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Resumo

A criação de ofertas de cuidados de saúde substitutivos à necessidade de internação, 

com redução da utilização de leitos para a prestação desses cuidados, tem evidenciado o novo 

papel que o hospital passa a desempenhar no sistema de saúde e implica em mudanças em seu 

perfil assistencial, de forma a facilitar e produzir maior articulação com a rede de serviços de 

saúde nos diversos níveis de atenção. O objetivo do presente artigo é discutir a situação atual 

e as tendências da atenção hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia, com base 

na análise da quantidade dos leitos ofertados ao SUS, porte e natureza dos estabelecimentos, 

frequência de internações, média de permanência e taxa de ocupação apuradas nos sistemas de 

informação oficiais do SUS. Seu objetivo específico é compreender o quanto as características 

atuais e modificações da oferta de serviços hospitalares no período estão compatíveis com as 

tendências da atenção hospitalar apresentada na literatura de referência. Trata-se de uma análise 

exploratória a partir de bases de dados oficiais do SUS. Os resultados foram comparados com a 

literatura disponível, buscando identificar-se sua adequação com tendências de desospitalização 

em outros países e com diretrizes do Ministério da Saúde para a atenção hospitalar no Brasil. 

Na Bahia, a retração de leitos SUS no setor privado é coerente com o restante do país. Até 

2009, embora tenha havido crescimento de leitos em hospitais públicos de maior porte e 

resolutividade (34,2%), persistiu uma grande concentração de leitos naqueles de pequeno porte 

(33,9%), superando em quase duas vezes o observado no restante do Brasil. A frequência de 

internações, médias de permanência e taxas de ocupação mostram ociosidade nos pequenos  

hospitais. Conclui-se que há uma tendência de ampliação de unidades públicas de maior  

porte, compatível com experiências nacionais e mundiais de maior investimento em unidades  
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com maior adensamento tecnológico, sem evidências de reorientação do perfil dos hospitais 

de pequeno porte.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Assistência hospitalar. Sistemas de informação. 

Indicadores de serviços. Tendências.

TRENDS OF HOSPITAL HEALTHCARE AT SUS IN BAHIA STATE: 

AN ANALYSIS FROM 2006 TO 2009

Abstract 

The creation of offers of health care substitutes for the need of admission, with a 

reduction in the use of hospital beds to provide such care, has shown the new role that the hospital 

plays in the healthcare system which involves changes in its profile of care, to facilitate and produce 

more inter-connection with the health services network at various levels of care. The aim of this 

paper is to discuss the current situation and trends in hospital care at the Unified Health System 

(SUS) in Bahia, based on an analysis of the amount of hospital beds offered to SUS, size and nature 

of the facilities, frequency of hospitalizations, average length of stay and occupancy rate calculated 

from SUS information systems. Its specific objective is to understand how current conditions and 

changes in the supply of hospital services in the period are consistent with the trends of hospital 

care provided in the reference literature. It is an exploratory analysis of official public health 

databases. The results were compared with the available literature, seeking to identify their 

suitability to de-hospitalization trends in other countries and with the Ministry of Health guidelines 

for hospital care in Brazil. In Bahia, the reduction of SUS beds in the private sector is consistent 

with the rest of the country. By 2009, even though there having been an increase of beds in public 

hospitals of larger size and resolvability (34.2%), there remained a large concentration of beds 

offered by small hospitals (33.9%), exceeding by almost double the number seen in the rest of 

Brazil. The frequency of hospitalizations and average length of stay and occupancy rates show a 

lagging behind in small hospitals. We conclude that there is a tendency to expand large public 

units, consistent with the national and global experience of greater investment in units with higher 

technological density, without evidence of reorientation in the profile of small hospitals.

