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prejuízos aos cofres públicos, aos serviços de saúde e ao emprego no estado 
de São Paulo.(...)” 

 

 
O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo Ato 

nº 101, de 2015, criou a Comissão Parlamentar de Inquérito nos termos 

como ela foi proposta pelo Nobre Deputado Ed Thomas. 

 

Os partidos políticos com direito a indicação dos membros desta CPI 

encaminharam os respectivos nomes dos Deputados. 

 
Finalmente, o Presidente da Assembleia Legislativa nomeou os membros 

titulares e substitutos, cuja composição, antecede a Introdução.  

 

 

(*) A título de informação, as devidas nomeações e substituições 

encontram-se encartadas nos autos do processo desta CPI. 
 

Duração da CPI  

 

A CPI das “Santas Casas” foi instituída com prazo de duração de 90 

(noventa) dias. Na primeira reunião ordinária, realizada em 18/08/2015, a 

Deputada Analice Fernandes apresentou requerimento para prorrogar o 

prazo de funcionamento da CPI por 45 (quarenta e cinco) dias. Colocado 

em votação referido requerimento foi aprovado por unanimidade. 

 

II – Reuniões, audiências, depoimentos, declarações 

informações e documentação recebida pela CPI: transcrição 

das Atas. 

 
Reunião Especial de Eleição – 18.08.2015 

 
Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às quinze horas, no 
Plenário “Tiradentes” da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
realizou-se a Reunião Especial de Eleição de Presidente e Vice-Presidente da 
Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato n.º 101 de 2015, com a 
finalidade de investigar denúncias sobre a situação econômico-financeira das 
Santas Casas no Estado. A reunião foi convocada e presidida, inicialmente, 
pelo Deputado Celso Giglio, nos termos regimentais. Presente a Deputada 
Analice Fernandes, bem como os Deputados Ed Thomas, Celso Giglio, Carlos 
Neder, Gil Lancaster, Afonso Lobato, Itamar Borges, Wellington Moura e André 
do Prado, membros efetivos. Havendo número regimental, o Deputado Celso 
Giglio declarou abertos os trabalhos e perguntou aos presentes se havia 
indicação à Presidência da CPI. Pela ordem, o Deputado Afonso Lobato 
indicou o nome do Deputado Ed Thomas. Ato contínuo, o Deputado Celso 
Giglio colocou em discussão e votação o nome do Deputado Ed Thomas, que, 
a votos, foi eleito por unanimidade. Na sequência, o Deputado Celso Giglio 
convidou, para assumir a presidência dos trabalhos, o Deputado Ed Thomas, 
que, já empossado, agradeceu a escolha do seu nome e perguntou aos 
Deputados se havia indicação de nome para a Vice-Presidência. Pela ordem, o 
Deputado Wellington Moura indicou o nome da Deputada Analice Fernandes. 
Na sequência, o Presidente Ed Thomas colocou em discussão e votação o 
nome da Deputada Analice Fernandes, que, a votos, foi eleita por unanimidade. 
A seguir, o Presidente procedeu à indicação do Senhor Deputado Afonso 
Lobato para a relatoria da CPI. Na sequência, o Presidente Ed Thomas 
convocou uma reunião, com início dois minutos após o término da presente 
reunião, com objetivo de apreciar requerimento de prorrogação do prazo de 
funcionamento da CPI. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 
reunião, que eu, Benedito Roberto Ferreira, Analista Legislativo, secretariei e 
da qual lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, foi dada por 
aprovada e segue assinada pelo Senhor Presidente e por mim, concluindo-se 
definitivamente os trabalhos, que foram gravados pelo Serviço de Audiofonia, e 
cuja transcrição, uma vez concluída, passará a fazer parte integrante desta Ata. 
Plenário “Tiradentes”, em 18 de agosto de 2015. 
 
 
Primeira Reunião – 18.08.2015 

 
Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às quinze horas e 
quarenta minutos, no Plenário “Tiradentes” da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, realizou-se a primeira reunião da Comissão Parlamentar 
de Inquérito, constituída pelo Ato n.º 101 de 2015, com a finalidade de 
investigar denúncias sobre a situação econômico-financeira das Santas Casas 
no Estado. A reunião foi convocada e presidida pelo Deputado Ed Thomas, nos 
termos regimentais. Presente a Deputada Analice Fernandes, bem como os 

6.1.6 – Relevância da assistência primária à saúde 

6.2 – Medidas técnicas 
6.2.1 – Gestão de atendimento 

6.3 – Medidas políticas  

VII – Agradecimentos 
 
 
ANEXOS 
 
Observação: Objetivando a redução de gastos com a impressão de papéis, os anexos 
deste relatório contemplam apenas a relação dos documentos gerados e/ou recebidos no 
âmbito da Comissão. O acesso aos documentos pode ser feito por meio do site da 
Assembleia Legislativa (www.al.sp.gov.br), na seção referente a "Comissões/CPIs/CPI 
Santas Casas".  

 

1 –Transcrições  
       1.1 – Reunião de Eleição 18-08-2015 
       1.2 – 1ª Reunião 18-08-2015 
       1.3 – 2ª Reunião 25-08-2015 
       1.4 – 3ª Reunião 03-09-2015 
       1.5 – 4ª Reunião 22-09-2015 
       1.6 – 5ª Reunião 29-09-2015 
       1.7 – 6ª Reunião 07-10-2015 
 

2 – Documentação Solicitada e Recebida pela CPI 
       2.1 – Atuação dos Hospitais Sem Fins Lucrativos no SUS 2000 a 2014 
       2.2 – Denúncia do Conselho Fiscal Santa Casa de Ubatuba 
       2.3 – Ofício COSEMS-SP 375, de 2015 
 
3 – Documentação Solicitada e Recebida pela CPI de natureza contábil 

       3.1 – Auditoria Santa Casa SP 
       3.2 – CPI – Situação Econômico-Financeira das Santas Casas 
       3.3 – Hospitais Filantrópicos de SP 
       3.4 – Rede Hospitalar de Santas Casas e Filantrópicos - São Paulo 
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       3.6 – Relatório de Visita Técnica Santa Casa de Cruzeiro 
       3.7 – Solicitação de Foco Para a Santa Casa de Sorocaba 
       3.8 – SUStentáveis  
 

4 – Vídeos  

      4.1 – Vídeo Institucional do CEALAG – Centro de Estudos Augusto Leopoldo 
Ayrosa Galvão  

I – INTRODUÇÃO 

 
Através do Requerimento nº 101, de 2015, de autoria do Nobre Deputado 

ED THOMAS, com número regimental de assinaturas, foi proposta a 

constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 9 

(nove) membros, com a finalidade de investigar, no prazo de 90 dias, 

denúncias sobre a situação econômico-financeira das Santas Casa. 

 
O autor, no Requerimento de constituição de CPI nº 257/2015, destaca na 

justificativa os motivos que o levaram a pedir a instalação desta CPI, in 

verbis:  

 
“Recentemente acompanhamos a situação difícil das Santas Casas do Estado 
de São Paulo. 
 
Os objetivos essenciais desta avaliação é que nossas Santas Casas e 
Hospitais beneficentes padecem na maior exaustão econômica- financeira, 
sendo que a divida atual dos Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo 
é de 45 milhões de reais, informou o site G1 em dezembro de 2014. A 
dívida é decorrente de suposta má gestão de seus dirigentes, bem como da 
ridícula remuneração do SUS nos serviços ali prestados. 
 
Assim, vai aumentando as dívidas, remediadas em parte com alguma ajuda 
de emendas parlamentares ou doações do governo. Mas mesmo assim, ano 
após ano esta dívida aumenta e provavelmente será suportada pelos 
Governos Estadual e Federal. 
 
Segundo o site citado, um raio-x da folha de pagamento da Santa Casa, feito 
por uma auditoria contratada pelo governo do estado, apurou que 91% dos 
funcionários do hospital estão na faixa salarial mais baixa, de até R$ 5 mil. 
Segundo a auditoria, pesam nas despesas de pessoal os benefícios por tempo 
de casa, principalmente, porque há empregados de décadas no hospital. 
 
Por ser incontestável a necessidade de fiscalização através desta Assembléia 
Legislativa, sempre vigilante na defesa dos interesses da população, 
propomos a urgente constituição da citada Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para investigar, em profundidade, as situações econômicas - 
financeiras das Santas Casas, que supostamente tem acarretado enormes 
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Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, item 1 da pauta; c) Dr. 
Artur Chioro, Ministro da Saúde, item 3 da pauta. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente encerrou a Reunião, da qual eu, Benedito Roberto 
Ferreira, Analista Legislativo, lavrei a presente Ata, que assino após Sua 
Excelência. O completo teor desta reunião foi gravado pelo Serviço de 
Audiofonia e, após transcrição, fará parte integrante desta Ata. Aprovada 
em reunião de 03/09/2015. 
 
 

Terceira Reunião – 03.09.2015 

 
Aos três dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às catorze horas e  
trinta minutos, no Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo, realizou-se a Terceira Reunião da Comissão Parlamentar de 
Inquérito constituída pelo Ato nº 101, de 2015, com a finalidade de investigar 
denúncias sobre a situação econômico-financeira das Santas Casas no Estado 
de São Paulo. A reunião foi convocada e presidida pelo Deputado Ed Thomas 
com o objetivo de deliberar sobre requerimentos constantes da pauta e ouvir o 
Senhor Edson Rogatti, Diretor-Presidente da FEHOSP – Federação das Santas 
Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, convidado para 
explanar sobre a situação das Santas Casas no Estado de São Paulo e 
informar quais providências a Federação tomou junto ao Ministério da Saúde e 
junto à Secretaria de Saúde do Estado. Presentes os Deputados Carlos Neder, 
Ed Thomas, Afonso Lobato, André do Prado (membros efetivos), o Deputado 
Jooji Hato (membro substituto). Ausente, por motivo justificado, o Deputado 
Itamar Borges. Ausentes a Deputada Analice Fernandes e os Deputados Celso 
Giglio, Gil Lancaster e Wellington Moura. Presente, ainda o Deputado Orlando 
Bolçone. Havendo número regimental, o Presidente Ed Thomas declarou 
aberta a reunião e solicitou a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, o 
Deputado Afonso Lobato solicitou a dispensa da leitura da ata, que foi dada por 
aprovada. Ato contínuo, o Presidente passou à deliberação dos itens 
constantes da pauta. Item 1 - Requerimento de autoria do Deputado Ed 
Thomas que, com fundamento no art. 13, § 2.º, da Constituição do Estado de 
São Paulo, combinado com o art. 34-B, inciso II, do Regimento Interno desta 
Assembleia, solicita ao Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça do 
Estado de São Paulo informações sobre a existência de processos, inquérito 
civil ou outro procedimento específico que tenha por objeto a discussão da 
organização e da administração das Santas Casas no Estado de São Paulo. 
Após discussão e votação, o requerimento foi aprovado. Item 2 - Requerimento 
de autoria do Deputado Ed Thomas que, com fundamento no art. 13, § 2.º, da 
Constituição do Estado de São Paulo, combinado com o art. 34-B, inciso IV, do 
Regimento Interno desta Assembleia, solicita a realização de audiências nas 
respectivas regiões dos deputados que compõem esta CPI, visando à coleta de 
informações pertinentes ao fato determinado objeto da investigação, para 
ulterior apreciação e deliberação por esta Comissão. Após discussão e 
votação, o requerimento foi aprovado. A seguir, o Presidente deu ciência aos 
deputados sobre ofício encaminhado pelo Senhor Nilson Ferraz Paschoa, 

Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, que informa a 
impossibilidade de o Secretario David Everson Uip e de o Secretário Adjunto 
Wilson Modesto Pollara comparecerem à próxima reunião da CPI, que está 
agendada para o dia oito de setembro do corrente ano. Na sequência, o 
Presidente convidou para que tomasse assento à Mesa o Senhor Edson 
Rogatti, que em suas considerações iniciais discorreu sobre temas inerentes ao 
objeto da CPI, tais como: infraestrutura, funcionamento e dívidas acumuladas 
das Santas Casas e hospitais filantrópicos, volume de atendimento e 
internações, deficiência e defasagem nos repasses do SUS, atrasos nos 
repasses de verbas das prefeituras e do Estado, bem como cortes de verbas 
enviadas pelo Ministério da Fazenda. Ato contínuo, os Deputados Afonso 
Lobato, Carlos Neder, André do Prado e o Presidente Ed Thomas discorreram 
sobre os temas objeto da CPI e questionaram o Senhor Rogatti que, 
prontamente, respondeu a todas as perguntas. A seguir, o Presidente 
concedeu a palavra ao Senhor Benjamim Bueno, provedor da Santa Casa de 
São José dos Campos e ao Frei Felipe, da Associação Lar São Francisco, que 
falaram sobre o gerenciamento das Santas Casas e hospitais filantrópicos, 
tabela do SUS, atraso nos repasses das prefeituras, custos mensais e déficit 
nas contas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por 
encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia. A 
correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que 
eu, Benedito Roberto Ferreira, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua 
Excelência. Aprovada em reunião de 22/09/2015 
 
Quarta Reunião – 22.09.2015 
 
Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição está contida 
no Anexo 1 deste Relatório. 
 
Quinta Reunião – 06.10.2015 
 
 Foram prestadas Declarações pelo Doutor Eduardo Abrão, que ressaltou a 
situação do Hospital São Francisco de Assis, em Jacarei.  
Na ocasião, afirmou que o Hospital é referência em Oncologia para os 
municípios de Santa Branca, Igaratá, Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba 
e Ilhabela.  
Manifestou que o Hospital São Francisco de Assis mantém e custeia uma 
central de quimioterapia no Hospital das Clínicas de São Sebastião, na qual 
pacientes oncológicos dos quatro municípios do Litoral Norte recebem 
atendimento, realizando quimioterapia sob supervisão dos médicos 
oncologistas do Hospital São Francisco. Dessa forma, os pacientes com câncer 
do litoral não precisam efetuar deslocamento até Jacareí para tratamento 
quimioterápico. 
Ressaltou que as cirurgias oncológicas, internações em enfermaria e UTI são 
realizadas em Jacareí, no Hospital São Francisco, pois no litoral ainda não há 
estrutura e profissionais para cirurgias oncológicas.  
Sobressai, nesse contexto, uma situação desesperadora. Com o repasse 
insuficiente de verbas do Governo Federal, a Secretaria de Saúde do Município 

Deputados Ed Thomas, Celso Giglio, Carlos Neder, Gil Lancaster, Afonso 
Lobato, Itamar Borges, Wellington Moura e André do Prado, membros efetivos. 
Havendo número regimental, o Presidente Ed Thomas declarou abertos os 
trabalhos. Pela ordem, a Deputada Analice Fernandes apresentou um 
requerimento verbal para solicitar a prorrogação do prazo de funcionamento da 
CPI por quarenta e cinco dias. Ato contínuo, o Presidente Ed Thomas colocou 
em discussão e votação o requerimento, que, a votos, foi aprovado por 
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Reunião, 
da qual eu, Benedito Roberto Ferreira, Analista Legislativo, lavrei a presente 
Ata, que assino após Sua Excelência. O completo teor desta reunião foi 
gravado pelo Serviço de Audiofonia e, após transcrição, fará parte integrante 
desta Ata. Aprovada em reunião de 25/08 /2015. 
 

 

Segunda Reunião – 25.08.2015 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às quinze 
horas e trinta minutos, no Plenário D. Pedro I da Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo, realizou-se a Segunda Reunião da Comissão 
Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato nº 101, de 2015, com a 
finalidade de investigar denúncias sobre a situação econômico-financeira 
das Santas Casas no Estado de São Paulo, sob a presidência do 
Deputado Ed Thomas. Presentes a Senhora Deputada Analice 
Fernandes e os Senhores Deputados Celso Giglio, Carlos Neder, Gil 
Lancaster, Ed Thomas, Afonso Lobato, Itamar Borges e André do Prado 
(membros efetivos). Ausente, por motivo justificado, o Deputado 
Wellington Moura. Havendo número regimental, o Presidente declarou 
aberta a reunião e solicitou a leitura da ata da reunião anterior. Pela 
ordem, o Deputado Carlos Neder solicitou a dispensa da leitura da ata, 
que foi dada por aprovada. Ato contínuo o Presidente Ed Thomas passou 
à deliberação dos itens constantes da pauta. Item 1 – Requerimento de 
autoria da Deputada Analice Fernandes, que solicita convite ao Dr. David 
Everson Uip, Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, e ao Dr. 
Benedicto Accácio Neto, Coordenador de Regiões de Saúde da 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com a finalidade de 
esclarecer o escopo dos Programas Pró-Santa Casa e Santas Casas 
SUStentáveis, para que esta CPI seja instruída com relação aos valores 
envolvidos, quais instituições filantrópicas fazem parte do programa e 
demais informações pertinentes. Após discussão e votação, o 
requerimento foi aprovado. Item 2 – Requerimento de autoria do 
Deputado Afonso Lobato, que solicita convite ao Senhor Edson Rogatti, 
Diretor Presidente da FEHOSP - Federação das Santas Casas e 
Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, para que explane sobre 
a situação das Santas Casas do Estado e quais providências a 
Federação tomou junto ao Ministério da Saúde e junto à Secretaria de 

Estado da Saúde. Após discussão e votação, o requerimento foi 
aprovado. Item 3 – Requerimento de autoria do Deputado Carlos Neder, 
que solicita convite ao Dr. Arthur Chioro, Ministro da Saúde, para falar 
sobre as políticas adotadas pelo Governo Federal nesta área, com 
ênfase nas questões de financiamento, gestão e controle desses 
serviços no âmbito do SUS. Após discussão e votação, o requerimento 
foi aprovado. Item 4 – Requerimento de autoria do Deputado Carlos 
Neder, que solicita convite ao Dr. David Uip, Secretário de Saúde do 
Estado de São Paulo para falar sobre as políticas adotadas pelo Governo 
Estadual nesta área, com ênfase nas questões de financiamento, gestão 
e controle desses serviços no âmbito do SUS. O requerimento foi retirado 
da pauta pelo autor. Item 5 – Requerimento de autoria do Deputado 
Carlos Neder, que solicita seja encaminhado ofício da CPI ao Ministro da 
Saúde, Dr. Arthur Chioro, e ao Secretário da Saúde do Estado de São 
Paulo, Dr. David Uip, para que forneçam cópias de relatórios de 
auditorias realizadas na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo, por iniciativa própria ou contratada junto a terceiros, 
apontando a situação atual, o que restou apurado e providências 
tomadas para promover correções e apurar responsabilidades no âmbito 
do SUS.  Após discussão e votação, o requerimento foi aprovado. Item 6 
– Requerimento de autoria do Deputado Afonso Lobato, que solicita seja 
realizada uma reunião da CPI na Cidade de Taubaté, onde está sediado 
o Hospital Regional, com a convocação das pessoas listadas abaixo para 
prestar esclarecimentos e dar ciência da situação dos pacientes 
oncológicos: 1) Senhora Maristela Siqueira, Diretora Regional de Saúde - 
DRS XVII; 2) Senhor Márcio do Espírito Santo, Diretor Administrativo do 
Hospital Regional e do Hospital Universitário, em Taubaté; 3) Senhora 
Mara Cristiane de Vasconcelos Liberato, Diretora Administrativa do 
Hospital São Francisco de Assis em Jacareí; 4) Senhor Gilberto Nering, 
Diretor Geral do Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá; 5) Senhora 
Rosemary Domingues Sanz, Diretora do Hospital CTFM e Presidente do 
GACC, em São José dos Campos; 6) Irmã Mizaela Santos da Cunha, 
Diretora Geral do Hospital Pio XII, em São José dos Campos. O 
requerimento foi retirado da pauta pelo autor. Na sequencia, a Deputada 
Analice Fernandes fez um requerimento verbal e solicitou que seja 
incluído o nome do Dr. Wilson Modesto Pollara, Secretário Adjunto da 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para que também preste 
esclarecimentos referente ao objeto do requerimento que constou como 
item 1 da pauta. Após discussão e votação, o requerimento foi aprovado. 
Pela ordem, o Deputado Carlos Neder sugeriu que a CPI encaminhe 
ofício aos convidados na seguinte ordem: a) Senhor Edson Rogatti, 
Diretor–Presidente da FEHOSP, Item 2 da pauta; b)  Dr. David  Everson 
Uip, Secretário de Saúde do Estado de São Paulo; Dr. Wilson Modesto 
Pollara, Secretário Adjunto de Saúde do Estado de São Paulo e  Dr. 
Benedicto Accácio Neto, Coordenador de Regiões de Saúde da 



sexta-feira, 23 de outubro de 2015 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 125 (195) – Suplemento – 5

 
 

 
 

de Jacareí limitou de forma significativa a entrada de pacientes oncológicos no 
Hospital São Francisco de Assis: filas de pessoas com câncer aguardam 
atendimento. 
O Hospital São Francisco aguarda da Secretaria de Saúde de Jacareí a 
liberação de 150 (cento e cinqüenta) cirurgias oncológicas, ou seja, pelo menos 
150 (cento e cinquenta) pacientes com câncer aguardam na fila para cirurgia. 
Desse número de pessoas, 5 (cinco) pacientes já faleceram (afirmou que não 
obteve acesso seguro, mas esse número pode ser ainda maior). 
O convidado informou, por fim, que a capacidade de atendimento é grande, 
mas por questões financeiras faz-se o mínimo e o resultado é que pacientes 
continuam morrendo nas filas, aguardando tratamento oncológico. 

III – DA CRISE FINANCEIRA QUE AFLIGE AS SANTAS CASAS: 

CAUSAS APURADAS PELA CPI 

 

3.1 – Causas apontadas pelo Sr. EDSON ROGATTI 

 

Em depoimento prestado a essa D. Comissão, em 03/09/2015, o Senhor 

EDSON ROGATTI, Presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais 

Beneficentes do Estado de São Paulo, afirmou que, não obstante a Lei 

federal nº 8080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências, preveja em seus artigos 

24 e 25 que, apenas quando insuficientes as disponibilidades do Sistema 

Único de Saúde, poderá o Estado formalizar contratos e convênios com 

entidades filantrópicas, a verdade é que hoje são as Santas Casas de 

Misericórdia e os hospitais filantrópicos que garantem a viabilidade do 

SUS, pois mais de 51% das internações pelo Sistema Único de Saúde são 

feitas por eles. 

 

Na oportunidade, apresentou os seguintes gráficos que retratam a 

dependência que o Sistema Público de Saúde possui em relação aos 

serviços prestados pelas Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. 
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Conforme colocado pelo expositor, existe considerável defasagem entre o 

reajuste aplicado aos valores operantes na Tabela SUS quando comparado 

com serviços básicos que inclusive compõem a base de cálculo para os 

serviços prestados pelas instituições filantrópicas. 

 

Reconheceu, em seu depoimento, todavia, que não obstante essa seja uma 

questão considerada crítica pela instituição que representa, houve alguns 

avanços e pontos positivos a serem destacados no sentido de reunião de 

esforços para a solução da atual crise. Nas suas palavras: 

 
“O Ministério da Saúde, temos que reconhecer, tem buscado soluções. Uma 

das inovações introduzidas foi a contratualização, mas dos 1800 hospitais 

que nós temos no país, somente 1000 hospitais conseguiram a 

contratualização. 

O Ministério da Saúde celebra o contrato com hospitais definindo 

quantidade, qualidade e serviços que serão prestados e pagam determinado 

valor por este serviço, outra inovação foi o chamado incentivo, o Ministério 

da Saúde paga para os hospitais que sigam determinada diretriz como, por 

exemplo, ter serviços de urgências e emergência, atendimento obstétrico, 

políticas de qualificação.  

Além disso, as chamadas entidades beneficentes de assistência social na 

área da Saúde recebem também incentivos fiscais que representa um 

mecanismo indireto de repasses de recursos. Isso foi em 2013 quando o 

ministro Padilha, nós tivemos o incentivo grande de 1,200 bilhões, e depois 

para 2014 seriam mais 145, mais um bilhão e esse um bilhão não chegou até 

hoje aos hospitais filantrópicos. 

Essas formas alternativas de financiamento não são de forma nenhuma 

insignificantes, a própria diretora do Departamento de Regulação e 

Avaliação e Controles do Ministério da Saúde, Dra. Elaine Gianotti 

reconheceu recentemente que a Tabela de Referência do SUS está sendo 

relegada a um papel secundário no financiamento da Saúde Pública. 

Mas hoje, ainda hoje o pagamento que é feito pelo Ministério da Saúde a 

referência dele para fazer pagamento é a Tabela do SUS que há mais de 10 

anos não é reajustada, o último reajuste foi quando o ministro Jatene fez o 

reajuste linear.” 

  

Questionado pelo Senhor Deputado AFONSO LOBATO especificamente 

sobre qual forma de apoio para as reivindicações de sua entidade tem 

encontrado no governo, complementou o depoente: 

 
“Olha padre, eu entendo o seguinte, 2013 nós tivemos um avanço grande 

com o ministro Padilha, isso na esfera federal. O ministro Padilha, a gente 

recebeu o incentivo e já deu um fôlego pra gente continuar aberto, mas tinha 

um combinado através do ministro, do Ministério da Saúde que em 2014 a 

gente teria um novo reajuste na base de 50% para, porque foi feito uma 

comissão na Comissão de Seguridade Federal na Câmara dos Deputados lá 

em Brasília e há um estudo e apresentamos para ele onde falava desta 

diferença que o governo pagava que cobria 60%. Cada 100 reais o governo 

paga cobria 60 e 40 as entidades tinham que ir à comunidade buscar. O 

ministro muito sensível, nós coseguimos uma parte e outra parte seria para 

2014 e até hoje nós não recebemos mais. 

Aqui no estado de São Paulo nós temos um grande trabalho com o governo 

do estado vem fazendo que é através do Sustentáveis, mas nós temos 414 

Santas Casas e esse programa só atende a 128, o restante não tem recebido 

um tratamento por parte do governo do estado. 

Essas 128 aonde o governo tem são os Sustentáveis. É o projeto em que 

quem é estruturante o governo paga 70% de incentivo no MAC, na média e 

alta complexidade, quando é estratégico o governo paga 40% no MAC 

também, na média e alta complexidade, e quem é de apoio 10%. Isso o 

governo tem feito, essas Santas Casas estão tendo um privilégio, o governo 

do estado aporta este dinheiro a mais, seja em torno de 568 milhões, então é 

 
 

Da análise dos dados apresentados, depreende-se o protagonismo que as 

Santas Casas e os Hospitais Filantrópicos assumem na prestação dos 

serviços de saúde pública no país. 

No entanto, não obstante tamanha importância, o depoente buscou deixar 

muito claro, sua opinião a respeito da inadequação do sistema 

remuneratório desses serviços atualmente em vigor. 

 

Nas palavras do Senhor EDSON ROGATTI: 

 
“O Índice Nacional de Preço ao Consumidor, no IBGE subiu mais de 400%, o 

gás de cozinha mais 1000%, o transporte público mais de 1200% e os 

funcionários precisam chegar aos hospitais. A água, energia elétrica mais de 

1000% subiram.  

No mesmo período a Tabela de Referência dos SUS, a tabela do governo que 

ele utiliza para remunerar os hospitais filantrópicos subiu apenas 93%, essa 

defasagem que está levando as Santas Casas a fecharem suas portas. Segundo a 

Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos a margem de 

resultado do setor em 2014 foi de 65%, os outros 35, os hospitais são obrigados 

ir buscar na comunidade, na periferia, na igreja, em todos os outros lugares 

para completarem aquilo que falta para manter a porta aberta. 

Ou seja, a dívida acumulada hoje no Brasil já chega a 21 bilhões de reais só das 

Santas Casas. Analisando este cenário é difícil não concluir que o setor 

filantrópico é ele quem está financiando com suas dívidas e seus prejuízos uma 

fatia considerável da saúde pública brasileira. Considerando que mais de 100 

destes hospitais, 100 hospitais, uma base de meio a meio, muitos fecharam as 

portas e outros estão sob a intervenção da prefeitura como é o caso de Sorocaba 

e muitos outros aí, fechando as portas. 

Uma pergunta que não se pode evitar é, até quando os hospitais beneficentes 

conseguirão manter as portas abertas para atendimento do SUS? O Ministério 

da Saúde teve nesse ano de 2015 um corte no orçamento. Em maio foi cortado 

no Ministério da Saúde 11,8 bilhões, no fim de julho mais 1,18 bilhões pelo 

Ministério da Fazenda. Foi o segundo maior corte superado apenas pela pasta 

das cidades, isso porque aqui neste país Saúde e Educação é prioridade. (...)” 
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Vocês vão olhar aí e vão ver impressionante como todas, a alta 

complexidade então que é a cardiologia, a neuro, 70% é feito aqui no estado 

de São Paulo. O Pio XVII de Barretos que é um excelente hospital, que 

100% do atendimento SUS, 38% do atendimento vem de outros estados, 

com dinheiro do estado de São Paulo. 

Então, o estado de São Paulo, não sei, é o estado, e a gente fica arcando com 

as contas disso aí, pagando. Então, eu vejo assim, é muito difícil. Eu vou 

deixar aqui também, todos com vocês aqui, é uma tabela do Ministério, é 

público para todo mundo ver, está aqui os dados, aqui não tem, eu não estou 

falando nada, é o Ministério da Saúde que está falando.  

Aí vocês vão ver que os filantrópicos aumentaram bastante o atendimento 

das internações e o privado, lucrativo, foi diminuindo cada dia que passa 

mais, por que... é, olha, é impossível você manter um hospital. 

Quanto que o governo federal ele paga por uma UTI, o custo por uma UTI? 

Quinhentos e oito reais e sessenta e três, o custo eu estou falando por baixo, 

porque ontem a Santa Casa de Porto Alegre lá em Brasília custa dois mil, 

dois mil e 100 a diária, nós recebemos 508 e o custo nosso é 1597. 

Quem atende UTI aqui no estado de São Paulo? SUS! Estou falando SUS, 

não é privado, SUS. São as Santas Casas. Então, o prejuízo no atendimento, 

você vê um parto normal, a gente recebe 267 reais para o médico, hospital, 

para ficar três dias, tudo. O custo dele está em 580, 590 reais e uma consulta 

na urgência e emergência qual é a maior reclamação que a gente vê no 

"Jornal Nacional", a gente vê em outros lugares? São as urgências e 

emergências. 

Quanto um médico ganha de uma consulta lá? Dez reais. Então, o governo 

faz que paga, o médico faz que atende e por isso acontece essas coisas. Mas, 

fazer o que? É isso aí.” 

 

Indagado pelo Presidente da CPI, Deputado ED THOMAS, a respeito do 

papel da má gestão das Santas Casas na crise, o depoente foi enfático em 

afirmar que, de fato, não se pode negar, que em algumas situações sim, 

existe a má gestão, porém o problema não pode receber apenas esse 

enfoque. Para ele os maus gestores devem ser punidos, porém a gênese da 

crise das Santas Casas não está na má gestão e sim na falta de recursos 

financeiros. 

 

Em suas palavras: 

 
“O SR. EDSON ROGATTI - Eu pessoalmente, pode ser que exista porque 

em todo lugar tem, não vamos falar que todo mundo é igual, mas a maioria. 

O senhor concorda comigo que fazer gestão com um déficit desse os 

gestores das Santas Casas são os melhores gestores do Brasil? Porque fazer 

gestão com dinheiro qualquer um faz, quero ver fazer gestão sem dinheiro. 

Pela primeira vez, estou com o depoimento do ministro Artur Chioro quarta-

feira passada na Comissão de Orçamento está escrito aqui, o ministro Arthur 

Chioro disse que o principal problema do Sistema Único de Saúde não é má 

gestão, mas sim falta de recursos de financiamento. O ministro mesmo está 

reconhecendo, quarta-feira na Comissão de Orçamento e eu tenho certeza, o 

ministro poderia fazer muito mais coisas e ele quer fazer, mas não tem 

dinheiro no orçamento. 

Não tem. O orçamento da Saúde, cada vez corta mais, foi o segundo que 

mais cortou agora. E fica difícil e cada dia mais, eu tenho certeza de que 

muitos que estão aí conhecem as Santas Casas. Olha eu lembro, no meu 

tempo era raio X, depois veio tomografia, ressonância, agora já está pet scan 

e os médicos de hoje, olha, o senhor é médico? Antigamente eles não 

tinham certeza, o médico, o que ele fazia? ele conversava, hoje o médico 

chega na urgência e emergência é tomografia, ressonância, é não sei o que. 

Vai pedindo e cada vez custando mais caro isso. 

Nós estamos desenvolvendo um programa agora na Federação, parceria com 

as Santas Casas e a planilha de custos, a gente está abrindo todos os custos 

de cirurgia. A gente encontra que nas mesmas Santas Casas uma hérnia que 

custa 1600, outro médico custa 1800, outro 1400 e a gente está abrindo uma 

por uma para ver e conversar com estes profissionais. Um médico gasta 

onde está se formando uma rede que está dando um atendimento melhor, 

mas isso somente aqui em São Paulo. Nos outros estados da nação nós não 

temos nenhuma parte por parte do outro governo. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - O senhor citou também aí as Santas 

Casas estruturantes, sustentáveis. E o governo do estado tem mantido o 

pagamento do Pró-Santa Casa, o senhor tem conhecimento disso? 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Tenho. Olha nós temos feito um trabalho 

muito intenso na Secretaria do Estado, mas teve atraso no pagamento, 

inclusive no Pró-Santa Casa. São dois, o Pró-Santa Casa é um e o 

Sustentáveis é outro. 

O Pró-Santa Casa foi criado pelo Serra, um incentivo que ele deu e agora o 

governo do Geraldo, o Dr. Wilson Pollara que é o secretário adjunto criou o 

Sustentáveis, mas nós tivemos um atraso grande nesse final aí, no 

pagamento também. Então, isso também atrapalhou um pouco o 

atendimento, mas agora eles estão colocando em dia e as Santas Casas estão 

recebendo. Esse incentivo tem ajudado muito as Santas Casas.” 

 

Continuando a inquirir o Depoente, o Senhor Deputado PADRE 

AFONSO LOBATO solicitou ao mesmo que oferecesse sua opinião no 

que tange a uma possível solução para o que denominou de “jogo de 

empurra” entre a União, Estados e Municípios, na suas palavras: 

 
“O senhor havia dito da questão do financiamento SUS, sempre quando a 

gente indaga o Ministério, eles dizem "o SUS é tripartite". SUS, os 

municípios são responsáveis, o estado e a união. Só que nós estamos 

percebendo que os municípios hoje gastam do seu orçamento às vezes mais 

do que o dobro na Saúde, e o que a gente percebe da parte do governo 

federal é cortes na Saúde, sobrando sempre para os municípios a missão, 

tarefa, o encargo de suplementar isso porque o prefeito está mais próximo 

das pessoas, são cobrados.  

Como fazer para solucionar isso? Porque o que a gente percebe parece que 

existe um jogo de empurra. O governo do estado diz "nós gastamos mais de 

um bilhão e não houve repasse do Ministério". O Ministério diz que é 

tripartite e os municípios acabam arcando com o dobro para não resolver os 

problemas, ás vezes só fazendo o transporte de pacientes. Como resolver 

isso, como o senhor enxerga uma solução, uma luz no fundo do túnel para 

esse problema?” 

 

Atendendo a solicitação do Deputado o SENHOR EDSON ROGATTI, 

assim explanou sua opinião: 

 
“O SR. EDSON ROGATTI - Deputado é muito simples resolver isso, tem 

uma tabela aqui que mostra o orçamento da Saúde no país na esfera de 

governo. No ano de 1980 a União gastava 75%, o estado 17,8 e os 

municípios 7,20. Hoje, em 2014 a União diminuiu a aplicação para 45%, o 

estado aumentou de 17,80 para 25 e o município, tem municípios já, vários, 

gastando aproximados 30% do orçamento, mais do que os 25 da Educação 

que ele é obrigado a gastar, tem municípios já gastando na Saúde. 

