NÚMEROS
& AÇÕES
BALANÇO DE ABRIL DE 2020
CRONOGRAMA DE ATOS OFICIAIS:
1º DE ABRIL DE 2020
LUIZ HENRIQUE MANDETTA - DD. MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE
CMB envia ofício ao então Ministro da Saúde solicitando, 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 à 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 da Covid-19.
JOSÉ SERRA – SENADOR FEDERAL
CMB envia ofício ao senador agradecendo o Projeto Lei nº 1006/2020, de sua autoria,
que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às Santas Casas e
hospitais sem fins lucrativos que participam de forma complementar ao Sistema Único
de Saúde – SUS. O dinheiro deve servir para que os estabelecimentos atuem de forma
coordenada no combate à pandemia de Covid-19.
PEDRO WESTPHALEN – DEPUTADO FEDERAL
CMB envia ofício ao deputado agradecendo o Projeto Lei nº 805/20, de sua autoria,
que desobriga por 120 dias, hospitais privados, Santas Casas e hospitais filantrópicos
que sejam prestadores de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), de manterem
as metas quantitativas e qualitativas definidas em contrato, a fim de que possam
continuar recebendo os repasses integrais do poder público, durante o enfrentamento
à pandemia do coronavírus.

6 DE ABRIL DE 2020
ALBERTO BELTRAME - DD. PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL
DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE – CONASS
CMB envia dois ofícios ao presidente do CONASS. No primeiro deles, a Confederação
solicita ajuda para que as Santas Casas e hospitais filantrópicos sejam abastecidos com
os insumos e equipamentos de proteção individual – EPIs do protocolo de atendimento
aos pacientes acometidos pela Covid-19. No segundo ofício, a CMB pede que o CONASS
oriente aos Secretários Estaduais de Saúde sobre a Portaria 662, estabelecida em 1º
de março, que garante o pagamento da média e alta complexidade aos municípios e
estados, assim como do FAEC, pelos próximos 90 dias, com base na média de produção
do segundo semestre de 2019.
WILAMES FREIRE BEZERRA - DD. PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL
DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – CONASEMS
CMB envia dois ofícios ao presidente do CONASEMS. No primeiro deles, a Confederação
externa a preocupação da falta dos equipamentos de proteção individual – EPIs
nas Santas Casas e hospitais filantrópicos e solicitando apoio para o envio deste
importante insumo no enfretamento da Covid-19. No segundo documento, a CMB pede
que o CONASEMS oriente aos Secretários Municipais de Saúde sobre a Portaria 662,
estabelecida em 1º de março, que garante o pagamento da média e alta complexidade
aos municípios e estados, assim como do FAEC, pelos próximos 90 dias, com base na
média de produção do segundo semestre de 2019.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA - DD. MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE
CMB envia ofício ao então ministro da Saúde formalizando o pedido de adoção de
medidas que possam aliviar dois cenários que afligem a rede filantrópica de saúde: a
falta de leitos de UTI, equipados com respiradores pulmonares, para a internação de
pacientes por conta da síndrome respiratória aguda grave; e a falta dos equipamentos
de proteção individual – EPIs, essenciais no atendimento aos pacientes acometidos pela
Covid-19.

13 DE ABRIL DE 2020
SÉRGIO OLÍMPIO GOMES – SENADOR FEDERAL
CMB envia ofício ao senador agradecendo por sua relatoria no Projeto de Lei 1006/20,
que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às Santas Casas e
hospitais sem fins lucrativos que participam de forma complementar ao Sistema Único
de Saúde – SUS.

DEPUTADOS (AS) FEDERAIS
CMB formaliza agradecimento aos deputados (as) federais que aprovaram o Projeto
de Lei 1006/20, em sessão realizada no dia 9 de abril. O PL seguiu para sanção do
presidente da República.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA - DD. MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE
CMB envia ofício, em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde –
CONASS e com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS,
ao então ministro da Saúde solicitando apoio dele e do presidente da República, Jair
Bolsonaro, na sanção do Projeto de Lei 1006/20.

ROGÉRIO SCARABEL BARBOSA - DIRETOR PRESIDENTE
DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS
CMB envia ofício ao presidente da ANS ressaltando que atividade de saúde suplementar
desempenhada pelas filantrópicas proporciona uma receita essencial para mitigação
dos déficits consequentes do SUS e solicita a flexibilização de ativos garantidores para
proporcionar liquidez para investir na adaptação de suas estruturas assistenciais.