Key words: National health policies. Hospital care. Health status indicators. Information 

systems. Trends.
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TENDENCIAS DE LA ATENCIÓN HOSPITALARIA EN EL SUS DA LA BAHÍA: 

UN ANALÍSIS DE 2006 A 2009

Resumen 

La creación de ofertas de cuidados de salud substitutivos a la necesidad de 

la internación, con la reducción de la utilización de lechos para la oferta de esos cuidados, ha 

evidenciado el nuevo papel que el hospital pasa a desempeñar en el sistema de salud e implica 

en cambios en su perfil asistencial, facilitando y produciendo mayor articulación con la red de 

servicios de salud en los diversos niveles de atención. El objetivo del presente artículo es discutir la 

actual situación y las tendencias de la atención hospitalaria en el Sistema Único de Salud (SUS), en 

la Bahía, con base en el análisis de la cantidad de lechos ofrecidos al SUS, porte y naturaleza de 

los establecimientos, frecuencia de internaciones, promedio de permanencia y tasa de ocupación 

registradas en los sistemas oficiales de información del SUS. Su objetivo específico es comprender 

el grado de compatibilidad de las características actuales y las modificaciones de la oferta de los 

servicios en el período, con las tendencias de atención hospitalaria presentada en la literatura de 

referencia. Se trata de un análisis exploratorio con base en datos oficiales del SUS. Los resultados 

fueron comparados con la literatura disponible, buscando identificar su adecuación con tendencias 

de la deshospitalización en otros países y con las directrices del Ministerio de la Salud para la 

atención hospitalaria en Brasil. En la Bahía, la retracción de lechos del SUS en el sector privado 

es coherente con el resto del país. Hasta 2009, aunque haya habido un crecimiento de lechos en 

hospitales públicos de mayor porte y resolutividad (34,2%), prevaleció una gran concentración de 

lechos en aquellos de pequeño porte (33,9%), superando en casi dos veces lo observado en el 

resto del Brasil. La frecuencia de internaciones, promedio de permanencia y tasas de ocupación 

muestran una ociosidad en los pequeños hospitales. Se concluye que existe una tendencia de 

ampliación de las unidades públicas de mayor porte, compatibles con las experiencias nacionales 

y mundiales, de mayor inversión en unidades con mayor densidad tecnológica, sin evidencias de 

reorientación del perfil de los hospitales de pequeño porte. 

Palabras-clave: Sistema único de salud. Atención hospitalaria. Sistemas de Información. 

Indicadores de servicios. Tendencias.

INTRODUÇÃO

No campo da Saúde Coletiva, a produção técnico-científica, abordando a gestão 

e atenção hospitalar, somente passou a ter maior expressão a partir da segunda metade da 



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.35, n.2, p.334-347 

abr./jun. 2011 337

década de 1990, demonstrando que o hospital era um campo de atuação pouco privilegiado 

pelos sanitaristas no Brasil.1 Na última década, observa-se maior número de publicações a 

respeito desse tema, com distintas abordagens, demonstrando maior interesse em aprofundar 

a compreensão a respeito das frequentes crises e instabilidades que se abatem sobre a 

atenção hospitalar, bem como das possíveis estratégias de enfrentamento dessa situação.2 

Uma dessas abordagens a respeito do hospital refere-se à discussão sobre o novo papel que 

esse equipamento passa a desempenhar no sistema de saúde, implicando também mudanças 

em seu perfil assistencial, de forma a facilitar e produzir maior articulação com a rede de 

serviços de saúde nos diversos níveis de atenção. Publicações científicas1,3-6 e documentos 

técnicos institucionais7,8 têm apresentado propostas e evidências de um novo paradigma 

para a Atenção Hospitalar relacionado a novas modalidades assistenciais de características 

desospitalizantes. A desospitalização é entendida como a criação de ofertas de cuidados de 

saúde substitutivos à necessidade de internação, com redução da utilização de leitos para a 

prestação desses cuidados.1,3

Essa tendência desospitalizante, no entanto, não significa o fim do hospital. Pelo 

contrário, este ressurge com um papel mais bem definido, voltado para o atendimento de 

problemas de maior complexidade, com ampliação da oferta de leitos de terapia intensiva, 

especialização de seu perfil de serviços e maior separação – inclusive física – entre as ofertas 

ambulatoriais e hospitalares, em articulação a um complexo regulatório sistêmico.7

