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CRONOGRAMA DE ATOS OFICIAIS:

16 DE MARÇO DE 2020

18 DE MARÇO DE 2020

LUIZ HENRIQUE MANDETTA - DD. MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE

CMB oferta canal de relacionamento, capacitação e articulação da rede hospitalar 
filantrópica.

PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES ASSOCIADAS À CMB

Dá conhecimento sobre ofício enviado ao Ministério da Saúde e oferta para contribuir 
com o mapeamento e com ações de contenção da pandemia, a CMB orienta e reforça 
ações emergenciais necessárias para articulação da rede filantrópica.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA - DD. MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE

CMB encaminha sugestões e pleitos do setor filantrópico ao Ministério da Saúde:

Contratualização SUS dos Hospitais Filantrópicos. Devem ser afetadas pelo bloqueio 
dos atendimentos cirúrgicos eletivos, com queda natural na produção pactuada com 
Estados e Municípios, acarretando um grave desequilíbrio nos contratos firmados pelos 
hospitais contratualizados com o SUS. CMB pede a manutenção do pagamento integral 
(pré e pós-fixado) às instituições e pede que o Ministério da Saúde determine e oriente 
os gestores a aditivarem os contratos vigentes para garantir que os hospitais sejam 
remunerados, pelo menos, com base na média dos valores de produção dos últimos  
06 (seis) meses. (continua)



18 DE MARÇO DE 2020
(continuação)

Incentivo para a Mobilização da Rede de Hospitais Filantrópicos para a Oferta de 
Novos Leitos Clínicos e Intensivos. CMB propõe ao Ministério da Saúde a adoção de 
medidas prioritárias e essenciais de incentivos no custeio de leitos de retaguarda em 
clínica médica e de terapia intensiva, em favor dos hospitais de pequeno porte e das 
demais instituições indicadas pela CMB como compromissadas a adaptar e ampliar 
suas estruturas de internação. 

Contratos de Financiamento das Entidades Filantrópicas. CMB propõe esforços 
do Ministério da Saúde junto à Caixa Econômica Federal e ao Ministério da Economia 
para suspender, por um período de 06 (seis) meses, os pagamentos das parcelas 
dos contratos de financiamento, decorrentes das operações de crédito aos hospitais 
filantrópicos, com a garantia dos valores consignados dos recebíveis SUS, de forma que 
estas seis parcelas suspensas sejam acrescentadas ao final dos respectivos contratos, 
tanto para as operações firmadas com a Caixa, como para as demais instituições 
financeiras. 

Escassez e Valores Abusivos de Insumos. CMB pede auxílio ao Ministério da Saúde 
para disponibilizar recurso financeiro (IAC) em favor dos hospitais contratualizados com 
o SUS e que já se encontram à frente dos atendimentos dos pacientes acometidos pela 
doença do coronavírus.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA - DD. MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE

CMB formaliza pleitos do setor filantrópico:

A criação de uma nova linha de crédito, com juros subsidiados e com a dispensa de 
apresentação da CND;

Nos requerimentos de concessão e renovação do Certificação de Entidade Beneficente 
de Assistência Social - CEBAS, protocolados até 31 de dezembro de 2021, seja 
considerado como instrumento congênere, declaração do gestor local do Sistema 
Único de Saúde (SUS) que ateste a existência de relação de prestação de serviços de 
saúde; 

A reabertura de prazo para adesão das entidades para remissão dos seus débitos e 
atualização destes;

Inclusão da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades 
Filantrópicas – CMB no Comitê Nacional de Crise; (continua)



19 DE MARÇO DE 2020
LUIZ HENRIQUE MANDETTA - DD. MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE

CMB pede a liberação dos recursos relacionados às emendas parlamentares federais 
de 2018 e 2019, de acordo com a portaria nº 3.339/2019 para custeio e aquisição de 
equipamentos.

20 DE MARÇO DE 2020
LUIZ HENRIQUE MANDETTA - DD. MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE

CMB envia ofício conjunto com a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, 
Estabelecimentos e Serviços – CONSaúde, a Federação Brasileira de Hospitais –  
FBH e a Associação Nacional de Hospitais Particulares – ANAHP e pede a suspensão  
da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas contratualizadas  
pelos prestadores de serviço junto ao Sistema Único de Saúde – SUS. 