15 DE ABRIL DE 2020
ELEN CRISTINA LACERDA MESQUITA – SECRETÁRIA ESPECIAL ADJUNTA
DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA GERAL
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CMB envia ofício expondo o difícil cenário de dificuldade das Santas Casas e hospitais
filantrópicos em manter seus atendimentos com a pouca disponibilidade de recursos
que são repassados e ressaltando a importância do setor no funcionamento do SUS.
No mesmo documento, a Confederação formaliza o pleito de ações imediatas de apoio
ao combate da Covid-19 bem como propõe um debate sobre ações efetivas e definitivas
para a sustentabilidade da rede de saúde filantrópica no Brasil.
A Confederação propõe:
- Ações imediatas de combate à Covid-19: ao expor o cenário de leitos de UTI no Brasil,
a CMB ressaltou a necessidade mais respiradores mecânicos e de mais leitos. O último
pleito foi concedido pela Portaria do Ministério da Saúde nº 568/2020, que autoriza a
habilitação de leitos de UTI adulto e pediátrico para atendimento exclusivo à Covid-19.
A CMB também destacou a urgente necessidade de Equipamentos de Proteção
Individual – EPIs nas unidades de saúde e a importância da operacionalização da
linha de crédito especial aos hospitais, cuja fonte de recurso seria o FGTS, pela Caixa
Econômica Federal. O recurso, no valor de R$ 5 bilhões, foi aprovado em 2019.
- Ações que refletem a sustentabilidade do setor filantrópico no Brasil: a Confederação
propõe a instituição de um fórum permanente para estudos e debates com foco no
custeio e endividamento dos hospitais para a construção de propostas que permitam a
sustentabilidade da rede de saúde filantrópica.

REIS FRIEDE - DD. DESEMBARGADOR PRESIDENTE
DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
CMB, em conjunto com a Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas do Estado
do Rio de Janeiro – FEMERJ e a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos
do Estado do Espírito Santo – FEHOFES, envia ofício ao desembargador solicitando a
possibilidade de mitigação da vedação contida no § 3º do artigo 2º da Resolução no TRF2RSP-2020/0001, que impõe a proibição de direcionamento dos recursos provenientes
do cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal, dos acordos de
não persecução penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais para
entidades privadas, mesmo com finalidade social e sem fins lucrativos.

17 DE ABRIL DE 2020
JAIR MESSIAS BOLSONARO - DD. PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CMB envia ofício ao presidente da República para oficializar seu apreço à capacidade
técnica e de liderança do Secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde,
Francisco de Assis Figueiredo.

20 DE ABRIL DE 2020
NELSON LUIZ SPERLE TEICH - DD. MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE
CMB envia ofício ao novo ministro da Saúde, ressaltando sua disposição como aliada
nas ações que visam mais qualidade do atendimento aos pacientes do SUS e destacou
seus esforços para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, em conjunto com
o Ministério da Saúde e a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

RAFAEL DE ARAÚJO GOMES - PROCURADOR DO TRABALHO DA PROCURADORIA DO
TRABALHO NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA – MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
CMB envia ofício com as informações solicitadas, por meio do Ofício CODIN nº 2593.2020,
de 31 de março de 2020, acerca da estimativa de equipamentos de proteção que serão
utilizados, pelos próximos cinco meses, para o enfretamento da pandemia ocasionada
pelo novo coronavírus.

22 DE ABRIL DE 2020
NELSON LUIZ SPERLE TEICH - DD. MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE
CMB reforça o pleito a respeito do Projeto de Lei nº 1.006/2020, aprovado pelo
Congresso Nacional e que aguarda a sanção do Excelentíssimo Presidente da República,
Jair Messias Bolsonaro. O ofício havia sido encaminhado ao então ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta.

23 DE ABRIL DE 2020
LUIZ HENRIQUE MANDETTA - DD. MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE
CMB envia ofício agradecendo pela atuação desempenhada frente a Pasta tão vital,
que é o Ministério da Saúde, e a todo o empenho para controlar uma das piores crises
mundiais de saúde, defendendo sempre, com veemência, o SUS, reconhecendo a
importância desse sistema na saúde brasileira.

28 DE ABRIL DE 2020
LUIZ ANTONIO TEIXEIRA JR. - COORDENADOR DA COMISSÃO EXTERNA – AÇÕES
PREVENTIVAS CORONAVÍRUS NO BRASIL - CEXCORVI CÂMARA DOS DEPUTADOS
CMB envia seus contatos para participar da Audiência Pública, por videoconferência,
destinada a debater “a situação dos Equipamentos de Proteção Individual no Brasil”,
que aconteceu no 29 de abril.

PRINCIPAIS REUNIÕES REALIZADAS RELACIONADAS À COVID 19:
1º DE ABRIL DE 2020
Reunião com o Secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde,
Francisco de Assis Figueiredo, e demais entidades do setor da saúde.

2 DE ABRIL DE 2020
Reunião com presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli e representantes de hospitais particulares e da
indústria farmacêutica, para debater o tema “A Justiça e o setor de saúde: desafios
para o enfrentamento do coronavírus”.
Reunião com o departamento jurídico do BNDES sobre o Projeto Salvando Vidas.
Reunião do Conselho Consultivo da CMB.