O novo hospital não deve ter seu olhar voltado somente para si, como 

principal locus de resolutividade do sistema, ignorando as demais unidades. Ao contrário, 

deve organizar sua oferta de acordo com a relação estabelecida com os demais serviços e 

redes de atenção à saúde da região em que está inserido. A integração ao sistema permite 

que o hospital deixe de ser somente fornecedor de procedimentos, tornando-se parceiro das 

demais unidades no cuidado integral aos usuários de forma transversal a todo o sistema de 

saúde.9 Ao mesmo tempo, uma relação articulada do hospital de forma complementar e não 

competitiva com outras unidades hospitalares ou ambulatoriais especializadas permite maior 

aproveitamento dos recursos financeiros, ao privilegiar a vocação de cada instituição e sua 

relação com as necessidades de saúde da população para a definição do escopo de serviços 

oferecidos em cada unidade de saúde, privilegiando o adensamento tecnológico e visando 

ganhos de economia de escala.10

Em diversos países desenvolvidos, a exemplo da Europa e do continente 

americano do Norte, experiências de reforma da atenção hospitalar consequentes às reformas 

de seus sistemas de saúde resultaram em mudanças no padrão de utilização dos recursos 
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hospitalares, conforme análise da Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico (OCDE).6 A incorporação de recursos tecnológicos – equipamentos, novas 

técnicas e tecnologias de cuidado – têm levado a uma redução do tempo de permanência de 

internação nesses países. Novas modalidades de cuidado – como cirurgias e procedimentos 

ambulatoriais realizados em unidades não hospitalares, ou a internação e atenção domiciliar 

– também contribuem para uma tendência de redução das hospitalizações e do número 

de leitos hospitalares nos países desenvolvidos, privilegiando o investimento em hospitais 

de médio e grande porte, com consequente fechamento ou transformação de hospitais de 

pequeno porte em outro tipo de serviço de saúde.7,8

No Brasil, existem relatos de diversas experiências que abordam a redução 

da necessidade de leitos hospitalares, no entanto considera-se que mudanças efetivas 

ainda são muito relativas.4 Autores afirmam que “[...] o Brasil não realizou uma reforma 

sistêmica do sistema hospitalar”,5:857 optando por medidas relativamente isoladas que 

ainda não produziram maior incorporação de tecnologias capazes de mudar o papel do 

hospital na rede de serviços de saúde. A despeito disto, o Brasil apresenta uma tendência 

progressiva de redução do número de leitos e internações no Sistema Único de Saúde (SUS) 

– marcadamente no setor privado contratado – além da redução progressiva da média de 

permanência (MP) dessas internações entre o período de 1995 e 2007,11 sugerindo, dentre 

outras questões, maior eficiência no uso desses leitos. A ampliação e o fortalecimento de 

políticas públicas em outras áreas da atenção à saúde e daquelas de caráter substitutivo, como 

a Estratégia de Saúde da Família, a desospitalização de portadores de transtorno mental, os 

recentes programas de internação domiciliar,12 unidades de pronto atendimento (UPA)13 e a 

Política Nacional de Humanização,14 também demandam a discussão de um novo papel do 

hospital no sistema de saúde, além de mecanismos de gestão que permitam que esse papel 

seja exercido de forma eficiente e solidária. 

A experiência dos autores na área de Gestão Hospitalar e de Urgência 

sugere que muitos gestores públicos e trabalhadores da saúde ignoram as experiências 

e discussões a respeito dessas novas perspectivas para a atenção hospitalar. Tem-se 

constatado que a abertura de novos leitos hospitalares ainda é muitas vezes realizada 

sem uma avaliação sistêmica da rede de serviços de saúde, ao mesmo tempo em que 

o fechamento ou transformação de hospitais pequenos e pouco resolutivos em serviços 

ambulatoriais é considerado medida antipopular que dificilmente encontra respaldo político, 

perpetuando a oferta de serviços de baixa resolutividade, pulverizando recursos do sistema e 

comprometendo a eficiência e a qualidade da atenção à saúde.



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.35, n.2, p.334-347 

abr./jun. 2011 339

Para contribuir com a discussão da atenção hospitalar no estado da Bahia e 

subsidiar iniciativas que visem reformas sistêmicas da atenção hospitalar baiana, considerou- 

-se importante compreender a situação atual da assistência hospitalar nesse estado, bem 

como analisar a tendência das políticas de saúde nesta área.