LUIZ HENRIQUE MANDETTA - DD. MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE

CMB envia ofício conjunto com a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica – 
ABRAMED e Confederação Nacional de Saúde – CNSaúde, pedindo cautela sobre a 
lógica de isolamento por contato com familiar aos serviços de saúde para que o mesmo 
não seja estendido àqueles que trabalham com pessoas que apresentam sintomas 
respiratórios, o que esvaziaria os serviços de saúde do país, reduzindo todos os esforços 
envidados no combate ao novo coronavírus.

18 DE MARÇO DE 2020
(continuação

O pagamento do saldo de R$ 191.141.728,48 (cento e noventa e um milhões, cento e 
quarenta e um mil, setecentos e vinte oito reais e quarenta e oito centavos), resultantes 
do mutirão de cirurgias realizadas e não pagas;

JAIR MESSIAS BOLSONARO - MD. PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CMB pede pausa nos pagamentos dos contratos de financiamento das entidades 
hospitalares filantrópicas formalizados com a garantia dos valores consignados  
do Sistema Único de Saúde – SUS.



25 DE MARÇO DE 2020
LÍDERES DOS SENADO - MD. SENADORES FEDERAIS

CMB pede aos líderes do Senado Federal apoio na aprovação da solicitação de urgência 
e, posteriormente, aprovação do Projeto de Lei do Senado Nº 1006, de 2020, de autoria 
do Senador José Serra (PSDB-SP), que dispõe da prestação de auxílio financeiro pela 
União às Santas Casas e hospitais filantrópicos que participam de forma complementar 
ao Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes 
atuarem de forma coordenada no combate à pandemia do novo coronavírus. 

LUIZ HENRIQUE MANDETTA - DD. MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE

CMB solicita a liberação dos valores captados para projetos do Programa Nacional de 
Apoio a Atenção Oncológica – PRONON, em vários hospitais do Brasil, que estão parados 
nas contas bancárias por não terem sido aprovados, mas que, neste período de extrema 
necessidade, podem ser utilizados para minimizar os custos e os impactos da crise 
nestes hospitais.

26 DE MARÇO DE 2020
LUIZ HENRIQUE MANDETTA - DD. MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE COM CÓPIA PARA

JAIR MESSIAS BOLSONARO - MD. PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CMB pede mais que igualdade de tratamento (o que, por si só, já é garantido pela 
Constituição da República), mas da necessidade do reconhecimento de que os 
hospitais, na atual conjuntura social, são a base para a recuperação e promoção  
da saúde de um contingente populacional superior a 200 milhões de vidas, e que  
os empréstimos que apresentam efetivo comprometimento de mais de um terço  
das suas receitas SUS com o pagamento das parcelas mensais dos empréstimos, 
possam ser suspensos, especialmente nos próximos 180 dias. CMB enfatiza necessidade 
urgente de suspender o desconto de quaisquer parcelas voltadas ao pagamento dos 
empréstimos contraídos por entidades filantrópicas junto ao sistema bancário, já a 
partir deste mês de abril.



30 DE MARÇO DE 2020
ELEN CRISTINA LACERDA - DD. SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA ESPECIAL  
DE ARTICULAÇÃO SOCIAL - SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CMB expõe e solicita: 

Garantia da integralidade dos pagamentos dos contratos firmados (pré e  
pós-fixado) às instituições, com base na média dos valores de produção do SUS, 
independentemente do cumprimento das metas quantitativas e qualitativas  
também contratualizadas, de forma a manter a qualidade dos serviços durante  
e após a pandemia; 

Que, para a plena execução das linhas de créditos ofertadas pela Caixa Econômica 
Federal - Caixa Hospitais e BNDES -, o Fundo Nacional de Saúde autorize, 
imediatamente, até dia 31 de março de 2020, a suspensão dos pagamentos aos 
bancos, a suspensão dos descontos das parcelas dos contratos firmados com os 
hospitais filantrópicos, com a garantia dos valores consignados do SUS, assim como 
a determinação de liberação de todas as demais garantias acessórias que estes 
contratos preveem;

Disponibilização de um IAC Emergencial - Coronavírus, no valor de R$ 2 bilhões, 
em favor das Santas Casas e hospitais sem fins lucrativos que participam de forma 
complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo 
de permitir-lhes atuarem de forma coordenada no combate à pandemia do novo 
coronavírus;

Prorrogação automática e imediata da Certidão Negativa de Débitos (CND) e dos 
Certificados de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), com vencimento 
até 31 de dezembro de 2020, pelo prazo de 1 (um) ano;

Distribuição prioritária de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) aos hospitais 
filantrópicos;

O crédito, imediato, dos valores dos convênios de emendas parlamentares  
de 2018 e 2019, celebrados com os hospitais filantrópicos e que ainda têm recursos  
a serem liberados, para custeio das ações em prol do enfrentamento do COVID-19;

A determinação ao Ministério da Saúde para orientar os gestores estaduais  
e municipais a liberarem os recursos disponibilizados pela Portaria nº 3.339/2019,  
em favor dos hospitais filantrópicos, mas que, efetivamente em muitos dos hospitais, 
estes recursos ainda não chegaram.