Então, não tem, a saúde é cara, a Saúde cada dia mais tem tecnologia, 

medicamentos cada vez mais caros, e tem uma coisa que está prejudicando 

muito ao tratamento de Saúde que é a judicialização. Está tirando tanto 

dinheiro da união, do estado e do município por ordem judicial. Talvez os 

juízes eles não tenham conhecimento talvez, assim, eles vão na ideia, na 

ação, na liminar para salvar as pessoas, mas isso está custando muito caro, 

está tirando dinheiro que poderia ser, os usuários dos 150 milhões de 

usuários do SUS para poder na judicialização. 

Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, eu vou deixar aqui para vocês 

analisarem, é uma tabela de como tem diminuído o atendimento do privado 

lucrativo e tem aumentado para as Santas Casas e Hospitais, isso é dado do 

Ministério da Saúde, não é meu não. Ano a ano aqui têm todos os dados 

aqui que a gente... 
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sejam as AMEs ou hospitais, sabe-se exatamente o que cada um produz, 

quanto custa, quanto vale e qual a qualidade, e isso reflete um desastre. O 

exemplo da Santa Casa de São Paulo é contundente", diz o secretário de 

estado da saúde.  "Há várias auditorias e elas indicaram que a Santa Casa de 

São Paulo é o único hospital do país que não é subfinanciado, ainda assim 

ela produz muito menos do que recebe e está com uma dívida de 820 

milhões de reais. Há uma reunião entre, convocada pela promotoria pública, 

com representantes da Santa Casa, município, estado de São Paulo e 

governo federal pra mostrar que o fechamento da Santa Casa seria um 

drama para todos. Se não houver uma saída não se consegue imaginar como 

a Santa Casa não irá fechar, pois ela vive de vários fatores financeiros e 

econômicos. O Ministério transfere dinheiro via MAC que é Média e Alta 

Complexidade e mais incentivos. O estado coloca hoje em torno de 12 

milhões por mês e 828 milhões de reais nos últimos seis anos, somando-se 

chega-se aproximadamente a 34 milhões de reais mensais". E aí segue o 

secretário de estado da saúde. 

"De acordo com os números da Secretaria de Estado da Saúde a Santa Casa 

de São Paulo se bem administrada não necessitaria mais do que 22 milhões 

de reais por mês, se recebe 34 e encontra-se nessa situação há algo errado. A 

Santa Casa não conseguiu renovar os contratos por falta de documentação e 

a Secretaria de Estado da Saúde está proibida pelo procurador geral do 

estado de repassar dinheiro à Santa Casa a não ser que eles entreguem os 

certificados. O governo federal encontra-se na mesma situação. 

Seguramente esta situação se repete em outros hospitais que tenham a ver 

com a Santa Casa e filantrópicos salvo raras exceções. E o binômio Santa 

Casa/filantrópicos atendem cerca de 52% da população do SUS, além disso 

as Santas Casas e outros hospitais filantrópicos são privados, de gestão 

independente. para entrar no mérito deve haver concordância de outra parte 

a não ser que se use o contrato que autoriza uma intervenção, mas isso seria 

um avanço em cima da autonomia dos hospitais que é algo complicado de se 

fazer. a controladoria entende que embora privados esses hospitais utilizam-

se do dinheiro do erário o que é um problema sério.". Diz o secretário de 

estado da saúde. 

"Olhando para os hospitais de ensino incluindo os universitários o cenário 

não é melhor, em uma reunião de todos os gestores de hospitais de ensino 

foi pedido que eles questionassem os dados e nenhum conseguiu, pois eles 

mesmos tinham enviado esses dados". E aí segue. 

Eu vou passar esses documentos para V. Exa. e acho importante que todos 

os deputados tenham em mãos porque é um secretário de estado da saúde 

num órgão oficial que é a Comissão Intergestores Bipartite dizendo que a 

situação da Santa Casa de São Paulo é gravíssima, por esta razão eu propus 

e foi aprovado aqui que nos encaminhem os relatórios de auditoria da Santa 

Casa de São Paulo que já não há como o Ministério da Saúde e o governo 

do estado colocarem novos recursos porque foram desautorizados pelo 

Ministério da Saúde a fazer isso e também pela procuradoria do estado, e o 

secretário vai além. 

Ele acha que esse problema de gestão não é específico da Santa Casa de São 

Paulo, que nós precisamos analisar a situação das Santas Casas, dos 

hospitais universitários e também dos hospitais públicos. 

Então nós vivemos um dilema hoje que é de um lado um financiamento que 

é insuficiente e de outro lado a dificuldade que todos nós temos de 

reconhecer que precisamos atuar fortemente no sentido de melhorar a 

qualidade da gestão. 

Então acho muito pertinente a pergunta feita pelo presidente deputado Ed 

Thomas porque nós estamos dispostos, reconhecendo a importância do 

trabalho que o setor filantrópico faz de ir atrás de novos recursos e demais 

recursos, mas é fundamental que haja um controle efetivo sobre o uso 

efetivo de recursos em sintonia com a direção do SUS. Então eu gostaria de 

ouvir o senhor sobre isso.” 

mais e outro gasta menos, a gente está fazendo um trabalho, nós temos que 

reduzir custos. 

Hoje se uma Santa Casa não tiver gestão numa Santa Casa, pode fechar as 

portas porque ela não vai sobreviver. Com este financiamento encurtado e se 

não tiver gestão, você pode ter certeza que ela não vai sobreviver.” 

 A respeito, ainda, da temática relacionada à má gestão, muito 

oportunamente pronunciou-se o SENHOR DEPUTADO CARLOS 

NEDER agregando as seguintes informações: 

 
‘O SR. CARLOS NEDER - PT - Em segundo lugar achei importante a sua 

apresentação feita um pouco corrida, talvez por culpa nossa de criar um 

clima de que seria necessário o senhor falar tão rápido assim, mas de 

qualquer forma está deixando cópias de documentos, e temos aqui as notas 

taquigráficas. 

Quero ressaltar também a sua franqueza reconhecendo problemas e também 

méritos e tentativas de melhorar uma situação por parte do Sistema Único de 

Saúde em uma ação integrada entre a união, os estados e é preciso ressaltar 

também presidente, que em muitos casos nós temos problemas com os 

municípios como foi citado aqui pelo deputado Afonso Lobato, porque nem 

sempre o município está arcando com a sua parte nos contratos firmados. 

Então nem tudo é de responsabilidade da união e do estado, mas também há 

a responsabilidade municipal. 

O senhor deve ter conhecimento que há uma comissão intergestora bipartite 

funcionando em São Paulo como, aliás, funciona em todos os estados da 

federação. Esta comissão intergestora bipartite é composta por 

representantes da Secretaria de Estado da Saúde e das Secretarias 

Municipais por meio do COSEMS que é o Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde.  

Eu tenho aqui em minhas mãos as atas desta Comissão Intergestores 

Bipartite de número 241 a 245 e eu não sei se vocês têm acesso a estas atas 

de reunião da Comissão Intergestores Bipartite. O senhor tem acesso a estas 

atas? 

Veja bem, estas reuniões são presididas pelo secretário de estado da saúde, 

Dr. David Uip e também com a participação do secretário adjunto que, aliás, 

é aquele mais diretamente relacionado ao Programa Santas Casas 

Sustentáveis. 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Dr. Wilson Pollara. 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Exatamente. Então, depois eu vou 

entregar esta documentação ao presidente e gostaria que fosse passada a 

cópia a todos os deputados e até sugeriria que v. Exa. se for de acordo com 

todo mundo, requisitasse junto à Secretaria de Estado da Saúde todas as atas 

da Comissão Intergestores Bipartite referentes ao ano de 2015, elas são 

realizadas mensalmente, elas transcritas e são portanto, documentos oficiais 

aprovados ao início de cada uma das reuniões. 

Por exemplo, na ata de número 241, reunião realizada no dia 12 de 

fevereiro, o secretário Dr. Davi Uip que é presidente da Comissão 

Intergestores Bipartite e também secretário de estado da saúde, faz uma 

análise do panorama orçamentário e financeiro e se mostra muito 

preocupado com o quadro macroeconômico e as consequências disso tanto 

para o orçamento do Ministério da Saúde como nós estamos acompanhando 

e também para a Secretaria de Estado da Saúde, e fala inclusive qual é o 

percentual de contingenciamento ou de congelamento ou de não autorização 

de gastos em razão deste quadro orçamentário e financeiro que vai impactar 

em Santas Casas. 

E perguntado sobre se há desperdícios e roubos no Sistema Único de Saúde 

vejam o que diz o secretário de estado da saúde, veja que ele está se 

referindo ao SUS como um todo. "Há desperdícios e roubo como mostra o 

caso de órteses e próteses noticiado recentemente, desta forma a Secretaria 

de Estado da Saúde vai atuar muito fortemente para melhorar no uso dos 

parcos recursos. A controladoria não é punitiva, mas preventiva, pois uma 

das coisas que ocorre não é dolo e sim problema de gestão que é um 

problema sistêmico do Brasil inteiro e não apenas no estado de São Paulo. A 

Secretaria de Estado da Saúde acompanha a situação através de indicadores 

que objetivam o aspecto financeiro e econômico produção e qualidade, 
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d) divisão do Estado em 17 (dezessete) regiões de saúde (slides 14 a 16); 

 

e) edição da Resolução SS nº 13, de 05/02/2014, que determina critérios 

para o acompanhamento e manutenção dos repasses financeiros, referentes 

ao “auxílio financeiro a instituições filantrópicas – Santa Casa 

SUStentável” e dá outras providências, a ser efetuada em sistema de co-

gestão dos módulos “Regulação Pré-Hospitalar”, “Urgência”, “Regulação 

de Leitos” e “Regulação Ambulatorial”, protocolos de classificação de 

risco e de alta hospitalar qualificada, entre outros (slides 17 a 19); 

 

f) implantação de indicadores de controle dos hospitais; de 

acompanhamento hospitalar (produção, financeiros e de qualidade) e de 

hospitais que completaram o primeiro semestre de assinatura do convênio 

distribuídos por classificação e avaliação trimestral (slides 20 a 25); 

 

g) quadro de penalidades (slide 26); 

 

h) quadro total de repasses em 2015 (slide 27. 

 

Observamos que a exposição completa do Programa Santas Casas 

SUStentáveis será incluída como Anexo deste Relatorio. 
 

 

 

 
 
 

 

IV - DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS QUE VISAM 

SOLUCIONAR OU MINORAR OS EFEITOS DA CRISE 

FINANCEIRA DAS SANTAS CASAS 

 

4.1 – Santas Casas SUStentáveis 

 

 

O Programa “Santas Casas Sustentáveis” foi apresentado pelo Senhor 

Secretário de Estado da Saúde, Doutor David Uip, em audiência da CPI 

realizada no dia 22/09/2015. 

 

Na ocasião, o senhor Secretário apresentou plano para minorar a situação 

das Santas Casas, iniciando, entretanto com a apresentação da situação 

atual em termos de arrecadação e desembolso de recursos. Constitui ponto 

especial de destaque que, embora a “fatia do bolo” que pertence à União 

seja de 57% (cinquenta e sete por cento), aquela contribui com apenas 36% 

(trinta e seis por cento) do custeio da saúde, aumentando a participação 

obrigatória do Estado e dos Municípios, em clara desproporcionalidade 

(slide 2). Mostra ainda a queda de participação da União no período de 

2000/2013 (de 58% para 36%) e o conseqüente aumento da participação do 

Estado (de 20% para 22%) e dos Municípios (de 21% para 42%) (slide 3) 

no custeio da sáude, ou ainda, sob outra ótica, demonstra que a União não 

aplica os recursos a que está obrigada  (dez por cento) pela Emenda 

Constitucional nº 29, com evidente sobrecarga dos Municípios, que embora 

tenham o dever constitucional de investir 15% (quinze por cento) dos 

impostos, hoje já aplicam a média de 24% (vinte e quatro por cento), ou 

seja, quase o dobro do dever constitucional (slide 4).   

 

Demonstra que 44% (quarenta e quatro) por cento dos procedimentos de 

alta complexidade em hospitais brasileiros são realizados no Estado de São 

Paulo, sendo que 39% dos procedimentos realizados no Hospital do Câncer 

de Barretos, por exemplo, atendem a cidadãos de outras unidades da 

federação (slide 5). 

 

Expõe a quantidade de leitos no Estado, incluindo os hospitais conveniados 

com o SUS e a oferta total dentro dessas condições de atendimento (slide 6) 

e a taxa média de ocupação dos hospitais localizados no Estado, por faixa, 

considerando o seu porte de (slide 7). 

 

E termina, por fim, concluindo que 50% (cinquenta por cento) dos 

melhores hospitais são filantrópicos e que 56% (cinquenta e seis por cento) 

dos atendimentos do Sistema Único de Saúde são realizados em hospitais 

filantrópicos (slide 8).  

 

Efetua a exposição do “Programa Santas Casas SUStentáveis”, uma das

medidas governamentais que visam solucionar ou minorar os efeitos da crise 

financeira dessas entidades tão fundamentais para a saúde pública no Estado de 

São Paulo. O referido programa baseia-se nas seguintes premissas: 

 

a) aumento da eficiência dos leitos de alta complexidade (slide 10); 

 

b) novo fluxo da célula da rede de saúde, com a premissa “tratar de forma 

simples o simples e de forma complexa o complexo” (slides 11 e 12); 

 

c) gestão compartilhada com uma única rede de informação (slide 13); 
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e) Financiamento exclusivo, pela Secretaria de Saúde de São 

Paulo, dos hospitais com perfil macrorregional denominados 

“pró santa casa nacional”;  

f) Destinação de recursos a hospitais exclusivamente 

filantrópicos. 

Em 2009, houve uma nova revisão de critérios para destinação de recursos 

pelo Programa Pró-Santa Casa: 

 

a) Inclusão de hospitais municipais onde não se dispunha de 

hospitais filantrópicos; 

b) Hospitais com mais de 30 leitos, com atendimento regional 

relevante; 

c) Exclusão de hospitais com atendimento exclusivo a pacientes 

crônicos ou psiquiátricos. 

Dados disponibilizados pela Secretaria Estadual da Saúde, quanto ao 

volume de repasses efetuados: 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Auxilio Financeiro Pró Santa Casa*  (2015 Agosto)

Hospitais
Sem Fins 

Lucrativos

Total Gestão Valor Programado R$

Estadual Municipal Mês Ano

115 31 84 29.925.415,81 359.104.989,72

* % sobre o MAC 
3% a 300%

 
Dados oficiais disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado de São 

Paulo, os quais demonstram o valor dos aportes financeiros destinados, até 

agosto/2015, aos programas Pró-Santa Casa e Santa Casa SUStentável: 

 
 

O secretário David Uip apontou que a postura do governo de São Paulo 

para auxiliar as instituições filantrópicas muda a história das Santas Casas, 

responsáveis pelo atendimento de 56% da população atendida pelo SUS no 

Estado. "Vivemos um momento de subfinanciamento da saúde em todo o 

país, o que atinge em cheio o Estado de São Paulo", disse.  

 

Disse, ainda, que a falta de repasses da União e a não atualização da tabela 

SUS são os responsáveis pela perda de R$ 1,8 bilhão no Estado, que arca 

com o ônus de vários tipos de tratamentos de saúde. São Paulo atende 44% 

dos atendimentos de alta complexidades de todo o país. Para Uip, existem 

quatro macroproblemas: o subfinanciamento, o desperdício, os roubos e a 

judicialização. "Estamos tentando remodelar o sistema. Mas o SUS tem de 

ser repaginado", disse. 

 
 

 

4.2 – Pró Santas Casas 

 

Em sua introdução, o Secretário-Adjunto de Saúde do Governo do Estado 

de São Paulo, Sr. Wilson Modesto Pollara, explicou que o programa Pró 

Santas Casas foi criado em 2006, pelo então Governador do Estado José 

Serra, juntamente com seu Secretário de Saúde, Luiz Roberto Barradas 

Barata, num contexto de déficit orçamentário das Santas Casas, que ainda 

hoje tem apenas 40 % de seu orçamento oriundo do Sistema Único de 

Saúde – SUS.  

No início, o programa gerava recurso somente para hospitais de gestão 

estadual. Em fase posterior, o Pró-Santa Casa passou a destinar recursos 

financeiros do Estado às instituições filantrópicas utilizando critérios de 

valores per capta com base na população de cada município.  

Estruturava-se assim um cofinanciamento, no qual a secretaria estadual 

respondia por 70% e os municípios por 30%. Em 2009, foram incluídos no 

programa alguns hospitais municipais de cidades onde não havia 

instituições filantrópicas. Destacou que 65% dos municípios têm menos de 

30 mil habitantes e estruturas de saúde que não são capazes de fazer 

determinados tipos de atendimento com qualidade, por exemplo, partos.  

Em 2006, foi criado com os seguintes critérios: 

 

a) Destinação de recursos a hospitais de gestão estadual; 

b) Apenas um hospital por Departamento Regional de Saúde; 

c) Destinação ao hospital filantrópico de maior porte; 

d) Valor do repasse limitado a 30 % da produção MAC (Médio e 

Alto custo/complexidade). 

Em 2007, segundo Pollara, houve a revisão do programa Pró-Santa Casa, 

que passou a adotar os seguintes critérios de distribuição de recursos: 

 

a) Escolha dos prestadores pela CIR; 

b) Destinação de recursos independentemente de sua gestão ser 

estadual; 

c) Distribuição de recursos segundo critérios populacionais e 

distribuição por CIR; 

d) Cofinanciamento: 70% Secretaria do Estado da Saúde de São 

Paulo e 30% municípios 
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Eixo 2 - Financiamento e contratualização SUS/SP 

Eixo 3 - Assistencial e da Regulação da Oferta dos Serviços 

Contratualizados. 

 

No que concerne a estrutura organizacional consta do relatório da 

Comissão Técnica que “a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São 

Paulo é uma associação civil beneficente, de fins não econômicos, sediada 

no município de São Paulo, na rua Doutor Cesário Mota Junior n°. 112 que 

tem por finalidade: 

I. O exercício da caridade e da misericórdia, para o socorro e a 

assistência de enfermos, idosos, inválidos e desamparados; 

II. Manutenção e/ou gestão de hospitais, ambulatórios, prontos- 

socorros, asilos, sanatórios, creches, escolas e unidades afins para 

formação de profissionais; 

III. Promoção do voluntariado 

IV. Elaboração, implantação e gestão de projetos culturais, 

de pesquisa cientifica e tecnológica e de atividades educacionais, 

quer sejam de iniciativa própria, pública ou privado”. 

 

Ela possui os seguintes órgãos: a Assembléia Geral, a Mesa Administrativa 

e a Provedoria, sendo os órgãos supremo, deliberativo e executivo 

respectivamente. 

A Irmandade Santa Casa criou uma estrutura organizacional composta por 

uma Superintendência com duas áreas: Corporativos e Executivos. 

Na área Corporativos, estão subordinados as diretorias de Assistência 

Farmacêutica; de Enfermagem; de Engenharia e Operações; de Ensino 

Profissionalizante; Financeira; Recursos Humanos; de Tecnologia da 

Informação e da Qualidade e Desenvolvimento Organizacional.  

Na área Executivos, estão subordinados três coordenadorias - 

Coordenadoria Executiva Próprios; Coordenadoria Executiva OSS Estadual 

e Coordenadoria Executiva OSS Municipal, o Hospital Santa Isabel e os 

Instituto de Pesquisas Santa Casa. 

 
 

5.1.1. DA ANÁLISE GERENCIAL, ECONÔMICO-

FINANCEIRO E ASSISTENCIAL   

 

       5.1.1.1. Eixo econômico, financeiro e contábil 

 

Com a análise dos Balanços Patrimonial, Demonstrativos de Resultados do 

Exercício da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo no 

período de 2009 a 2013 e os respectivos Balancetes Analíticos por Unidade 

no mesmo período, restou demonstrado que desempenho financeiro da 

Santa Casa apresenta um déficit de aproximadamente 45 milhões de reais 

em 2013.  

Porém, a Comissão observando a existência de um superávit da prestação 

de serviços para a Saúde Suplementar, verificou que o déficit da 

Instituição, excluindo os contratos da OSS, passa para 28 milhões. 

Portanto, o numero a ser considerado, tendo como base as informações da 

Santa Casa seria déficit de 28 milhões e não de 45 milhões no exercício de 

2013, já que se trata de entidade privada sem fins lucrativos. 

V – CASOS CONCRETOS EXAMINADOS PELA CPI 

 

Antes de adentrar-se nos casos específicos enfrentados pela CPI, é possível 

identificar problemas comuns enfrentados pela generalidade das Santas 

Casas de Saúde no Estado de São Paulo. 

Como problemas que afligem grande parte dessas instituições filantrópicas 

são possível destacar: 

a) Sub financiamento dos serviços pelo SUS; 

b) Falta de leitos de UTI para atendimento da região; 

c) Ausência de recursos novos (dinheiro) para atendimento de novas 

demandas de saúde na região; 

d) Má distribuição de recursos em face dos serviços já existentes. Cite-

se como exemplo o Vale do Paraíba, que tem capacidade técnica e 

física instalada para atender a demanda dos serviços de saúde da 

Região e é subutilizado. Portanto, há necessidade de se transferir 

mais pacientes para este pólo de atendimento. 

e) Ausência de representatividade na Central de Regulação de Ofertas 

de Serviços de Saúde – CROSS. 

5.1 – RESUMO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO 

TÉCNICA PARA O ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE 

DA SITUAÇÃO E DA GESTÃO DA IRMANDADE DA 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO - 2014 
 

A Provedoria da Irmandade da Santa Casa de São Paulo em razão da falta 

de recursos financeiros para aquisições de materiais e medicamentos 

suspendeu na data de 22 de julho de 2014 o atendimento dos serviços de 

pronto socorro, cirurgias eletivas e exames laboratoriais. 

Com o intuito de ajudar na reabertura do Pronto Socorro, a Secretaria de 

Estado da Saúde liberou a importância de R$ 3.000.000,00, (três milhões 

de reais), como adiantamento de parcela do programa Pró-Santa Casa. 

 No dia 25 de julho de 2014, a Secretaria de Estado da Saúde publicou a 

Resolução SS-93, de 24 de julho de 2014 criando Comissão Técnica para 

a análise da situação e gestão da Irmandade da Santa Casa de São Paulo 

com o objetivo de avaliar os aspectos gerenciais, administrativos e de 

financiamento, composta por representantes da Secretaria de Estado da 

Saúde, do Ministério da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de São 

Paulo, Ministério Público do Estado de São Paulo, Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de São Paulo, sob coordenação da primeira, 

estabeleceu um prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de Relatório. 

Para a análise da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, a 

Comissão se debruçou em três eixos principais, a saber: 

Eixo 1 - Econômico, financeiro e contábil, incluindo informações 

sobre os contratos da Santa Casa como Organização Social, 

celebrados com a SES São Paulo e SMS São Paulo, além de 

informações sobre os serviços prestados para a Saúde 

Suplementar. 
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5.1.1.2. Eixo financiamento e contratualização do 

SUS/SP 

 

O aspecto crucial da contratualização é a regulação do acesso ao serviço de 

saúde. 
 

Importante ressaltar que a Comissão excluiu do objeto de estudo as 

unidades subordinadas às duas Coordenadorias Executivas OSS - Estadual 

e Municipal, após pois elas têm contrato de gestão específicos e com uma 

modalidade de financiamento definido por alcance de metas, sem reflexos 

no contrato de prestação de serviços realizados entre a Santa Casa e a SES, 

de acordo com as informações prestadas pelas Instituições, exceto no que 

concerne aos aspectos assistenciais.  

Do convênio celebrado entre a entre a Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo e a SES/SP, no período de 2004 a 2014, o teto 

financeiro da Média e Alta Complexidade - MAC definido no respectivo 

convênio em janeiro de 2004 era de R$ 11,317.735,67, sendo que o 

montante R$ 8.317.735,67 correspondente ao teto financeiro da assistência, 

pago diretamente à Instituição pela SEE5-SP e a diferença de R$ 

3.000.000,00 correspondendo ao incentivo FIDEPS, pago diretamente pelo 

Ministério da Saúde à Irmandade até julho de 2004. 

O teto financeiro da Média e Alta Complexidade - MAC definido no 

convênio celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo em janeiro de 2004 era de R$ 

11,317.735,67, sendo que o montante R$ 8.317.735,67 correspondente ao 

teto financeiro da assistência, pago diretamente à Instituição pela SES-SP e 

a diferença de R$ 3.000.000,00 correspondendo ao incentivo FIDEPS, pago 

diretamente pelo Ministério da Saúde à Irmandade até julho de 2004. 

Em de agosto de 2004, o Ministério da Saúde certificou a Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo como Hospital de Ensino e o 

recurso financeiro referente ao FIDEPS passa a ser pago pela Secretaria de 

Estado da Saúde. Nessa ocasião, a SES-SP fez um Termo de Reti-

ratificação no Convênio da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo passando a agregar o incentivo FiDEPS no teto financeiro da 

instituição além de agregar o valor de R$ 1,393.320,88/mês - decorrente da 

publicação da Portaria n°. 1.705/GM/MS, de 17 de agosto de 2004, que 

concedeu valor adicional, sendo que 70% seria para "atenção à saúde" e 

30% para ações de apoio a graduação e formação de recursos humanos - 

"ações de educação". 

A SES/SP determinou os valores pré-fixados conforme consta na Portaria 

Interministerial n°. 1.006, de 27 de maio de 2004, em seu artigo 4°:  

"Art. 4º Determinar que os recursos financeiros destinados à implantação do 

Programa referem-se à parcela correspondente aos hospitais de ensino do 

Ministério da Educação e compreendem os seguintes componentes: 

 

I- recursos financeiros recebidos pela produção de serviços, tomando como 

referência a série histórica dos últimos doze meses; 

II- o impacto dos reajustes dos valores da remuneração de procedimentos 

ambulatoriais e hospitalares, a partir da data da publicação desta Portaria; 

III - o fator de Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e Pesquisa - 

FIDEPS; 

IV- o programa Interministerial de Reforço e Manutenção dos Hospitais 

Universitários na parcela referente ao Ministério da Saúde; 

V- recurso de incentivo a contratualização do Ministério da Saúde; e 

No que se refere à gestão de recursos humanos, gestão de insumos e 

medicamentos e à gestão dos contratos com gestores para gerenciar 

unidades de saúde, como Organização Social, surgiu a preocupação de que 

não deve haver o trânsito de recursos de qualquer natureza entre os 

contratos da Organização Social em Saúde Santa Casa com gestores 

estadual e municipal do SUS , e o contrato SES SP e Irmandade Santa Casa 

de Misericórdia de São Paulo para a prestação de ações e serviços de saúde 

para o SUS. 

Na análise da Tabela abaixo, pode-se verificar que o valor pago à 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, para o custeio da 

prestação de serviços para o SUS somando-se recursos de fonte federal e 

estadual, em relação à produção aprovada, que tem como referencia a 

Tabela Unificada do SUS, variou de 1,8 a 2,9 vezes o valor da tabela SUS 

para procedimentos de media e de alta complexidade. O pleito dos 

hospitais filantrópicos junto ao Ministério da Saúde é de reajuste da tabela 

SUS na média complexidade em 100% ou seja, que seja pago duas vezes o 

valor dos procedimentos de media complexidade. (Fonte - Relatório da 

Comissão de Seguridade Social - Subcomissão Especial destinada a 

analisar e diagnosticar a situação em que se encontram as Santas Casas, 

Hospitais e Entidades Filantrópicas na área da Saúde - Congresso 

Nacional) - 2012).  

 

Dessa forma, verificando a despesa corrente, sem considerar o 

endividamento e o comprometimento de recursos anuais para o pagamento 

de dividas junto a bancos, não faz sentido a informação de que o contrato 

SUS cobre somente 40% das despesas da entidade. 

Tabela - Relação valor pago com recursos de fonte federal e estadual X 

valor da produção Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - 2009 a 

2014 

 

Ano Valor de 
produção 
aprovada S I A e 
SiH* 

Valor total pago - 
fonte federal e 
fonte estadual** 

Relação valor 
pago X valor da 
produção 

2009 136.527.183,98 281.137.786,15 2,19 

2010 154.814.978,71 278.596.338,13 1,80 

2011 156.738.822,18 309.348.875,20 197 

2012 144.670.360,99 378.450.894.35 2,61 

2013 150.158.234,18 390.971.263,91 2,60 

2014 até junho 72.500.729,37 210.660.210,36 2,90 

* fonte - tabwin DRAC/DATASUS/MS ** fonte - SES SP sÁ J r, // 
 

 

Desse modo, conclui-se que todos os indicadores contábeis indicam que a 

Irmandade da Santa Casa caminha para a Insolvência, sendo necessário o 

aprofundamento do estudo da Gestão de Recursos Humanos, Gestão de 

Contratos de Prestação de Serviços e Terceirizações e da Gestão de 

Recursos Materiais da Irmandade Santa Casa. 
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Assistência no valor de R$ 11.355.655,52 por mês, porém a SES/SP passou 

a conceder com recursos próprios do Fundo Estadual, mediante Termo 

Aditivo ao Convênio SUS/SP a importância de RS 8.300.000,00/Mês. 

Portanto, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 

manteve os valores até então percebidos no mesmo montante, cabendo 

afirmar que não há razão para se falar em "redução de teto financeiro de 

Assistência" ou mesmo de "retenção" de valores, fato este comprovado nos 

quadros de valores repassados a instituição. 

Importante ressaltar que o Ministério da Saúde não determina os valores 

para os tetos financeiros de Assistência aos hospitais que estão sob gestão 

estadual e mesmo sob gestão municipal, sendo esta uma prerrogativa do 

gestor ao qual o hospital encontra-se vinculado. 

A instituição, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 

continuou a receber o valor total de RS 19.731,685,02 por mês, sendo R$ 

11.355.655,52 por mês com recursos repassados pelo Ministério da Saúde e 

RS 8.300.000,00 por mês com recursos próprios do Fundo Estadual. 

Dessa forma, verifica-se que não houve consenso  entre a SES/SP e o 

Ministério da Saúde em relação à forma de utilização dos recursos de fonte 

federal na contratualização. 

Quadro 1. Comparação de Recursos Federais Repassados ao 

Gestor Estadual referente a produção aprovada realizada pela 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, segundo os 

Recursos Contratualizados e Repasses Financeiros para Custeio de 

Outras (Fontes, no período de 2009 a junho/2014). 

Ano Produção 
MAC 

FAEC Tosai de 
Produção 
MAC+FA
EC 

Incentivo Produção 
MAC + 
Incentivo 

Valor do 
Contrato* 
Outros 
Repasses* 

Diferença 
Contrato- 
Repasse 
Federal 

Percent
ual 

2009 119365.7
2534 

17.161.45
8,14 

136327.1
83,98 

 119365.7
25.84 

273.105.9
19,67 

153.740.1
9333 

128,79
% 

2010 135.227.7
60,20 

19.587.21
831 

154.814.9
78,71 

20.000,00 135347.7
60.20 

286.4143
1834 

151.166,7
58,14 

111,17
% 

2011 142.079.1
62,08 

14.659.66
0,10 

156.738.8
22,18 

3.960.172
.02 

146.0393
34.10 

290.8203
7732 

144.781.0
4332 

99,14% 

2012 129.676.8
2934 

14.99333
1,15 

144.6703
60,99 

31.26438
2,68 

160.941,4
12,52 

331.626.6
9435 

170.685.2
82,03 

106,06
% 

2013 133.771.0
96,44 

16.387.13
7,74 

150.158.2
34,18 

48.711.82
3,15 

182.482.9
19,59 

352.469.9
9932 

169.987.0
79.73 

93.15% 

2014 63.754.76
3,96 

8.745.965
,41 

72300.72
93? 

37349.72
032 

101.604.4
8438 

173.015.4
5530 

71.410.97
132 

70.28% 

 

Fonte: Valor do Contrato SES/SP e a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo e outros repasses 
Demais valores - DRAC/MS 

 

Diante disso, foram feitas as seguintes recomendações: explicitar no 

contrato o pactuado no eixo assistencial e regulação; avaliar os dissensos 

em relação aos indicadores da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo em 

comparação com outros hospitais de ensino, e expor no contrato todas as 

fontes de recursos de custeio do convênio, incluindo os incentivos de fonte 

federal, e os recursos de fonte estadual, nos termos da Portaria GM/MS N° 

3410, de dezembro 2013. 

 

5.1.1.3. Eixo da Área Assistencial e de Regulação da 

Oferta de Serviços Contratualizados 

VI - quaisquer outros incentivos repassados de forma destacada." 

 

Portanto, o FIDEPS fazia parte dos valores que compunham o teto que 

seria estabelecido nos convênios com os hospitais de ensino. 

O FIDEPS foi extinto pela Portaria MS n°. 1,082, de 4 de julho de 2005 e 

seus recursos foram destinados ao Programa de Reestruturação aos 

Hospitais de Ensino: 

"Art. 1° - Extinguir, a contar da competência janeiro de 2006, o Fator de 

Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa - FIDEPS. 

Art. 2º - Definir que os recursos financeiros relacionados ao incentivo serão 

incorporados ao valor da contratualização no âmbito dos Programas de 

Reestruturação dos Hospitais de Ensino do Ministério da Educação no 

Sistema Único de Saúde e do Programa de Reestruturação dos Hospitais de 

Ensino no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Parágrafo único. Os recursos financeiros atualmente repassados por meio 

do FIDEPS a hospitais que não contratualizarem até o prazo de extinção do 

FIDEPS serão alocados aos tetos financeiros dos estados e municípios, 

tendo sua programação estabelecida por deliberação da Comissão 

Intergestores Bipartite - CIB." 

 

Essa Portaria não se aplica à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo, uma vez que na data de sua publicação a entidade já tinha feito 

a contratualização de acordo com o Programa de Reestruturação dos 

Hospitais de Ensino no âmbito do Sistema Único de Saúde e inclusive de 

acordo com a Portaria MS n°. 2.561, de 30 de novembro de 2004, no seu 

artigo 3o. já tinha suspendido o repasse do FIDEPS a mesma. 

Em janeiro de 2010, a SES-SP por orientação dos auditores do Tribunal de 

Contas da União, os valores do teto MAC deveriam guardar uma 

correlação entre a programação física e financeira da tabela SUS, citando a 

Portaria GM/MS n°. 1606, de 11 de setembro de 2001 que estabeleceu no 

artigo 1º: 

 

"Art. 1º - Definir que os estados, Distrito Federal e municípios 

que adotarem tabela diferenciada para remuneração de serviços 

assistenciais de saúde deverão, para efeito de complementação 

financeira, empregar recursos próprios estaduais e/ou municipais, 

sendo vedada a utilização de recursos federais para esta 

finalidade não permitia pagar com recursos federais valores 

acima da tabela”. 

 

Em virtude deste dispositivo a SES/SP promoveu o realinhamento dos tetos 

financeiros de diversos prestadores de serviços de saúde, incluindo a 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, conforme 

Resolução SS-18, de 26 de janeiro de 2010, que dispôs sobre os tetos 

financeiros de média e de alta complexidade, ambulatória! e hospitalar, dos 

prestadores de serviços sob gestão estadual, nos convênios e contratos 

firmados no âmbito do SUS-SP, decorrentes de remanejamentos e reajustes 

financeiros ocorridos após a publicação da Resolução SS-28, de 09 de 

março de 2009. 

Na oportunidade a instituição teve uma redução dos recursos provenientes 

do Fundo Nacional de Saúde - FNS no seu teto financeiro da Assistência 

(média e alta complexidade) em R$ 8.300.000,00 por mês, A Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo passou a ter um teto financeiro de 
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Já em relação à produção ambulatorial eletiva, ou seja, as consultas, os 

exames e procedimentos, restou demonstrada a baixa disponibilização da 

oferta contratada pelo prestador ao contratante em seu mecanismo regular e 

oficial de controle e agendamento (CROSS).  

Desse modo, faz-se necessário ressaltar que a oferta disponibilizada para 

agendamento do prestador à CROSS é distribuída conforme critérios da 

Secretaria Estadual de Saúde a todo Estado de São Paulo e não somente ao 

Município de São Paulo. 

Neste cenário, torna-se necessário organizar a porta de entrada da urgência 

e os leitos de retaguarda para a urgência no próprio estabelecimento de 

saúde, eis que habitualmente, a oferta do estabelecimento é toda preenchida 

pela demanda da própria porta de entrada.  