Desta forma, o objetivo do presente artigo é discutir a situação atual e as 

tendências da atenção hospitalar do SUS na Bahia, com base na análise da quantidade dos 

leitos ofertados ao SUS, porte e natureza dos estabelecimentos, frequência de internações, 

MP e taxa de ocupação apuradas nos sistemas de informação oficiais do SUS. Verificou-se 

como está conformada a oferta de internações nos leitos disponibilizados para o SUS na 

Bahia entre 2006 e 2009, levando em conta proposições da gestão estadual para a atenção 

hospitalar e buscando compreender o quanto as características atuais e modificações da oferta 

de serviços hospitalares no período estão compatíveis com as tendências da atenção hospitalar 

apresentada na literatura de referência.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se pesquisa exploratória. Para caracterizar a atenção hospitalar no SUS 

Bahia em seu conjunto de serviços e sua produção de internações, utilizaram-se dados do 

Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES) disponibilizados para tabulação pelo Ministério da Saúde no DATASUS. O período 

analisado foi de 2006 a 2009, com dados disponibilizados até o dia 18 de março de 2010.

Os estabelecimentos (EAS) cadastrados no CNES para realizar internações foram 

classificados por tipo. Levantaram-se os leitos existentes e os credenciados para internação 

pelo SUS (leitos SUS) distribuídos por esfera administrativa (públicos: municipal, estadual e 

federal, e privados). Com base nos dados de produção do SIH, em cada ano, incluímos os 

EAS que tiveram pelo menos 12 autorizações de internação hospitalar (AIH) aprovadas. Os 

registros obtidos nessas duas bases, SIH e CNES, foram analisados por meio da linkage pelo 

código CNES do EAS, procedimento realizado pelo próprio aplicativo de análise exploratória 

de dados do Ministério da Saúde (MS), o Tabwin.

Para o conjunto de EAS incluídos, analisou-se sua distribuição por porte 

(pequeno, médio, grande e especial) e esfera administrativa (pública federal, estadual ou 

municipal, e privada). Para a classificação por porte, utilizou-se o total de leitos cadastrados 

no CNES, apurado na competência de julho de cada ano. A escolha do total de leitos, e 

não apenas daqueles cadastrados pelo SUS, deve-se ao fato de os hospitais privados terem 

um universo de leitos que não estão disponíveis para o SUS, mas que caracterizam o seu 
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porte. A opção pelo número de leitos em uma determinada competência e não a média dos 

leitos cadastrados ao longo do ano deve-se à observação de que há flutuações no número 

de leitos em alguns meses do ano, que parecem estar mais relacionadas a características de 

alimentação do SCNES do que a mudanças reais no porte dos estabelecimentos.

Para o cálculo da taxa de ocupação hospitalar (TOH), utilizaram-se leitos SUS 

em cada competência, obtendo-se o número de leitos-dia para cada mês e para o ano. 

Também foi calculado o tempo médio de permanência.

A classificação do porte hospitalar6 sofreu um ajuste na faixa de grande porte 

de 150 para 120 leitos para se adequar à realidade do estado. Esta opção fundamenta-se 

em documentos subsidiários da Política de Atenção Hospitalar do Estado da Bahia, cuja 

classificação hospitalar15 foi aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) da Bahia e 

propõe uma variação na estratificação de hospitais por porte, com o objetivo de caracterizar 

também a importância do hospital na região. A argumentação foi de que importantes 

hospitais da Rede Própria Estadual, a despeito de possuírem menos de 150 leitos, registram, 

não oficialmente, taxas de ocupação superiores a 100% em virtude da superlotação de suas 

unidades de emergência, funcionando, na prática, como unidades de maior porte.16 Desta 

forma, os estabelecimentos foram classificados em: hospitais de pequeno porte, com menos 

de 50 leitos; hospitais de médio porte, com 51 a 120 leitos; hospitais de grande porte, com 

121 a 500 leitos; porte especial, com mais de 500 leitos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No ano de 2009, a Bahia possuía 26.884 leitos do SUS cadastrados no CNES. 