30 DE MARÇO DE 2020
RENATO CARVALHO - DD. PRESIDENTE DO GRUPO NOVARTIS DO BRASIL 

CMB orienta e expõe os Equipamentos de Proteção Individual mais críticos no 
desabastecimento das Santas Casas e hospitais filantrópicos no enfrentamento da 
pandemia, especialmente no estado de São Paulo, conforme solicitação da empresa 
que estuda uma doação nesse sentido. 

TEMASEK HOLDINGS - TRANSPORTADORA AMERICANA – BIONEXO

CMB coordena recebimento de doção de máscaras cirúrgicas. Foram beneficiadas 
37 instituições que apresentavam maior volume de atendimentos direcionados à 
Covid-19 e maior necessidade do insumo, apontados em mapeamento feito pela Fehosp 
(Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo).

PRESIDENTES DAS FEDERAÇÕES E DEMAIS MEMBROS DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO DA CMB

CMB estuda uma nova proposta de leitos de UTI na rede filantrópica do Brasil  
para o atendimento aos usuários SUS durante a pandemia do novo coronavirus.

Analisando a diária pela tabela SUS, para um leito de UTI nível II, no valor de  
R$ 478,72 (quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), que tem 
como custo médio de uma diária de UTI é de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). 
A CMB planilhou o impacto de um reajuste dos valores de diárias de UTI nos hospitais 
filantrópicos, e chegou aos seguintes números, aproximadamente:

Os números de leitos de UTI são os projetados no Cadastro Nacional dos 
Estabelecimentos de Saúde – CNES. Para uma proposta de diária em R$ 1.600,00  
(um mil e seis centos reais), se considerarmos a oferta de leitos em disponibilidades, 
chegamos a um impacto financeiro para o Governo em aproximadamente R$ 6,5 bilhões 
anuais. Se trabalharmos uma proposta de remuneração por produção, considerando 
uma taxa de ocupação de 90% (noventa por cento), chegamos a um valor de impacto  
de R$ 5,8 bilhões anuais.



1º DE ABRIL DE 2020
LUIZ HENRIQUE MANDETTA - DD. MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE

CMB pede medidas emergenciais para os hospitais Integrantes  
da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). 

Faz-se emergencial inclusão no Protocolo de Manejo Clínico deste Ministério da 
especialidade de Psiquiatria, para Hospitais de Saúde Mental e/ou especializados  
em Psiquiatria contratualizados ao SUS, sobretudo para encaminhamento e admissão 
de pacientes, como medidas preventivas e protetivas aos pacientes já hospitalizados, 
evitando assim a transmissão comunitária e síndromes agudas respiratórias nestes,  
os quais são imunodeprimidos, o que causará um grande número de óbitos;

Solicitamos, com urgência, o efetivo estabelecimento e solução em conjunto com 
Secretários de Saúde Estaduais para garantir os repasses do SUS, conforme média de 
produção de julho a dezembro de 2019, para os hospitais filantrópicos especializados 
em psiquiatria ou que ofertam leitos em psiquiatria, por um período de 120 dias, a 
partir de março de 2020, propiciando assim a manutenção do funcionamento destas 
instituições de saúde e ensino, durante e após a pandemia do COVID-19.



PRINCIPAIS REUNIÕES REALIZADAS RELACIONADAS À COVID 19:

05 DE MARÇO DE 2020
Eleição e posse da nova diretoria da CMB.

06 DE MARÇO DE 2020
Reunião de apresentação da nova Diretoria ao Departamento de Certificação  
de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde - DCEBAS e ao  
Fundo Nacional de Saúde – FNS.

10 DE MARÇO DE 2020
Encontro dos Assessores Jurídicos da CMB, em Curitiba.

16 DE MARÇO DE 2020
Secretário de Atenção Especializada à Saúde - SAES, Francisco de Assis Figueiredo, 
com a Diretora do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas – 
DRAC, Dra. Cleusa Bernardo, para articular o treinamento dos nossos colaboradores, 
via rede EducaSUS, e o mapeamento dos leitos hospitalares, conforme solicitado.