Dessa forma, o pacto da referência de urgência deve ser construído, e os 

gestores, especialmente o contratante, deve ter conhecimento pleno da 

procedência e perfil dos pacientes, o que não ocorre hoje, conforme 

constatado nos trabalhos. 

5.2 – Santa Casa de Jacareí (diligência de 21/09/2015) 

 

Apurou-se que está sob intervenção da Prefeitura de Jacareí há 11 anos. O 

município teve que fazer a intervenção pois não havia mais possibilidade 

de repasse. 

Apurou-se, ainda: 

a) Que possuí dívida de 40 milhões de reais; 

b) Tem capacidade de oferta de 200 leitos; 

c) Foi objeto de uma Comissão Especial de Inquérito – CEI para apurar 

o desaparecimento de 18 mil exames. Tal comissão concluiu que 

houve falha técnica e humana e não sabotagem por parte dos 

funcionários; 

d) A Santa Casa está num processo de reorganização e principalmente 

de resgate de credibilidade e confiança junto à sociedade; 

e) Tem capacidade instalada para tratamento oncológico, neurológico e 

ortopédico, entretanto, falta credenciamento e recursos financeiros 

Segundo o Secretário de Saúde de Jacareí, Antônio de Paula Soares, “os 

pacientes de neurologia e cardiologia estão morrendo por falta de 

tratamento, bem como os oftalmológicos estão ficando cegos”.  

 

 

5.3 – Santa Casa de Cruzeiro (diligência de 21/09/2015) 

Segundo restou apurado, é Santa Casa de referência para 11 municípios da 

região, possuindo dívida de 20 milhões de reais. 

Ainda: 

a) 80% de seus atendimentos são pelo SUS; 

b) A UTI está há 3 meses sem pagamentos; 

c) O pronto socorro está há 2 meses sem receber do município. 

A assistência médico-hospitalar e ambulatorial prestado pelo Hospital de 

Ensino da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo obteve 

os seguintes resultados: 

“Com relação aos indicadores qualitativos ano de 2013, a 

instituição atingiu metas superiores a 98%, ressaltando, no 

entanto, que no 1o Quadrimestre de 2014, que a Taxa de 

Mortalidade por IAM - Infarto Agudo do Miocárdio e a Taxa de 

Mortalidade em Revascularização Miocárdica ficou superior 

entre os hospitais de ensino. 

Com relação às metas físicas/financeiras no ano de 2013, a 

produção média de internações e de atendimento ambulatorial 

ficou abaixo do programado, alcançando 81% do teto financeiro 

estabelecido. No 1o Quadrimestre de 2014, no atendimento 

ambulatorial, vários procedimentos ficaram com produção abaixo 

do estabelecido de acordo com o programado. Ficando, 

evidenciado no acompanhamento do teto financeiro x produção, 

que a produção realizada é inferior ao teto financeiro {média 

78,5%), exceto no FAEC e Diálise. Em relação à internação 

hospitalar a produção ficou abaixo do estabelecido na 

programação, porém, em termos financeiros verifica-se um 

alcance acima de 90%, em especial nas internações de média 

complexidade, onde o alcance do teto está acima de 100%”. 

 

Em função deste relatório o Gestor Estadual demandou à instituição: 

1. Ampliação da oferta de consultas de especialidades/SADT a 

ser regulado pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de 

Saúde - CROSS; 

2. Aprimorar o fluxo de referência e contra-referência; 

3. Redução do tempo de emissão de laudos de exames 

(tomografia/ ressonância); 

 

No tocante à área assistencial, tendo como referência os dados apresentados 

pelos participantes da Comissão, convidados elencados e respostas aos 

questionamentos formulados pela Instituição, pode-se concluir: 

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, localizada no 

Município de São Paulo é de fato Instituição de notória relevância 

assistencial, atuante de forma crucial como referência universitária para a 

região Centro- Oeste e Norte de São Paulo, estendendo frequentemente seu 

referenciamento para as outras regiões do Município de São Paulo e demais 

municípios da Região Metropolitana da Grande São Paulo - RMGSP. 

Em relação à urgência e emergência, a Santa Casa de São Paulo é a 

referência universitária mais demanda pelo Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgências - SAMU 192, apresenta relevante papel como unidade de 

referência aos estabelecimentos pré-hospitalares fixos da região, incluindo 

as AMA {Assistência Médica Ambulatorial) e Pronto Socorros isolados, 

sendo referência, também, sob interlocução a Central de Regulação de 

Urgências e Emergências (CRUE) da Secretaria Municipal de Saúde de 

São Paulo e a CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de 

Saúde) da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo. 
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5.6 – Problemas relacionados com a Saúde no Litoral Norte 

do Estado de São Paulo 

Os municípios do litoral norte não têm como encaminhar pacientes de 

Saúde Mental. Esses pacientes, rotineiramente, ficam nos Prontos-Socorros 

causando diversos transtornos em razão de sua situação. 

Quanto à estrutura física de atendimento, os municípios do litoral norte 

contam apenas com 6 (seis) leitos de UTI na Santa Casa Stela Maris, em 

Caraguatatuba. 

A situação é caótica, pois os pacientes morrem aguardando vaga na 

CROSS. Essa situação ainda se agrava durante a “época de temporada”, 

devendo o Governo do Estado realizar ações para implantar o Hospital 

Regional e prontamente prestar o atendimento necessário à população. 

Insta considerar que a questão da Saúde no litoral deve ser pensada, 

organizada e enfrentada em sua totalidade, tanto na prestação de serviços, 

quanto na agregação regional dos municípios envolvidos.  

Nesse sentido, é iminente visualizar políticas públicas e a prestação de 

serviços regionalizada na área de saúde, inclusive com a expectativa de 

funcionamento de um Hospital Regional no Litoral Norte. 

 

 

VI - DAS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES, 

PROPOSTAS E ENCAMINHAMENTOS. 

 
 
As análises desta Comissão Parlamentar de Inquérito não se cingiram a 

estes maiores problemas identificados, mas acreditamos que, por serem os 

principais problemas, acabam por arrastar os demais.  E quais seriam 

eles? Em disparado primeiríssimo lugar está a falta ou escassez de recursos 

financeiros para subsidiar, através do Sistema Único de Saúde (SUS), as 

Santas Casas em suas finalidades primordiais: a de prestar serviços de 

saúde de qualidade e rápido às camadas da população menos favorecidas. 

Em segundo lugar, vê-se que a má gestão da administração das Santas 

Casas, seja por culpa, ou dolo,  também favorece ao declínio dessas 

instituições. 

 

Anote-se que, segundo o que se apurou, a principal causa ligada à ruinosa 

questão financeira concentra-se na falta do reajuste da Tabela de Referência 

do SUS, o que leva muitas Santas Casas a viver de doações da comunidade, 

a diminuir o atendimento, ou, até mesmo, a fechar suas portas, deixando à 

míngua de melhores serviços gratuitos de saúde uma população à margem 

da miséria. 

 
Minimizar ou encontrar soluções vem sempre a reboque das finalidades de 

uma Comissão Parlamentar de Inquérito eis que o objetivo de uma CPI, 

convém sempre lembrar, é o de reunir o maior número de indícios para 

caracterizar um fato irregular (ou fatos irregulares) ocorrido dentro da 

órbita de competência do Estado-membro e que, por falha na atuação deste, 

tenha causado algum tipo de incômodo aos cidadãos e à sociedade em 

geral. 

Houve alegações pela Santa Casa de que esta presta assistência o mês 

inteiro e depois espera um bom tempo para receber. Todavia, não há que 

ser analisada com reservas tal assertiva, haja vista que todos os serviços em 

alguma medida dão prejuízos em razão de sua má remuneração pelo SUS.  

A Santa Casa ainda informou que se a situação não se modificar, logo terá 

que fechar os serviços de urgência e emergência.  

Ainda, constatou-se que a falta de prestação de conta com o Departamento 

Regional de Saúde XVII – (DRS-XVII) é fator que obsta o repasse de 

recursos financeiros por parte da Secretaria de Saúde do Estado.  

Está na iminência de fechar.  

 

 

 

 

5.4 – Santa Casa de Guaratinguetá (diligência de 21/09/2015) 

Apurou-se que está com saúde financeira estável. 

Sua maior dificuldade, segundo sua Diretoria, é o fato de atender toda 

região e não receber por esses serviços prestados. 

Ademais, o CROSS vem gerando um prejuízo presente e futuro para a 

Santa Casa. 

Quanto aos Hospitais Filantrópicos, verificou-se que o aumento de 

atendimentos gera aumento de prejuízo, tamanha a deficiência de recursos, 

e da baixa remuneração feita pelo SUS. Em vista disso, a Santa Casa vem 

cada vez mais atendendo menos pacientes. 

A Prefeitura não vem pagando Autorização de Internação Hospitalar - AIH 

do sistema de regulação do Estado, e a dívida gira em torno de R$ 

600.000,00. 

A DRS-XVII não está fazendo repasse à Prefeitura de Guaratinguetá, que, 

por sua vez, não paga a Santa Casa pelos serviços prestados. 

Apurou-se, ainda, que a falta de emissão das AIH, por parte do Estado, 

impede a criação dessa série histórica de “estouro de TETO”. 

 

 

 

 

5.5 – Soluções concretas apontadas pelos participantes 

(diligência de 21/09/2015) 

As soluções concretas apontadas para os problemas relatados foram: 

a) Criação de um CROSS regional; 

b) Reorganização dos serviços; 

c) Rediscussão da rede de assistência com todos os envolvidos (DSR-

XVII, Gestores e prestadores).  
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serem aplicadas, baseadas também em parecer de técnicos arrolados pelo 

relator para auxiliar nestas definições: 

 

a) SOLICITAR À PRESIDENTE DA REPÚBLICA E AO MINISTRO 

DA SAÚDE o REAJUSTE URGENTE na Tabela de Referência do SUS 

do Ministério da Saúde, inclusive com estudos visando instituir as 

denominadas “Linhas de Cuidado”, isto é, a remuneração por 

procedimentos pelo valor global como forma alternativa de compensação 

financeira ao tratamento. 

 

É importante também ressaltar a necessidade de articulação política 

para que seja votado o Projeto de Lei de Iniciativa Popular que obriga 

a União a comprometer 10% de sua receita bruta com o SUS, conforme 

o citado na letra “g” do item 6.1.1 deste relatório.  

Também vale destacar a reflexão feita pelo ex-ministro da Fazenda, 

Mailson da Nóbrega, em artigo de sua autoria  publicado pela revista Veja, 

à página 22 de sua edição n.º 2446, de 7 de outubro de 2015, sobre dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontam para 

uma queda de 49,9%  da população com idade entre 5 e 9 anos, entre 2015 

e 2050, quando será de cerca de 33,6 milhões.  

Com essa redução e o aumento da população idosa, perderá o sentido a 

aplicação dos 25% da arrecadação na Educação, como pressupõe a 

legislação atual, uma vez que haverá também redução da demanda escolar. 

Isso obrigará os prefeitos a buscar muitas justificativas para gastar esse 

percentual, sob pena de serem penalizados pelo não cumprimento da lei.  

Segundo Mailson, com isso haverá desperdício de recursos, que bem 

poderiam ser utilizados na Saúde, mesmo porque com uma população idosa 

maior a demanda por tratamentos e por hospitais também será bem maior. 

Isso aponta para a necessidade de se realizar um estudo sobre a questão, 

visando a possível revisão dos percentuais obrigatórios para a Educação e 

para a Saúde, promovendo o remanejamento dos recursos. 

 

b) SOLICITAR, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a 

DECLARAÇÃO, via Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental, do chamado ESTADO DE COISAS 

INCONSTITUCIONAL, para que, do mesmo modo como aquela Alta 

Corte de Justiça decidiu para o sistema carcerário na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347, seja, com mais acerto de 

justiça, também reconhecido tal fenômeno jurídico-constitucional para o 

serviço prestado de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, 

DETERMINANDO-SE, À UNIÃO, O REAJUSTE URGENTE na Tabela 

de Referência do SUS, UMA VEZ QUE RESTA EVIDENTE E 

NOTÓRIA QUE O NÃO REAJUSTE DESSA TABELA LEVA A UM 

QUADRO GENERALIZADO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO 

FUNDAMENTAL E RELEVANTE À SAÚDE, principalmente se formos 

levar em consideração que as Santas Casas são responsáveis pelo 

atendimento de 56% da população atendida pelo SUS no Estado de São 

Paulo. Nessa circunstancia, nos termos do item inclusive com estudos 

visando instituir as denominadas “Linhas de Cuidado”, nos termos do item 

“a” acima indicado. 
 

c) OFERECIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA pelas Secretarias 

de Estado da Fazenda e da Saúde, bem como pelo Tribunal de Contas do 

Neste especial caso das Santas Casas, o incômodo tange a questão da falha 

da prestação complementar (art. 199 da CF/88) do fundamental serviço 

público à saúde, tido, aliás, como serviço público relevante pelo art. 197 da 

Constituição Federal, e a saúde, por força dos artigos 196 da Constituição 

Federal e 216 é um direito básico de todos e um dever do Estado, 

materializando-se, assim, como competência típica do Estado-membro, seja 

dentro das competências administrativas, ou, seja dentro das competências 

legislativas do Estado-membro. 

 

Portanto, poderá a CPI não chegar às minúcias, ou profundezas das 

variantes que cercam o tema deste tipo prestação de serviço de saúde no 

Estado de São Paulo feito na sua forma complementar por instituições 

privadas, como é o caso histórico das Santas Casas, mas, é o suficiente que 

ela detecte indícios de irregularidade, ou de ineficiência, ou de má na 

prestação dos serviços de saúde prestados por entidades privadas 

recebedoras de dinheiro público, para apontar, de outro lado, aos órgãos 

estatais com competência constitucional e legal para aplicar a quem de 

direito as devidas sanções legais, caminhos concretos para o desempenho 

do seu papel institucional, principalmente àqueles órgãos que têm a 

incumbência de a) zelar pelo interesse público e proteção da ordem social, 

no caso o Ministério Púbico do Estado de São Paulo e/ou b) prestar ou 

fomentar a prestação dos serviços de saúde, no caso, a Secretaria de Estado 

da Saúde. 

 

A análise dos documentos e dos depoimentos prestados poderá levar às 

autoridades estaduais competentes a promover as devidas sanções legais 

àqueles que não prestaram, ou prestaram indevidamente os serviços de 

saúde em sua forma ao sistema único de saúde (art. 199, § 1º, da CF/88). 

Essas autoridades estaduais, com base no presente Relatório Final desta 

CPI, poderão adotar medidas administrativas e/ou judiciais benéficas de 

proteção à população, em seus aspectos de proteção jurídica e de proteção 

material da saúde.  

Em síntese, o principal objetivo desta Comissão Parlamentar de Inquérito 

foi constatar as principais causas do endividamento e das dificuldades 

enfrentadas pelas Santas Casas do Estado de São Paulo, cuja maioria está 

literalmente fechando suas portas, provocando uma situação de grande 

impacto no atendimento ao cidadão, quando o mesmo necessita de 

cuidados emergenciais ou de procedimentos média e alta complexidade.   

Ao ouvir os diversos lados envolvidos na gestão ou financiamento desses 

estabelecimentos filantrópicos, a CPI procurou obter informações que 

possam orientar uma mudança efetiva na forma de atuar desses 

estabelecimentos, para continuar oferecendo seus serviços de relevância à 

saúde pública e a servir a comunidade, visto que, segundo dados oficiais, 

estes são responsáveis pelo atendimento de 56% dos pacientes SUS.  

Cabe, portanto a essa comissão, após ouvir diversas autoridades e 

representantes dos vários segmentos que compõem essa atividade, não 

apenas apontar erros e dificuldades, mas, sobretudo lançar novas 

perspectivas e propor mudanças de paradigmas para modernizar e otimizar 

os serviços prestados pelas santas casas, oferecendo à população melhores 

condições de atendimento. 

Mediante este propósito, ao final dos seus trabalhos, cabe a CPI fazer os 

devidos encaminhamentos e apontar caminhos que possam realmente trazer 

as mudanças necessárias. Seguem abaixo, algumas medidas propostas para 
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j) ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO FINAL PARA OS 

MINISTÉRIOS PÚBLICOS FEDERAL E DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, para que eles possam, subsidiados com as novas informações e 

depoimentos colhidos nesta CPI, acompanhar de forma contundente e 

perene as questões ligadas à administração e gestão das Santas Casas, pois 

existem casos de má gestão que provocaram a quebra de dezenas de Santas 

Casas, como as dos Municípios de São Paulo e Sorocaba e que dilapidaram 

as finanças e o patrimônio daquelas instituições drenados para abastecer 

fins particulares escusos e obscuros de administradores e ex-

administradores, sendo que boa parte do dinheiro dessas entidades é 

proveniente dos cofres da União, do Estado e dos Municípios; 

 

l) ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO FINAL AO 

CONGRESSO NACIONAL para que os deputados e senadores tomem 

conhecimento da situação do atendimento e da saúde pública; 

 

m) ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO FINAL À POLÍCIA 

CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO sugerindo que seja reforçado o 

combate a crimes que envolvam a prestação de serviços de saúde, com 

a realização de operações especiais visando a moralização no uso dos 

recursos públicos destinados às santas casas e demais órgãos 

municipais ou estaduais envolvidos. 

 

n) A CRIAÇÃO DE UMA SUBCOMISSÃO NO ÂMBITO DA 

COMISSÃO DE SAÚDE DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 

responsável por tratar de assuntos específicos sobre a situação das Santas 

Casas no Estado de São Paulo;  

o) CRIAÇÃO DE COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUÉRITO 

PELAS CÂMARAS DE VEREADORES DOS MUNICÍPIOS 

PAULISTAS, com o ânimo de investigar a situação das Santas Casas de 

Saúde em âmbito local.  

p) ENVIO DO PRESENTE RELATÓRIO AOS EXCELENTÍSSIMOS 

SENHORES PREFEITOS sobre o diagnóstico apresentado por esta 

Comissão Parlamentar de Inquérito acerca das Santas Casas nos respectivos 

Municípios, assim como aos SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE 

SAÚDE e aos CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. 

 

6.1. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

6.1.1. Custeio 

a) Ficou evidente durante as apurações que há um grave problema de 

subfinanciamento da Saúde. O Dr. Wilson Pollara Modesto, secretário 

adjunto de Saúde do Estado, disse em sua apresentação, no dia 22 de 

setembro, que o Brasil é um dos piores países na classificação em 

termos de gastos com a saúde, em relação à arrecadação de impostos, 

registrando um percentual que fica entre 3 e 7% e apesar de ficar com a 

maior fatia dos recursos arrecadados, cerca de 57%, a União participa 

apenas com 36% do financiamento da saúde. (tabela anexa) 

 

b) Em 2000 esse percentual era de 58%, enquanto o município 

contribuía com 20%, percentual que em 2013 passou para 42% do 

financiamento ou 24% da arrecadação. O Estado, por sua vez gasta 12% da 

arrecadação no financiamento da saúde o que representa 22% do total. 

(tabelas constantes nas páginas 32 e 33 deste relatório) 

Estado, às administrações das Santas Casas, com o intuito de aprimorar a 

gestão financeira, operacional e patrimonial dessas entidades; 

 

d) CRIAÇÃO DE LINHAS DE CRÉDITO, com juros módicos às 

Santas Casas, por entidades públicas de fomento, para aquisição de 

equipamentos hospitalares de alta tecnologia. Nesse sentido o presidente da 

Fehosp, Edson Rogati, disse a essa DD. CPI, em 03 de setembro, que a 

entidade já solicitou ao Banco Nacional de Desenvolvimento 

Economico Social (BNDES), uma linha de crédito nos mesmos moldes 

do Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf), com juros 

menores, dez anos para o pagamento com carência de pelo menos 12 

meses.  

 

e) A Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo deverá 

reconhecer que as Santas Casas prestam um relevante serviço de apoio 

e complementação aos serviços públicos de saúde, tal como são 

reconhecidos os hospitais particulares que se conveniam ao SUS para 

prestar esse tipo de serviço essencial, e apoiar as Santas Casas em todos 

os sentidos, bem como promover auditorias em suas administrações para 

saber se o dinheiro público está sendo bem empregado. Para tanto, deverá 

aumentar consideravelmente a fiscalização do uso do dinheiro do Estado 

pelas Santas Casas, bem como aprofundar a análise dos assuntos relativos a 

Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Contratos de Prestação de 

Serviços e Terceirizações e da Gestão de Recursos Materiais; 

 

f) IMPLANTAÇÃO DE UMA AÇÃO CONJUNTA DOS GOVERNOS 

FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAIS para o significativo aumento 

do número de leitos nas Unidades de Terapia Intensiva, assim como 

aumentar o apoio às especializações secundárias, à Rede de Urgência e 

Emergência, nos termos do art. 20, inciso II, da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

 

g) Ainda quanto à ação conjunta dos governos federal, estadual e 

municipais, enquanto não finalizada a construção do HOSPITAL 

REGIONAL NO LITORAL NORTE, devem ser efetivadas, com a 

MÁXIMA URGÊNCIA, a IMPLEMENTAÇÃO de políticas públicas 

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE nessa 

região. 

 

h) CRIAÇÃO de uma OUVIDORIA ESPECIAL para atender os casos 

de denúncias que envolvam casos de má gestão pelas administrações 

das Santas Casas, Ouvidoria essa a ser instalada na Corregedoria Geral da 

Administração; 

 

i) ENCAMINHAMENTO do relatório final ao Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, no sentido de que esse documento auxilie e 

conclame aquele Tribunal na formulação de políticas de parâmetro para 

fins de indicação de medicamentos e tratamentos que realmente 

demandem a intervenção judicial em casos passíveis de serem atendidos 

urgentemente pelo SUS e pelas Santas Casas, tal como fez o Superior 

Tribunal de Justiça ao estabelecer uma tabela de parâmetro para 

indenizações. Além disso, que o Poder Judiciário atenta para o constante no 

item 6.3, “d”; deste Relatório, sobre a questão da judicialização da saúde. 
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i) A destinação de recursos era realizada de acordo com a 

variação anual do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao 

da Lei Orçamentária Anual (LOA). Atualmente, diante promulgação da 

Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015, fixam-se normas 

que tornam obrigatória a execução da programação orçamentária e, nesse 

contexto, a execução do montante destinado a ações e serviços públicos de 

saúde. O art. 2º da EC 86/2015 prescreve que o disposto no inciso I do §2º 

do art. 198 da Constituição da República será cumprido progressivamente, 

garantidos, no mínimo, 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida 

no quinto exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta 

Emenda Constitucional (inciso V).  

 

6.1.2. Diagnóstico 

 

a) Para que este custeio seja eficaz e distribuído de maneira justa e 

fundamentada, é imperativo que seja realizada uma avaliação prévia dos 

serviços de saúde do Estado, em todas as regiões, a partir de um 

diagnóstico situacional que reflita, com clareza, a capacidade instalada 

de cada equipamento hospitalar e sua real vocação quanto ao perfil de 

atendimento, resultando numa proposta de hospitais caracterizados 

como serviços de referência para média e alta complexidade. 

 

b) Aos municípios caberia oferecer, além da atenção básica à saúde, 

assistência compatível com sua demanda, podendo apenas manter um 

pronto atendimento com leitos de retaguarda/observação de 24h, prazo 

suficiente para determinar o destino do paciente (alta ou transferência 

para equipamento de maior complexidade). 

 

 

6.1.3. Redução de Custos 

 

a) Tal proposta certamente diminuiria o custo fixo desnecessário para 

manter em funcionamento um serviço hospitalar ineficiente, assim como, 

evitaria que houvesse a alocação de recursos financeiros para 

instituições que não possuem perfil de eficiência gerencial. 

  

b) A partir dessa nova configuração sugere-se redesenhar o fluxo de 

pacientes nas regiões do Estado, direcionando os investimentos para 

hospitais de maior porte que funcionariam como referência em média e alta 

complexidade, considerando-se que atualmente já existem hospitais com 

esta vocação e capacidade para regionalização, evitando-se custos e 

desperdício de tempo com a construção de novos hospitais regionais. 

 

c) Esta ação facilitaria inclusive o controle e acompanhamento a dos 

recursos disponibilizados, uma vez que estariam concentrados em um 

número menor de equipamentos. 

 

 
6.1.4. Cumprimento de prazos do repasse e na renovação de contratos 

 

a) Sugere-se também que sejam estabelecidas, por parte Ministério da 

Saúde e do Estado, as datas de repasse dos recursos e que sejam 

agilizadas a renovação contratual de serviços já em funcionamento, 

permitindo uma capacidade maior de planejamento dos municípios.  

 

Tabela 1 – Percentual de participação no financiamento da Saúde 

Governo 2000 2013 

Federal 58% 36% 
Estadual 20% 22% 

Municipal 20% 42% 

 

Tabela 2 – Percentual atual da receita líquida gasto no financiamento 

da Saúde (página 32 deste Relatório) 

Governo Percentual 

Federal 7% 

Estadual 12% 

Municipal 24% 

 

c) O presidente da Federação dos Hospitais e Santas Casas do Estado 

de São Paulo (Fehosp), Edson Rogatti também ouvido pela CPI, destacou 

outros aspectos do endividamento e das dificuldades das santas casas. Ele 

compara índices de reajuste do gás de cozinha, da água e luz (1.000% em 

10 anos) e o reajuste da tabela SUS (93% no mesmo período) e aponta 

essa disparidade como a principal causa do fechamento das santas casas.  

 

d) Durante as reuniões realizadas em 21 de setembro, na Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba, isso se confirmou e evidenciou-se que 

a falta de custeio é um dos principais gargalos das santas casas, muitas 

delas sem condições de realizar despesas mínimas para o seu 

funcionamento. Os equipamentos de saúde existentes estão sucateados e 

deficitários com seus fornecedores e na assistência prestada.  

 

e) Esta possivelmente seja a realidade de todas as regiões do Estado, o 

que deixa evidente que se não houver um repasse de recurso 

governamental, estes equipamentos de saúde fecharão mesmo antes de 

serem avaliados quanto a sua vocação.  

 

f) A regra, no entanto, para a disponibilização de recursos deve estar 

vinculada a indicadores de desempenho e qualidade da mesma forma 

que foram estabelecidos pelo Estado para o programa Santa Casa 

SUStentáveis. David Uip também destacou nesta DD. CPI, que entre os 

pontos que prejudicam o desempenho da saúde no Estado de São Paulo, 

está o desperdício e o roubo, o que demonstra que há falta de fiscalização.  

 
g) Também é muito importante que sejam reforçadas as estratégias para 

a votação e aprovação do Projeto de Lei de Iniciativa Popular que prevê 

o repasse de 10% da receita corrente bruta da União para a Saúde. O 

projeto já foi entregue ao Congresso, respaldado por 1,5 milhões de 

assinaturas coletadas, quantidade suficiente para referendar o pleito 

de um Projeto de Lei de Iniciativa Popular. Segundo o Movimento 

“Saúde + 10”, responsável pela coleta das assinaturas, os 10% solicitados 

representam um incremento de aproximadamente R$ 43 bilhões no 

orçamento da saúde, totalizando o montante de R$ 130 bilhões anuais. 

 
h) Isso tornaria mais equilibrada a responsabilidade, uma vez que 

o Estado e os municípios já tem fixado o percentual mínimo que devem 

investir do financiamento da saúde sendo 12% e 15% respectivamente. 
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b) A assistência prestada pelos serviços de atenção primária, básica, 

secundária e Rede de urgência e Emergência à saúde, por intermédio 

das Unidades Básicas de Saúde e Estratégias de Saúde da Família e da 

Unidade de Pronto Atendimento 24 horas deve ser padronizada, com a 

implantação de protocolos clínicos assistenciais e a exigência de 

capacitação técnica para efetivar a gestão pública e hospitalar. 

 

c) Da mesma forma é importante traçar uma estratégia de avaliação da 

estrutura física de todos os equipamentos de saúde e criar critérios para a 

transferência de pacientes, inclusive com recursos para investimento 

objetivando a expansão da rede e incorporação de novas tecnologias. 

 

 

6.2. MEDIDAS TÉCNICAS 

 

6.2.1. Gestão de atendimento 

 

a) Falta capacitação técnica para os profissionais que atualmente 

conduzem os serviços estratégicos e organizativos em saúde dos 

municípios, normalmente médicos sem residência ou especialização, que 

não são, em momento algum, monitorados pela gestão municipal acerca de 

seu desempenho.  

 

b) Estes profissionais também não apresentam capacidade de gestão 

dos recursos disponíveis e se tornam apenas encaminhadores para 

serviços de maior complexidade, quando deveriam ser capazes de 

resolver 80% dos casos que chegam até eles. 

 

c) Além disso, pelo fato de inexistir um diálogo entre os dispositivos 

de cuidado envolvidos na assistência ao paciente (serviços da atenção 

primária e serviço de urgência e emergência), ou ainda, por não haver a 

aplicação efetiva dos processos de referência e contra referência, já 

amplamente discutidos, a assistência, enquanto resultante dos processos 

que a envolvem, fica prejudicada. 

 
d) No contexto hospitalar, as enfermarias, em sua grande maioria, não 

são conduzidas por médicos diaristas e sim por médicos plantonistas 

que passam esporadicamente naquele serviço e que não tem qualquer 

comprometimento com o plano terapêutico, quando esse existe. Tal 

condição explicaria a dificuldade de gestão de leitos, causando a alta da 

taxa de permanência e baixa resolutividade e também muitas vezes, a causa 

de encaminhamentos desnecessários para serviços de maior complexidade. 

 

6.3. MEDIDAS POLÍTICAS  

a) Elaborar projeto de lei visando estabelecer modelo de gestão para o 

Estado baseado no programa Santas Casas SUStentáveis a fim de 

organizar a rede de atendimento por vocação de cada equipamento e evitar 

futuras distorções. Tal atribuição poderá ser delegada à subcomissão cuja 

criação já foi proposta, para atuar especificamente sobre o objeto dessa 

CPI, no âmbito da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo. Nesse contexto, as propostas de projeto de lei sobre a 

b) Atualmente os pagamentos e as renovações de contrato são feitos 

de forma aleatória, causando insegurança sobre quando e o que vai ser 

pago, além dos constantes atrasos e a falta de pagamento, deixando tanto 

os municípios, quanto as santas casas em situação difícil e com dívidas 

que alcançam números que inviabilizam seu pagamento. 

 

6.1.5. Monitoramento sobre a gestão administrativa 

 

a) Os problemas de gestão também ficaram evidenciados na apuração 

dessa CPI e o próprio secretário de Saúde, David Uip afirmou em reunião 

da Comissão Intergestora Bipartite (CIB), conforme intervenção do 

deputado Sr. Carlos Neder em 03/09, nesta DD. Comissão, que o mal uso 

dos recursos, não necessariamente ocorrem por dolo, mas sim por 

problemas de gestão, que é endêmico do Brasil inteiro e não apenas do 

Estado de São Paulo, o que leva algumas santas casas a receber mais do 

que produzem.   

 

b) Isso ocorre, porque salvo algumas exceções, a maioria dos 

equipamentos de saúde e secretarias municipais é gerida por profissionais 

nem sempre capacitados na área de administração de saúde pública e 

hospitalar, o que acarreta na impossibilidade de planejamento com base 

em prioridades técnicas.  

 

c) No seu depoimento em 29 de setembro a essa DD. Comissão, o 

professor Paulo Carrara, presidente do Centro de Estudos Leopoldo Ayrosa 

Galvão (Cealag), ligado ao Departamento de Medicina Social da Faculdade 

de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, também chamou a 

atenção para os problemas que não são apenas de natureza 

administrativa, ou seja, de reorganização dos processos, das compras e 

contratos com fornecedores etc, mas, sobretudo de gestão clínica e de 

padronização das técnicas cirúrgicas. 

 

d) É preciso, segundo ele, trabalhar a assistência de forma 

regionalizada, pois a reorganização do conjunto envolve o conceito de 

regionalização, fundamental para o SUS. 

 

e) É necessário o estabelecimento de indicadores objetivos de 

desempenho e qualidade padronizados pelo Estado para auxiliar estes 

gestores no cumprimento de seu plano operativo e facilitar o controle e 

acompanhamento sobre os mesmos.  

 
f) Esta medida, no entanto, só será possível se for feita uma análise dos 

equipamentos existentes, para se traçar o perfil de cada serviço e 

estabelecer o tipo de assistência a ser ofertada por cada município.  

 

g) Ainda no aspecto administrativo caberia a inclusão nas decisões 

sobre o sistema, a participação dos prestadores, que passariam a ter voz 

nas definições relacionadas às políticas a serem implementadas.  

 

6.1.6. Relevância da assistência primária, básica e secundária à saúde, 

bem como a Rede de Urgência e Emergência. 

 

a) É preciso ampliar o acesso da população e melhorar a qualidade da  

atenção à saúde, evitando que os Prontos Atendimentos (PA) fiquem 

lotados por motivos desnecessários ou, pior ainda, quando o problema já 

se tornou grave e o tratamento mais caro. 
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extremamente relevantes para o deslinde das investigações é que poderão 

ser encaminhados ao Ministério Público, a teor do que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal1[10]: 

 
“A Comissão Parlamentar de Inquérito, embora disponha, ex 

propria auctoritate, de competência para ter acesso a dados 

reservados, não pode, agindo arbitrariamente, conferir indevida 

publicidade a registros sobre os quais incide a cláusula de reserva 

derivada do sigilo bancário, do sigilo fiscal e do sigilo telefônico”. 

Com a transmissão das informações pertinentes aos dados 

reservados, transmite-se à Comissão Parlamentar de Inquérito – 

enquanto depositária desses elementos informativos -, a nota de 

confidencialidade relativa aos registros sigilosos. 

Constitui conduta altamente censurável – com todas as 

conseqüências jurídicas (inclusive aquelas de ordem penal) que 

dela possam resultar – a transgressão, por qualquer membro de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito, do dever jurídico de respeitar e 

de preservar o sigilo concernentes aos dados por ela transmitidos. 

Havendo justa causa, - e, achando-se configurada a necessidade 

de revelar os dados sigilosos, seja no relatório final dos trabalhos 

da Comissão Parlamentar de Inquérito (com razão justificadora de 

medidas a serem implementadas pelo Poder Público), seja para 

efeito das comunicações destinadas ao Ministério Público ou a 

outros órgãos do Poder Público, para os fins a que se refere o art. 

58, § 3º, da Constituição, seja, ainda, por razões imperiosas ditadas 

pelo interesse social – a divulgação do segredo, precisamente 

porque legitimada pelos fins que a motivaram, não configurará 

situação de ilicitude, muito embora traduza providência de absoluto 

grau de excepcionalidade”. 

 

                                                 

Reitera-se, por fim, o encaminhamento integral deste relatório às 

autoridades competentes: 

- Excelentíssima Senhora Presidente da República; 

- Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal e Excelentíssimos 

Senhores Senadores eleitos pelo Estado de São Paulo; 

- Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados e 

Excelentíssimos Senhores Deputados Federais eleitos pelo Estado de São 

Paulo; 

- Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República; 

- Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde; 

- Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União; 

- Excelentíssimo Senhor Governador do Estado; 

- Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 

de São Paulo; 

- Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de São 

Paulo; 

- Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo; 

- Secretário de Estado da Saúde do Estado de São Paulo; 

- Secretário de Estado da Fazenda do Estado de São Paulo; 

- Secretário de Estado de Economia e Planejamento do Estado de São 

Paulo. 

- Ilustríssimos Senhores Provedores de Santas Casas situadas no Estado de 

São Paulo. 

- Ilustríssimos Membros do Conselho de Secretários Municipais de Saúde 

do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP 

nova regionalização da Saúde no Estado de São Paulo também deve ser 

dada especial atenção. 