6 DE ABRIL DE 2020
Reunião com o departamento de comunicação da CMB.
Reunião do Comitê de Crise do Setor de Saúde com o deputado federal Luizinho, do Rio
de Janeiro

8 DE ABRIL DE 2020
Reunião do Comitê de Crise do Setor de Saúde com o deputado Pedro Westphalen,
do Rio Grande do Sul.
Reunião semanal com a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério
da Saúde - SAES/MS e demais líderes da saúde.
Reunião do Conselho Administrativo da CMB.

9 DE ABRIL DE 2020
Reunião da Diretoria de Saúde Suplementar da CMB com as Operadoras de Saúde
Filantrópicas.

13 DE ABRIL DE 2020
Reunião do Comitê de Crise do Setor de Saúde com a Deputada Carmem Zanotto,
de Santa Catarina.

14 DE ABRIL DE 2020
Reunião com a ONA - Organização Nacional de Acreditação.

15 DE ABRIL DE 2020
Reunião do Grupo de Trabalho da CMB visando chegar em um valor de déficit
do SUS no setor de saúde filantrópica.

16 DE ABRIL DE 2020
Reunião com a Equipe Técnica das Federações Estaduais para discutir as portarias que
definem os critérios de habilitação dos leitos de retaguarda de HPPs e de UTIs.
Reunião do Grupo de Trabalho da CMB para fechar um valor de déficit do SUS no setor
de saúde filantrópica..

17 DE ABRIL DE 2020
Reunião do Comitê de Crise do Setor de Saúde com o deputado federal Ronaldo Santini,
do Rio Grande do Sul.

22 DE ABRIL DE 2020
Reunião o Conselho Nacional de Justiça, Fórum da Saúde e Federações e
Associações de Hospitais e Medicina Diagnóstica sobre os impactos da Covid-19 na
saúde privada.

23 DE ABRIL DE 2020
Reunião com a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
e diretores deste setor.

24 DE ABRIL DE 2020
Reunião com o CONASEMS – Conselho Nacional de Secretarias Municipais de
Saúde sobre as ações de combate ao novo coronavírus.

28 DE ABRIL DE 2020
Reunião com a Associação Nacional de Hospitais Privados – ANAHP
sobre o enfretamento da Covid-19.
Reunião com a ONA - Organização Nacional de Acreditação.
Reunião do Conselho Administrativo da CMB.

29 DE ABRIL DE 2020
Reunião com a Comissão da Câmara dos Deputados sobre a situação
dos Equipamentos de Proteção Individual no País.

30 DE ABRIL DE 2020
Reunião com a Comissão Científica do Conahp 2020 Congresso Nacional de Hospitais Privados.

SOBRE A CMB
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.

NA MÍDIA
VALOR ECONÔMICO – 02/04
Matéria aborda as campanhas de
arrecadação de Santas Casas e hospitais
filantrópicos para adquirirem EPIs –
equipamentos de proteção individual.
No texto, a CMB também destaca que em
mais de 700 municípios a Santa Casa é o
único hospital disponível.
Confira: https://mla.bs/8fc4b2fa
UOL – 04/04
Em entrevista, o presidente da CMB
ressalta que os EPIs chegam apenas
nos hospitais públicos, o que está
desequilibrando os serviços de saúde das
unidades de saúde filantrópicas.
Confira: https://mla.bs/1df87cdd

O ESTADO DE S. PAULO – 08/04
Em artigo, o presidente da CMB ressalta
que a linha de crédito especial para as
Santas Casas, posta em operação pela
Caixa Econômica Federal, não atende às
entidades.
Confira: https://bit.ly/34jiceG
VALOR ECONÔMICO – 30/04
Em matéria, o presidente da Confederação
ressaltou que iniciativa do BNDES em
lançar campanha de arrecadação de
recursos para as Santas Casas e hospitais
filantrópicos irá beneficiar todos os tipos
de instituição filantrópica, grandes,
médias e pequenas.
Confira: https://mla.bs/1aea25fd

INFORMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Em 05/05, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei 13.995 (PL 1006/20),
que concede auxílio financeiro de até R$ 2 bilhões a estas entidades de saúde para
atuação na crise do novo coronavírus.
De acordo com a medida, o montante de R$ 2 bi será entregue por meio dos fundos
de saúde estaduais, distrital ou municipais com os quais as Santas Casas e hospitais
filantrópicos estejam contratualizados.
O objetivo deste auxílio é preparar as unidades de saúde para trabalhar, de forma
articulada com o Ministério da Saúde e com os gestores estaduais, distrital e municipais
do SUS, no controle do avanço da pandemia da Covid-19 no território brasileiro e no
atendimento à população. O rateio do auxílio financeiro será definido pelo Ministério da
Saúde, e será obrigatória a divulgação, com ampla transparência dos critérios adotados.
O texto da Lei, de autoria do senador José Serra, foi acompanhado pela CMB, com intenso
trabalho da diretoria e do assessor parlamentar, José Luiz Spigolon, em todo o processo.
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