Destes, somente 24.889 (92,6%) estiveram efetivamente disponíveis para o SUS, realizando 

algum tipo de internação no período. Esta informação demonstra que a existência de leitos 

cadastrados não corresponde necessariamente à oferta efetivamente disponível para acesso da 

população. Esses leitos expressam um coeficiente real de 1,7 leitos/1.000 habitantes. Mesmo 

com uma cobertura de Planos de Saúde de aproximadamente 20% da população, a Bahia 

está distante do parâmetro recomendado pela Portaria GM/MS nº 1101/02,17 de 2,5 a 3,0 

leitos por 1.000 habitantes. Essa análise mostra uma ociosidade da capacidade instalada, 

apontando que o cálculo direto do indicador “leito SUS por habitante”, com base no CNES,18 

leva a uma superestimação da oferta de leitos.

Da mesma forma, considerando as instituições cadastradas no CNES com oferta 

de leitos hospitalares para o SUS, apenas 458 EAS dos 591 cadastrados no CNES, em 2009, 

podem ser considerados como instituições que ofertam internação hospitalar ao SUS-Bahia. 
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A análise desses estabelecimentos por porte, utilizando o número de leitos da instituição, 

oferece uma noção geral da rede hospitalar existente. 

Assim, dos 458 EAS baianos que realizaram internações em 2009, observa-se a 

seguinte distribuição: 299 (65,3%) são Hospitais de Pequeno Porte, com menos de 51 leitos; 

116 (25,3%) possuem entre 51 e 120 leitos, sendo considerados de Médio Porte; 41 (9,0%) 

são Hospitais de Grande Porte, com mais de 120 e menos de 500 leitos; e apenas 2 (0,4%) 

podem ser considerados como Porte Especial, por possuírem mais de 500 leitos. A distribuição 

dos 24.889 leitos por porte hospitalar evidenciou que: 33,9% dos leitos então em Hospitais 

de Pequeno Porte; 31,9% em Hospitais de Médio Porte; 27,6% em Hospitais de Grande 

Porte; e 6,6% em Hospitais de Porte Especial.

Existem evidências de que o porte hospitalar está relacionado com eficiência 

financeira e a resolutividade clínica. Hospitais com maior número de leitos são mais 

eficientes em virtude da economia de escala,7,8 permitindo ofertar mais tecnologia dura,19 

ou seja, equipamentos e máquinas, ampliando sua capacidade diagnóstica e terapêutica. 

Ao mesmo tempo, hospitais com menos de 50 leitos possuem baixa densidade tecnológica; 

apenas 33% dos HPP no Brasil possuem aparelho de Raio X simples.20 Considera-se 

que o número ideal de leitos de um hospital deve estar entre 150 e 500,7 permitindo 

um aproveitamento com mais eficiência de seus serviços. Desta forma, as informações 

analisadas demonstram que apenas pouco mais de um terço (34,2%) dos leitos do SUS-

-Bahia estão em hospitais de grande porte e porte especial, considerados como mais 

eficientes e com maior adensamento de tecnologia dura.

Ainda analisando a distribuição dos hospitais por porte, e comparando com 

a literatura,20 observou-se que a proporção de HPP na Bahia (65,1%) está compatível com 

a realidade nacional, na qual esses estabelecimentos representam 62% das unidades 

hospitalares. No entanto, na Bahia, essas unidades concentram quase o dobro de leitos 

(33,9%) do que os identificados na média nacional, de apenas 18%, indicando que mais de 

um terço dos leitos baianos estão em estabelecimento considerados de baixa resolutividade e 

pouco eficientes.

De acordo com a Esfera Administrativa, os Hospitais de Pequeno Porte na Bahia 

estão divididos da seguinte forma: estaduais (5,0%), municipais (58,2%) e privados (35,8%). 

Deste modo, os municípios são os principais responsáveis pela gestão de hospitais de pequeno 

porte, a despeito de haver também uma grande presença do setor privado nesse segmento.