 

b) Pleitear a imediata revisão da Portaria nº 140/2014, que redefine os 

critérios e parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, 

controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção 

especializada em oncologia e define as condições estruturais, de 

funcionamento e de recursos humanos para a habilitação destes 

estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), com a 

finalidade de cessar o déficit de leitos para essa especialidade, que deixa 

milhares de pacientes à mercê da própria sorte ou os obriga a se deslocar 

para tratamento distante de suas residências.  

 
c) Da mesma forma será de fundamental importância que sejam 

definidas medidas políticas para reverter a situação descrita pelo secretário 

de Saúde David Uip, no início da sua explanação em depoimento como 

convidado nesta DD. CPI, em 22 de setembro, quando relatou que há dois 

anos o SUS é cobrado para credenciar novos leitos de UTI no Estado e 

não o faz.   

 
d) Os municípios e o Estado também passam por um processo de 

“judicialização da saúde”, que segundo o secretário David Uip, trouxe 

somente em 2014, ao Estado de São Paulo, custos superiores a R$ 800 

milhões. Que esse relatório seja encaminhado ao Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo para subsidiar a Justiça no que se refere às decisões 

para o atendimento das demandas exigidas pelos cidadãos, sem desrespeitar 

o cumprimento do seu direito à Saúde, conforme o artigo 196 da 

Constituição Federal, segundo o qual a Saúde é direito de todos e dever 

do Estado. 

VII - AGRADECIMENTOS 

Os membros desta CPI agradecem o especial apoio do Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo apoio irrestrito ao 

bom desempenho desta CPI. Estende-se o agradecimento aos demais 

Membros da Egrégia Mesa, bem como aos Nobres Deputados que nos 

auxiliaram e cooperaram para o correto e regimental desenvolvimento dos 

trabalhos desta Comissão Especial. 

 

O mesmo agradecimento se faz ao trabalho realizado pelos servidores desta 

Casa, que tanta labutaram para se alcançar este resultado final. Em especial, 

nossos agradecimentos ao Departamento de Comissões da Secretaria Geral 

Parlamentar e à Procuradoria da Assembleia Legislativa, bem como a todos 

os assessores dos gabinetes dos deputados membros desta CPI e das 

Lideranças dos respectivos Partidos Políticos. 

 

Espera-se que sejam implementadas as medidas sugeridas no sentido de 

fortalecer e resgatar o papel essencial na prestação do serviço de saúde 

desenvolvido pelas Santas Casas, ampliar a fiscalização e apurar 

irregularidades porventura praticadas por maus gestores dessas entidades 

filantrópicas, averiguando e identificando as providências das respectivas 

alçadas. 

 

Quanto aos documentos que serviram de substância para os trabalhos de 

investigação da CPI, os mesmos deverão ser encaminhados ao Ministério 

Público, ou a outros órgãos competentes para que possam tomar as 

providências que lhe competem. Ressalte-se que somente aqueles 

documentos que, por ventura, estejam acobertados pelo sigilo e que são 



São Paulo, 6 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

AFONSO LOBATO 

Deputado Estadual 
Relator da CPI constituída com a finalidade de investigar denúncias 

sobre a situação econômico-financeira das Santas Casas 

 

 

Aprovado o Relatório Final. 

Plenário José Bonifácio, em 07 de outubro de 2015. 
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a) Deputado Afonso Lobato (Relator) 

a) Deputado Celso Giglio 

a) Deputado Carlos Neder 

a) Deputado Gil Lancaster 
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ANEXO 
 
 

1 – Transcrições 

 1.1 – Reunião de Eleição 18-08-2015 

 1.2 – 1ª Reunião 18-08-2015 

 1.3 – 2ª Reunião 25-08-2015 

 1.4 – 3ª Reunião 03-09-2015 

 1.5 – 4ª Reunião 22-09-2015 

 1.6 – 5ª Reunião 29-09-2015 

 1.7 – 6ª Reunião 07-10-2015



 
 

 
 

 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

 

SANTAS CASAS 

REUNIÃO ESPECIAL DE ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE 
DA COMISSÃO 

 

 

PRESIDENTE  

DEPUTADO ED THOMAS – PSB  

 

18/08/2015 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  - SANTAS CASAS  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 

18.08.2015 

 

 

O SR. PRESIDENTE - CELSO GIGLIO – PSDB – Havendo número 

regimental, declaro aberta a Reunião Especial de Eleição do presidente e vice-

presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato 111/2015 com a 

finalidade de investigar denúncias sobre a situação econômico-financeira das Santas 

Casas do estado. 

Boa tarde, senhora deputada.  

Consulto os senhores deputados se há indicação de nome par ao cargo de 

presidente da CPI. 

 

O SR. Pela ordem, senhor presidente –  

 

O SR. PRESIDENTE - CELSO GIGLIO – PSDB – Pela ordem nobre 

deputado. 

 

O SR. Nós queríamos indicar o Ed Thomas para a presidência dessa CPI. Já é 

mais ou menos consenso aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - CELSO GIGLIO – PSDB – Havendo indicação do 

deputado Ed Thomas e não havendo outras indicações, eu quero submeter aos senhores 

deputados a votação do nome do senhor deputado. 



 
 

Os senhores deputados que estiverem de acordo permaneçam como se 

encontram. Aprovado. Declaro eleito o presidente da CPI das Santas Casas o deputado 

Ed Thomas a quem eu convido para assumir os trabalhos. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CELSO GIGLIO – PSDB – Pela ordem nobre 

deputado Ed Thomas.  

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Deputado Carlos Neder. Eu acho que seria 

interessante a votação nominal para ficar expresso o voto de cada um dos deputados. 

No meu caso, voto com satisfação no deputado Ed Thomas para ser o presidente, 

cumprimentando pela iniciativa de propor a existência dessa Comissão Parlamentar de 

Inquérito dada a relevância do tema que vai tratar. Meus cumprimentos ao deputado Ed 

Thomas e meu voto.  

 

O SR. PRESIDENTE - CELSO GIGLIO – PSDB – O deputado Ed Thomas 

está eleito, mas todos nós teremos prazer em declarar o nosso voto ao deputado Ed 

Thomas. Por isso nós vamos declinar o nome dos senhores deputados componentes 

dessa CPI.  

Deputada Analice Fernandes, como vota para presidente, senhora deputada. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Voto para o deputado Ed Thomas 

e também juntamente com esse voto, parabenizá-lo por essa iniciativa tão importante. 

Acredito que as Santas Casas são as instituições que hoje atendem exclusivamente em 

algumas cidades, toda demanda de saúde, passam por uma crise dificílima como nosso 

país, nosso estado. 



 
 

Mas acredito que essa CPI vai dar uma grande contribuição. Meu voto é de 

Vossa Excelência.  

 

O SR. PRESIDENTE - CELSO GIGLIO – PSDB – Como vota o nobre 

deputado Carlos Neder? 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Meu voto é no deputado Ed Thomas. Será o 

nosso presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CELSO GIGLIO – PSDB – Como vota o nobre 

deputado Gil Lancaster? 

 

O SR. GIL LANCASTER – DEM – Meu voto é do deputado Ed Thomas. 

Quero parabenizá-lo também e dizer que essa CPI vai ser um trabalho digno, 

transparente, a fim de dar a nossa sociedade paulista e brasileira também, por que não 

dizer? Uma resposta dos anseios na questão da Santa Casa que a sociedade está 

precisando. Obrigado pela iniciativa.  

 

O SR. PRESIDENTE - CELSO GIGLIO – PSDB – O deputado Padre Lobato 

que nos abençoa todas as tardes aqui durante as nossas sessões, como vota para 

presidente dessa CPI o Padre Lobato? 

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Com orgulho voto no deputado Ed Thomas 

porque ele tem manifestado seu interesse na luta pelas Santas Casas tanto é que tem 

uma frente parlamentar em defesa da qual ele participa, atua. Meu voto é para o Ed 

Thomas como nosso presidente.  

 



 
 

O SR. PRESIDENTE - CELSO GIGLIO – PSDB – Como vota o deputado Ed 

Thomas? 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Senhor presidente, eu voto agradecendo a todos. 

Dizendo que o trabalho será de todos nós, seja como presidente, seja como vice, seja 

como relator. O que todos os noventa e quatro deputados dessa casa, creio não haver 

um sequer que não tenha recebido um pedido, um ofício de um provedor, funcionário 

da Santa Casa, das dificuldades que ela vive que não tenham feito emendas com 

prioridades sempre para a saúde e com prioridades sempre para as Santas Casas. 

Como disse a deputada Analice Fernandes, a situação é de tragédia, 

principalmente no interior que só tem, com certeza, essa casa para atender os doentes.  

Eu fico muito agradecido desde já a todos e coloco meu nome à disposição e 

voto no meu nome.  

 

O SR. PRESIDENTE - CELSO GIGLIO – PSDB – Mais um voto, Ed 

Thomas. O deputado Itamar Borges não está. Deputado Wellington Moura? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB – Meu voto é do Ed Thomas. 

Parabenizo por essa iniciativa e tenho a certeza de que não só eu, mas todos os 

deputados aqui, senhor presidente, fazem parte da Comissão da Saúde também. Para 

que o senhor veja a nossa importância de querer realmente que essa CPI seja levantada, 

apurada, todos os fatos sejam trazidos até ela. Agradeço desde já ao Ed Thomas por 

essa iniciativa. Tenho certeza que ele vai poder somar aqui com todos os deputados que 

estão a essa mesa.  

 

O SR. PRESIDENTE - CELSO GIGLIO – PSDB – Como vota o deputado 

André do Prado?  

 



 
 

O SR. ANDRÉ DO PRADO – PR – Senhor presidente, voto também favorável 

ao nome do nosso presidente dessa Comissão Parlamentar o nobre deputado Ed 

Thomas e tenho certeza, agora já presidente Ed Thomas, que nós teremos muito 

trabalho pela frente nessa CPI. 

Acho que nós poderemos contribuir muito com essa questão das Santas Casas, 

como todos já disseram, os nobres deputados e colegas a importância que são as Santas 

Casas para nossa sociedade. Infelizmente a cada dia a gente recebe uma notícia que 

alguma Santa Casa nesse estado está fechando. Se não está fechando, está prestes a 

fechar.  

A gente percebe em visitas às Santas Casas e vê realmente que a conta não 

fecha. Todos os meses as Santas Casas passam deficitárias e isso não pode acontecer 

porque as Santas Casas são um patrimônio da sociedade. Cabe a nós deputados, 

representantes da população, lutarmos arduamente para que isso não ocorra e darmos 

alguma contribuição no sentido de ajudar as Santas Casas enfrentarem essa dificuldade 

que estão enfrentando. 

Então é com muito prazer que voto no deputado Ed Thomas para presidir essa 

comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - CELSO GIGLIO – PSDB – Embora não haja 

necessidade, eu também quero registrar o meu voto para meu amigo e colega Ed 

Thomas a quem eu peço que tome  o lugar dessa presidência.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – pela ordem, deputado 

Wellington Moura  

 



 
 

 O SR. WELLINGTON MOURA – PRB – Eu gostaria de indicar a deputada 

Analice Fernandes como vice-presidente dessa comissão, CPI. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Quem fez a indicação foi o 

digno deputado Wellington. Eu consulto com a indicação da digna deputada Analice 

Fernandes á vice-presidente dessa CPI. Coloco em votação o nome da digna deputada. 

Os senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. 

Aprovado o nome da digna deputada Analice Fernandes como vice-presidente da CPI 

das Santas Casas. 

 

 A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Pela ordem digna vice-

presidente deputada Analice Fernandes. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Meu presidente, para agradecer a 

todos os membros dessa CPI pela indicação do nosso nome como vice-presidente dessa 

comissão, mas como diz o nosso deputado aqui querido colega, André do Prado, todos 

nós dessa comissão teremos que doar muito de nós para que daqui saiam alternativas 

para os problemas que nós estamos vendo acontecer em várias Santas Casas no nosso 

estado. 

Fico imensamente feliz com a tarefa que vocês estão nos entregando na tarde de 

hoje e quero cumprir essa missão com muito trabalho. Muito obrigada, senhor 

presidente.  

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – Pela ordem, senhor presidente.  

 



 
 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Pela ordem digno deputado 

doutor Celso Giglio. 

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – Eu também quero cumprimentar essa 

comissão pela escolha da deputada Analice Fernandes que é uma deputada muito 

respeitada na nossa bancada. 

Ela é da área da saúde, é enfermeira e poderá dar também uma grande 

contribuição durante os trabalhos, uma vez que conhece profundamente essa área da 

saúde. Militou muitos anos e está liga. O marido ainda é médico, discute durante o dia e 

à noite continua a discussão. 

 Eu acho que a pessoa, além da postura da deputada Analice, mulher síria, digna, 

deputada aplicada. Eu acho que a comissão está de bom tamanho. Vamos colher 

grandes resultados.  

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Com certeza, deputado Celso 

Giglio.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Presidente, só para agradecer as 

palavras do doutor Celso Giglio que também é uma pessoa muito querida de todos nós, 

que é o presidente da nossa Comissão de Saúde e tem uma história na vida pública 

exemplar.  

Então vindo do deputado Celso Giglio todos esses elogios, me deixa 

profundamente feliz e com mais coragem ainda de trabalhar a seu lado, senhor 

presidente, para que essa CPI seja um sucesso.  

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Eu quero agradecer e dizer 

que nessa CPI nós temos dois profissionais da medicina, o doutor Carlos Neder e o 

doutor Celso Giglio e uma digna enfermeira. Até porque o diagnóstico é médico, mas 



 
 

ministrar o medicamento é por esse profissional, não é verdade? Tão importante quanto 

o prédio Santa Casa, acima de tudo a solidariedade que tem que haver ali. 

Eu creio, vou plagiar o doutor Celso e dizer que está de bom tamanho sim, mas 

pelo tamanho do trabalho, precisa ser realmente grandioso.  

E falando em trabalho, eu gostaria de comunicar que o prazo dessa CPI já esta se 

extinguindo, está no final. Ela deveria ter sido convocada, na verdade, mas só pode 

fazer agora até porque nós temos uma ordem cronológica de CPIs dentro da casa e por 

dificuldades até de quórum não se conseguiu fazer.  

O doutor Celso não conseguiu o quórum suficiente, mas eu faço uma consulta 

antes de dar a palavra para a deputada Analice, que a gente possa ao encerrar essa 

sessão de presidente e de vice, eu já colocar nessa sessão ainda uma convocação, 

terminando essa, dois minutos depois nós continuemos aqui reunidos para a votação da 

prorrogação do prazo dessa CPI. 

Vamos aproveitar que estamos todos aqui e temos essa disponibilidade, dada a 

importância que tem a CPI e os documentos que nós vamos produzir, se há acordo dos 

senhores, para que a gente possa realmente decidir.  

Eu quero fazer um agradecimento especial aos funcionários da casa porque há 

uma necessidade diária do trabalho deles e o trabalho deles é de excelência, e dizer que 

nós precisaremos muito, mas muito de vocês, porque a grandiosidade do trabalho de 

vocês não é apenas nessa CPI ou em comissões, mas é para o bom andamento da casa.  

Então fica aqui a minha gratidão. Não vou dizer nomes hoje, mas na próxima 

direi todos àqueles que estarão colaborando, não somente da casa, mas os 

colaboradores de gabinete que também vão fazer um trabalho essencial na ajuda dos 

dignos deputados e dignas deputadas. Fica aqui esse agradecimento.  

Fica o meu agradecimento aos deputados, aos senhores o meu respeito, minha 

amizade, uma vontade enorme de poder aprender com todos vocês, de trocarmos ideias, 

de melhorarmos a vida das pessoas através da saúde, não somente, a situação é difícil 

no estado de São Paulo, mas no país de uma forma geral, vamos debater Tabela SUS, 

enfim uma infinidade de situações e buscar ver o que está acontecendo, porque há 

recursos? Há recursos. Mas também há má gestão, também há má gestão.  



 
 

E as pessoas precisam ter essa informação. Porque informação é direito do 

cidadão e lembrarmos sempre que o único caminho que as pessoas têm são as Santas 

Casas. Ela tem uma história bonita, grandiosa que não pode se perder de maneira 

nenhuma e de forma alguma. 

 A ajuda de vocês será realmente essencial.  

Está convocada a sessão para dois minutos para a deliberação da prorrogação 

dos trabalhos dessa CPI. 

 

Essa reunião de eleição está encerrada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Senhores deputados, senhoras 

deputadas, está já instalada a segunda reunião de prorrogação, reunião que nós 

sugerimos na eleição, essa é a primeira reunião da CPI para a deliberação da 

prorrogação dos trabalhos desta CPI. Requerimento esse que será feito pela deputada 

Analice Fernandes.  

Pela ordem, deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Presidente, apenas para entender o que 

ocorreu, essa CPI foi criada em 17 de março, conforme publicação em Diário Oficial. 

Pelo regimento ela teria um prazo de cinco dias para ser instalada após a publicação. 

Infelizmente isso não aconteceu e a nomeação dos membros só veio acontecer no dia 

28 de abril. 

Originalmente a CPI foi proposta por um prazo de noventa dias, pelo regimento 

a prorrogação só pode ser para a metade desse prazo, portanto, nós só poderíamos 

prorrogá-la por quarenta e cinco dias, não é isso?  

Lembrando, Vossa Excelência propôs, ela foi criada no Diário Oficial em 17 de 

março, no prazo de cinco dias ela acabou não sendo instalada, a nomeação acabou 



 
 

ocorrendo em 28 de abril e está sendo finalmente instalada no dia 18 de agosto, cinco 

meses após a publicação do ato.  

Eu queria saber se esse é o entendimento, são quarenta e cinco dias o prazo 

máximo de prorrogação, tendo em vista a proposta original ter sido de noventa dias e 

como Vossa Excelência imagina aproveitar bem esses quarenta e cinco dias em razão 

dos cinco meses que nós acabamos perdendo.  

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Deputado Carlos Neder, tem 

razão na colocação, mas nós temos aqui a publicação feita no dia 28 de abril de 2015, é 

isso? Ela foi a constituição, não é? Foi constituída em 28 de abril de 2015. A partir de 

então começou a contar esse prazo. O prazo é contado a partir do mês de abril, maio, 

junho, julho e agora estamos em agosto. Vale esse carimbo que temos.  

Segundo a assessoria, esse prazo se suspende no recesso, o que também nós dá 

mais tranquilidade, nos dá mais tempo? Não, um pouquinho mais. 

Mas a pergunta do deputado Carlos Neder, seriam quarenta e cinco dias, e a 

gente vai fazer uma recuperação daquilo que não conseguimos instalar. É para isso que 

nós vamos pedir ajuda de todos na formatação de documentos, de requerimentos, no 

acolhimento que nós vamos fazer. Em visitas in loco é melhor que reunião aqui em 

uma comissão formada buscando a solução dos deputados que estão na comissão 

dentro de suas regiões. 

Eu acho que buscando dentro das nossas regiões, encontraremos problemas 

idênticos em outras regiões, tenho certeza disso. E ao resumo, nós temos um relatório 

daquilo que foi investido, não gosto da palavra „gasto‟, principalmente na saúde, 

porque não é gasto, é investimento e onde realmente foi investido. 

Até lá eu creio que nós poderemos nessa CPI fazer convites, nós temos uma 

associação dentro do Estado de São Paulo que responde pelas Santas Casas, nós temos 

profissionais médicos aqui tecnicamente e a nossa vice-presidente a Analice. Desde 

chamar funcionários, desde chamar os provedores, desde chamar os médicos, desde 

chamar o Governo do Estado, desde chamar o Governo Federal para que a gente possa 

dar uma resposta para a sociedade.  



 
 

Porque a notícia sempre é „está faltando, está faltando, está faltando‟, e aí o 

Executivo vem e „estou colocando, estou colocando, estou colocando e colocando‟ e as 

pessoas reclamando, reclamando e reclamando.  

Eu tenho certeza de que será muito produtivo, também com sua ajuda, deputado 

Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Com certeza. Gostaria de saber se os convites 

podem ser verbais ou necessariamente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Eu creio que nós precisamos 

documentar. Através de requerimentos para que a gente possa ter a autoridade de uma 

assinatura da CPI, uma autoridade de todos nós, fazer essas convocações, fazer 

convites, não é verdade? E buscarmos fazer a visita. Acho que precisamos olhar, 

precisamos estar, as pessoas, principalmente que trabalham na saúde têm uma 

disponibilidade de tempo quase que pequena perto a outros profissionais de outros 

segmentos. 

Creio que a obrigação nossa é essa fiscalização, de estarmos visitando as Santas 

Casas e as casas de saúde para fazer um acolhimento e fazer um relatório grandioso, 

apontando não somente as dificuldades, mas apontando também soluções. 

Pela ordem deputada Analice Fernandes. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Nesse momento, senhor 

presidente, fazer um requerimento de maneira oral, prorrogando os trabalhos da nossa 

comissão por mais quarenta e cinco dias e já fazendo aqui uma sugestão para Vossa 

Excelência, porque nós sabemos que todas as Santas Casas do nosso estado recebem o 

Pró - Santa Casa, e eu acho que seria de extrema valia para todos nós sabermos quais os 

critérios da utilização, quais são as Santas Casas que estão recebendo e as que não 

recebem, por que não estão recebendo. Se tem algum déficit, se tem algum problema.  



 
 

Eu acho que a Secretaria de Saúde poderia nesse primeiro momento ser 

convidada para especificamente falar sobre o Pró – Santa Casa. Fica aqui a minha 

sugestão para o início dos nossos trabalhos e a solicitação para que seja colocada em 

votação a prorrogação dos nossos trabalhos por quarenta e cinco dias. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Fica também como sugestão 

que a deputada Analice Fernandes pudesse já fazer esse requerimento para a gente 

documentar. 

Em discussão. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Pela ordem deputado Carlos 

Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Concordo com a proposta da deputada 

Analice Fernandes e gostaria de sugerir que também seja convidado o Ministério da 

Saúde. Quero me colocar à disposição aqui para, caso aprovada a proposta, dialogar 

com o Ministério da Saúde. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Fica da mesma forma o 

deputado Carlos Neder essa colocação, a prerrogativa dos senhores deputados e 

deputadas documentarem, nós precisamos. Dada a importância da CPI. 

Essa presidência coloca em discussão o requerimento verbal da digna deputada 

Analice Fernandes; prorrogação dos trabalhos dessa CPI por quarenta e cinco dias.  

Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Já em votação. Aprovada 

a prorrogação dos trabalhos da CPI das Santas Casas. 



 
 

Essa presidência ainda toma mais um minuto. 

 

O SR. GIL LANCASTER – DEM – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Pela ordem, deputado Gil 

Lancaster. 

 

O SR. GIL LANCASTER – DEM – Para ganharmos tempo, por que não já 

votamos o relator?  

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Quarenta e cinco dias que vão 

voar.  

Eu não sei se o relator, eu deixaria até democraticamente para que os dignos 

deputados o pudessem fazer e não precisaria ser aqui nesse instante, mas eu gostaria e 

se a assessoria assim me permitir e se o regimento me permitir, eu gostaria de convocá-

los já para nossa primeira reunião com dia e hora. 

Acho que todos nós temos muitos compromissos, se a gente aproveitasse esse 

momento, não é digno deputado Celso Giglio? Para que a gente pudesse ver em que dia 

estaremos nos reunindo. 

Porque a gente já teve requerimentos verbais e tenho certeza de que eles serão 

produzidos e que a gente já possa fazer o debate e começar. 

 

O SR. GIL LANCASTER – DEM – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Pela ordem, deputado Gil. 

 



 
 

O SR. GIL LANCASTER – DEM – Nós temos todas as terças – feiras a 

Comissão da Saúde. Poderia ser depois da Comissão de Saúde? O que os deputados 

acham?  

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Celso Giglio, o horário da 

terça-feira da Comissão da Saúde é? 

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – 14h00. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – 14h00. Então nos reuniríamos 

depois das 15h00. 

 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Pela ordem deputado Itamar 

Borges. 

 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB – Eu sugeriria se pudesse às 14h30min, 

porque às 15h00 já temos duas ou três comissões, inclusive eu estava até agora na 

Comissão de Transportes. Não sei se é possível ou não.  

Esportes quando é? Quarta- á tarde. Ou 15h30min se for possível. Eu estou 

apenas sugerindo. 14h30min ou 15h30min.  

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – 15h30min é bom. 

 



 
 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Terças- feiras às 15h30min. 

Seria isso? De acordo, deputado André, deputado Wellington, deputado Celso, doutor 

Carlos Neder, padre Afonso Lobato?  

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – É a votação do relator agora? 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Há um consenso quanto à 

relatoria? Houve conversa entre os deputados? 

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – O padre Lobato para a relatoria. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Primeiro, estamos decididos 

então? Terça-feira às 15h30min.  Nossas reuniões seriam às terças-feiras às 15h30min. 

Fica a sugestão aqui da nossa presidência. Vamos nos reunir na próxima terça-feira e 

que os requerimentos aqui apresentados verbalmente sejam escritos para que a gente já 

possa fazer as votações, convocações e convites que serão necessários para o 

andamento da CPI. 

Como indicação do digno deputado Celso Giglio para a relatoria dessa CPI do 

digno deputado Padre Afonso Lobato. Há um consenso? Posso colocar?  

Está em discussão o nome do deputado Padre Afonso Lobato. Como não há 

oradores inscritos, em discussão. Aprovado por votação unânime o nome do digno 

deputado Padre Afonso Lobato como relator da CPI das Santas Casas. 

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Pela ordem digno deputado 

Padre Afonso Lobato. 



 
 

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Somente para agradecer a confiança dos 

deputados e dizer da minha disposição.  

Eu não escolhi a saúde para ser prioridade enquanto deputado. Ela veio como 

urgência, como necessidade, tendo em vista toda a realidade que a gente vive. 

Quero agradecer a confiança e conto com os deputados para que a gente possa 

fazer um bom trabalho. 

Obrigado, senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Eu quero agradecer a todos e 

dizer que a gente participa de algumas CPIs na casa e todas elas são importantes e a 

gente vê que isso é protelado. Vem o presidente, não há um consenso para o vice, não 

há o consenso para o relator. 

A gente já começou produzindo, desburocratizando, acima de tudo a gente se 

despe de vaidades, não é mesmo? E vai para a qualidade, acima de tudo. Que é o que as 

pessoas querem. 

Fico muito, mas muito feliz que a gente possa já na próxima terça-feira estar 

aqui fazendo um debate muito, mas muito amplo e eu tenho certeza de muitas ideias 

que nós teremos e de buscar soluções. 

Elegemos o presidente, a vice-presidente, nosso relator.  

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB - E registrar cem por cento de presença aqui 

na sua eleição.  

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – A palavra decano muitas 

vezes é usada aqui, o senhor não. O senhor tem um acréscimo de juventude, sempre o 

tratarei dessa forma. Para mim um orgulho muito grande receber o voto de todos os 



 
 

deputados, mas de profissionais da saúde é de uma grandeza que vai fazer com que a 

gente se desdobre, que eu me desdobre mais ainda para dar uma resposta para a 

sociedade. 

Obrigado, obrigado deputada Analice, deputado Celso, deputado Carlos Neder, 

deputado Padre Afonso, Gil, Itamar Borges, Wellington, André, todos aqueles que 

participarem e o nosso próximo encontro está marcado para terça-feira.  

 

O SR. Pela ordem, senhor presidente. Desculpe. Percebi pela sua fala, da 

deputada Analice Fernandes. Quero parabenizar o presidente e o vice, o relator. O Gil, 

o Neder e todos os membros. 

É claro que o objetivo é investigar e a história da Analice, de todos os que estão 

nessa comissão tem uma relação muito profunda com as Santas Casas, com a saúde.  

Nós temos aqui nessa casa uma frente parlamentar que todos os colegas também 

apoiam. Acho que o objetivo é bem esse mesmo. De que forma e onde está essa 

situação. 

Nós não estamos aqui para investigar denúncias nas Santas Casas, estamos aqui 

dentro desse contexto que o senhor colocou, que é encontrar caminhos e saber onde 

está o problema e de que forma nós podemos cobrar o governo federal e como o 

governo estadual pode ampliar o que já faz, de que forma o municipal está ausente e de 

que foram as próprias Santas Casas podem fazer a sua reengenharia. 

Apenas para deixar claro isso, eu cheguei depois e já soube que foi nessa linha 

que se colocou, parabenizar.  

Acho que essa CPI vai ser muito importante. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Junto com a investigação a 

palavra tem que ser solução, não é isso? É o que as pessoas esperam.  

Nossa sessão está encerrada e fica aqui o agradecimento e nosso encontro na 

próxima terça-feira às 15h30min. 



 
 

Muito obrigado a todos.  

 

*      *      * 
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O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Senhores deputados, senhoras 

deputadas, está já instalada a segunda reunião de prorrogação, reunião que nós 

sugerimos na eleição, essa é a primeira reunião da CPI para a deliberação da 

prorrogação dos trabalhos desta CPI. Requerimento esse que será feito pela deputada 

Analice Fernandes.  

Pela ordem, deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Presidente, apenas para entender o que 

ocorreu, essa CPI foi criada em 17 de março, conforme publicação em Diário Oficial. 

Pelo regimento ela teria um prazo de cinco dias para ser instalada após a publicação. 

Infelizmente isso não aconteceu e a nomeação dos membros só veio acontecer no dia 

28 de abril. 

Originalmente a CPI foi proposta por um prazo de noventa dias, pelo regimento 

a prorrogação só pode ser para a metade desse prazo, portanto, nós só poderíamos 

prorrogá-la por quarenta e cinco dias, não é isso?  

Lembrando, Vossa Excelência propôs, ela foi criada no Diário Oficial em 17 de 

março, no prazo de cinco dias ela acabou não sendo instalada, a nomeação acabou 

ocorrendo em 28 de abril e está sendo finalmente instalada no dia 18 de agosto, cinco 

meses após a publicação do ato.  

Eu queria saber se esse é o entendimento, são quarenta e cinco dias o prazo 

máximo de prorrogação, tendo em vista a proposta original ter sido de noventa dias e 

como Vossa Excelência imagina aproveitar bem esses quarenta e cinco dias em razão 

dos cinco meses que nós acabamos perdendo.  

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Deputado Carlos Neder, tem 

razão na colocação, mas nós temos aqui a publicação feita no dia 28 de abril de 2015, é 

isso? Ela foi a constituição, não é? Foi constituída em 28 de abril de 2015. A partir de 

então começou a contar esse prazo. O prazo é contado a partir do mês de abril, maio, 

junho, julho e agora estamos em agosto. Vale esse carimbo que temos.  



 
 

Segundo a assessoria, esse prazo se suspende no recesso, o que também nós dá 

mais tranquilidade, nos dá mais tempo? Não, um pouquinho mais. 

Mas a pergunta do deputado Carlos Neder, seriam quarenta e cinco dias, e a 

gente vai fazer uma recuperação daquilo que não conseguimos instalar. É para isso que 

nós vamos pedir ajuda de todos na formatação de documentos, de requerimentos, no 

acolhimento que nós vamos fazer. Em visitas in loco é melhor que reunião aqui em 

uma comissão formada buscando a solução dos deputados que estão na comissão 

dentro de suas regiões. 

Eu acho que buscando dentro das nossas regiões, encontraremos problemas 

idênticos em outras regiões, tenho certeza disso. E ao resumo, nós temos um relatório 

daquilo que foi investido, não gosto da palavra „gasto‟, principalmente na saúde, 

porque não é gasto, é investimento e onde realmente foi investido. 

Até lá eu creio que nós poderemos nessa CPI fazer convites, nós temos uma 

associação dentro do Estado de São Paulo que responde pelas Santas Casas, nós temos 

profissionais médicos aqui tecnicamente e a nossa vice-presidente a Analice. Desde 

chamar funcionários, desde chamar os provedores, desde chamar os médicos, desde 

chamar o Governo do Estado, desde chamar o Governo Federal para que a gente possa 

dar uma resposta para a sociedade.  

Porque a notícia sempre é „está faltando, está faltando, está faltando‟, e aí o 

Executivo vem e „estou colocando, estou colocando, estou colocando e colocando‟ e as 

pessoas reclamando, reclamando e reclamando.  

Eu tenho certeza de que será muito produtivo, também com sua ajuda, deputado 

Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Com certeza. Gostaria de saber se os convites 

podem ser verbais ou necessariamente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Eu creio que nós precisamos 

documentar. Através de requerimentos para que a gente possa ter a autoridade de uma 



 
 

assinatura da CPI, uma autoridade de todos nós, fazer essas convocações, fazer 

convites, não é verdade? E buscarmos fazer a visita. Acho que precisamos olhar, 

precisamos estar, as pessoas, principalmente que trabalham na saúde têm uma 

disponibilidade de tempo quase que pequena perto a outros profissionais de outros 

segmentos. 

Creio que a obrigação nossa é essa fiscalização, de estarmos visitando as Santas 

Casas e as casas de saúde para fazer um acolhimento e fazer um relatório grandioso, 

apontando não somente as dificuldades, mas apontando também soluções. 

Pela ordem deputada Analice Fernandes. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Nesse momento, senhor 

presidente, fazer um requerimento de maneira oral, prorrogando os trabalhos da nossa 

comissão por mais quarenta e cinco dias e já fazendo aqui uma sugestão para Vossa 

Excelência, porque nós sabemos que todas as Santas Casas do nosso estado recebem o 

Pró - Santa Casa, e eu acho que seria de extrema valia para todos nós sabermos quais os 

critérios da utilização, quais são as Santas Casas que estão recebendo e as que não 

recebem, por que não estão recebendo. Se tem algum déficit, se tem algum problema.  

Eu acho que a Secretaria de Saúde poderia nesse primeiro momento ser 

convidada para especificamente falar sobre o Pró – Santa Casa. Fica aqui a minha 

sugestão para o início dos nossos trabalhos e a solicitação para que seja colocada em 

votação a prorrogação dos nossos trabalhos por quarenta e cinco dias. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Fica também como sugestão 

que a deputada Analice Fernandes pudesse já fazer esse requerimento para a gente 

documentar. 

Em discussão. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Pela ordem, senhor presidente. 



 
 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Pela ordem deputado Carlos 

Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Concordo com a proposta da deputada 

Analice Fernandes e gostaria de sugerir que também seja convidado o Ministério da 

Saúde. Quero me colocar à disposição aqui para, caso aprovada a proposta, dialogar 

com o Ministério da Saúde. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Fica da mesma forma o 

deputado Carlos Neder essa colocação, a prerrogativa dos senhores deputados e 

deputadas documentarem, nós precisamos. Dada a importância da CPI. 

Essa presidência coloca em discussão o requerimento verbal da digna deputada 

Analice Fernandes; prorrogação dos trabalhos dessa CPI por quarenta e cinco dias.  

Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Já em votação. Aprovada 

a prorrogação dos trabalhos da CPI das Santas Casas. 

Essa presidência ainda toma mais um minuto. 

 

O SR. GIL LANCASTER – DEM – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Pela ordem, deputado Gil 

Lancaster. 

 

O SR. GIL LANCASTER – DEM – Para ganharmos tempo, por que não já 

votamos o relator?  

 



 
 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Quarenta e cinco dias que vão 

voar.  

Eu não sei se o relator, eu deixaria até democraticamente para que os dignos 

deputados o pudessem fazer e não precisaria ser aqui nesse instante, mas eu gostaria e 

se a assessoria assim me permitir e se o regimento me permitir, eu gostaria de convocá-

los já para nossa primeira reunião com dia e hora. 

Acho que todos nós temos muitos compromissos, se a gente aproveitasse esse 

momento, não é digno deputado Celso Giglio? Para que a gente pudesse ver em que dia 

estaremos nos reunindo. 

Porque a gente já teve requerimentos verbais e tenho certeza de que eles serão 

produzidos e que a gente já possa fazer o debate e começar. 

 

O SR. GIL LANCASTER – DEM – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Pela ordem, deputado Gil. 

 

O SR. GIL LANCASTER – DEM – Nós temos todas as terças – feiras a 

Comissão da Saúde. Poderia ser depois da Comissão de Saúde? O que os deputados 

acham?  

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Celso Giglio, o horário da 

terça-feira da Comissão da Saúde é? 

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – 14h00. 

 



 
 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – 14h00. Então nos reuniríamos 

depois das 15h00. 

 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Pela ordem deputado Itamar 

Borges. 

 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB – Eu sugeriria se pudesse às 14h30min, 

porque às 15h00 já temos duas ou três comissões, inclusive eu estava até agora na 

Comissão de Transportes. Não sei se é possível ou não.  

