
SENADORES  
E DEPUTADOS,  
 
CONHEÇAM  
OS NÚMEROS  
E INFORMAÇÕES  
DAS SANTAS CASAS 
E HOSPITAIS 
FILANTRÓPICOS 
E ENTENDAM A 
GRAVIDADE DA 
CRISE QUE AMEAÇA 
O ACESSO DOS 
BRASILEIROS  
AO SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE – SUS:
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DEPENDEM ECONOMICAMENTE 
DESSAS INSTITUIÇÕES, 
DIRETA OU INDIRETAMENTE
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169 MIL  
LEITOS  
HOSPITALARES

Senhores SENADORES e DEPUTADOS, o compromisso  
e a responsabilidade de conduzirem a análise  
e a apreciação da PEC 11/2022 com a garantia  
dos debates pelas Comissões Temáticas Permanentes,  
e ainda, que seja definida e viabilizada antes  
de qualquer outra deliberação acerca da PEC,  
a fonte de recursos de que precisamos para  
suportar os impactos decorrentes destes projetos.
É urgente viabilizar a alocação de recursos na ordem 
de R$ 17,2 bilhões(R$ 10,9 bilhões do déficit na 
prestação de serviços ao SUS + R$ 6,3 bilhões do 
impacto do piso salarial da enfermagem),  
anualmente, em caráter de urgência urgentíssima  
e sob a égide da responsabilidade tripartite  
no financiamento do SUS, como única  
alternativa de assunção das obrigações  
trabalhistas decorrentes do PL, assim  
como para a imprescindível adequação  
ao equilíbrio econômico e financeiro  
no relacionamento com o SUS. BASTA DE  

COLOCARMOS 
SEMPRE PARA UM 

SEGUNDO MOMENTO A 
SUSTENTABILIDADE 

DO SUS E DAS 
INSTITUIÇÕES QUE O 
ABRAÇA COMO A SUA 

RAZÃO DE SER. 
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NÃO 
SUPORTAREMOS 
MANTER O 
ACESSO DA 
POPULAÇÃO AO 
SUS NO BRASIL

A PÁ DE CAL

SUBFINANCIAMENTO
Em média, estes hospitais são remunerados em 60% do que custa a prestação 
dos serviços ao SUS. Desde o início do plano real, a tabela foi reajustada 
em 93,77%, enquanto o INPC, em 636,07%, o salário mínimo, em 1.597,79%, e 
o gás de cozinha, em 2.415,94%. Este descompasso acarreta um valor anual 
de R$ 10,9 bilhões em desequilíbrio econômico e financeiro na relação dos 
hospitais filantrópicos com o SUS. Provoca sucateamento das estruturas 
físicas e tecnológicas e riscos na assistência ao paciente, em especial 
neste momento durante e pós-pandemia.

Os motivos que nos levam  
ao colapso todos sabemos,  
mas impressiona a omissão  
e a insensibilidade do nosso 
Parlamento e do Executivo com  
os desafios impostos à maior  
das redes hospitalares, 
representada por este segmento  
cujo maior patrimônio é  
o compromisso com a saúde  
pública do país.

NÃO EXISTE OUTRA SAÍDA:  
SE NÃO HOUVER POLÍTICAS 
IMEDIATAS, CONSISTENTES  
E DE SUBSISTÊNCIA PARA  
ESTAS INSTITUIÇÕES, 
DIFICILMENTE AS PORTAS  
DOS HOSPITAIS SOBREVIVENTES 
SE MANTERÃO ABERTAS.  
A DESASSISTÊNCIA  
DA POPULAÇÃO SERÁ FATAL.

FECHAMENTOS
Nada é feito para salvar 
os hospitais filantrópicos 
no Brasil. O resultado? 
Infelizmente, nos últimos  
6 anos, 315 destes hospitais 
fecharam suas portas ou 
deixaram de atender ao SUS.

ENDIVIDAMENTO
752 das instituições filantrópicas contrataram operações de créditos com 
a garantia dos recebíveis do SUS. São R$ 10 bilhões em empréstimos, o que 
implica em uma parcela mensal de R$ 115 milhões. O endividamento está na 
ordem de R$ 20 bilhões.

O PL 2.564/2020,que trata do piso da enfermagem, pelo Senado 
Federal e agora pela Câmara dos Deputados. Ninguém é contrário à justiça 
que se faz em reconhecer o trabalho e o papel da enfermagem em nosso país. 
O que destacamos é que  simplesmente não há como pagar e suportar o impacto 
deste piso salarial para os hospitais filantrópicos que prestam serviços 
ao SUS, estimado em R$ 6,3 bilhões apenas no primeiro ano de vigência, 
sendo que este extraordinário montante financeiro não está ancorado em 
nenhuma espécie de fonte de financiamento. E além deste, existem outros 53 
projetos de lei em tramitação referentes a piso salarial de profissionais 
do setor saúde, com evidentes repercussões para o setor.

A PEC 11/2022,sequencialmente à aprovação do PL 2.564/2020, agora 
tramita no Senado Federal a PEC 11/2022, cujo fulcro visa a neutraliza-
ção de uma possível inconstitucionalidade do PL 2.564/2020 e, consequen-
temente, dos demais projetos de pisos de inúmeras outras categorias que 
seguem o mesmo modelo de pedido, novamente sem discutir e indicar fonte 
de recursos, passando diretamente pelo Plenário, em desrespeito aos tão 
necessários debates nas Comissões Temáticas Permanentes. Cumpre-nos aqui 
a obrigação de, como brasileiros, expressarmos nosso inconformismo com a 
irresponsabilidade de uma proposição que visa levar à nossa Carta Magna o 
piso salarial de uma categoria profissional, distorcendo a função precípua 
de um instrumento tão caro à Nação. Se não cuidarmos, sabemos a conclusão 
de todo este processo. Vocês terão conseguido colocar em lados opostos 
gestores hospitalares e enfermeiros que enquanto trabalharam em conjunto 
na missão de assistir, salvaram uma multidão de vidas.

O PL 1.417/2021,por não indicar fonte de recurso, o PL 1.417/2021, 
que trata de um auxílio emergencial de R$ 2 bilhões às Santas Casas e hos-
pitais filantrópicos e que reflete uma promessa do Presidente da República 
para todo o segmento, depois de aprovado no Senado, com requerimento de 
urgência também aprovado na Câmara dos Deputados, este PL espera há meses 
a chance de ser votado e aprovado pelos Deputados, ao contrário de como se-
guiu o piso da enfermagem, aprovado mesmo sem qualquer indicação de fonte. 
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