustively chart the current (2007) issues affecting the hospital
system in Brazil, supplemented by the discussants.  Deliberate efforts have been made to in-
clude papers with widely differing approaches, views and topics, offering in-depth analyses of
relevant, controversial or little-known aspects.
We thank the editors of Ciência & Saúde Coletiva for the opportunity to bring this enterprise to
fruition, also expressing our gratitude to all the authors for their valuable contributions.  We
hope that this special issue will appeal to the widely varied universe of the readers of this journal,
fostering the appearance of new prospects and innovative proposals for the hospital system in
Brazil.

Ana Maria Malik, Hillegonda Maria Dutilh Novaes
Guest Editors