Esportes quando é? Quarta- á tarde. Ou 15h30min se for possível. Eu estou 

apenas sugerindo. 14h30min ou 15h30min.  

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – 15h30min é bom. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Terças- feiras às 15h30min. 

Seria isso? De acordo, deputado André, deputado Wellington, deputado Celso, doutor 

Carlos Neder, padre Afonso Lobato?  

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – É a votação do relator agora? 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Há um consenso quanto à 

relatoria? Houve conversa entre os deputados? 

 



 
 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – O padre Lobato para a relatoria. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Primeiro, estamos decididos 

então? Terça-feira às 15h30min.  Nossas reuniões seriam às terças-feiras às 15h30min. 

Fica a sugestão aqui da nossa presidência. Vamos nos reunir na próxima terça-feira e 

que os requerimentos aqui apresentados verbalmente sejam escritos para que a gente já 

possa fazer as votações, convocações e convites que serão necessários para o 

andamento da CPI. 

Como indicação do digno deputado Celso Giglio para a relatoria dessa CPI do 

digno deputado Padre Afonso Lobato. Há um consenso? Posso colocar?  

Está em discussão o nome do deputado Padre Afonso Lobato. Como não há 

oradores inscritos, em discussão. Aprovado por votação unânime o nome do digno 

deputado Padre Afonso Lobato como relator da CPI das Santas Casas. 

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Pela ordem digno deputado 

Padre Afonso Lobato. 

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Somente para agradecer a confiança dos 

deputados e dizer da minha disposição.  

Eu não escolhi a saúde para ser prioridade enquanto deputado. Ela veio como 

urgência, como necessidade, tendo em vista toda a realidade que a gente vive. 

Quero agradecer a confiança e conto com os deputados para que a gente possa 

fazer um bom trabalho. 

Obrigado, senhor presidente.  

 



 
 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Eu quero agradecer a todos e 

dizer que a gente participa de algumas CPIs na casa e todas elas são importantes e a 

gente vê que isso é protelado. Vem o presidente, não há um consenso para o vice, não 

há o consenso para o relator. 

A gente já começou produzindo, desburocratizando, acima de tudo a gente se 

despe de vaidades, não é mesmo? E vai para a qualidade, acima de tudo. Que é o que as 

pessoas querem. 

Fico muito, mas muito feliz que a gente possa já na próxima terça-feira estar 

aqui fazendo um debate muito, mas muito amplo e eu tenho certeza de muitas ideias 

que nós teremos e de buscar soluções. 

Elegemos o presidente, a vice-presidente, nosso relator.  

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB - E registrar cem por cento de presença aqui 

na sua eleição.  

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – A palavra decano muitas 

vezes é usada aqui, o senhor não. O senhor tem um acréscimo de juventude, sempre o 

tratarei dessa forma. Para mim um orgulho muito grande receber o voto de todos os 

deputados, mas de profissionais da saúde é de uma grandeza que vai fazer com que a 

gente se desdobre, que eu me desdobre mais ainda para dar uma resposta para a 

sociedade. 

Obrigado, obrigado deputada Analice, deputado Celso, deputado Carlos Neder, 

deputado Padre Afonso, Gil, Itamar Borges, Wellington, André, todos aqueles que 

participarem e o nosso próximo encontro está marcado para terça-feira.  

 

O SR. Pela ordem, senhor presidente. Desculpe. Percebi pela sua fala, da 

deputada Analice Fernandes. Quero parabenizar o presidente e o vice, o relator. O Gil, 

o Neder e todos os membros. 



 
 

É claro que o objetivo é investigar e a história da Analice, de todos os que estão 

nessa comissão tem uma relação muito profunda com as Santas Casas, com a saúde.  

Nós temos aqui nessa casa uma frente parlamentar que todos os colegas também 

apoiam. Acho que o objetivo é bem esse mesmo. De que forma e onde está essa 

situação. 

Nós não estamos aqui para investigar denúncias nas Santas Casas, estamos aqui 

dentro desse contexto que o senhor colocou, que é encontrar caminhos e saber onde 

está o problema e de que forma nós podemos cobrar o governo federal e como o 

governo estadual pode ampliar o que já faz, de que forma o municipal está ausente e de 

que foram as próprias Santas Casas podem fazer a sua reengenharia. 

Apenas para deixar claro isso, eu cheguei depois e já soube que foi nessa linha 

que se colocou, parabenizar.  

Acho que essa CPI vai ser muito importante. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Junto com a investigação a 

palavra tem que ser solução, não é isso? É o que as pessoas esperam.  

Nossa sessão está encerrada e fica aqui o agradecimento e nosso encontro na 

próxima terça-feira às 15h30min. 

Muito obrigado a todos.  

 

*      *      * 
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O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Havendo número regimental, declaro aberta 

a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato 101/2015, com 

a finalidade de investigar denúncias sobre a situação econômica e financeira das Santas Casas 

do estado de São Paulo.  

Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.  

 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Pela ordem, senhor presidente. Solicito a dispensa da 

leitura da ata.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – É de conhecimento, agradeço. É regimental 

o pedido: dispensada a leitura da ata. Apreciação da ordem do dia, o item um.  

Item 1: Requerimento de autoria da digna Deputada Analice Fernandes, que solicita 

convite ao Dr. David Uip, Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, e ao Dr. Benedicto 

Accácio Neto, Coordenador de Regiões de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado de São 

Paulo, com a finalidade de esclarecer o escopo dos Programas Pró-Santa Casa e Santas Casas 

SUStentáveis, para que esta CPI seja instruída com relação aos valores envolvidos, quais 

instituições filantrópicas fazem parte do programa e demais informações pertinentes. 

Está em discussão o requerimento da digna Deputada Analice Fernandes.  

 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Pela ordem, senhor presidente. No item quatro eu faço 

uma proposta semelhante à proposta da Deputada Analice Fernandes. Então, nesse sentido, 

eu retiro o requerimento que consta no item quatro e apoio o requerimento feito pela 

Deputada Analice Fernandes.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Sim. Item quatro: a retirada do digno 

Deputado Carlos Neder. Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação. 



 
 

Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está 

aprovado o requerimento.  

Item 2: Requerimento do digno Deputado Afonso Lobato, requerimento de autoria 

que solicita convite ao Senhor Edson Rogatti, Diretor Presidente da FEHOSP - Federação das 

Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, para que explane sobre a 

situação das Santas Casas no estado e quais providências a Federação tomou junto ao 

Ministério da Saúde e junto à Secretaria de Estado da Saúde. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Os senhores deputados 

que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o item de número 

dois.  

Item 3: Requerimento de autoria do Deputado Carlos Neder, que solicita convite ao 

Dr. Arthur Chioro, Ministro da Saúde, para falar sobre as políticas adotadas pelo Governo 

Federal nesta área, com ênfase nas questões de financiamento, gestão e controle desses 

serviços no âmbito do SUS. 

Está em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, encerrada a 

discussão. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o 

requerimento.  

O item de número quatro foi retirado a pedido do autor, o Deputado Carlos Neder.  

Item 5: Requerimento também de autoria do Deputado Carlos Neder, que solicita seja 

encaminhado ofício da CPI ao Ministro da Saúde, Dr. Arthur Chioro, e ao Secretário da Saúde 

do Estado de São Paulo, Dr. David Uip, para que forneçam cópias de relatórios de auditorias 

realizadas na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, por iniciativa própria ou 

contratada junto a terceiros, apontando a situação atual, o que restou apurado e providências 

tomadas para promover correções e apurar responsabilidades no âmbito do SUS. 

Em discussão o requerimento. Não há oradores inscritos. Em votação. Os deputados 

favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do Deputado Carlos 

Neder.  

Item 6: Requerimento de autoria do Deputado Padre Afonso Lobato, que solicita seja 

realizada uma reunião da CPI na Cidade de Taubaté, onde está sediado o Hospital Regional, 

com a convocação das pessoas listadas nesse requerimento para prestar esclarecimentos e 

dar ciência da situação dos pacientes oncológicos: 1) Senhora Maristela Siqueira, Diretora 

Regional de Saúde - DRS XVII; 2) Senhor Márcio do Espírito Santo, Diretor Administrativo do 

Hospital Regional e do Hospital Universitário, em Taubaté; 3) Senhora Mara Cristiane de 

Vasconcelos Liberato, Diretora Administrativa do Hospital São Francisco de Assis em Jacareí; 

4) Senhor Gilberto Nering, Diretor Geral do Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá; 5) 



 
 

Senhora Rosemary Domingues Sanz, Diretora do Hospital CTFM e Presidente do GACC, em São 

José dos Campos; 6) Irmã Mizaela Santos da Cunha, Diretora Geral do Hospital Pio XII, em São 

José dos Campos. 

 

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Pela ordem, senhor presidente. Como nós temos lá 

uma relação muito estreita das Santas Casas com os hospitais, porque nós temos pequenas 

cidades, pequenos municípios com suas Santas Casas, e os hospitais são referência para 

atendimento de alta complexidade, de média complexidade. Então eu requeiro de V. Exa. se 

nós podíamos ampliar o objeto dessa CPI não somente para as Santas Casas, mas devido a 

essa relação estreita com os hospitais, para ampliar e colocar os hospitais também, senhor 

presidente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Um requerimento do digno Deputado Padre 

Afonso, está em discussão. Não há oradores inscritos... 

 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Tem uma oradora inscrita.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB –  Tem? Deputada Analice Fernandes. Pela 

ordem, deputada.  

 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. Só para pedir 

aqui para o Padre Lobato... Como ele apresentou um requerimento semelhante a esse na 

nossa Comissão de Saúde e a Comissão de Saúde vai estar averiguando, vai estar 

encaminhando inclusive todos os pedidos com relação aos atendimentos feitos no Vale do 

Ribeira, a secretaria de saúde e nós estamos nos propondo, dentro da Comissão de Saúde, 

visitarmos esses hospitais logo tivermos as respostas da secretaria de saúde. Eu gostaria de 

sugerir, nesse primeiro momento, que nós pudéssemos nos atermos às questões pertinentes 

às Santas Casas uma vez que a demanda de problemas e de questões pertinentes a estas 

instituições vão ser bastante debatidas e discutidas. Eu acho que nesse primeiro momento 

nós estaríamos desviando um pouco o foco do que está sendo proposto dentro da CPI. Então 



 
 

gostaria de pedir ao Deputado Afonso Lobato que entendesse, nesse momento, a minha 

solicitação de nós deixarmos esse assunto dos hospitais conveniados, os hospitais que fazem 

tratamento de pessoas que têm câncer para que a gente pudesse debater na Comissão de 

Saúde, uma vez que nós estaremos fazendo isso já a pedido de Vossa Excelência.  

 

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Pela ordem, senhor presidente. Eu, de fato, entendo o 

argumento da Deputada Analice Fernandes, mas eu não vejo, sinceramente, como separar. Se 

a gente for tratar especificamente Santas Casas, elas têm íntima relação com alguns hospitais 

e nós vamos deixar essa CPI sem discutir alguns assuntos que eu acho extremamente 

relevantes e importantes.  

Embora entendendo o argumento da Analice, que a questão é bastante complexa e 

nós teremos muito trabalho pela frente, mas eu sugiro a V. Exa. que coloque em votação 

nominal exatamente para que a gente possa de fato ver se a gente amplia essa questão ou 

não, senhor presidente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB –   O pedido do digno Deputado Padre Afonso 

Lobato para a votação nominal... 

 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, sem 

entrar no mérito, eu gostaria de saber da assessoria da comissão se é factível mudar o escopo 

da solicitação da CPI agregando outro tipo de hospital. A argumentação do Padre Afonso 

Lobato faz sentido na medida em que nós trabalhamos em redes. Posso estar enganado mas 

eu creio que nós não temos essa competência aqui, no âmbito da Comissão, de mudar o 

escopo do que foi o requerimento assinado pelo número regimental e aprovado no plenário. 

Então nós poderíamos muito mais ter uma ação combinada do que propriamente uma 

mudança de conteúdo, porque eu acho que nós estamos presos à redação que foi dada, que 

definiu o objeto da CPI.  

 

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Pela ordem, senhor presidente. Recentemente nós 

fizemos a mudança na questão da telefonia, não é isso? Uma CPI que inclusive V. Exa. 

participa. E de fato houve um acordo entre os deputados membros da comissão que 



 
 

ampliaram a competência e o campo de atuação da comissão. E veja, senhor presidente, uma 

relação muito estreita: não que nós vamos distorcer o assunto, mas tem momentos que nós 

vamos precisar, porque são relações muito estreitas entre Santas Casas e hospitais, porque os 

grandes hospitais às vezes acabam sendo referência para atender, na grande demanda, às 

Santas Casas.  

 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. Novamente, só 

para deixar um pouco mais claro: o tempo que nós temos. Acho pertinente o pedido do 

Deputado Afonso Lobato, acho importante realmente, como o Deputado Carlos Neder 

colocou: é uma rede de atenção e a gente precisaria aprofundar esse debate. Acontece que 

nós já prorrogamos essa CPI e nós esperamos focarmos exclusivamente nas Santas Casas 

nesse momento e, de repente, num outro, nós falarmos e debatermos mais ou até abrir, se 

possível, uma CPI para falarmos dos hospitais gerais. Porque se nós trouxermos essa discussão 

para esse momento, as Santas Casas vão perder muito. É o meu ponto de vista.  

 

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – Concordo com a Deputada Analice. Eu também 

compreendo da mesma forma que a Deputada Analice.  

 

 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB – Pela ordem, senhor presidente. Eu, durante a 

reunião da Comissão de Saúde, estava conversando com o Deputado André do Prado e tomei 

um pouco de informação sobre o ocorrido e achei bem pertinente essa solicitação do 

Deputado Afonso Lobato. Agora, com as colocações da Deputada Analice Fernandes, 

realmente eu fico um pouco preocupado com essa questão, porque quando se fala de apurar 

a situação, Deputado Lobato, das Santas Casas e hospitais filantrópicos, está falando de 

instituições que têm um tipo de financiamento, que têm um tipo de repasse de recursos, que 

têm um tipo de gestão que não é pública... Quando você vai para o regional já o hospital do 

Estado, que tem um outro foco, uma outra circunstância. Eu fico um pouco preocupado nessa 

situação. Eu até sugiro, acho que o Deputado é da comissão de saúde, que nós pudéssemos 

levar esse tema para a Comissão de Saúde e fazer essa convocação ou para uma audiência 

pública aqui ou para uma audiência pública lá em Taubaté para tratar desse tema. Acho que 

seria bem pertinente nesse sentido e não interferiria eventualmente, não embolaria o tema e 

o assunto, até porque trata-se de gestões diferentes, recursos diferentes. A Santa Casa, se não 



 
 

tiver dinheiro, para; o Hospital Geral, se não tiver, a secretaria cobre. Sei lá, é um pouco dessa 

preocupação. Quero mais é estender o debate mas, a princípio, estou comungando da 

preocupação da Deputada Analice Fernandes.  

 

 

O SR. ANDRÉ DO PRADO – PR – Pela ordem, senhor presidente. A gente vê a 

preocupação do Deputado Padre Afonso, nós sabemos. Eu também sou daquela região, da 

cidade Guararema, pertence ao Vale do Paraíba, e realmente essa questão do problema 

oncológico na região é gravíssima, desumana e alguma medida tem que ser tomada 

imediatamente. A gente percebe que o padre Afonso tem, de todas as maneiras, tentado 

sensibilizar não só a Comissão de Saúde mas a CPI das Santas Casas. Mas como sugestão 

também, Deputado Padre Afonso, eu acho que o  encaminhamento dado pelo Deputado 

Itamar Borges, que na próxima reunião da Comissão de Saúde nós possamos apresentar esse 

requerimento e aprovar esse requerimento com o mesmo pedido que o senhor coloca aqui 

agora nesse encaminhamento de número seis, convocando todas essas pessoas para estarem 

na comissão prestando esclarecimento ou até, Deputado Itamar também colocou, tendo 

audiência pública o mais rápido possível. Faço parte da região também, mas diante do tempo 

de 45 dias que nós programamos nessa comissão, eu acho que nós temos que nos ater nesse 

foco. Não tirando foco desse problema da questão oncológica, da questão de saúde. Na 

semana que vem nós poderemos deliberar rapidamente esse requerimento com essas 

convocações também. E se for o caso, até, mesmo sem a convocação, nessa aprovação do 

ofício, nós estaremos lá realmente com os membros da comissão visitando os hospitais da 

região. Eu me comprometo com isso com V. Exa. também, senhor presidente.  

 

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Entendo e compreendo o argumento dos deputados, 

mas eu tenho dois questionamentos. Primeiro é não reduzir essa questão oncológica, embora 

ela seja extremamente preocupante, não está reduzindo a questão ecológica, de maneira 

geral. Segundo, quando nós, na CPI, fomos tratar, como vamos tratar então quando 

discutirmos questões que são correlatas, que estão lidas com os hospitais se nós não 

podemos falar dos hospitais. Eu acho que isso também nós vamos olhar de uma forma 

unilateral apenas as Santas Casas. Nós temos problemas sérios acontecendo em hospitais, e 

por acaso aqui está citado o Hospital Federal do Vale do Paraíba porque está em Taubaté. 

Simplesmente situando. Mas quando formos tratar então de questões que envolvem os 



 
 

hospitais, nós não poderemos tratar, não podemos tocar no assunto. Não sei como que nós 

vamos encaminhar isso. 

Aceito a sugestão do André, Deputado André do Prado, para que a gente possa fazer 

uma audiência pública, chamar esses hospitais e esse requerimento então. Eu retiraria o 

requerimento. Mas eu pergunto então à Vossa Excelência: como que nós vamos tratar isso 

quando tiverem essa ligação íntima entre Santa Casa e Hospital? Eu tenho medo da gente 

ficar capenga nessa discussão. Se nós conseguíssemos talvez ampliar lá, mesmo tirando o 

requerimento, na frente a gente possa ter situações em que a gente vai sentir que nós vamos 

ficar reduzindo apenas a questão da Santa Casa.  

 

 

O SR. GIL LANCASTER – DEM – Eu gostaria de dizer, caro Deputado Lobato, que eu 

serei sempre seu parceiro na questão oncológica. Sei que o senhor tem razão, comprometo-

me a ir visitar, se a comissão der seu voto e o que for necessário. Mas nós temos pouco tempo 

para a CPI e não me parece que as Santas Casas, nesses 45 dias nós vamos conseguir apurar 

tudo que tem que ser apurado. É muito pouco tempo. Então gostaria que o senhor 

compreendesse e tratasse desse assunto com mais pertinência na Comissão de Saúde que o 

senhor terá o meu voto, o meu apoio na visita e o que o senhor necessitar. 

Eu também concordo com a Deputada Analice Fernandes, com o Deputado Itamar, 

com o Deputado André, o Neder... Nós somos companheiros, padre e nós também 

defendemos essa questão. E não vamos permitir que pessoas morram da forma que têm 

morrido na questão de câncer, indignamente, como têm morrido, infelizmente. Vamos apurar 

sim pela Comissão de Saúde, mas a questão da CPI da Santa Casa é um caso muito sério. A 

sociedade está clamando por uma resposta dos Deputados dessa casa. Nós temos que apurar 

rapidamente, 45 dias não dará pra dar a reposta que a sociedade necessita, infelizmente. E 

não temos mais prazo para prorrogar mais.  

 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Presidente, sem prejuízo das prerrogativas da Deputada 

Analice Fernandes na Comissão de Saúde, eu acho que nós estamos chegando num 

entendimento, parece-me que V. Exa. concordaria, da retirada desse requerimento mediante 

a aprovação do outro que foi apresentado à Comissão de Saúde, de tal maneira que nós 

faríamos a visita lá no hospital, só que por meio da Comissão de Saúde, não propriamente 

pela CPI. Pergunto se é esse o entendimento de Vossa Excelência.  

 



 
 

 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB – Deputado Afonso Lobato, com a grandeza de 

sempre, é um grande defensor e lutador pelas Santas Casas e pela saúde, dispensa 

comentários. Deputada Analice, na hora que eu entrei aqui eu já tinha votado o item um. Não 

sei se é possível, se ainda é pertinente e se dá esse tipo de expediente, mas é sabido por 

todos nós e divulgado pelo secretário Davi Uip, que o criador, o mentor, o proponente, o 

estudioso do Programa Santas Casas Sustentáveis é o Dr. Pollara, seu secretário adjunto, e aí 

não consta o nome dele aqui. E com certeza ele traria, não sei se é possível fazer um adendo 

como sugestão.  

 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Eu achei brilhante aqui o pedido do Deputado 

Itamar Borges, até porque o Itamar Borges é um deputado bastante atuante nessa área das 

Santas Casa. Ele montou nessa casa, desde o primeiro mandato, a Frente Parlamentar a favor 

das Santas Casas e foi muito bem colocado por ele nesse momento essa lembrança do Dr. 

Pollara. Então gostaria agora de fazer aqui, com a permissão de todos os membros desta 

comissão um adendo e fazer aqui a solicitação também e o convite para o Dr. Pollara, que eu 

acredito que o Dr. Davi Uip vai ficar muito feliz de poder dividir todo esse momento aqui de 

muita explanação com uma pessoa tão competente e preparada e, como disse o Deputado 

Itamar, o idealizador do Santas Casas Sustentáveis.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Antes a presidência solicita, Padre Afonso: 

está retirado o requerimento de autoria do senhor? 

 

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Sim. Retiro o requerimento.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Em votação o requerimento verbal da 

Deputada Analice Fernandes fazendo convite ao Dr. Pollara para que ele também possa estar 

nessa casa, nesta CPI, para nos dar maiores informações e prestar esclarecimentos, dentro do 

item um. Mas pode ser um requerimento verbal, foi o que a assessoria nos passou. Em 

discussão o requerimento. Não há oradores, em votação. Aprovado o requerimento da digna 

Deputada Analice Fernandes.  



 
 

Eu fico feliz que a gente tenha chegado a um consenso até porque a nossa assessoria, 

digno Alexandre, Dr. Ciro, Letícia, que estava por aqui, eu pensava na nulidade que 

poderíamos ter, da CPI, a ampliar este objeto de Santas Casas a Hospitais regionais. Foi citado 

também a CPI das Telecomunicações e ela começou como CPI móvel, só que o seu objeto foi 

alterado. Terminou uma legislatura e iniciou-se outra legislatura. Então aí houve a permissão 

da ampliação do objeto: CPI das Telecomunicações Fixa, Móvel e canais de assinatura. Ou 

seja, Deputado Padre Afonso, ao início de uma nova legislatura, certo? Mas que precisamos 

debater que os hospitais regionais estão, na sua grande maioria, intimamente ligados às 

Santas Casas, lá isso estão e os recursos, na maioria das vezes vêm do mesmo lugar, 

enfrentam dificuldades e eu fico feliz que dentro da secretaria da saúde Deputado Itamar 

possa realmente fazer a prática dessa audiência, que a gente sabe que o Deputado Padre 

Afonso vem trabalhando – assim como todos os deputados: Deputado André da mesma forma 

– para que a gente possa dar esse atendimento. 

 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Pela ordem, senhor presidente. Uma vez aprovados os 

requerimentos, eu gostaria de sugerir à V. Exa, de acordo, inclusive, com o que já começamos 

na reunião anterior, que a sequência seja a seguinte: em primeiro lugar a reunião proposta 

pelo Deputado Afonso Lobato com a federação que representa as Santas Casas; segundo: a 

Secretaria de Estado da Saude, de acordo com o requerimento e o adendo feito pelo 

Deputado Itamar Borges; terceiro: o Ministério da Saúde. Sem prejuízo eu envio, o mais 

rápido possível, os ofícios solicitando os relatórios de auditorias em relação à Santa Casa de 

São Paulo. Mas eu peço à V. Exa se puder definir as datas, porque nós atuaríamos no sentido 

de convencer esses vários órgãos para que de fato venham a essa reunião. No caso, eu me 

preocupo com o Ministério da Saúde, então gostaria de saber, já com antecedência, qual seria 

a data em que o Ministério da Saúde seria convidado para que eu possa fazer esse contato 

com base no ofício de Vossa Excelência.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Com razão a colocação do Deputado Neder, 

até porque nossa CPI tem prazo mais diminuto do que as outras, Deputado Itamar, até por 

causa do atraso na sua instalação e é algo que tem que ser urgente, urgentíssimo. Eu solicito 

as providências da comissão desta casa para que a gente possa fazer esse convite o mais 

rápido possível e o envio de documentos também da mesma forma. Pela ordem, Deputado 

Itamar.  



 
 

 

 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB – Pelo que eu entendi, nós ficamos definidos toda 

terça às 15h30minmin, o que não impede de fazer na quarta, enfim, ou amanhã. Mas acho 

que já podia trabalhar com as terças-feiras. São três convocações ou quatro que nós temos aí? 

Três momentos. Então terça e aí tentar seguir essa sequência, mas sem prejuízo. Vamos 

imaginar que o Rogate não possa vir na terça. Se ele não puder vir na próxima terça por 

alguma razão, que nós não percamos a oportunidade de fazer. Eu sei da importância que o 

Deputado Carlos Neder coloca nessa sequência, mas se nós temos um tempo curto, é 

importante seguir essa sequência.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – A ideia é muito importante, Deputado 

Itamar. Também tem essa situação. Nós começamos às 15h:30min, a ordem do dia às 

16h:30min. Com certeza são pessoas muito importantes que estão sendo convidadas para 

essa CPI. Claro que os Deputado vão explorar ao máximo, não é verdade? Eu creio que 

teríamos que dar uma antecipada também. Pela ordem, Deputado Padre Afonso.  

 

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Pela ordem, senhor presidente. Eu tenho uma 

sugestão:  falarmos com o presidente da Comissão de Saúde, não sei como que a gente acha o 

presidente da Comissão de Saúde para ver se nós podíamos, nesses próximos dias, a gente 

não ter a comissão ou fazer a reunião da comissão mais concisa ou conjunta, se o presidente 

consentir.  

 

 

O SR. – Eu acho bem próprio, fica mais fácil a gente insistir no quórum das duas.  

 

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – 14 horas saúde e 14h:30min a CPI? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Seria isso, Deputado Celso Giglio, meu 

presidente? 

 



 
 

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – É isso.  

 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Poderíamos fazer conjunta então para ser 

realmente proveitosa. Pela ordem, Deputado Neder.  

 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Eu concordo, sem prejuízo da audiência que nós 

aprovamos hoje, com os cirurgiões dentistas. Nesse caso nós evitaríamos fazer numa terça-

feira, se o presidente concordar. Pode ser que nós tenhamos necessidade de mais de 30 

minutos.  

 

 

O SR. – Ficaríamos então na terça? Se o presidente Celso Giglio concordar, toda terça 

às 14h:30min e o presidente somente pautaria itens que eventualmente não exigissem tanto 

tempo como audiência pública e outros itens. E até, presidente Celso Giglio, não sei como está 

a pauta, parece que está bem em ordem, daria até, se não tiver nada urgente, para não 

acontecer a reunião da Comissão de Saúde e ter a reunião da CPI em um outro momento, se 

for o caso.  

 

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – Nós estamos dispostos a fazer esse entendimento 

também para que as duas fluam. E se não acontece uma acontece a outra.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Perfeito. Mas que haja uma conjunta 

convocação tanto da Comissão de Saúde como da CPI das Santas Casas. Assim poderíamos 

tomar providências então e começaríamos na terça às 14 horas. 14h a comissão. 14h:30min a 

CPI.  

 

 

O SR. – Tem pauta? 

 



 
 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Tem. Aprovado desta forma?  

 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Presidente, mais uma vez: pela ordem. 

Somente nessas três convocações, né? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ED THOMAS – PSB – Nessas três convocações. É necessário 

votação para isso? Coloco para apreciação dos senhores deputados reunião conjunta às 14 

horas a Saúde e 14h:30min a CPI. São duas reuniões nas terças-feiras desse mês de setembro, 

na verdade já adentrando setembro também, para que possamos nos reunir. Em discussão. 

Em votação. Aprovado. Ficamos então, peço providências à nossa CPI, junto à Comissão de 

Saúde para que possamos nos reunir e que os convites sejam enviados e que na maior 

urgência possível possamos trabalhar para que tenhamos aqueles que foram convidados para 

que a gente possa debater na CPI.  

Quero agradecer Deputado Gil Lancaster, Deputado Celso Giglio, Deputado Padre 

Afonso, Deputada Analice Fernandes, Deputado Itamar, Deputado Carlos Neder, Deputado 

André... Muito obrigado pelo trabalho de vocês e que possamos produzir e produzir muito. Eu 

tenho certeza que essa é a intenção da CPI. Está encerrada a sessão.  

 

 

*   *   * 
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O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Havendo número regimental declaro 

aberta a terceira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo ato 

101/2015 com a finalidade de investigar denúncias sobre a situação econômico-

financeira das Santas Casas do estado de São Paulo. 

Registro com muito carinho, muito respeito e com agradecimento muito 

especial a presença do digno relator deputado Padre Afonso Lobato, digno deputado 

André do Prado, digno deputado Jooji Hato, digno deputado Carlos Neder e este 

deputado na presidência. Agradeço a presença de todos que trabalham nesta Casa e 

trabalham muito. Agradeço a cooperação, mas muito, muito obrigado em especial nas 

pessoas do Benê, da Bete e do Ademar nesse auxílio de Mesa, nosso muito, mas muito 

obrigado. 

Quero registrar também, com muito, mas muito carinho, sejam bem vindos, os 

Franciscanos na Providência de Deus, frei Daniel Curty da Silva da Santa Casa de 

Aparecida e o frei Felipe Salatiel também presente e o Mateus Leme, além do nosso 

convidado o Sr. Edson Rogatti que já se faz presente. 

Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Pela ordem, presidente. 



 
 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pela ordem deputado Padre Afonso 

Lobato. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Solicitar a dispensa da leitura da ata. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – É regimental o pedido de V. Exa., está 

dispensada a leitura da ata. 

Antes de ouvirmos o Sr. Edson Rogatti, nós temos requerimentos, dois 

requerimentos e é de autoria deste deputado e eu solicito então para que o deputado 

Padre Afonso Lobato faça a leitura destes requerimentos para logo após a discussão 

dos mesmos já que é de autoria desta presidência. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Item número um. Requerimento de autoria do 

deputado Ed Thomas que com o fundamento do artigo 13 parágrafo 2º da 

Constituição do Estado de São Paulo combinado com o artigo 34 b Inciso 2º do 

Regimento Interno desta Assembleia solicita ao Exmo. Senhor Procurador da Justiça 

do Estado de São Paulo informações sobre a existência de processos, inquérito civil ou 

outro procedimento específico que tenha por objeto a discussão da organização e da 

administração das Santas Casas do Estado de São Paulo. Em discussão, em votação, 

aprovado o requerimento. 

Item número dois. Requerimento de autoria do deputado Ed Thomas que com 

o fundamento do artigo 13 parágrafo 2º da Constituição do Estado de São Paulo 

combinado com o artigo 34 b inciso 4º do Regimento Interno desta Assembleia solicita 

a realização de audiências nas respectivas regiões dos deputados que compõem esta 

CPI visando a coleta de informações pertinentes ao fato determinado, objeto da 

investigação para apreciação e deliberação por esta comissão. Em discussão, não 



 
 

havendo oradores inscritos está encerrada a discussão, em votação. Aprovado o 

requerimento. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pela ordem deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Senhor presidente, eu gostaria de saber se os 

expedientes já aprovados na reunião anterior já foram expedidos, sobretudo, aqueles 

dirigidos ao Ministério da Saúde e á Secretaria do Estado da Saúde referentes às 

Santas Casas de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Deputado Carlos Neder, o expediente 

que nós votamos e que aprovamos e aquilo que discutimos, né? Já teve o empenho da 

nossa assessoria, expedido os documentos pertinentes ás pessoas que foram 

colocadas no documento. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Eu solicito que cópias destes documentos sejam 

fornecidas aos membros da CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – É regimental e assim o faremos, solito 

providências à assessoria que os documentos já aqui aprovados sejam enviados aos 

dignos deputados desta CPI.  

E ainda neste seguimento, deputado Carlos Neder, deputado padre Afonso 

Lobato, solicito também providência da assessoria de mesa, essa presidência recebeu 

da Câmara Municipal de Sorocaba, né? Assunto, solicitação de foco para a Santa Casa 



 
 

de Sorocaba. Tomaram conhecimento da criação desta CPI, nós recebemos 

documentos, mas muito importantes e essa presidência solicita que seja anexado à 

CPI das Santas Casas e que seja informado aos nossos deputados através de cópias 

para que todos tenham acima de tudo, ciência dessa documentação. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Pela ordem, presidente. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pela ordem deputado padre Afonso 

Lobato. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Primeiramente para cumprimentar a todos e 

pessoal lá do Vale que aqui está. Vereadora Gorete de Taubaté, obrigado pela 

presença. Os freis e o pessoal lá da Santa Casa, Mateus lá da Santa Casa de Aparecida 

que acabaram de me informar estão três meses sem repasse da prefeitura para a 

Santa Casa para atender urgência e emergência no pronto-socorro. Como é que 

consegue atender sem dinheiro. Eu estou vendo só o frei para fazer milagre lá mesmo. 

E também parabenizar V. Exa. pelo requerimento que permite aos deputados 

fazer esses encontros nas nossas regiões. Realmente fica mais fácil ouvirmos as Santas 

Casas da nossa região e depois trazemos para apreciação e votação na Comissão. Isso 

dá mais, facilita mais a participação das pessoas envolvidas que querem falar, têm 

depoimentos importantes para prestar. 

E por último, agradecer aqui novamente o Dr. Edson Rogatti pela sua presença 

e não somente por sua presença aqui, mas ontem o senhor esteve no Senado na 

tentativa de levar, envolver senadores e o Ministério da Saúde nessa situação pela 

qual passa a nossa Saúde. Agradecer a sua presença e o seu trabalho que o senhor 

vem desenvolvendo como presidente da FEHOSP. Muito obrigado por seu trabalho, 

por sua presença. Obrigado senhor presidente. 

 



 
 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Esta presidência acusa o recebimento 

dos ofícios de números quatro e cinco onde nós fizemos o convite da CPI das Santas 

Casas convidando o senhor secretário estadual de saúde, secretário adjunto, para a 

reunião a ser realizada no dia oito de setembro no plenário José Bonifácio.  

O esclarecimento através do ofício que "lamentavelmente não será possível a 

participação das autoridades em questão, em virtude de compromissos assumidos 

anteriormente. Entretanto, requeremos caso haja interesse e é claro que há, não é? A 

definição de outra data para a explanação". Assina aqui Nilson Ferraz Páscoa e 

gostaria de solicitar á assessoria que colocasse este ofício e que faremos estas 

tratativas e eu solicito ajuda dos senhores deputados, especial do deputado Carlos 

Neder quanto à presença do ministro, e que nós despachássemos com certeza depois 

de uma data acertada porque enviamos o ofício, não sabemos da agenda do 

secretário e também do ministro que deve ser com certeza, muito ampla e carregada 

para que a gente consiga produzir, dar uma celeridade, certo? 

Mas eu creio que nós temos um assunto a ser tratado através de uma pessoa 

muito importante que aceitou este nosso convite e que nos comunicou de sua 

passagem por Brasília justamente para tratar de Saúde, mas que de pronto disse "na 

quinta-feira poderemos estar aí".  

Todos sabem que na quinta-feira é um dia muito difícil de trabalho nesta casa 

onde os deputados fazem o seu trabalho também fora dela, certo? Mas preferimos 

até porque é o início, eu creio que ouvir o Sr. Edson Rogatti é o diagnóstico que a 

gente precisa para detectar todas as dificuldades. Por isso faço o convite para que o 

Sr. Edson Rogatti possa se assentar a esta Mesa e que a gente possa fazer um 

acolhimento e os senhores deputados com a prerrogativa que têm através das suas 

perguntas, né? Podermos construir um documento de respeito acima de tudo, né? A 

esta instituição chamada Santa Casa que vive em estado de tragédia. Seja bem vindo 

Sr. Edson Rogatti, nosso muito, mas muito obrigado. 