A análise de tendência da capacidade instalada da rede hospitalar da Bahia, 

no período estudado, demonstra uma redução de estabelecimentos e leitos, passando de 
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472 EAS e 25.591 leitos em 2006 para 458 EAS e 24.889 leitos em 2009. Esta redução se dá 

por retração do setor privado, que diminuiu em 12,7% o número de leitos, enquanto o setor 

público aumentou somente em 8,1% (1.010 leitos) no período. Em 2006, a participação de 

leitos públicos e privados era de 47,9% e 52,1%, respectivamente, invertendo-se em 2009 para 

53,2% de leitos públicos e 46,8% de leitos privados. Esta tendência também é observada em 

âmbito nacional, como indicam outros estudos sobre a oferta de leitos e internações no SUS.11

A ampliação de leitos no setor público (Gráfico 1) ocorreu especialmente em 

hospitais de grande porte (incremento de 15,3%), em estabelecimentos de natureza estadual 

e federal, e médio porte (incremento de 14,7%), em estabelecimentos de natureza municipal, 

demonstrando um comportamento compatível com a busca de maior adensamento 

tecnológico e maior eficiência. Os leitos localizados em estabelecimentos de pequeno porte 

tiveram um pequeno incremento (0,8%) à custa de estabelecimentos municipais.

Gráfico 1. Distribuição do número de leitos SUS em hospitais públicos, por porte de 
leitos – Bahia – 2006-2009
Fonte: Arquivos para tabulação do CNES.

Por outro lado, o número de internações no período cresceu somente 

nos estabelecimentos públicos de grande porte (incremento de 29,7%) e porte especial 

(incremento de 14,8%). A despeito do aumento do número de leitos, as internações em 

hospitais de pequeno e médio porte decresceram entre 2006 e 2009, em -4,9% e -2,9%, 

respectivamente. Entende-se que essa queda não pode ser atribuída à implantação da 

Tabela Unificada e às novas regras de faturamento, já que os hospitais de grande porte e 

porte especial, em virtude da variedade e complexidade dos procedimentos que realizam, 

estão mais vulneráveis a inconsistências cadastrais e de faturamento. Além disso, existe uma 
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tendência de aumento da participação dos hospitais grandes e de porte especial, com uma 

redução mais acentuada das internações em hospitais de pequeno porte, conforme Tabela 1.

Tabela 1. Distribuição das internações por porte hospitalar – Bahia – 2006-2009

Porte
2006 2007 2008 2009

N % N % N % N %

Especial 35.874 4,0 38.412 4,1 39.027 4,6 40.898 4,6

Grande 231.040 25,4 235.056 25,3 225.676 26,9 246.003 28,0

Médio 305.393 33,6 320.220 34,5 288.458 34,3 295.986 33,6

Pequeno 336.302 37,0 334.231 36,1 287.052 34,2 297.950 33,8

Total 908.609 100,0 927.919 100,0 840.213 100,0 880.837 100,0
Fonte: Arquivos para tabulação do CNES e SIH.

Os dados sugerem que os estabelecimentos de maior porte e complexidade têm 

respondido melhor às demandas de internações do sistema de saúde. Ao mesmo tempo, há 

evidências de que é pouco eficiente a ampliação de leitos em EAS de menor porte, já que a 

participação desses estabelecimentos na oferta de internações tem diminuído, a despeito do 

aumento ou manutenção do número de leitos.

A afirmação anterior é reforçada ao comparar-se a taxa de ocupação dos 

hospitais públicos da Bahia de acordo com o porte de leitos, confirmando-se maior utilização 

dos leitos à medida que aumenta o porte da unidade, conforme Tabela 2. Ou seja, quanto 

maior o porte da unidade hospitalar maior é a disponibilidade de seus leitos para uso 

do sistema, um padrão observado tanto em instituições públicas como privadas. Estudos 

nacionais20 informam que a TOH média dos hospitais de pequeno porte é de 32,8%, 

reafirmando a ociosidade de leitos nessas unidades.

Tabela 2. Taxa de ocupação em hospitais públicos e privados, por porte de leitos – 
Bahia – 2009

Porte Privado (%) Público (%)

Especial 80,6 71,8

Grande 50,2 65,4

Médio 30,7 35,5

Pequeno 24,1 23,5

Total 38,1 42,2

Fonte: Arquivos para tabulação do CNES e SIH.
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Assim como a TOH, a MP apresenta-se diretamente proporcional ao porte 

hospitalar. Em 2009, as MP foram de: 12,0 dias em hospitais de porte especial; 6,3 dias em 

hospitais de grande porte; 3,2 dias no médio porte; e 2,6 dias naqueles de pequeno porte. 

Assim, quanto maior o hospital, maior é o tempo em que o usuário fica internado. Essa 

relação pode ser explicada pelo fato de essas unidades possuírem maior complexidade clínica, 

sendo demandadas por usuários que também portam problemas de saúde mais complexos e 

demandam maior tempo de internação. 

