NOSSA REDE
Santas Casas
e Hospitais
Filantrópicos

DEFENDA
ESTA REDE
HOSPITALAR.
ELA É SUA!

No SUS

A rede filantrópica
é formada por 1.753
unidades de saúde
com 170.869 leitos.
O sistema gera 480
mil empregos diretos,
além dos 140 mil
médicos autônomos
que prestam serviços
nos hospitais.

Os filantrópicos
oferecem mais de
126 mil leitos para
o SUS, realizam
42% do total de
internações e
quase 60% dos
procedimentos de
alta complexidade.

NÃO PERMITA
QUE ELA ACABE.
REALIZAÇÃO:

Os filantrópicos realizam mais
de 240 milhões de atendimentos
ambulatoriais para o SUS por ano
TOTAL
Leitos

SUS

170.869

126.883

74%
APOIO:

INTERNAÇÕES SUS
Total

11.590.793

Filantrópicos

4.821.562

A SAÚDE PÚBLICA VAI MAL E A POPULAÇÃO
PRECISA DE INFORMAÇÕES CORRETAS
SOBRE O MECANISMO DE FINANCIAMENTO
E ENTENDER POR QUE O SISTEMA ESTÁ
DEGRADADO E NÃO FUNCIONA.

42%

INTERNAÇÕES ALTA COMPLEXIDADE SUS
Total

762.679

Filantrópicos

447.079

BEM INFORMADOS, OS
BRASILEIROS PODERÃO LUTAR
POR SEU DIREITO À SAÚDE

59%

Em mais de 1.000 cidades a unidade
filantrópica é a única alternativa de
atendimento público para a população.

ACESSE: www.cmb.org.br/acessoasaude
SIGA: www.facebook.com/movimentoacessoasaude

O MOVIMENTO • A ação “Acesso à Saúde – Meu Direito é um Dever do
Governo” é promovida pelo Movimento Nacional das Santas Casas e
Hospitais Filantrópicos no SUS, formado pela Confederação das Santas
Casas e Hospitais Filantrópicos — CMB, suas federações e os cinquenta
maiores hospitais filantrópicos do País.

O PREJUIZO E A
DÍVIDA RESULTANTE
No final de 2015, a dívida total das instituições
filantrópicas será superior a R$ 22 bilhões. A
causa é a defasagem da Tabela do SUS que
apresenta um défict médio de 65% entre os custos
e as receitas com os procedimentos realizados.
Somente em 2014, a diferença entre despesas e
remuneração nos procedimentos para o SUS foi de
quase R$ 10 bilhões.

A cada R$ 100,00 gastos
pelos hospitais, o SUS
remunera com R$ 60,00!
Custo dos serviços prestados
ao SUS (2014): R$ 24,7 bilhões
Receitas com serviços prestados ao
SUS (2014): R$ 14,9 bilhões (receita
da produção + incentivos federais)

Déficit Total (2014)

R$ 9,8 bilhões
Deste total estão descontados
os valores que as instituições
usufruíram em isenções, sem os
quais o déficit seria ainda maior.

O rombo é ainda mais grave porque a maior parte
da dívida (56%) é com instituições financeiras e é
multiplicada diariamente com juros de mercado.

Espécie
de Dívida
Sistema
Financeiro

Valor (R$)

REIVINDICAÇÕES

%

12.090.873.000,00

56,1

Fornecedores

3.636.219.000,00

16,9

Impostos e
Contribuições
não recolhidas

2.595.848.000,00

12,0

Passivos
Trabalhistas

1.476.823.000,00

6,8

Salários
atrasados e
honorários
médicos

1.767.854.000,00

8,2

Total

21.567.617.000,00

• Garantia do equilíbrio econômico e
100

A dívida em 2005 era de R$ 1,8
bilhões, em 2009 de R$ 5,9 bilhões
e em 2011 R$ 11,2 bilhões. No final de
2015 será superior a R$ 22 bilhões.
Desde o estabelecimento do Plano Real, em 1994,
a Tabela SUS teve reajuste médio de somente
93%. Como comparação, no mesmo período o
INPC do IBGE ultrapassou os 400% e o gás de
cozinha subiu mais de 1.000%. Atualmente, o
SUS tem um gasto de R$ 273,62 por paciente
enquanto os convênios empregam R$ 2.107,01.

financeiro nos contratos/convênios
firmados com o Sistema Único de Saúde,
em atenção à Lei 8.080/90. Desta forma,
são imprescindíveis recursos para suprir o
prejuízo do custeio do processo assistencial,
na ordem de R$ 10 bilhões/ano;

• Estabelecimento de política de saneamento
financeiro das instituições, frente ao
endividamento de R$ 21,5 bilhões
do setor. Notadamente, é necessário
financiamento, por meio do BNDES, com
juros e equalizações sob responsabilidade
do Governo Federal, eis que a dívida foi
constituída em nome da manutenção
do SUS, em déficit permanente,
porém no exercício de amplo senso de
responsabilidade social de cada instituição.