 



 
 

O SR. EDSON ROGATTI - Boa tarde a todos e todas. Queria saudar 

principalmente Exmo. presidente deputado Ed Thomas, demais deputados presentes, 

todos aqui. 

Queria saber o tempo, se eu posso em quanto tempo fazer ou quer fazer 

perguntas, né? 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Sr. Edson, a gente pede sempre a 

objetividade, né? Numa explanação, naquilo que nesse primeiro momento o senhor 

tem a liberdade de poder explanar, né? Mas sempre colocando como importante as 

perguntas dos deputados para que a gente tenha um acréscimo maior na CPI. 

O SR. EDSON ROGATTI - Vou ser bem rápido assim, objetivo. Um filósofo 

alemão sempre costumava dizer que a Saúde determina a felicidade. Segundo os seus 

cálculos nove décimos de nossa felicidade estariam diretamente relacionados à saúde. 

Não sei se estes números estão corretos, mas reconheço que é bem mais difícil ser 

feliz quando na saúde falha. 

E quando por alguma razão somos hospitalizados, sabemos que precisamos 

contar com o trabalho eficiente e dedicado de várias pessoas. Trabalho de 

profissionais de Saúde como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

nutricionistas, farmacêuticos, técnicos de laboratório. Mas, trabalho também de uma 

série de outros profissionais. 

Um hospital não se mantém sem serviços de limpeza, de alimentação, 

lavanderia, manutenção e segurança. Um hospital é uma estrutura grande e 

complexa, uma estrutura que só cumpre a sua função se a função for de fonte de vida 

e saúde, quando funciona perfeitamente porque quando não funciona a perfeição, um 

hospital agrava o estado de saúde dos pacientes e torna-se casa de doença e também 

de mortes. 

Então, como andam os nossos hospitais? Todos sabem que os hospitais 

privados que visam lucro conseguem lidar bem com a situação porque continuam 

funcionando e pagando as suas contas, mas como estará a situação dos hospitais 



 
 

privados sem fins lucrativos? Dos hospitais beneficentes? Dos hospitais que atendem 

à população do SUS? Como estarão as Santas Casas de Misericórdia e os hospitais 

filantrópicos? 

A Lei orgânica do Sistema Único de Saúde, a Lei 8080 de 1990 prevê que a rede 

filantrópica participe do SUS sempre que a estrutura pública for insuficiente. Ela exige, 

quando e estrutura pública não cumpre, a filantrópica imediatamente chama para 

cumprir a função da estrutura.  

Essa rede privada filantrópica beneficente, as Santas Casas de Misericórdia e 

hospitais filantrópicos garantem a viabilidade do SUS. É ela que hoje mantém o SUS 

porque hoje mais de 56% das internações SUS são feitas pelos filantrópicos.  

Os hospitais beneficentes são responsáveis por mais de 240 milhões de 

atendimentos ambulatoriais por ano. São responsáveis por 42% no Brasil das 

internações, e mais de 56% aqui no estado de São Paulo das internações de alta 

complexidade, metade, mais da metade dos transplantes de órgãos no país é feito 

aqui em São Paulo, das cirurgias oncológicas, das neurocirurgias, das ortopédicas. 

Mais de 59 quase 60%, hoje já é 60% é feito aqui pelas Santas Casas e hospitais 

filantrópicos do estado de São Paulo. 

O Índice Nacional de Preço ao Consumidor, no IBGE subiu mais de 400%, o gás 

de cozinha mais 1000%, o transporte público mais de 1200% e os funcionários 

precisam chegar aos hospitais. A água, energia elétrica mais de 1000% subiram.  

No mesmo período a Tabela de Referência dos SUS, a tabela do governo que 

ele utiliza para remunerar os hospitais filantrópicos subiu apenas 93%, essa 

defasagem que está levando as Santas Casas a fecharem suas portas. Segundo a 

Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos a margem de resultado do 

setor em 2014 foi de 65%, os outros 35, os hospitais são obrigados ir buscar na 

comunidade, na periferia, na igreja, em todos os outros lugares para completarem 

aquilo que falta para manter a porta aberta. 

Ou seja, a dívida acumulada hoje no Brasil já chega a 21 bilhões de reais só das 

Santas Casas. Analisando este cenário é difícil não concluir que o setor filantrópico é 



 
 

ele quem está financiando com suas dívidas e seus prejuízos uma fatia considerável da 

saúde pública brasileira. Considerando que mais de 100 destes hospitais, 100 

hospitais, uma base de meio a meio, muitos fecharam as portas e outros estão sob a 

intervenção da prefeitura como é o caso de Sorocaba e muitos outros aí, fechando as 

portas. 

Uma pergunta que não se pode evitar é, até quando os hospitais beneficentes 

conseguirão manter as portas abertas para atendimento do SUS? O Ministério da 

Saúde teve nesse ano de 2015 um corte no orçamento. Em maio foi cortado no 

Ministério da Saúde 11,8 bilhões, no fim de julho mais 1,18 bilhões pelo Ministério da 

Fazenda. Foi o segundo maior corte superado apenas pela pasta das cidades, isso 

porque aqui neste país Saúde e Educação é prioridade. 

O Ministério da Saúde, temos que reconhecer, tem buscado soluções. Uma das 

inovações introduzidas foi a contratualização, mas dos 1800 hospitais que nós temos 

no país, somente 1000 hospitais conseguiram a contratualização. 

O Ministério da Saúde celebra o contrato com hospitais definindo quantidade, 

qualidade e serviços que serão prestados e pagam determinado valor por este serviço, 

outra inovação foi o chamado incentivo, o Ministério da Saúde paga para os hospitais 

que sigam determinada diretriz como, por exemplo, ter serviços de urgências e 

emergência, atendimento obstétrico, políticas de qualificação.  

Além disso, as chamadas entidades beneficentes de assistência social na área 

da Saúde recebem também incentivos fiscais que representa um mecanismo indireto 

de repasses de recursos. Isso foi em 2013 quando o ministro Padilha, nós tivemos o 

incentivo grande de 1,200 bilhões, e depois para 2014 seriam mais 145, mais um 

bilhão e esse um bilhão não chegou até hoje aos hospitais filantrópicos. 

Essas formas alternativas de financiamento não são de forma nenhuma 

insignificantes, a própria diretora do Departamento de Regulação e Avaliação e 

Controles do Ministério da Saúde, Dra. Elaine Gianotti reconheceu recentemente que 

a Tabela de Referência do SUS está sendo relegada a um papel secundário no 

financiamento da Saúde Pública. 



 
 

Mas hoje, ainda hoje o pagamento que é feito pelo Ministério da Saúde a 

referência dele para fazer pagamento é a Tabela do SUS que há mais de 10 anos não é 

reajustada, o último reajuste foi quando o ministro Jatene fez o reajuste linear. 

No Brasil o gasto anual per capta na Saúde é de um pouco mais de mil dólares, 

desses mil dólares, mais da metade sai diretamente dos bolsos dos brasileiros, ou seja, 

é gasto com o setor privado. Enquanto em outros países custeiam via de regra, mais 

de 70% dos gastos nacionais de Saúde, o estado brasileiro contribui com menos da 

metade deste valor. 

É óbvio que o Brasil não tem condições de investir os mesmos 10 mil dólares 

per capta que investe a Noruega, mas não podemos tão pouco aceitar que as famílias 

brasileiras gastam mais que o Ministério e as Secretarias Estaduais junto. 

Senhores e senhoras deputadas, para chamar a atenção das pessoas para esta 

realidade, a realidade dos financiamentos do SUS e a crise do setor filantrópico, a 

Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos lançou um movimento 

nacional cuja pauta é "acesso à saúde, meu direito e dever do governo". 

No último dia 29 de junho o movimento atuou nos municípios, chamado "Dia D 

da Defesa da Saúde". No dia 13 de julho a atuação aconteceu nos estados, aqui em 

São Paulo o movimento foi aqui mesmo na Assembleia Legislativa no outro auditório. 

No dia quatro de agosto foi na Câmara dos Deputados em Brasília, uma ação nacional 

e ontem realizamos uma sessão temática no Senado Federal para discutir soluções e 

perspectivas para a crise econômico-financeira das Santas Casas. 

Segundo o filósofo no início, como disse há pouco, defendia que a felicidade 

depende da Saúde, eu que sou presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais 

Filantrópicos do Estado de São Paulo e presidente da CMB, Confederações das 

Misericórdias do Brasil que tem mais de 2100 hospitais, um defensor das Santas Casas 

e hospitais filantrópicos defendo que o povo brasileiro mereça ser feliz e mereça ter 

saúde de qualidade e que toda essa gente e as 1800 instituições filantrópicas do nosso 

país esperam dos nossos representantes, dos deputados que atuem para que as 



 
 

nossas Santas Casas continuem com suas portas abertas para atender a população 

brasileira. 

E para encerrar, peço novamente aos senhores deputados o apoio pela nossa 

causa. É uma causa justa, é a saúde dos brasileiros. Muito obrigado e estou á 

disposição de todos vocês. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Sr. Edson, eu gostaria de solicitar esse 

seu primeiro manifesto através destes documentos, o senhor poderia nos passar este 

documento para a CPI? Sim? Então, por favor, a gente faz esta solicitação. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Nosso relator, padre Afonso Lobato. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Perguntar ao Dr. Edson nessa caminhada de anos, 

quanto tempo faz que ele está nessa caminhada e, nessa caminhada se ele tem 

percebido algum avanço e comprometimento do governo estadual e do governo 

federal nesse caminho. Se tem encontrado sintonia à sua voz, voz da Federação das 

Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Como o governo acolhe esta reclamação, esta 

reivindicação das Santas Casas e Hospitais, é a minha primeira pergunta. 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Há 19 anos provedor da Santa Casa de Palmital, há 

seis anos presidente da Federação das Santas Casas de São Paulo e há um ano e meio 

presidente da Confederação das Misericórdias do Brasil. 

Olha padre, eu entendo o seguinte, 2013 nós tivemos um avanço grande com o 

ministro Padilha, isso na esfera federal. O ministro Padilha, a gente recebeu o 



 
 

incentivo e já deu um fôlego pra gente continuar aberto, mas tinha um combinado 

através do ministro, do Ministério da Saúde que em 2014 a gente teria um novo 

reajuste na base de 50% para, porque foi feito uma comissão na Comissão de 

Seguridade Federal na Câmara dos Deputados lá em Brasília e há um estudo e 

apresentamos para ele onde falava desta diferença que o governo pagava que cobria 

60%. Cada 100 reais o governo paga cobria 60 e 40 as entidades tinham que ir à 

comunidade buscar. O ministro muito sensível, nós coseguimos uma parte e outra 

parte seria para 2014 e até hoje nós não recebemos mais. 

Aqui no estado de São Paulo nós temos um grande trabalho com o governo do 

estado vem fazendo que é através do Sustentáveis, mas nós temos 414 Santas Casas e 

esse programa só atende a 128, o restante não tem recebido um tratamento por parte 

do governo do estado. 

Essas 128 aonde o governo tem são os Sustentáveis. É o projeto em que quem 

é estruturante o governo paga 70% de incentivo no MAC, na média e alta 

complexidade, quando é estratégico o governo paga 40% no MAC também, na média 

e alta complexidade, e quem é de apoio 10%. Isso o governo tem feito, essas Santas 

Casas estão tendo um privilégio, o governo do estado aporta este dinheiro a mais, seja 

em torno de 568 milhões, então é onde está se formando uma rede que está dando 

um atendimento melhor, mas isso somente aqui em São Paulo. Nos outros estados da 

nação nós não temos nenhuma parte por parte do outro governo. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - O senhor citou também aí as Santas Casas 

estruturantes, sustentáveis. E o governo do estado tem mantido o pagamento do Pró-

Santa Casa, o senhor tem conhecimento disso? 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Tenho. Olha nós temos feito um trabalho muito 

intenso na Secretaria do Estado, mas teve atraso no pagamento, inclusive no Pró-

Santa Casa. São dois, o Pró-Santa Casa é um e o Sustentáveis é outro. 



 
 

O Pró-Santa Casa foi criado pelo Serra, um incentivo que ele deu e agora o 

governo do Geraldo, o Dr. Wilson Pollara que é o secretário adjunto criou o 

Sustentáveis, mas nós tivemos um atraso grande nesse final aí, no pagamento 

também. Então, isso também atrapalhou um pouco o atendimento, mas agora eles 

estão colocando em dia e as Santas Casas estão recebendo. Esse incentivo tem 

ajudado muito as Santas Casas. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Outra questão. O senhor havia dito da questão 

do financiamento SUS, sempre quando a gente indaga o Ministério, eles dizem "o SUS 

é tripartite". SUS, os municípios são responsáveis, o estado e a união. Só que nós 

estamos percebendo que os municípios hoje gastam do seu orçamento às vezes mais 

do que o dobro na Saúde, e o que a gente percebe da parte do governo federal é 

cortes na Saúde, sobrando sempre para os municípios a missão, tarefa, o encargo de 

suplementar isso porque o prefeito está mais próximo das pessoas, são cobrados.  

Como fazer para solucionar isso? Porque o que a gente percebe parece que 

existe um jogo de empurra. O governo do estado diz "nós gastamos mais de um bilhão 

e não houve repasse do Ministério". O Ministério diz que é tripartite e os municípios 

acabam arcando com o dobro para não resolver os problemas, ás vezes só fazendo o 

transporte de pacientes. Como resolver isso, como o senhor enxerga uma solução, 

uma luz no fundo do túnel para esse problema? 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Deputado é muito simples resolver isso, tem uma 

tabela aqui que mostra o orçamento da Saúde no país na esfera de governo. No ano 

de 1980 a União gastava 75%, o estado 17,8 e os municípios 7,20. Hoje, em 2014 a 

União diminuiu a aplicação para 45%, o estado aumentou de 17,80 para 25 e o 

município, tem municípios já, vários, gastando aproximados 30% do orçamento, mais 

do que os 25 da Educação que ele é obrigado a gastar, tem municípios já gastando na 

Saúde. 



 
 

Então, não tem, a saúde é cara, a Saúde cada dia mais tem tecnologia, 

medicamentos cada vez mais caros, e tem uma coisa que está prejudicando muito ao 

tratamento de Saúde que é a judicialização. Está tirando tanto dinheiro da união, do 

estado e do município por ordem judicial. Talvez os juízes eles não tenham 

conhecimento talvez, assim, eles vão na ideia, na ação, na liminar para salvar as 

pessoas, mas isso está custando muito caro, está tirando dinheiro que poderia ser, os 

usuários dos 150 milhões de usuários do SUS para poder na judicialização. 

Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, eu vou deixar aqui para vocês 

analisarem, é uma tabela de como tem diminuído o atendimento do privado lucrativo 

e tem aumentado para as Santas Casas e Hospitais, isso é dado do Ministério da 

Saúde, não é meu não. Ano a ano aqui têm todos os dados aqui que a gente... 

Vocês vão olhar aí e vão ver impressionante como todas, a alta complexidade 

então que é a cardiologia, a neuro, 70% é feito aqui no estado de São Paulo. O Pio XVII 

de Barretos que é um excelente hospital, que 100% do atendimento SUS, 38% do 

atendimento vem de outros estados, com dinheiro do estado de São Paulo. 

Então, o estado de São Paulo, não sei, é o estado, e a gente fica arcando com 

as contas disso aí, pagando. Então, eu vejo assim, é muito difícil. Eu vou deixar aqui 

também, todos com vocês aqui, é uma tabela do Ministério, é público para todo 

mundo ver, está aqui os dados, aqui não tem, eu não estou falando nada, é o 

Ministério da Saúde que está falando.  

Aí vocês vão ver que os filantrópicos aumentaram bastante o atendimento das 

internações e o privado, lucrativo, foi diminuindo cada dia que passa mais, por que... 

é, olha, é impossível você manter um hospital. 

Quanto que o governo federal ele paga por uma UTI, o custo por uma UTI? 

Quinhentos e oito reais e sessenta e três, o custo eu estou falando por baixo, porque 

ontem a Santa Casa de Porto Alegre lá em Brasília custa dois mil, dois mil e 100 a 

diária, nós recebemos 508 e o custo nosso é 1597. 

Quem atende UTI aqui no estado de São Paulo? SUS! Estou falando SUS, não é 

privado, SUS. São as Santas Casas. Então, o prejuízo no atendimento, você vê um 



 
 

parto normal, a gente recebe 267 reais para o médico, hospital, para ficar três dias, 

tudo. O custo dele está em 580, 590 reais e uma consulta na urgência e emergência 

qual é a maior reclamação que a gente vê no "Jornal Nacional", a gente vê em outros 

lugares? São as urgências e emergências. 

Quanto um médico ganha de uma consulta lá? Dez reais. Então, o governo faz 

que paga, o médico faz que atende e por isso acontece essas coisas. Mas, fazer o que? 

É isso aí. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Dr. Edson, o senhor concorda que a má 

gestão em algumas Santas Casas existem? 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Eu pessoalmente, pode ser que exista porque em todo 

lugar tem, não vamos falar que todo mundo é igual, mas a maioria. O senhor concorda 

comigo que fazer gestão com um déficit desse os gestores das Santas Casas são os 

melhores gestores do Brasil? Porque fazer gestão com dinheiro qualquer um faz, 

quero ver fazer gestão sem dinheiro. 

Pela primeira vez, estou com o depoimento do ministro Artur Chioro quarta-

feira passada na Comissão de Orçamento está escrito aqui, o ministro Arthur Chioro 

disse que o principal problema do Sistema Único de Saúde não é má gestão, mas sim 

falta de recursos de financiamento. O ministro mesmo está reconhecendo, quarta-

feira na Comissão de Orçamento e eu tenho certeza, o ministro poderia fazer muito 

mais coisas e ele quer fazer, mas não tem dinheiro no orçamento. 

Não tem. O orçamento da Saúde, cada vez corta mais, foi o segundo que mais 

cortou agora. E fica  difícil e cada dia mais, eu tenho certeza de que muitos que estão 

aí conhecem as Santas Casas. Olha eu lembro, no meu tempo era raio X, depois veio 

tomografia, ressonância, agora já está pet scan e os médicos de hoje, olha, o senhor é 

médico? Antigamente eles não tinham certeza, o médico, o que ele fazia? ele 

conversava, hoje o médico chega na urgência e emergência é tomografia, ressonância, 

é não sei o que. Vai pedindo e cada vez custando mais caro isso. 



 
 

Nós estamos desenvolvendo um programa agora na Federação, parceria com 

as Santas Casas e a planilha de custos, a gente está abrindo todos os custos de 

cirurgia. A gente encontra que nas mesmas Santas Casas uma hérnia que custa 1600, 

outro médico custa 1800, outro 1400 e a gente está abrindo uma por uma para ver e 

conversar com estes profissionais. Um médico gasta mais e outro gasta menos, a 

gente está fazendo um trabalho, nós temos que reduzir custos. 

Hoje se uma Santa Casa não tiver gestão numa Santa Casa, pode fechar as 

portas porque ela não vai sobreviver. Com este financiamento encurtado e se não 

tiver gestão, você pode ter certeza que ela não vai sobreviver. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Dr. Edson, e as terceirizações nas 

Santas Casas seriam a solução para a falta de recursos? 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Na minha opinião, não é.  

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Não? 

 

O SR. EDSON ROGATTI - terceirização pode ser a segurança, alguma coisa, 

agora terceirizar tudo, cardiologia, laboratório, isso não. Isso tem que ser do hospital, 

ele ter esse controle na mão para ele saber aqui, essa renda ficar para o hospital. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Está certo, mas o senhor acredita que 

possa existir, que pode ter Santas Casas que terceirizam... 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Eu acho que não é o caminho. O caminho que as 

Santas Casas, ele pode até terceirizar, mas o controle tem que ficar com ele e ele ter o 



 
 

poder disso aí para saber, senão ele depois não sabe, não vai saber quanto o que ele 

ganha, que recebe, fica para outro e aí não dá certo. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – O senhor colocou aqui uma 

informação sobre o parto. Dr. Edson, quanto custa um parto hoje, quanto é pago por 

um parto hoje? 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Eu falei o parto, mas é a parte da Santa Casa, tem lá o 

médico mais 200 e pouco e dá 480 por aí. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – A parte da Santa Casa? 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Da santa Casa 267,50. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – É 267? 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Certo. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – E do médico? 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Mais 200, dá 480, 478. 

 



 
 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Mais algum deputado? Quero registrar 

com muito carinho a presença do sempre presente deputado Orlando Bolçone da 

região de São José do rio Preto. Com a palavra deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Quero em primeiro lugar cumprimentar ao nosso 

convidado e agradecer a sua vinda e informá-lo que nós teremos uma reunião com a 

Secretaria de Estado da Saúde e outra com o Ministério da Saúde, e nesse sentido 

quando os dois órgãos aqui vierem seria muito importante que nós pudéssemos 

contar com uma representação dos senhores para que estes dados possam ser 

devidamente, não necessariamente a presença do senhor... 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Eu faço questão de vir, gostaria de vir, mas só, na 

outra semana eu estarei fora do país e na outra vou estar em Salvador no congresso. 

Não coincidindo estas duas datas, eu estou à disposição. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Eu gostaria de sugerir ao presidente que algum 

representante da federação aqui esteja, mesmo que o senhor não possa... 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Eu mando, ou da CMB também, se precisar eu mando 

também. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Eu solicito para a assessoria de mesa o 

pedido do deputado Carlos Neder que assim que marcado para ouvirmos Secretaria 

da Saúde e o ministro seja comunicado ao Dr. Edson da Federação para que ele possa 

ou estar presente ou enviar alguém para acompanhar a CPI das Santas Casas. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Em segundo lugar achei importante a sua 

apresentação feita um pouco corrida, talvez por culpa nossa de criar um clima de que 



 
 

seria necessário o senhor falar tão rápido assim, mas de qualquer forma está deixando 

cópias de documentos, e temos aqui as notas taquigráficas. 

Quero ressaltar também a sua franqueza reconhecendo problemas e também 

méritos e tentativas de melhorar uma situação por parte do Sistema Único de Saúde 

em uma ação integrada entre a união, os estados e é preciso ressaltar também 

presidente, que em muitos casos nós temos problemas com os municípios como foi 

citado aqui pelo deputado Afonso Lobato, porque nem sempre o município está 

arcando com a sua parte nos contratos firmados. Então nem tudo é de 

responsabilidade da união e do estado, mas também há a responsabilidade municipal. 

O senhor deve ter conhecimento que há uma comissão intergestora bipartite 

funcionando em São Paulo como, aliás, funciona em todos os estados da federação. 

Esta comissão intergestora bipartite é composta por representantes da Secretaria de 

Estado da Saúde e das Secretarias Municipais por meio do COSEMS que é o Conselho 

de Secretários Municipais de Saúde.  

Eu tenho aqui em minhas mãos as atas desta Comissão Intergestores Bipartite 

de número 241 a 245 e eu não sei se vocês têm acesso a estas atas de reunião da 

Comissão Intergestores Bipartite. O senhor tem acesso a estas atas? 

Veja bem, estas reuniões são presididas pelo secretário de estado da saúde, 

Dr. David Uip e também com a participação do secretário adjunto que, aliás, é aquele 

mais diretamente relacionado ao Programa Santas Casas Sustentáveis. 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Dr. Wilson Pollara. 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Exatamente. Então, depois eu vou entregar esta 

documentação ao presidente e gostaria que fosse passada a cópia a todos os 

deputados e até sugeriria que v. Exa. se for de acordo com todo mundo, requisitasse 

junto à Secretaria de Estado da Saúde todas as atas da Comissão Intergestores 

Bipartite referentes ao ano de 2015, elas são realizadas mensalmente, elas transcritas 

e são portanto, documentos oficiais aprovados ao início de cada uma das reuniões. 



 
 

Por exemplo, na ata de número 241, reunião realizada no dia 12 de fevereiro, o 

secretário Dr. Davi Uip que é presidente da Comissão Intergestores Bipartite e 

também secretário de estado da saúde, faz uma análise do panorama orçamentário e 

financeiro e se mostra muito preocupado com o quadro macroeconômico e as 

consequências disso tanto para o orçamento do Ministério da Saúde como nós 

estamos acompanhando e também para a Secretaria de Estado da Saúde, e fala 

inclusive qual é o percentual de contingenciamento ou de congelamento ou de não 

autorização de gastos em razão deste quadro orçamentário e financeiro que vai 

impactar em Santas Casas. 

E perguntado sobre se há desperdícios e roubos no Sistema Único de Saúde 

vejam o que diz o secretário de estado da saúde, veja que ele está se referindo ao SUS 

como um todo. "Há desperdícios e roubo como mostra o caso de órteses e próteses 

noticiado recentemente, desta forma a Secretaria de Estado da Saúde vai atuar muito 

fortemente para melhorar no uso dos parcos recursos. A controladoria não é punitiva, 

mas preventiva, pois uma das coisas que ocorre não é dolo e sim problema de gestão 

que é um problema sistêmico do Brasil inteiro e não apenas no estado de São Paulo. A 

Secretaria de Estado da Saúde acompanha a situação através de indicadores que 

objetivam o aspecto financeiro e econômico produção e qualidade, sejam as AMEs ou 

hospitais, sabe-se exatamente o que cada um produz, quanto custa, quanto vale e 

qual a qualidade, e isso reflete um desastre. O exemplo da Santa Casa de São Paulo é 

contundente", diz o secretário de estado da saúde.  "Há várias auditorias e elas 

indicaram que a Santa Casa de São Paulo é o único hospital do país que não é 

subfinanciado, ainda assim ela produz muito menos do que recebe e está com uma 

dívida de 820 milhões de reais. Há uma reunião entre, convocada pela promotoria 

pública, com representantes da Santa Casa, município, estado de São Paulo e governo 

federal pra mostrar que o fechamento da Santa Casa seria um drama para todos. Se 

não houver uma saída não se consegue imaginar como a Santa Casa não irá fechar, 

pois ela vive de vários fatores financeiros e econômicos. O Ministério transfere 

dinheiro via MAC que é Média e Alta Complexidade e mais incentivos. O estado coloca 

hoje em torno de 12 milhões por mês e 828 milhões de reais nos últimos seis anos, 



 
 

somando-se chega-se aproximadamente a 34 milhões de reais mensais". E aí segue o 

secretário de estado da saúde. 

"De acordo com os números da Secretaria de Estado da Saúde a Santa Casa de 

São Paulo se bem administrada não necessitaria mais do que 22 milhões de reais por 

mês, se recebe 34 e encontra-se nessa situação há algo errado. A Santa Casa não 

conseguiu renovar os contratos por falta de documentação e a Secretaria de Estado 

da Saúde está proibida pelo procurador geral do estado de repassar dinheiro à Santa 

Casa a não ser que eles entreguem os certificados. O governo federal encontra-se na 

mesma situação. Seguramente esta situação se repete em outros hospitais que 

tenham a ver com a Santa Casa e filantrópicos salvo raras exceções. E o binômio Santa 

Casa/filantrópicos atendem cerca de 52% da população do SUS, além disso as Santas 

Casas e outros hospitais filantrópicos são privados, de gestão independente. para 

entrar no mérito deve haver concordância de outra parte a não ser que se use o 

contrato que autoriza uma intervenção, mas isso seria um avanço em cima da 

autonomia dos hospitais que é algo complicado de se fazer. a controladoria entende 

que embora privados esses hospitais utilizam-se do dinheiro do erário o que é um 

problema sério.". Diz o secretário de estado da saúde. 

"Olhando para os hospitais de ensino incluindo os universitários o cenário não 

é melhor, em uma reunião de todos os gestores de hospitais de ensino foi pedido que 

eles questionassem os dados e nenhum conseguiu, pois eles mesmos tinham enviado 

esses dados". E aí segue. 

Eu vou passar esses documentos para V. Exa. e acho importante que todos os 

deputados tenham em mãos porque é um secretário de estado da saúde num órgão 

oficial que é a Comissão Intergestores Bipartite dizendo que a situação da Santa Casa 

de São Paulo é gravíssima, por esta razão eu propus e foi aprovado aqui que nos 

encaminhem os relatórios de auditoria da Santa Casa de São Paulo que já não há 

como o Ministério da Saúde e o governo do estado colocarem novos recursos porque 

foram desautorizados pelo Ministério da Saúde a fazer isso e também pela 

procuradoria do estado, e o secretário vai além. 



 
 

Ele acha que esse problema de gestão não é específico da Santa Casa de São 

Paulo, que nós precisamos analisar a situação das Santas Casas, dos hospitais 

universitários e também dos hospitais públicos. 

Então nós vivemos um dilema hoje que é de um lado um financiamento que é 

insuficiente e de outro lado a dificuldade que todos nós temos de reconhecer que 

precisamos atuar fortemente no sentido de melhorar a qualidade da gestão. 

Então acho muito pertinente a pergunta feita pelo presidente deputado Ed 

Thomas porque nós estamos dispostos, reconhecendo a importância do trabalho que 

o setor filantrópico faz de ir atrás de novos recursos e demais recursos, mas é 

fundamental que haja um controle efetivo sobre o uso efetivo de recursos em sintonia 

com a direção do SUS. Então eu gostaria de ouvir o senhor sobre isso. 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Exmo. Deputado, eu até concordo, mas eu acho, se o 

secretário está falando isso e o Ministério da Saúde que puna os gestores, porque não 

pune os gestores? Quem rouba, os ladrões que estão lá roubando? Tem que punir! 

Fecha a Santa Casa de São Paulo, se tem coisa errada, mas não podem julgar todas, as 

411 Santas Casas pela Santa Casa de São Paulo. 

Se eles fizeram lá, o outro gestor que estava lá, o Kalil tem que ser punido. O 

Ministério da Saúde não está lá? Que puna! Até hoje eu não soube que nenhum foi 

punido até agora, que puna o ladrão. Ladrão tem que ser punido. 

Eu participei da CPI, o senhor viu que o secretário está falando de órteses e 

próteses lá em Brasília, mas quem era? Era o hospital público, era Rio de Janeiro, era 

lá de Porto Alegre, não era nenhuma Santa Casa, não! Que estava fazendo a coisa, que 

estava na CPI lá em Brasília da órteses e próteses lá que os deputados estavam 

fazendo. A maioria é lá é hospital público dirigido por quem? Pelos secretários de 

saúde, pelo ministro da saúde, são hospitais públicos estaduais e federais, não era 

Santa Casa. 

Tem Santa Casa? Deve ter também, mas se tiver que puna a Santa Casa! Tem 

que ter gestão, nós não podemos admitir, tem que acabar, nós não vamos querer 



 
 

fazer uma Lava-Jato nas Santas Casas. Não é possível, nós temos que parar com este 

negócio, agora, se órteses e próteses que paga, agora, órtese e prótese? Tem um 

custo para a Santa Casa, ela tem que manter lá para fazer uma cirurgia ortopédica 

equipamentos, ela tem que ter tudo, não é assim. Tem um custo, que seja 10, 20%, o 

hospital tem que receber por isso aí. 

Eu participei lá e eu disse, agora, o que não pode é pagar propina para, 

passagem para médico de avião, navio, fazer excursão com dinheiro para cuidar e 

colocar prótese que nem o médico provou lá, prótese vencida no coitado só porque 

ele é do SUS? Ele tem que ser tratado como se fosse do hospital privado também. 

Eu não concordo, esse negócio de gestão, eu acho que, mas está aqui olha. 

Está aqui, tem um documento aqui que a Universidade de São Paulo, a USP, 

identificou uma instituição, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia em Rio Claro 

como tendo uma alta eficiência financeira e serviço através de uma análise de 

indicadores disponibilizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

Nós temos muitos exemplos de Santas Casas que têm gestão e está 

recomendando para os engenheiros da USP ir lá na Santa Casa para ver como se faz 

gestão com pouco dinheiro, porque fazer gestão com bastante dinheiro não é difícil 

eu quero ver fazer gestão em Santas Casas com parcos recursos que nós recebemos. É 

muito difícil. 

Eu soube de uma Santa Casa de Palmital, de 68 leitos, vai fechar porque tem 

mais de 900 a mil Santas Casas que são em municípios com até 30 mil habitantes. 

Como que se mantém uma Santa Casa num município desse? Só obstetrícia custa, não 

dá para obter. Agora o que o governo tem que fazer é ver o que ele quer, ou fecha as 

Santas Casas pequenas, vai nascer criança em outra cidade, mas custa caro, saúde é 

caro, não tem jeito. 

Agora, eu acho, eu concordo plenamente, agora, a Santa Casa de São Paulo é 

um caso a parte, ela já deu muito trabalho e hoje, pela primeira vez a Federação de 

São Paulo nunca teve a participação da Santa Casa. Essa semana que passou na 

segunda-feira, toda a diretoria da Santa Casa de São Paulo foi lá na Federação para 



 
 

pedir ajuda. E eles vão fazer na próxima semana, vão mandar três mil funcionários 

embora, tinha muita gente lá mesmo. 

Tinha falta de gestão, não discutir do senhor não, deputado. Tinha, faltava 

gestão mesmo e tinha muitas outras coisas. Agora, não pode ficar em conversa, tem 

que punir os culpados que estavam lá. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Muito bem. Senhor presidente, eu quero, não 

quero prejudicar os colegas, apenas quero cumprimentá-lo mais uma vez porque eu 

concordo com o senhor. Acho que não é razoável que esses casos fiquem impunes, 

certo? 

E vejo inclusive aqui na ata, sobre o Programa Santas Casas Sustentáveis, é 

feito referência resolução SS número 13 de cinco de fevereiro de 2014 que é quando 

houve aquela mudança do Pró Santa Casa para Santa Casa Sustentável, é... 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Deputado, não mudou ainda, tem os dois ainda. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - E, o que acontece senhor presidente? Foi 

contratada uma empresa chamada CEALAG, Centro de Estudos Augusto Leopoldo 

Ayrosa Galvão. Esse Centro de Estudos da Santa Casa de São Paulo... 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Faculdade. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Da Faculdade da Santa Casa de São Paulo foi 

contratada pela Secretaria de Estado da Saúde para fazer o que? Segundo aqui nos 

informa o Dr. Wilson Pollara. O CEALAG, Centro de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa 

Galvão foi contratado para fazer este levantamento e ao chegar aos hospitais para ver 



 
 

os pacientes passíveis de serem transferidos verificou que a direção do hospital não 

sabia que era para enviar os pacientes para outros hospitais. 

Eu gostaria de propor aos colegas que no dia em que a Secretaria de Estado da 

Saúde aqui vier, que nós chamemos também este Centro que é o CEALAG, que é 

contratado e é da Santa Casa de São Paulo, para acompanhar esses hospitais todo no 

estado dentro deste programa, para que eles também compareçam aqui porque eles 

têm um diagnóstico. 

Nós vamos tentar fazer audiências regionais, nós vamos fazer visitas, mas o 

tempo desta CPI é muito exíguo. Então eu gostaria de propor que este órgão venha 

aqui trazer um diagnóstico para nós sobre qual é a realidade que eles encontraram em 

São Paulo, contratados que foram pela Secretaria de Estado da Saúde. 

Como nós não vamos ter tempo para uma reunião específica, eu proponho que 

eles venham na reunião em que virá o secretário ou o representante do Secretário de 

Estado da Saúde. 

Então eu vou passar às mãos de V. Exa. essas atas e proponho que nós 

requitemos todas elas referentes ao ano de 2015 para que os deputados possam 

conhecer o seu teor. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Deputado Carlos Neder, eu gostaria 

que o deputado fizesse o requerimento. É importante a gente documentar porque são 

documentos importantes que serão acrescidos e esse órgão dada a importância, não 

sabemos se no mesmo dia com o secretário, temos um prazo, temos um horário, mas 

é importante ouvir. Seja no dia do secretário ou numa data a ser deliberada por esta 

Comissão. 

Então eu pediria ao deputado Carlos Neder que o fizesse por requerimento, 

deputado Carlos Neder, até para acima de tudo a gente estar documentado. Pois não, 

Dr. Edson. 