Diferente da tendência nacional de queda progressiva da MP hospitalar nos 

últimos 10 anos,11 não se observou uma variação significativa da MP no período analisado. A 

MP geral na Bahia tem se mantido em torno de 4,3 dias, estando abaixo da média nacional 

registrada em 2007, de 5,8 dias.11

As baixas TOH e MP encontradas nos hospitais de pequeno porte podem estar 

relacionadas ao perfil nosológico das internações neles realizadas. Nessas unidades, partos 

normais e internações clínicas, como pneumonias e entero-infecções, são os principais 

procedimentos das internações.20 Os diagnósticos das internações clínicas nessas unidades 

estão diretamente relacionados com as Internações por Condições Sensíveis à Atenção 

Primária (ICSAP),21 podendo sofrer futuros impactos com a ampliação e qualificação da 

atenção básica no estado.

Apesar de as AIH não representarem o universo das internações realizadas 

pelo SUS, pela extensão de sua utilização e correlação com o financiamento e regulação 

do sistema, permanecem uma fonte de informação relevante para avaliação da assistência 

hospitalar no SUS. Para que as informações disponibilizadas pelo SIH possam refletir com 

maior fidedignidade a dimensão assistencial envolvida nessas análises, seria necessário um 

duplo movimento dos gestores do SUS: do lado do Ministério da Saúde, a disponibilização 

das internações rejeitadas; no tocante aos Gestores Municipais e Estaduais que processam as 

internações, maior qualificação do CNES, permitindo melhor caracterização dos serviços.

A despeito das limitações das bases de dados disponíveis, conclui-se que há uma 

tendência de ampliação de unidades públicas de maior porte, compatível com experiências 

nacionais e mundiais de maior investimento em unidades com maior adensamento 

tecnológico. Corrobora essa tendência a inauguração de dois hospitais de grande porte, 

em 2010, pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB): o Hospital do Subúrbio, 

localizado no bairro do Subúrbio Ferroviário, no município de Salvador; e o Hospital da 

Criança, no município de Feira de Santana.22 Com essas duas unidades, o número de hospitais 

de grande porte no estado, que em 2006 era de 17, atingindo 19 em 2007, 21 em 2008 e 22 
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em 2009, chega a 24 em 2010, demonstrando uma coerência com o perfil de porte hospitalar 

sugerido pela literatura. Essa ampliação de unidades e de leitos também vem acompanhada 

de aumento das internações nas unidades públicas de grande porte e porte especial, 

demonstrando que esse tipo de investimento traz retorno em efetividade da assistência.

No tocante aos hospitais de pequeno porte, não existem evidências de ações 

voltadas para uma reorientação do seu perfil, já que ainda se constata aumento de leitos 

públicos nessas unidades, a despeito de haver ociosidade nos leitos existentes. A redução 

das internações em HPP públicos sem redução do número de leitos, bem como as baixas 

taxas de ocupação hospitalar encontradas, tanto em hospitais públicos como privados, sugere 

a urgência de uma profunda discussão sobre o papel dessas unidades na Bahia, sob o risco 

de uma contínua pulverização de recursos e baixa eficiência, impactando em toda a rede de 

atenção hospitalar e, consequentemente, no SUS estadual.

A ausência de sinais de redução das médias de permanência dos 

estabelecimentos avaliados demanda análises do processo de trabalho nos hospitais da 

Bahia, principalmente nos maiores, visando compreender a origem do descompasso com as 

tendências nacionais e internacionais de desospitalização, já que, neste estudo, o material 

empírico utilizado não permite esse tipo de abordagem.

Por fim, os autores entendem que outros estudos sobre a atenção hospitalar 

no SUS da Bahia são necessários para aprofundar a compreensão das tendências da 

atenção hospitalar no estado, contribuindo para a definição de projetos tecno-assistenciais 

fundamentados na literatura sobre as experiências nacionais e internacionais do setor, 

uma vez que os hospitais demandam grande quantidade de recursos e, quando bem 

dimensionados, são importantes equipamentos assistenciais, indispensáveis na garantia da 

integralidade do cuidado à saúde da população. 
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