17 DE MARÇO DE 2020
Reunião por videoconferência com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta  
e demais entidades – COVID-19.

Reunião do Conselho de Administração da CMB.



18 DE MARÇO DE 2020
Reunião por videoconferência com as operadoras de planos  
de saúde filantrópicas.

Reunião com o deputado e presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Santas 
Casas, Hospitais e Entidade Filantrópicas, Antônio Brito, na CMB, para pleitos dos 
hospitais filantrópicos em razão da pandemia.

Participação da CMB no Fórum dos Presidentes com as entidades FBH,  
CNSaúde, ANAHP e CMB.

19 DE MARÇO DE 2020
A CMB, em parceria com a FBH, CNSaúde e ANAHP, participou de uma reunião, 
com os representantes da ABIMO, ABIMED, ABRAMED, ABRAIDI, SINDIFARMA e 
INTERFARMA, para alinhamento sobre preços abusivos, abastecimento e inciativas 
para evitar a escassez de insumos na assistência aos pacientes.

A CMB realizou uma reunião com dirigentes da Caixa Econômica Federal sobre  
as linhas de créditos destinadas aos hospitais filantrópicos.

23 DE MARÇO DE 2020
Reunião do Conselho de Administração da CMB.

24 DE MARÇO DE 2020
Encontro dos Assessores Jurídicos da CMB, por videoconferência.  
(Q&A sobre medidas trabalhistas).

Videoconferência com as Secretarias das Federações Estaduais.  
Pauta: captar leitos de clínica médica e UTI para ofertar ao Ministério da Saúde.



25 DE MARÇO DE 2020
Reunião com a Assessoria de Comunicação para alinhar estratégias  
de comunicação e posicionamento CMB.

Reunião do Conselho de Administração da CMB.

27 DE MARÇO DE 2020
Reunião com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.

28 DE MARÇO DE 2020
Videoconferência com as Secretarias das Federações Estaduais.

30 DE MARÇO DE 2020
Reunião de Diretoria CMB sobre pleitos e ações no combate ao novo coronavírus.

1º DE ABRIL DE 2020
Reunião com o Secretário de Atenção Especializada à Saúde - SAES,  
Francisco de Assis Figueiredo, e demais entidades – COVID-19.



SOBRE A CMB

NA MÍDIA

A Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicas, organizada através 
de 16 federações estaduais e hospitais associados, representa as Santas Casas 
e Hospitais Filantrópicos no Brasil, que são 1.788 hospitais ativos, espalhados por 
todos os estados e com 180.462 leitos e 15.974 leitos de UTI.

Essa rede, que já era responsável por mais de 50% dos atendimentos do Sistema 
Único de Saúde (SUS) no País e 70% da assistência de alta complexidade, sem 
dúvida será estratégica para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

O GLOBO – DIA 29/3

Matéria aborda a dificuldade das Santas 
Casas e hospitais filantrópicos em 
comprar materiais para atendimento.

Confira o texto na íntegra em: 
https://bit.ly/2WZzBYm

ESTADÃO – DIA 26/3

No texto, o presidente ressalta o trabalho 
que a Confederação tem promovido junto 
ao Ministério da Saúde para mobilizar 
toda a rede filantrópica do País no 
enfrentamento da Covid-19. 

Saiba mais em: https://mla.bs/0fc2dbf2

https://bit.ly/2WZzBYm
https://mla.bs/0fc2dbf2


JORNAL NACIONAL – DIA 30/3

A reportagem aborda a escassez dos 
chamados equipamentos de proteção 
individual, os EPIs, em hospitais. 

Saiba mais em: https://glo.bo/2x0V3kW 

GAÚCHA ZH – DIA 31/3

Com entrevista do presidente da CMB, 
Mirocles Campos Véras Neto, a matéria 
destacou que os baixos estoques 
de equipamentos de proteção para 
profissionais da saúde têm preocupado 
hospitais e entidades

Leia: https://mla.bs/2d0c3606

VALOR ECONÔMICO – DIA 2/4

Matéria aborda as campanhas de 
arrecadação de Santas Casas e hospitais 
filantrópicos para adquirirem EPIs – 
equipamentos de proteção individual.  
As doações aumentaram nos últimos  
dias e trouxeram um certo alento  
para as instituições.

Confira: https://mla.bs/8fc4b2fa

https://glo.bo/2x0V3kW 
https://mla.bs/2d0c3606
https://mla.bs/8fc4b2fa
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