 



 
 

O SR. EDSON ROGATTI - Eu queria só complementar o que o deputado disse, é 

muito importante é o deputado fazer essas visitas no interior e nos outros lá, e visitar 

a Santa Casa. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Claro. 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Nós temos um exemplo aí, a Santa Casa de Aparecida, 

a de São José. A Santa Casa de Aparecida está aí faz três meses que eles atendem a 

urgência e emergência. É uma obrigação do município, eles não pagam um centavo. 

Está o frei ali e pode perguntar ao frei Felipe.  

Pergunte a eles, três meses atendendo a população, e dos romeiros que vão lá 

todo domingo. Vocês sabem que Aparecida é um lugar onde tem muito romeiro, três 

meses eles estão atendendo e não estão recebendo um centavo do município. 

O meu município também está atrasado o pagamento, a crise, eu sei que tem 

crise, mas um hospital que já recebe pouco e ainda está recebendo atrasado e um que 

não está nem recebendo e está mantendo a porta aberta, eu acho que é por causa de 

que são freis, Nossa Senhora de Aparecida está ajudando eles, porque de outra 

maneira já tinha fechado há muito tempo. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pela ordem deputado Afonso Lobato. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Só para cumprimentar e agradecer a presença 

do Dr. Benjamim da Santa Casa de São José dos Campos e também do Caíque e do 

Romain da Santa Casa de Guaratinguetá. 



 
 

Eu fiz questão de convidar para ouvir o Dr. Edson Rogatti as nossas Santas 

Casas lá da região, então nós temos aqui Aparecida, Guaratinguetá e São José dos 

Campos. Três Santas Casas da região que vieram aqui e agradecer a presença mais 

uma vez da vereadora Gorete lá da cidade de Taubaté. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pois não, Dr. Edson. 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Ontem na sessão do Senado foi quatro horas de 

debate. Estava lá o representante do BNDES, o que nós estamos pedindo para o 

BNDES? Olha só para você, uma linha de crédito com juros menores para que a gente 

possa com 10 anos, num prazo de 10 que já tem e uma carência de pelo menos 12 

meses. Estamos pedindo isso aí. 

Aí o representante do BNDES o Dr. Henrique, aí colocamos para ele, tem o 

PRONAF da agricultura, tem o PRONAF disso daí, tem o PRONAF, aí a fala dele. Ele foi 

lá e falou assim, "ah, porque o PRONAF é um juro muito baixo que é um empréstimo 

para gerar produção de alimentos". 

E eu falei "o que é a Santa Casa?" é um juro muito baixo que a gente quer para 

gerar vidas. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Mas para empreiteiras pode! 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Heim? 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Para empreiteira pode emprestar o BNDES. 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Isso aí eu falei também. Falei para ele "você vê o JBS 

tem facilidade, Cuba tem facilidade, estádio que hoje ociosos tem, agora, quando vai 



 
 

custar a olimpíada? Mais de 40 bilhões o ano que vem". Eu não sou contra, eu acho 

que tem que fazer, tem que mostrar o que o país tem, mas tira dois, três bilhões para 

a saúde, para as Santas Casas, para os hospitais filantrópicos que eu tenho certeza que 

eles, são muitas vidas. 

Ainda falei para ele, vamos cuidar de vida para poder gerar produção para que 

esse homem do campo possa trabalhar porque ele não tem um plano de saúde, ele 

não tem nada. Ele tem o SUS e a gente tem que ter um SUS forte, que atenda porque 

a alta complexidade, porque 70% é feita no SUS? Porque as pessoas têm um plano de 

saúde, mas quando não consegue elas vão no INCOR. Pode ver todas as autoridades 

aonde eles são tratados? No Sírio Libanês. Quem paga? Nós, é dinheiro do 

contribuinte. Porque as Santas Casas não podem ter um, a gente não quer que dê de 

graça, não. Que pague pelo menos um juro menor aonde a gente possa ter um fôlego 

para poder, porque nós temos que investir e não podemos. 

O pouco que nós temos também, e eu tenho certeza, está aqui o Benjamim, 

Aparecida, outras Santas Casas que estão aí, o que a gente tem que fazer? Tem que 

investir, não tem, os recursos este ano, o país, a gente tem conversado inclusive com 

o ministro, Dra. Elaine lá, ela tem nos atendido. A gente sabe da situação, mas a 

gente, eu não tenho nada contra o Mais Médicos, acho o programa bom. 

Mas agora recentemente, mais 4800 médicos para o Mais Médicos, são 18 

mais médicos agora no programa de mais Médicos. O que eles vão fazer? Eles vão 

gerar alguma coisa para o hospital atender porque eles vão atender bem lá no PSF, 

esses lugares que, lá do Amazonas. É um programa espetacular, mas tem que ter 

hospital para dar retaguarda. 

Nós temos uma lista de espera muito grande. Ontem quando eu estava lá 

presente o Dr. Luchetti que é o cirurgião cardíaco de crianças recém-nascidas, nasce 

28 mil crianças, 14 mil morrem por causa de falta de cirurgia. Nós tínhamos 60 

hospitais fazendo, estamos com oito fazendo. Oito hospitais, Rio Preto, Beneficência 

Portuguesa... 

 



 
 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Mas reduziu, né? 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Porque a criança às vezes fica seis meses, é muito 

caro. Então a gente tem que pensar isso aí. Os hospitais, a Beneficência, filantrópicos, 

São José do Rio Preto a mesma coisa. Então, ninguém quer fazer porque custa de 300 

a 400 mil uma cirurgia. 

Eu sei que é difícil o problema, mas a gente tem que pensar que os hospitais 

filantrópicos mesmo com dificuldade estão aí trabalhando para que a gente possa 

atender e eu tenho certeza, se continuar desse jeito, mais um, dois anos 60% do SUS 

será atendido pelos filantrópicos. 

 

O SR. ANDRÉ DO PRADO - PR - Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pela ordem deputado André do Prado. 

 

O SR. ANDRÉ DO PRADO - PR - Cumprimentar nosso presidente Dr. Edson 

Rogatti, parabenizar pelo trabalho que ele faz à frente da Federação e dizer, nessa 

linha a gente vê, eu como homem público também parlamentar aqui como os demais 

deputados desta Casa a gente vê nas palavras do Edson Rogatti, ele espelha 

exatamente o que os provedores e interventores das Santas Casas estão passando. 

A gente percebe esse desespero do Edson, essa fala forte, desesperadora, é o 

que nós temos acompanhado em todas as Santas Casas. Não é um nem outro não, 

difícil, até agora eu não achei uma que está sobrando dinheiro, ao contrário. Todas 

estão deficitárias. O Edson está colocando esta questão de empréstimo, para 

exemplificar também esta questão do desespero até para buscar recursos junto a 

bancos.  



 
 

A Santa Casa de Guararema, por exemplo, né? Eu tenho falado com o provedor 

da cidade, empréstimo não tem como fazer mais porque todos os empréstimos que 

poderia fazer nos bancos já foram feitos, agora é entrar no cheque especial que é mais 

de 200% que estão usando. Quer dizer, começa a faltar dinheiro para pagar os 

credores e você acaba não pagando alguns credores, acaba tendo que mudar de 

credores para não parar o atendimento. 

Uma cidade como Guararema que onde a prefeitura lá subsidia 70% do custeio 

da Santa Casa, a prefeitura subsidia isso senão já estaria fechada há muito tempo 

como a cidade de Salesópolis já não tem mais maternidade, não tem mais internação. 

Como a cidade de Santa Branca que já fechou também a questão de 

maternidade, fechou a questão de internação. Santa Isabel que está capengando 

também lá. Se também não tiver recursos novos também já vai ter uma redução de 

internação e assim por diante. 

Então a gente percebe realmente, este desespero senhor presidente, 

realmente é uma coisa que nós políticos nós temos que realmente repensar e nos 

unirmos. O que é prioridade? Como foi colocado aqui pelo presidente da Federação, 

pelos deputados, né? Nós temos que priorizar a saúde.  

São vidas humanas, a gente vê tanto dinheiro gasto inadequadamente e é o 

contrário que a gente viu, estão se gastando 32% a menos em saúde já este ano, o 

governo federal já anunciou. Quer dizer, é menos recursos, isso é o caos, né? E quem 

socorre a todo atendimento da população são as Santas Casas. 

O governo só vai, o governo que eu digo não é só o estadual, federal, todos os 

governos só vão ver o desespero que vai dar neles e realmente ver a calamidade que 

vai acontecer quando realmente essas Santas Casas baixarem as portas 

conjuntamente. Aí vai ser um caos no nosso país, no estado porque daí vão se 

perceber o quanto foram abandonadas as Santas Casas que são estruturas que eu falo 

que hoje ser provedor de uma Santa Casa é uma função de alto risco. 



 
 

Quem tem patrimônio principalmente, é um alto risco porque as ações que 

virão futuramente vai acarretar principalmente nessas pessoas e com isso cada vez 

mais quem quer se candidatar a uma função desta que é uma função nobre. 

Eu digo que não é nem a função, a missão que essas pessoas que estão à 

frente dessas entidades filantrópicas fazem, né? Para ajudar o próximo, beneficiar as 

pessoas, dar do seu conhecimento que muitas vezes acumulou durante a vida seja 

espiritual, seja técnico, né? E disponibilizar à própria população todo este 

conhecimento, só que cada vez mais, Santa Casa de Guararema, por exemplo, está 

buscando um provedor e não acha.  

Nós queremos trocar o atual provedor lá que já está há mais de 10 anos na 

função e não acha quem queira assumir a provedoria da Santa Casa, por quê? Porque 

realmente é uma situação que está vivendo os hospitais caóticos, né? 

Então, isso na minha opinião está sendo maquiado, isso nós falamos aqui, mas 

não ecoa. Se acontecer uma tragédia aqui na Assembleia vai todos, a imprensa vai 

estar aqui para noticiar. Agora, uma importância como essa, uma CPI, quantos 

veículos de comunicação nós temos aqui hoje acompanhando essa audiência, né? Que 

nós estamos falando de uma situação caótica de saúde do nosso país? 

Então, só para complementar, nós temos que nos mobilizarmos. Eu acho que 

chega, eu acho que nós temos que parar... Tudo bem falta recursos, lógico que falta! 

Nós sabemos, essa crise econômica então, eu acho que esta CPI, o deputado Carlos 

Neder, um grande conhecedor, traz o debate aqui realmente coisas importantes, com 

consistência. Eu acho deputado, que a gente tem realmente se mobilizar mais e dar 

notoriedade a isso.  

Não sei de que forma podemos fazer isso, mas temos que de repente fazer 

uma grande frente aqui, nos mobilizarmos porque nós vamos fazer esta CPI e ao final 

dela que eu percebo vai ser um assunto só, presidente. Falta de recursos, né? 

Todos vão falar, o ministro vai falar que falta recursos, o secretário de saúde 

vai falar que falta recursos, vamos chamar os prefeitos aqui e também já estão no 

limite como foi colocado, estão gastando de 25 a 30% de seu orçamento, né? 



 
 

A gente vê o desespero das entidades filantrópicas e Santas Casas que vão aos 

nossos gabinetes pedir 100 mil, 50 mil reais. Quer dizer, um pequeno recurso só para 

complementar uma Folha de Pagamento, ou pagar um credor, comprar um 

equipamento. Um equipamento simples muitas vezes que são cadeiras, a gente visita 

as Santas Casas como foi em uma semana passada e você vê que é aquela cadeira 

ruim, quebrada. 

Eu até estive numa Santa Casa onde a cadeira de rodas não andava, no dia 

seguinte eu mandei duas cadeiras de rodas para aquela Santa Casa, mas é vexatório 

isso, vergonhoso. Me senti com vergonha de estar ali como político dentro daquele 

hospital, né? Que atende milhares de pessoas diariamente.  

Então, realmente eu acho que nós temos além de fazer a apuração, ver a 

questão de gestão, financiamento, mas principalmente usar toda esta revolta, usar 

esse desespero que estão as Santas Casas e aproveitar este momento presidente, e 

fazer uma grande mobilização mesmo aqui no estado de São Paulo que eu acho que 

pode ser referência para o resto do país, mas nos mobilizarmos de verdade 

presidente. O senhor poderia estar encabeçando isso como presidente desta CPI, mas 

o outro ato realmente que mobilizasse a Paulista, enfim. Fizesse a sociedade 

realmente repensar antes que seja tarde demais, porque como o Rogatti colocou aqui, 

as Santas Casas estão no limite. 

Não tem mais tempo, não tem mais prazo, se não chegar recursos extras, esse 

final de ano a maior parte das Santas Casas não vão conseguir pagar o décimo terceiro 

de seus funcionários. Então, eram essas as minhas palavras. 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Eu só queria completar o que o deputado falou. 

Queria até agradecer porque, agora no final do ano é esse dinheiro de emendas dos 

deputados, principalmente estaduais que o governador não paga as emendas de 

2013, 2014, não paga as emendas 

 



 
 

O SR. ANDRÉ DO PRADO - PR - Então, mas o ministro não vai vir? Vamos 

cobrar! 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Vamos cobrar o governador! O ministro vai vir aqui, o 

secretário. O secretário David não virá aqui? Vamos cobrar!É uma oportunidade de 

colocar pra eles, está lá, precisa pagar. Não adianta fazer lá, assinar e não receber. 

Tem que pagar, e esse dinheiro de vocês, a maioria dos deputados, eu tenho 

percebido aqui, eu vejo por lá. Te colocado para a Santa Casa que tem salvado. 

O senhor mesmo, porque o senhor coloca, todas as Santas Casas lá do Vale eu 

sei que recebe, porque eu fui falar com... "Você vai desculpar, mas eu vou colocar pro 

Vale lá, lá é minha área, área de atuação onde..." Está certíssimo! Mas por isso que o 

pessoal do Vale está aqui apoiando o senhor, estamos aqui, porque esse dinheiro que 

o André está falando é pequeno, mas é esse dinheiro que ajuda a pagar o décimo 

terceiro, arrumar uma cadeira, comparar esse aparelho é o dinheiro da emenda. O 

que nós temos agora no dia que o secretário vier é cobrar ele. Falar "secretário, tem a 

emenda de 2014, pronta para pagamento, é só pagar". É isso daí.   

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Eu cedo a palavra ao deputado 

Bolçone, Orlando Bolçone. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Quero justificar a minha presença e o atraso 

que eu presidi a sessão e não tinha como até chegar até aqui, e também justificar a 

época da Comissão da CPI da formação da CPI eu fui um dos signatários, mas por 

circunstâncias que nós temos número de CPIs que nós podemos participar.  

Então, só por este motivo eu não sou membro efetivo, mas eu como... 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Mas é atuante na saúde, né? 



 
 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Com o presidente Ed Thomas eu sou 

simpatizante, eu vou estar sempre, pode contar, nós vamos estar sempre juntos, pode 

contar conosco. 

Eu queria, eu tenho uma atuação Dr. Edson conhece bem, eu tenho dois pés, 

um nos hospitais filantrópicos, aqui está o nosso pessoal da Associação São Francisco 

da Divina Providência que, por exemplo, lá a estratégia que se está utilizando, me 

corrija o frei, eles estão tirando recursos de outros trabalhos sociais, postergando para 

poder cobrir o rombo na saúde, inclusive.           

 

O SR. EDSON ROGATTI - O Frei estava lá ontem em Brasília. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Então o senhor tem ideia ele deve ter 

relatado, eu acompanho. Então veja, estão tirando de outras atividades também 

importantes Andre e Carlos, para transferir para a saúde. 

Agora, e o outro lado eu faço parte do, eu fiz meu doutorado na FAMERP 

embora eu não seja médico, então eu tenho um laço com o HB que é o nosso Hospital 

de Base lá em São José do Rio Preto. Então, eu tenho as duas realidades. 

Um ponto que eu queria deixar umas perguntas para o senhor, a primeira é 

registrar esse conceito que o senhor deixou claro que é a questão de falta de recursos. 

É certeza, a questão de às vezes quando se atribui a questão de mau gerenciamento é, 

não é uma, acontece como qualquer outra instituição. 

Eu acredito que tenha boas e tem bons e maus gerentes. Nesse aspecto eu vou 

pedir alguns esclarecimentos para o senhor. Uma é a questão da linha de crédito, o 

senhor está pensando na linha de crédito, seria o BNDES, esses recursos seriam para 

resolver situação passada já e de custeio? 

 



 
 

O SR. EDSON ROGATTI - Isso, as dívidas. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - É que seria importantíssimo esse momento 

porque daria um fôlego e teria até um aspecto econômico de quem entra na 

economia... 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Nós fizemos 30 benesses aqui no estado de São Paulo, 

foi o único estado que conseguiu fazer. Nós fizemos através do Desenvolve São Paulo. 

A gente conseguiu fazer para 30 entidades e agora eu estou levando o Desenvolve São 

Paulo para visitá-las para ver como foi a mudança com estes recursos que ela recebeu. 

Ela vai pagar, mas foi um juro 0,6 e um (ininteligível) de dois do governo do estado 

que... 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Essa era uma das sugestões que ia 

intensificar através do Desenvolve. O outro ponto, assim, eu vou pedir em termos de 

percentuais para o senhor, então não tenha também nada se não for possível.  

Há um entendimento se eu lembro bem, eu vi muito bem perguntado pelo 

nosso presidente Ed, quantos por cento nas pequenas cidades, nós temos o exemplo 

da cidade de São José do Rio Preto, tem pequenas cidades que talvez não, a Santa 

Casa não seja sustentável de forma alguma.  

Às vezes ela está 10, 15, 20 km da cidade próxima que possa ter, haveria, já se 

foi discutido no âmbito da Federação a possibilidade de reduzir o número e 

concentrar, por exemplo, o atendimento naquelas que estão melhores, que poderia, 

melhores localizadas e melhores equipadas? 

 



 
 

O SR. EDSON ROGATTI - Inclusive o deputado Carlos Neder, ele falou do 

CEALAG. O CEALAG está fazendo um estudo para a Secretaria, a Secretaria vai, tem 78 

que são hospitais de apoio, mas ela vai fazer de 30 a 40 desses hospitais. 

A gente esteve em Barcelona e Portugal e a gente viu muito isso. São cidades 

pequenas, até 30 mil habitantes, Santa Casa até 50 leitos e que ela tenha uma taxa de 

ocupação muito baixa. Fazer nessas cidades cuidado continuado, permanece aberta, 

mas e paga, o Ministério já concordou. 

Inclusive agora a equipe do Ministério da Saúde dia oito, nove e dez vai visitar 

Ipuã e Pedregulho que já está implantado, e a ideia é do governo do estado, a 

secretaria implantar mais 30, 40 dessas no estado para poder, nessas Santas Casas 

pequenas colocar lá 20, 25 leitos aonde ela vai recebendo e vai ter um rendimento 

fixo que vai ter e poucos funcionários vai precisar, fisioterapeutas e outros, e ela vai 

poder continuar fazendo o que fazia, aumentando a taxa de ocupação e desafogando 

os hospitais de alta complexidade e trazendo um AVC pequeno, uma cirurgia de 

coluna, outro que tenha que ficar mais dias, ficaria já naquele ali com o profissional 

atendendo. 

Está sendo feito esse estudo. Ontem eu conversei com o Dr. Paulo Carrara e 

ele viria hoje aqui, ele que é o diretor do CEALAG, ele viria hoje, mas na última hora 

ligou que não poderia vir. Ele falou que está pronto, vai apresentar para a Secretaria 

para ela escolher estes hospitais. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Esse, a possibilidade de conhecer, ia sugerir 

presidente, a possibilidade de conhecer essas duas experiências que o senhor chama 

de exitosas aí. 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Muito boa! Muito boa. Olha, eu estive em Portugal, lá 

a maioria, porque a população nossa idosa vai aumentar agora nos próximos 20, 30 

anos. Então a gente tem que preparar para isso e lá em Portugal, principalmente em 

Barcelona é, eles copiaram da Inglaterra, mas está muito avançada. São todas elas 



 
 

feitas em cidades pequenas e quem quiser, tiver a oportunidade de ir à Ipuã e 

Pedregulho, olha eu fui, eu vou sempre ver porque a gente tem o depoimento dos 

familiares. 

Paciente chega sem falar, sem comer assim, com a mão e sai de lá andando, 

falando e comendo com as suas próprias mãos. E está aumentando, lá, por exemplo, 

Pedregulho está apoiando Franca. 

Franca é tudo, está encapelando tudo para lá. E o outro lado aqui, Ipuã é 

Horlândia, São Joaquim da Barra que encaminha. Então a ideia nossa é fazer no estado 

inteiro isso, uma parceria da Federação, a Secretaria do Estado da Saúde junto. 

Trouxemos inclusive o pessoal de Portugal para dar o treinamento para os 

funcionários que trabalham nesses dois hospitais através da Federação num convênio 

nosso e foi muito bom, está funcionando. Só vale a pena quem ir lá ver para ver que 

funciona mesmo. 

No começo teve muita rejeição porque quando você ia transferir um paciente 

de Franca para Pedregulho, os caras, não á, vai morrer. Ao contrário, está sendo tudo 

o contrário. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Lá vai ter o tratamento mais humano. 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Vai com tudo, uma equipe multidisciplinar, tudo. A 

pessoa em 40 dias, e está treinando os familiares para quando receber este paciente 

em casa ele tenha já se preparado para poder dar, receber o pai, a mãe, o irmão, 

qualquer que seja, com preparo já. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Na minha tese eu procurei estudar, os 

hospitais eles podem chegar também num número de exaustão. Ou seja, a partir daí o 

atendimento pode, se o número exceder ele pode cair. Se me permitir, eu não 

estudei, mas eu acho que caso o nosso Hospital das Clínicas é um exemplo típico, ele 



 
 

chegou num ponto que, aí a qualidade inclusive, o relacionamento humano, cai o nível 

de atendimento. 

Para concluir, para não, o outro, eu ia pedir, dessa assim, em percentual, 

quanto por cento que o senhor acha que é porque é gestão exemplar e quanto por 

cento, o senhor acha que numa análise de sua experiência, que é característica de 

gestão. E uma última pergunta para emendar.  

A questão, os grandes centros ás vezes existem atividades em forma de 

pergunta para o senhor. Existem atividades que, por exemplo, eu vou citar que os 

grandes centros especializados de alta complexidade, tipo a coisa de Barretos, Jaú, 

cujos serviços poderiam ser feitos no pós-operatório, poderiam ser feitos por Santas 

Casas regionais evitando a, extremante doloroso, o deputado André, Padre Afonso e 

presidente, para, às vezes tem, foi citado um exemplo acho que na última reunião da 

comissão nossa, de que de bananal... 

Padre Afonso inclusive que citou, de Bananal até São José dos Campos o 

senhor vai rodar 400 km em um dia para ter um atendimento. 

 

O SR. ANDRÉ DO PRADO - PR - Só, pela ordem. Só um aparte deputado. Na 

verdade esta questão específica do Vale em relação aos pacientes oncológicos, até 

que a vereadora colocou aqui, de fato de Bananal até Guarulhos ele anda aí por dia 

mais de 600 km, é impossível né? 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Eu tenho a impressão que Prudente e Rio 

Preto, eu sei o que ocorre na nossa região, é uma questão também para ponderar. 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Deputado, a gente agora nos sustentáveis, o que, a 

gente está hoje organizando uma rede e a gente observa que o Ministério da Saúde 

preconiza isso, te que trabalhar em rede e não tem jeito. Agora, a oncologia o que ela 



 
 

tinha? Ela tinha os grupos fortes, Barretos, Jaú, o que está acontecendo agora? Agora 

está disseminando uma rede. 

Então, por exemplo, Palmital vai fazer radioterapia e Jaú, 320 km, ele sai duas 

horas da manhã e vai num ônibus, fica o dia inteiro porque lá tem, vai com 20, 30 

pacientes, depois volta pra casa. 

Mas agora o que está fazendo? Ourinhos está colocando, Marília está 

colocando a máquina de radioterapia. O Ministério da Saúde parece que comprou 80 

máquinas. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Para o Brasil todo. 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Está distribuindo no país todo... 

 

O SR. ANDRÉ DO PRADO - PR - E o financiamento disso? Porque lá no Vale nós 

estamos tendo problema de financiamento. Nós temos cinco unidades referenciais 

para atender os pacientes oncológicos e não atende lá porque não tem 

financiamento, não tem recursos. 

O SR. EDSON ROGATTI - Vai ter que ter o financiamento porque também se 

não tiver financiamento não adianta. Tudo isso aí é caro, você colocar a máquina é 

que nem fazer viaduto, você faz viaduto é uma vez só. Agora o custeio é todo dia que 

você tem que fazer. 

Mas tem que fazer, olha, a gente sabe, aqui na Paulista, por exemplo, tem mais 

tomógrafo que no Brasil inteiro. Então não adianta, tem que dividir, fazer por rede, 

tem que por no estado. Porque o paciente, a gente que cuida, eu de Federação, você 

deputado, a gente tem que pensar numa única coisa, benefício do paciente, esse que 

é. 



 
 

A hora que a gente deixar de lado as picuinhas, porque eu quero para 

Prudente, eu quero lá para o Vale, não! Nós temos que trabalhar pensando no 

paciente. Aquele ali mais perto fazer. Você acha, por exemplo, eu estou sabendo, está 

fazendo um hospital lá em Caraguatatuba, Regional, para poder desafogar porque 

vinha tudo ali para São José dos Campos, Jacareí, isso que eu vejo. 

Então, eu acho que a gente tem que fazer, tem que descentralizar, trabalhar 

em rede. Nós da Federação procuramos sempre negociar, talvez a gente não consiga, 

mas quando a gente pega o secretário, pega o ministro a gente sempre fala isso, agora 

mesmo, antes da sessão lá eu fiquei quatro horas eu e mais o da Santa Casa de Porto 

Alegre conversando com a Dra. Elaine. 

Inclusive para ela colocar agora, talvez vá colocar, aquele valor da AIH ela vai 

colocar incentivo lá dentro para quem não vai para o município para depois o 

município fala que vai repassar, depois não repassa. Então já está sendo um estudo 

para colocar e nós estamos de acordo com o Ministério. 

É isso mesmo, tem que colocar, a gente queria inclusive que passasse direto 

para os hospitais, mas segundo o tribunal não pode, tal. Mas a gente está trabalhando 

pra isso, que o dinheiro viesse e cobrar! Eu acho que uma das grandes vantagens da 

sociedade é essa, ele dá o dinheiro, mas ele cobra.  

Agora recentemente nós cortamos bastante dinheiro das Santas Casas, tem 

Santas Casas reclamando porque não cumpriu aquilo que estava e eu fui a favor da 

Secretaria a Santa Casa que não cumprir aquilo que estava tanto na qualidade como 

na quantidade tem que cortar mesmo. Agora eles sentiram o que é perder dinheiro. 

Na próxima avaliação nos temos que, nós vamos recuperar tudo de novo 

porque eles vão ter meta e tem que cumprir a meta e a meta com qualidade porque 

se não fizer perde dinheiro. Só na hora que a gente mexer no bolso deles que eles vão 

fazer... 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Desculpa, só, estou abusando, mas está 

sendo muito profícua. E sugerir também, se não seria o caso, porque nós sempre 



 
 

discutimos a questão do incêndio, apagar o incêndio. Todo ano nós, eu estou no 

quinto ano, eu acompanhava como secretário na minha cidade, mas assim. Talvez um 

convite. 

Me parece que quem faz o pensamento estratégico, médio e longo prazo, 

quem faz estas distribuições de rede no estado de São Paulo é o Dr. Pollara. Também 

dê convite para ele mostrar esse horizonte, mas pra gente saber o que nós temos esse 

aqui, que tem uma luz no fim do túnel que compensa. Às vezes a linha de crédito, para 

depois a gente construir um modelo mais... 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – A gente já tem o convite já feito ao 

digno Dr. Pollara, né? E também ao nosso secretário. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Muito obrigado. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pela ordem deputado Carlos Neder. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Só queria na verdade, senhor presidente, 

sugerir, não sei se, as pessoas das Santas Casas que estão aqui, temos três Santas 

Casas aqui que prestigiaram. Guaratinguetá, até o Romain teve um AVC e por isso está 

na cadeira de rodas, e acho que muito do AVC dele tem relação com a própria 

situação da Santa Casa, não é muito difícil. 

Porque exatamente existe, passa para a prefeitura e ás vezes a prefeitura não 

repassa o recurso para a Santa Casa, porque diz que é gestão plena o município, então 



 
 

às vezes a relação da Santa Casa com o gestor municipal, com o prefeito não é boa e 

acaba acontecendo este tipo de coisa. 

Está também o Sr. Benjamim, então eu sugeriria aos deputados aqui membros 

da comissão, se de repente nós pudéssemos também ouvir um pequeno relato deles 

por causa do adiantado da hora também, mas um pequeno relato para que eles, 

tratando concretamente com gestores aqui, uma sugestão. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Primeiro eu concordo com a solicitação e a ideia do 

deputado Lobato. Só queria três comentários rápidos. O senhor fez uma comparação 

entre o aumento do gás de cozinha da ordem de 1000% e da tabela SUS da ordem de 

93%.  

Depois eu gostaria que o senhor deixasse cópia desse estudo conosco porque 

eu acho importante dado que é um bem de consumo fundamental para a população e 

nós estamos tratando agora na Assembleia de temas relacionados à questão do gás 

natural, de onde se extrai o butano e o propano que são os gases utilizados, gás de 

cozinha. Então, eu gostaria de conhecer este estudo. 

Segundo, o senhor fez um comentário sobre a Tabela SUS e apenas para quem 

não é mais afeto à área da saúde, o último reajuste feito pelo Dr. Adib Jatene foi como 

o senhor disse, um reajuste linear. Entretanto houve vários outros posteriormente 

que foram reajustes vinculados às áreas de assistência, são linhas de cuidado em 

torno dessa ideia de instalar redes de assistência enfocando determinados temas e 

áreas de tratamento que foram valorizados embora não dando um reajuste linear. 

E aí eu chego à pergunta. Como o senhor vê a proposta da contratualização? O 

senhor acha que ela pode ser expandida para além do que já está sendo feita, ela 

acena como uma perspectiva que rompe com a ideia da Tabela como nós temos hoje? 

 



 
 

O SR. EDSON ROGATTI - Desculpa não ter feito o comentário. Nós tivemos, 

foram criadas as redes, mas justamente as redes, a urgência e emergência que eu 

falei, a oncologia, cardiologia, neuro, ela pega nas grandes Santas Casas, é aquelas que 

já estão inclusive nos Sustentáveis. 

A maioria não pega esse rede porque você pode pegar Itapeva, outro que 

estão no programa, mas até hoje os recursos não chegaram. Então é isso aí, e não 

foram muitos. Tem muitas aprovadas, antes de ontem que eu estive no ministério tem 

várias. A Dra. Elaine, inclusive nós estamos num grupo de trabalho agora que ela 

formou CMB e o Ministério para ver se a gente consegue escolher quais são as 

próximas porque tem várias aprovadas, mas o recurso financeiro não chegou, você 

entendeu? 

Agora, a contratualização eu acho que é o caminho. Eu acho, mas a gente teria 

que fazer que essa política da contratualização ela fosse não uma política de governo, 

mas uma política de estado. Muda o governo, mas ela fica e seja executada, porque 

quando muda um governo muda a política, então do jeito, a contratualização é o 

caminho porque na contratualização você vai fazer um contrato e no contrato você vai 

colocar metas quantitativas e qualitativas e pode cobrar e penalizar se não fizer. 

É o que tem nos Sustentáveis e está dando agora um resultado grande. Eu 

acho que o senhor tem razão, acho que o governo está certo. Se ele não for reajustar 

a Tabela, mas tem que ter um, a gente quer saber do governo federal principalmente, 

qual é o modelo ideal para o governo. Se esse modelo de contratualização ou se for de 

incentivo a gente, e deixar. 

Pelo menos a inflação do ano o hospital possa receber, pelo menos, no mínimo 

a inflação do ano nós temos que receber, porque o funcionalismo todo ano tem 

aumento, o medicamento todo ano, porque você pega um plano de saúde 

suplementar, você pode pegar, todo ano tem aumento acima da inflação. Pode pegar 

a saúde suplementar que você vai ver, todos os anos ela tem aumento, todos os anos. 

Agora nós ficamos 10 anos, você pode pegar qualquer um aqui que foi no 

supermercado e ver aí o ano passado e ver este ano. Pega a conta de energia elétrica, 



 
 

pode pegar, pega lá o recibo um ano atrás e pega agora para ver. Eu sei por que a 

minha Santa Casa pagava 5600 e foi para 11200. 

O que nós estamos fazendo? À noite o paciente vai ficar no escuro lá dormindo 

para evitar e diminuir. Tem que ter gestão, se não fizer alguma coisa, já está ruim, aí 

que não paga mesmo! 

 

O SR. -  Voltar para a idade da lamparina. 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Eu tenho, colocar um jeito de fazer aquela uma que 

apaga quando entra que nem tem em hotel lá, a hora que passa no corredor. Não 

tem, a gente tem que ter, o deputado falou se não tiver gestão, não tiver alguma coisa 

a gente não resiste. 

Medicamento, as indústrias farmacêuticas além de ter o aumento anual delas, 

elas ficam sempre pesquisando medicamentos, medicamentos super caros. A gente 

acha caro, mas infelizmente o que a gente recebe e o que o SUS paga a gente tem, 

que usar aquilo que dá. 

 

 O SR. AFONSO LOBATO - PV - E ainda tem aqueles que querem lucrar, 

as empresas, fabricantes de remédios, médicos muitas vezes que são donos dessas, e 

acabam lucrando com isso. Senhor presidente, então, se o senhor puder colocar em 

votação... 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Acolhido, né? Eu creio que a sugestão 

do deputado padre Afonso Lobato, né? Apenas só, perdão, digno deputado padre 

Afonso. 

Fica aqui como sugestão, a gente falando em contratualização que seria um 

dos caminhos, a gente poder explicar para a imprensa porque eles acham que é um 



 
 

comércio, certo? É, eu estou dizendo o que a gente lê e eu já vi matérias em que eles 

abominam acham, eles não entendem que meta significa lucro certo?  

E a gente sabe de metas, da qualidade, mas não há ainda Dr. Edson, é apenas o 

senhor como homem da saúde, da responsabilidade que tem, todas as vezes que 

puder dar uma explicação principalmente pra eles, porque eles não aceitam de forma 

nenhuma, eles sempre colocam de uma forma que está havendo um comércio de 

doentes e que a gente tem que atender 20 dor de cabeça para ganhar mais "x" de 

dinheiro, mais 50 operações de bexiga, de joelho, de ortopedia.  

Eu já vi a confusão outro dia num jornal e vi na TV também que não era nada 

daquilo, mas o que eles passaram para o telespectador, para o ouvinte foi algo assim, 

que é para abominar que está havendo um comércio na saúde, nos hospitais, enfim, 

de uma forma. 

Fica como sugestão e eu estou colocando isso até pela profissão que eu exerço 

porque política não é profissão é função, mas a profissão minha de Rádio, de estar 

repetindo, de estar explicando. Então, a hora que o senhor tiver oportunidade fale, 

"olhe, isso não é comércio, é metas, significa qualidade, mais atendimento e mais 

qualidade de vida acima de tudo". Está certo? Acolhida deputado Afonso Lobato. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Presidente, só pediria aos nobres deputados, 

deputado Carlos Neder, Bolçone, André, presidente e o Dr. Edson, que encaminhasse 

para a gente para que depois pudesse fazer a relatoria aqui, todas as informações que 

vocês tiverem para facilitar o nosso trabalho juntamente com a assessoria aqui da 

Comissão, e os procuradores destinados também para acompanhar esta CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Eu posso agradecer ao Dr. Edson? Tem 

necessidade, eu não sei dos compromissos e se está, se há uma satisfação, né? E eu 

também sei, então é o mesmo caminho. 



 
 

O requerimento que aqui nós votamos e que a gente pediu o voto dos dignos 

deputados das reuniões em suas respectivas regiões, que não há necessidade da 

presença do presidente da CPI, até pelo congraçamento que a gente tem, pelas 

dificuldades que só os senhores que moram realmente conhecem e que esta CPI 

possa realmente acolher. 

Então, agradecer porque este requerimento é para dar abertura e uma 

amplitude para todo o estado para que o deputado possa realmente, ele já tem. A 

grande maioria dos deputados já tem já sabermos das dificuldades, mas para que a 

gente possa ter uma formatação de um documento, de um relatório com bastante 

consistência. Deputado Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Eu já vou dar entrada no requerimento, já está 

pronto eu estou assinando, dentro desta linha de nós ganharmos tempo porque como 

só temos menos de um mês, então eu já vou dar entrada agora com os requerimentos 

que fiz hoje e aí Vs. Exas. avaliam o momento oportuno de aprová-lo ou não. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - A minha preocupação é com o tempo. V. Exa. 

disse que nós temos um mês, se nós não entrarmos de fato em contato com a agenda 

do secretário de saúde e ministro... 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Será feito. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Nós vamos ter essa desculpa que sempre vai ser 

protelado e nós terminamos sem ouvi-los. 

 

O SR. EDSON ROGATTI - Só... 



 
 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pois não, Dr. Edson. 

O SR. EDSON ROGATTI - Gostaria, eu vou encaminhar para vocês, eu tenho 

bastante documentação porque a gente tem uma parceria com o ministério e a gente 

está discutindo bastante. Eu tenho bastantes dados que inclusive do Ministério da 

Saúde que a gente tem feito uma parceria nestes últimos dias com o ministério, 

ficamos quatro horas no dia primeiro e vamos ficar a semana que vem reunir lá de 

novo. 

Gostaria de encaminhar para o senhor que é o relator, eu vou mandar e depois 

vocês encaminham para todos os deputados. Dados do Ministério da Saúde. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Obrigado Dr. Edson por sua 

participação. Muito, mas muito importante e essa CPI lhe agradece e estamos todos á 

disposição e parabéns pelo trabalho e, com certeza foi de um acréscimo grandioso a 

sua presença. 

 

(Palmas.) 

 

Deputado Afonso tem alguma sugestão para a gente ouvir se alguém? 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Nós temos aqui o Benjamim que já se 

manifestou e o frei Felipe também. 

 



 
 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – A manifestação, por favor Sr. 

Benjamim. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - O senhor pode ocupar o microfone aqui. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pode sentar, fique à vontade. Pois não, 

Sr. Benjamim, está funcionando este microfone aqui? Por favor, Sr. Benjamim eu 

gostaria que primeiro o senhor se identificasse, o seu nome completo, o órgão que 

representa e se o senhor quiser vir aqui á Mesa, à frente, né? Por favor. 

 

O SR. BENJAMIM BUENO - Meu nome é Benjamim Bueno, eu faço parte da 

mesa provedora da Santa Casa de São José dos Campos há 22 anos. Então eu sou 

antigo também como o nosso companheiro. Parabenizar os deputados, deputado 

presidente, os outros deputados que se mostraram bastante preocupados com a 

saúde. Essa é uma dádiva aqui do estado de São Paulo, da gente poder vir à 

Assembleia e discutir nesta Casa de Leis. 

Eu até ia fazer esta pergunta ao amigo para poder ajudar o nosso amigo 

Rogatti que é tão entusiasmado, não é só entusiasmado, ele está desesperado, não é? 

Então a gente tem que de vez em quando ajudar um pouquinho com alguns dados 

importantes que a gente está habilitando e eu vou a todos os eventos em Brasília, 

ontem estivemos lá aonde o senhor ministro da saúde infelizmente não apareceu e 

nem mandou representante. 

Ele virou as costas a 54 senadores, não quis discutir os nossos problemas, foi 

muito criticado por todos os senadores que lá estiveram. Infelizmente a gente não 

sabe o que está acontecendo, mas sabemos o que está acontecendo conosco, né? O 

governo está aí na imprensa. 

Mas quando se fala em gestão de santa casa, a gente está há muitos anos nisso 

aí conversando com gente do Brasil inteiro, eu participo de todas as reuniões de todas 



 
 

as Santas Casas no Brasil, todos os congressos nacionais, estaduais. Estou sempre com 

o Rogatti. Conheço o Rogatti desde que era provedor lá da Santa Casa de Palmital. 

Quando se fala em gestão deputado, tem muita coisa que é um pouco 

nebulosa porque veja, a gestão muito bem feita dos hospitais do estado de São Paulo, 

os próprios do estado, acho que são 19 ou 20 hoje, né? Feitas pelas OSs ou Oscips são 

muito bem feitas. Hoje São Paulo tem uma saúde muito boa graças a esses hospitais 

que foram implantados desde o governo Covas para cá, isso ninguém pode tirar.  

Só que eles custam, eles custam de 3,5 a 4 vezes a tabela SUS, esse é o custo 

real que é avalizado a cada três meses pela Secretaria da Saúde. Se eles cobrarem 

mais saem do programa. Nós tivemos o caso de Taubaté, tinha uma beneficente lá 

que fazia a gestão e ele era mais alto do que a dos outros e saiu e entrou o São 

Camilo, o padre lobato deve lembrar isso. Então, é muito bem gerido estes hospitais, 

mas ele custa de 3,5 a 4 vezes a tabela SUS. 

Os hospitais federais universitários sem contar, são dados que o Rogatti tem, 

que nós temos do Portal da Transparência do próprio Ministério tanto da Saúde como 

da Educação. Não se conta os valores que o Ministério da Educação dá para os 

professores, só a parte da assistência. Eles custam no Brasil oito vezes e meia a tabela 

SUS, então eles custam 4,5 vezes a mais do que o hospital aqui no estado de São 

Paulo. 

Então veja, as Santas Casas custam uma vez a tabela SUS, as pequenas Santas 

Casas, algumas como a minha hoje eu recebo 1,3 tabela SUS por causa do incentivo do 

governo federal que é desatualizado, era para ser meio é 1,3, mas por sorte eu 

recebo, por necessidade, do governo evidentemente mais 0,70 por ser um hospital 

estruturante. Então hoje eu estou recebendo 1,9 Tabela SUS, estou em equilíbrio. 

Eu estou em equilíbrio hoje recebendo 1,9 da Tabela SUS. Mas, diga-se de 

passagem, é bom saber, a gestão é boa nas Santas Casas, pode haver uma gestão de 

algum provedor que não é do ramo e não conhece nada e que pode até haver algum 

desperdício, a gente contratar um médico mais caro do que normalmente o mercado 

porque só tem aquele médico, né? 



 
 

Então, esse problema, o nosso amigo Rogatti explicou também das OPMEs nos 

hospitais públicos, não foi nas Santas Casas, né? E mais uma coisa, o Ministério da 

Saúde, o orçamento é mais de 100 bilhões de reais, é que é tanta coisa para o Rogatti 

falar, eu anotei ali o que ele passou. 

Só 40 bilhões vem para a assistência, os outros 60 bilhões são para uso da 

política do ministro, inventar UPAs que estão hoje paradas porque a prefeitura não 

tem dinheiro para pagar o médico, a gasolina da ambulância, ou comprar 400 

ambulâncias aqui no estado de São Paulo que estavam enferrujando, a última 

reportagem que eu vi já há uns dois anos atrás. 

Quer dizer, então o dinheiro, esses 60% do Ministério da Saúde em vez de se 

aumentar para a assistência, vai para programas que não tem a finalidade de atender 

a população, ou seja, de fazer uma política de ministro. Isso tem atrapalhado muito 

senhor presidente, muito. 

Agora, uma outra palavra que o senhor falou com muita, até porque o 

ministério nesses 20 anos que eu estou lá, o ministério da saúde é campeão em 

inventar palavras. Sempre eles inventam umas palavras, então inventaram essa 

contratualização. Existe essa palavra em português? Eu não achei no dicionário, existe 

contratar, agora contratualizar eu não achei no dicionário há tempos atrás. Só se tem 

no dicionário novo, né? 

Mas enfim, isso foi uma invenção para tentar sofisticar, para dizer que vai dar 

mais dinheiro e tudo o mais, mas não é verdade, né? O que é a contratualização? Você 

vai dar um "x" a mais que a pessoa vai ter uma meta de aumentar a qualidade, mas 

isso na matemática vai ser a mesma coisa. Vai ser uma tabela porque não tem como 

você não quantificar quantas cirurgias disso, quantos atendimentos. Tem que 

quantificar, então sempre terá uma tabela. 

Então eu sempre acho mais justo que se pague uma tabela melhor, mas o 

governo federal inventa que precisa contratualizar. Agora, adianta contratualizar 700, 

ontem ele falou que já tem teto de mil, mas não tem, só 800 recebendo e as outras 



 
 

não estarem contratualizadas, ou seja, recebendo esse incentivo a mais de 50% da 

tabela SUS. Então seria 1,50 da tabela SUS. 

Agora, acontece que muitas não estão recendo, e 1,50 não dá. Haja vista, outra 

coisa que se esqueceu também de falar, a Santa Casa de São Paulo. A Santa Casa de 

São Paulo tem um pronto socorro que atendia 9800 pessoas por dia do Brasil inteiro, 

não é só de São Paulo, não é da cidade de São Paulo, é do estado de São Paulo e do 

Brasil. 

Um pronto socorro, tem aqui outros companheiros, um que a gente chama de 

porta aberta, ele custa oito, 10 vezes a tabela SUS, porque o motoboy quebrado 

quando chega lá ninguém sabe quanto ele vai custar, essa é a realidade, né? 

Então, o ministro declarou, a Santa Casa de São Paulo não tem problema 

porque nós pagamos, está contratualizando e pagamos duas tabelas. Quem é que 

disse que duas tabelas dá se o estado de São Paulo com seus hospitais na ponta do 

lápis custa 3,5 a quatro, como é que dois dá para a santa Casa? Os hospitais, OSCIPs 

também não pagam imposto, são iguais as filantrópicas. 

Então tem muita conta errada, muita coisa atrapalhada, desinformação como 

disse o senhor que é radialista, né? A desinformação é fácil de fazer, a informação 

correta é difícil, ninguém quer entender. Quando as pessoas não querem entender 

eles inventam, né? 

Então é isso. Desculpe tomar este tempo, mas era bom para clarear bastante e 

eu vi que o deputado citou fevereiro lá a reunião do Davis Uip, né? E é verdade, a 

gente, o estado começou a se preocupar com o custo das Santas Casas, nós, por 

exemplo, na Santa Casa tem o Selo Ouro do CEALAG, somos sede do CEALAG onde as 

Santas Casas de Guaratinguetá, de Aparecida estavam lá para treinarmos a melhor 

gestão possível. Então todas são muito bem geridas. 

Agora, gerir uma Santa casa com uma Tabela SUS é imperdoável, não tem 

como. Muito obrigado senhor deputado. 

 



 
 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Nós agradecemos Sr. Benjamim. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pela ordem deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Eu não quero entrar em polêmica com V. Sa., mas 

o seu raciocínio não condiz com o que foi apresentado pelo que o antecedeu, pelo 

dirigente da Federação. 

Aqui não se trata de um exercício semântico para discutir se há ou não a 

palavra contratualização, o que há é uma nova metodologia sendo aplicada de tal 

maneira que nós vamos fugir da tabela que tem sido uma fonte inesgotável de 

corrupção.  

É exatamente inventado a AIH, é inventando atendimentos não feitos, é 

inventando atendimentos mais complexos que não foram realizados tais como foi 

citado aqui pelo secretário sobre a questão de órteses e próteses é que nós estamos 

vendo uma parte do dinheiro sendo escoado pelo ralo. E nós estamos aqui discutindo 

uma situação em que a saúde está subfinanciada. 

Então, o importante aqui a meu ver é nós encontrarmos mecanismos de 

recompor o financiamento do SUS, das Santas Casas, mas ao mesmo tempo nós não 

podemos descuidar de que há problemas a ser enfrentados, e se há uma metodologia 

agora sendo discutida e implantada que prevê, eu vou encerrar. Que prevê a 

existência de centros de custos, porque como você pode trabalhar um sistema tão 

complexo como o SUS sem trabalhar com centros de custos? 

A hora que você define qual é o procedimento, qual é a lógica de organização 

do sistema regionalizado ou não é que você vai ter condições de avaliar quanto de 

recursos é necessário.  



 
 

Então senhor presidente, as informações trazidas pelo secretário da saúde nas 

audiências em que ele é obrigado a vir à Assembleia, trimestrais, são preocupantes 

em relação à Santa Casa de São Paulo. S. Exa. o secretário já ficou de nos encaminhar 

os relatórios de auditoria feita pela Secretaria e contratados junto a terceiros e eu 

acho que esta comissão faz bem em analisar a situação de cada um dos municípios, 

mas também não dá para desconhecer o que aconteceu na Santa Casa de São Paulo. 

Exatamente por isso é que quero elogiar a intervenção feita aqui pelo 

presidente do FEHOSP porque ele foi muito franco e desta maneira que nós vamos 

conseguir enfrentar problemas que vem se acumulando, responsabilidade do poder 

público, mas também de particulares. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Obrigado deputado Carlos Neder. 

Quero dizer que essa CPI acolhe já o requerimento construído por V. Exa. Nós não 

temos quorum suficiente para deliberação deste requerimento para colocar em 

discussão, ficando para a nossa próxima reunião. Ao mesmo tempo preciso comunicar 

que nós temos uma Ordem do Dia, né? Começa às 16h30min, mas que ainda não 

começou, está prestes a começar, por isso nós estaremos encerrando.  

Me parece que tem uma pessoa inscrita e essa CPI, nós votamos o 

requerimento e aprovamos justamente porque a gente sabe que todos querem falar. 

É que aqui não teremos o tempo, né? Suficiente, a CPI não tem esse prazo todo, mas 

gostaríamos de ouvir a todos. Mas os senhores deputados e deputadas estarão nas 

suas regiões com a obrigação de ouvir todas as Santas Casas. 

Mas aqueles que vieram aqui, claro que vai ter a palavra, eu só fico esperando 

da minha assessoria porque nós temos um regimento a cumprir e depois nós temos 

um relatório a votar e tudo isso é levado em consideração porque não pode haver 

uma reunião paralela junto com Ordem do Dia que começa no plenário.  

Não sou eu quem quer, é assim que está escrito. Então, o senhor fez a 

inscrição, alguém, pode levar o microfone. 

 



 
 

O SR.FELIPE SALATIEL - Boa tarde, é aqui mesmo? Sou o Frei Felipe da 

Associação Lar São Francisco, hoje Associação é o segundo maior parceiro do estado 

de São Paulo. O Lar hoje, estamos na Santa Casa de Aparecida vai fazer 10 anos, hoje a 

Santa Casa de Aparecida atende 35 mil habitantes ali do município de Aparecida, ao 

redor Potim e Roseira, fora os romeiros que vem para a cidade. 

Então a cidade de Aparecida que todos conhecem, é uma cidade que no fim de 

semana atinge 150, 200 mil pessoas dependendo do mês. Hoje a Santa Casa de 

Aparecida nós temos 104 leitos, estivemos aí quatro meses de atraso no que diz hoje 

de 540 mil em atrasos. 

Tivemos um déficit, um corte de 10% do estado, temos um polo psiquiátrico 

hoje com 20 leitos e ficamos cinco meses em atraso nesse tratamento desses 

pacientes dependentes químicos num valor de 628 mil em atraso em nossas contas. 

Temos um PA na cidade que hoje o nosso compactuado é para fazer 4600 

atendimentos, estamos fazendo 10200 atendimentos por mês e sem receber qualquer 

repasse do governo municipal há três meses, e não paramos de atender. 

Mesmo assim estamos fazendo os 10200 atendimentos/mês, estamos 

cumprindo com a nossa obrigação como vemos para a cidade de Aparecida e até hoje 

estamos fazendo o nosso trabalho e vamos continuar fazendo. 

E estamos aqui esperando dos senhores ajuda para podermos, para que 

possamos resolver as pendências das Santas Casas não só de Aparecida, mas daquelas 

que são nossas amigas. 

Temos hoje, depois de alguns anos conseguimos construir e equipar uma UTI, 

mas ainda não está em funcionamento, estamos esperando, já enviamos toda a 

documentação para o estado, para a DRS e estamos esperando para que possa surgir 

aí o incentivo do governo para começarmos a atender tantos pacientes que 

necessitam hoje de um leito de UTI. 

Então o padre conhece a Santa Casa, está sempre por lá e viu que a nossa UTI 

está completamente equipada e só falta o custeio do governo. Hoje o custeio que 

daria ficaria em 500 mil reais/mês. 



 
 

Temos hoje dentro da Santa Casa de Aparecida esse imenso fluxo, esse déficit 

que estamos carregando já há 10 anos que passa ano e vira ano e vamos ficando 

sempre nesse negativo, mas estamos ali mantendo as nossas contas em dia, mas já 

chegou assim no limite da Santa Casa. E nós como segundo maior parceiro do estado 

hoje não queremos de maneira alguma fechar as portas da Santa Casa de Aparecida, 

ainda mais na cidade da mãe, na cidade estamos referenciado que é Aparecida. 

Então ficaria muito triste para nós como Lar São Francisco, como para essa 

entidade, mas também como parceria que temos com o governo. A Santa Casa hoje 

em Aparecida é totalmente voltada ao estado, é uma grande parceira do estado e de 

maneira alguma uma cidade com referência que é Aparecida, fechar aporta do seu 

único hospital. 

Então, estamos batalhando nesse tempo... 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Há repasses do estado para a Santa 

Casa de Aparecida? 

 

O SR. FELIPE SALATIEL - Atrasado sim. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Mas o governo federal  há repasses? 

 

O SR. FELIPE SALATIEL - Há repasses, mas... 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – O governo municipal não está 

repassando? 

 

O SR. FELIPE SALATIEL - O governo municipal hoje... 



 
 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Há quanto tempo? 

 

O SR. FELIPE SALATIEL - Três meses. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Três meses. 

 

O SR. FELIPE SALATIEL - Nosso custo hoje do nosso pronto socorro é 440 mil, o 

município nos repassa 256 e quando repassa, já está há três meses em atraso e isso a 

Santa Casa tem que manter esse pronto atendimento que é como o amigo acabou de 

falar, é uma porta aberta e não tem como negar atendimento, isso de maneira 

alguma. 

Você não sabe o que chega, o que está ali que pode chegar à sua porta e você 

vai ter que atender, temos que atender. Então estamos assim no nosso gargalo, no 

último aí da Santa Casa e pedimos ajuda dos senhores para que possamos resolver 

esta questão que é as Santas Casas do país. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Agradecemos a participação. Eu estou 

no encerramento, né? Já começou, né? Eu tenho o início lá da nossa Ordem do Dia e 

eu agradeço a todos. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Senhor presidente, pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pois não, pela ordem. 

 



 
 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Eu vi que o Romain estava inscrito e nós temos 

aqui Romain uma ordem, começou lá a Ordem do Dia no plenário e não pode haver 

nenhum outro movimento por aqui porque senão tem que suspender. 

Eu combinei aqui com o deputado André do Prado, nós vamos fazer uma 

sessão da CPI lá, pode ser até em Guaratinguetá. Nós vamos fazer para a gente ouvir 

as cidades de Guararema até Bananal, nós vamos ouvir lá e é mais fácil para vocês. 

Peço desculpas porque... 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Nós votamos o requerimento até 

justamente para isso, para que seja acolhido todo o estado de São Paulo, os 

deputados dentro da sua base porque aqui seria. 

 

O SR. ROMAIN - Está bom, então. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Eu que agradeço. Pedimos desculpas, 

mas nós temos um regimento a cumprir e o requerimento foi aprovado justamente 

para ouvir a todos e esta CPI acolher. Agradeço dignos deputados André do prado, 

deputado Carlos Neder, relator deputado Afonso Lobato, deputado Bolçone, 

deputado Jooji. 

Não havendo mais nada a tratar nesta CPI, nesta reunião, está encerrada a 

nossa reunião, muito obrigado. 

 

*      *     * 
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O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB – Havendo número regimental 

declaro aberta a 4ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo ato 

101 de 2015, com a finalidade de “investigar denúncias sobre a situação econômico-

financeira das Santas Casas no Estado de São Paulo”.  

O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – Pela ordem Senhor Presidente. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Antes uma saudação a todos e a 

todas, aos dignos Deputados que se fazem presentes, Deputados Gil Lancaster, 

Deputados Itamar Borges, Deputados Welson Gasparini, Deputados Dr. Carlos Neder, 

Deputados Dr. Celso Giglio, o nosso Relator Deputado Padre Afonso Lobato, 

Deputados que fazem parte desta CPI. E uma saudação aos trabalhadores da Secretaria 

de Saúde do Estado, uma saudação especial e agradecendo por aceito o nosso convite, 

Dr. Polara, seja muito bem-vindo. Secretário do Dr. Davi Uip, em uma jornada hoje de 

informação de transparência. Informação é direito do cidadão. Obrigado por aceitar o 

nosso convite de estar aqui nas CPIs das nossas Santas Casas do Estado de São Paulo. 

Também a presença do Deputado André do Prado, que se faz presente. 

Primeiramente, pela ordem, o Deputado Welson Gasparini. 

O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – Senhor Presidente é para agradecer 

e justificar a ausência da Deputada Analice Fernandes. Ela, através do requerimento 

convidou o Senhor Secretário e também o Secretário-Adjunto para falar sobre os 

programas Pró Santa Casa e Santas Casas SUStentáveis. No entanto a Deputada 

Analice Fernandes não pôde estar presente neste momento. Pediu que fosse justificada 

a sua ausência, já que ela está participando de uma audiência pública junto com o 

Deputado Pedro Tobias. 

Fica então registrada essa justificativa, Senhor Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB - Justificada Deputados Welson. 

E quero registrar com todo carinho o meu sempre líder e Professor Bolçone, Deputado 

de São José do Rio Preto que participa junto conosco nessa CPI das Santas Casas.  



 
 

Peço ao Senhor Secretário que faça a leitura da ata da Reunião anterior. 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB – Pela ordem Senhor Presidente. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB – Pela ordem o Deputado Itamar 

Borges. 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB – Solicito a dispensa da leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB – É regimental o pedido de Vossa 

Excelência. Está dispensada a leitura da ata. 

Apreciação, no primeiro momento, da ordem do dia e antes de buscarmos 

informações com o Dr. Polara e também com o digno Secretário Dr. Davi Uip, nós 

temos um requerimento datado do dia 03/09/2015, de autoria do digno Deputado Carlos 

Neder. Propõe que sejam tomadas as seguintes providências: Solicitar junto a 

Secretaria de Estado da Saúde as atas das Reuniões da CIB, Comissão Intergestora 

Bipartite realizadas no ano de 2015. Convidar o CEALAG, Centro de Estudos Augusto 

Leopoldo Ayrosa Galvão para que apresente o trabalho que realiza junto a Secretária de 

Saúde do Estado e as Santas Casas. E convidar o CONSEMS, Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde para eu apresente à CPI a situação observada nos municípios 

paulistas que contam com Santas Casas. 

Está em discussão o requerimento. 

Não havendo oradores inscritos. Encerrada a discussão. Em votação. 

Senhores Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Apenas esse requerimento na tarde de trabalhos desta CPI. Já aqui tomou 

assento na nossa mesa, já participando na Comissão de Saúde com o digo Presidente 

Dr. Celso Giglio. Já registramos as presenças do Dr. Polara e do digno Secretário Dr. 

Davi Uip.  

E, a seguir os Senhores Deputados membros da Comissão poderão fazer uso da 

palavra pelo tempo de dez minutos e para os demais Deputados o tempo é de cinco 

minutos. Eu consulto o Plenário e os dignos Deputados de darmos à palavra ao digno 



 
 

Secretário Davi Uip, ao digno Dr. Polara e logo depois todos os Deputados possam 

debater o assunto e fazer as suas perguntas. 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Pela ordem Senhor Presidente. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB - Pela ordem o nosso Relator 

Deputado Padre Afonso Lobato. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Só para organizarmos o tempo 

por conta do plenário para que possamos aproveitar bem. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB - Com certeza. Temos Plenário a 

partir das 16h30m se formos diretos e objetivos logo depois, na nossa participação, 

ajudaria realmente e muito. À vontade Secretário Dr. Davi Uip, CPI das Santas Casas 

na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

O SR. DAVI  UIP – Obrigado. Muito boa tarde Presidente. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB - Boa tarde. 

O SR. DAVI  UIP – Boa tarde aos Senhores Deputados, aos colaboradores da 

saúde aqui todos os presentes, ao nosso Secretário Adjunto Professor Polara. É um 

prazer estar aqui presente prestando satisfação e transparência ao povo nessa Casa que 

é do povo. Nós achamos que esse assunto é da maior relevância, interessa não só ao 

Estado de São Paulo como a todo Brasil e, pela relevância do assunto nós preparamos, 

o Professor Polara vai expor as nossas ações hoje em reação as Santas Casas de São 

Paulo esclarecendo que é o único Estado que se posta desta maneira auxiliando 

objetivamente todas as Santas Casas e os hospitais filantrópicos através de critérios que 

vão ficar claros e muito bem esclarecidos. Então esta política de ajuda as Santas Casas, 

que obviamente tem como patrono o nosso Governador do Estado Dr. Geraldo Alkmin, 

é algo que imputo como uma situação que muda a história das Santas Casas do Estado 

de São Paulo, de um aspecto pré-falimentar para não dizer falimentar, nós partimos 

para uma ação muito objetiva de ajuda entendendo que as Santas Casas e os hospitais 

filantrópicos praticamente atendem 56% da população SUS do Estado de São Paulo. 

Então, por este número nós percebemos a relevância e importância das Santas Casas e 

hospitais filantrópicos. Um outro aspecto que eu acho de suma importância é entender 

que hoje nós vivemos em um momento de subfinanciamento da saúde em todo país, é 



 
 

só ver o requerimento que a Comissão de Saúde aprovou e que mostra a importância do 

subfinanciamento que atinge em cheio as Santas Casas e filantrópicos. Um outro 

aspecto que eu quero mostrar e depois eu disponibilizo a todos os Deputados é por 

conta de além do subfinanciamento nós vivemos no Estados de São Paulo, dois 

problemas da maior gravidade. O primeiro deles é a falta de repasse e com isto a falta 

de aumento do teto SUS para o Estado de São Paulo. Segundo, essa falta de repasse 

gira por torno de em 2014 de perda de repasse de um bilhão e 500 milhões de Reais 

para o Estado de São Paulo. O segundo aspecto, que além deste fato, da falta de 

repasse, nós vivemos um momento crítico onde nós não estamos tento os nossos 

serviços credenciados. Ontem eu tive a oportunidade de entregar ao Governador e farei 

isto hoje a essa Comissão, de todos os pleitos do Estado de São Paulo, de 

credenciamento de leitos e serviços que não foram atendidos. Alguns datam de 2012. 

Então, o Tesouro acaba se responsabilizando porque são necessidades prementes, esses 

leitos em diversos setores, terapia intensiva, oncologia, maternidade e que o Estado de 

São Paulo arca com ônus do custeio integral de muitos serviços. Então esta é a situação. 

uma situação muito difícil, em um ano particularmente difícil e aonde nós temos o 

sistema totalmente subfinanciado. Então, o Professor Polara vai apresentar um resumo 

rápido e objetivo do que nós estamos fazendo nos projetos do Estado a despeito da 

crise. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB - Apenas registrando com alegria, 

com muita alegria Deputada Márcia Lia e o Deputado Delegado Olim, também sejam 

bem-vindos a CPI da Santa Casa. 

O SR. WILSON POLARA – Muito obrigado Senhor Presidente. Boa tarde. 

Boa tarde a todos. Boa tarde Senhores Deputados. Boa tarde meus colegas da 

Secretaria, Senhoras e senhoras. 

Queria incialmente agradecer a oportunidade que o Secretário Davi Uip me dá 

de fazer essa apresentação, já que trabalhamos em conjunto diariamente e ele poderia 

perfeitamente estar fazendo essa apresentação, mas ele me fez a deferência de permitir 

que eu fizesse a apresentação para os Senhores hoje aqui. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB - Interrompendo um pouquinho 

doutor. Só agradecendo a presenta também do digno Deputado Orlando Morando, que 

se faz presente.  



 
 

Obrigado. Perdão. 

O SR. WILSON POLARA – Muitos dos Senhores já tiveram reuniões em 

particular e muitas dessas informações os Senhores já sabem e poderiam perfeitamente 

estar discutindo. A apresentação vai se dividida em três partes. A primeira parte vamos 

falar rapidamente sobre a origem da deficiência financeira do Sistema. Na segunda 

parte nós falaremos sobre o Pró-Santa Casa, que é um projeto antigo que começa em 

2006 e finalmente nós falaremos do projeto mais novo, que é o Projeto Santa Casa 

SUStentáveis. 

Todos os senhores já ouviram dizer que saúde não tem preço, mas a saúde tem 

custo. E a origem de todo esse problema está nisso que os senhores estão vendo aqui. O 

nosso país é classificado como a pior classificação em termos de gasto de saúde em 

relação à arrecadação. O Governo depende muito de como se faz a conta, mas estamos 

entre 3% e 7% da arrecadação, o que nos coloca junto com vários países africanos e, 

muito difícil estarmos perto de países asiáticos, a não ser de Bangladesh e o Butão, para 

os Senhores terem um noção de como estamos mal classificados em termos de 

investimento na saúde do que se arrecada. 

O governo federal arrecada 57% dos recursos em termos de impostos, entretanto 

ele participa somente em 36% do financiamento da saúde. Se pelo menos fosse na 

mesma proporção nós estaríamos em uma situação muito melhor. Esta participação 

vem caindo e se nós considerarmos que em 2000 a participação do governo era 58% e 

os Estados e os municípios tinham uma participação em torno de 20%, nós vemos que 

houve uma queda progressiva nos últimos 13 anos sendo que a queda do governo 

federal foi de 58% para 36% e essa queda foi subsidiada, foi colocada no lugar por um 

aumento expressivo do gasto municipal com saúde. Hoje o município passou de 20% 

de participação. Hoje ele tem 42% de participação sendo que a arrecadação, em média, 

dos municípios é de 24% para a saúde. 

Aqui os Senhores veem o gasto de saúde em relação à receita líquida e nós 

temos aqui que o governo federal teria que aplicar pela emenda 29, 10% da Receita 

Bruta, que é mais ou menos três vezes maior do que a Receita Líquida. Então vemos 

que o governo federal aplica 7%, se pelo menos aquele Saúde Mais Dez passasse, quer 

dizer, se nós tivéssemos pelo menos 10% da Receita Líquida nós já teríamos um 

aumento muito expressivo, com uma recuperação muito boa da saúde. O Estado 



 
 

mantém os 12%, a não ser agora, ultimamente pela queda da arrecadação e porque o 

Senhor Governador não diminuiu a participação do Estado na saúde, a última 

informação é que a participação da saúde no nosso pagamento de acordo com a Receita 

está em 13,71%. E a participação dos municípios, como eu falei deveria, pela Emenda 

29 ser 15% e ela hoje está em torno de 24%. Tem mais um fato. É que São Paulo 

atende 44% da alta complexidade do Brasil e ele só recebe 20% dos recursos SUS, do 

que o SUS dá de média e alta complexidade. Para os senhores terem uma ideia no 

hospital de Barretos 39% dos seus atendimentos são de outros Estados, isto faz com 

que realmente estejamos subsidiando com os recursos do Estado de São Paulo outros 

Estados.  

A origem do problema do SUS vem de muitos anos atrás, quem nasceu antes, na 

primeira metade do século passado, como eu, lembram dos institutos que nós tínhamos 

o IAPI, IAPTEC, IAPEB, IAPEC e pelo problema realmente de dificuldade de gestão e 

controle desses institutos, em 1966 eles foram todos unificados no Instituto Nacional de 

Previdência Social. E a Constituição de 1988 criou o SUS, aonde saúde é direito do 

povo e dever do Estado. Inicialmente naquela época, na época dos institutos, 30% dos 

pacientes eram particulares e pagavam do próprio bolso o atendimento médico, 40% 

eram trabalhadores e as empresas pagavam o seu atendimento médico através de um 

recolhimento de uma porcentagem dos seus salários, quer dizer, os próprios 

trabalhadores é que sustentavam o seu atendimento médico. Os indigentes eram em 

torno de 30% e eles eram atendidos justamente pelas entidades filantrópicas mantidas 

pelas associações filantrópicas, que são várias, como a igreja, Lions, Rotary, 

Maçonaria, todas essas participavam do financiamento. Esta era a composição do 

financiamento da saúde antes da constituição do SUS. Após a constituição do SUS nós 

vemos que os 30% de particulares continuam, 40% do INAMPS continuam e os 30% 

dos indigentes, entretanto o INPS que continha o atendimento dos empregados, dos 

trabalhadores só manteve como recurso a própria fração que já tinha dos salários dos 

trabalhadores, entretanto foram incluídos parte dos particulares porque os convênios se 

valem do SUS como foi dito aqui no início da Comissão de Saúde pela Deputada 

Analice mostrando que os convênios particulares se valem principalmente para os casos 

graves do atendimento SUS e os indigentes também foram englobados, já que a saúde é 

direito de todos, entretanto o dinheiro foi o único, não há outro tipo de recurso. Isso fez 

com que o SUS tivesse que atender três vezes mais pacientes, mas somente com os 



 
 

recursos oriundos do salário dos trabalhadores. Desta forma o SUS hoje só cobre 40% 

dos custos de uma Santa Casa, o que causou o subfinanciamento da saúde prejudicando 

principalmente os hospitais filantrópicos. Em 2006 o governo, na época Governador 

José Serra e Secretário Barradas, já se atentaram sobre este problema e iniciaram ao 

Programa Pró-Santa Casa, que era um programa gerava recursos somente para hospitais 

de gestão estadual, um hospital somente por diretoria regional de saúde, ele deveria ser 

o hospital filantrópico de maior porte da região de saúde e o valor era limitado a 30% 

da produção MAC, o valor dos recursos era dado somente 30% do recurso MAC. Em 

2007 essa lei foi revisada e a escolha dos prestadores passou a ser pela CIR, pela 

Comissão Intergestoras Regional, independente da gestão estadual ou municipal, quer 

hospitais de gestão municipal, quer hospitais de gestão estadual poderiam ser incluídos. 

O valor era um valor per capta populacional que era passado para a região e ela era 

distribuída aos hospitais com liberdade total pela CIR para pode decidir para onde ir 

esse dinheiro dos hospitais, inclusive com possibilidade de revisão desse valor c ado o 

hospital não prestasse o serviço adequado. Havia um cofinanciamento desse recurso, 

deveria ser 70% da Secretaria da Saúde e 30% dos municípios, uma coisa que 

realmente também não aconteceu porque a grande maioria dos municípios não 

participou com os 30% inicialmente acordado. O financiamento exclusivo da SES era 

para hospitais com perfil macrorregional e grandes hospitais e foram denominados de 

pró- Santa Casa nacional. Esses hospitais eram hospitais grandes e foram incluídos aqui 

Santa Casa de São Paulo, Santa Marcelina, Hospital São Paulo, Hospital de Rio Preto. 

Então eram grandes hospitais que atendiam um grande número de municípios, então 

não seria justo que o município participasse. Então a SUS assumiu integralmente o 

financiamento desses hospitais. E era exclusivamente para hospitais filantrópicos. Em 

2009 houve uma nova revisão desses critérios e houve inclusão, não só dos 

filantrópicos, como também dos hospitais municipais onde não se dispunha de um 

filantrópico, então, naquela região onde não se tinha um filantrópico nós poderíamos 

encaminhar o recurso através da decisão CIR para o hospital municipal local. Hospitais 

com mais de 30 leitos poderiam ser incluídos e com atendimento regional relevante e 

houve a exclusão de hospitais com atendimento exclusivamente para pacientes 

crônicos, paliativos ou psiquiátricos.  O que acontece é que esse auxílio financeiro 

atingiu em agosto de 2015 o montante de 359 milhões 104 mil 989 Reais, um total de 

115 hospitais incluídos neste programa. Havia uma solicitação da FEHOSP, de vários 

municípios, de vários prefeitos que esse programa fosse incrementado e realmente o 



 
 

governador, no final de 2014, permitiu que nós aumentássemos esse programa. Quando 

nós fomos avaliar como os hospitais recebiam, quanto que os hospitais recebiam dentro 

desse programa, a surpresa que nós tivemos é que existiam hospitais que recebiam 3% 

sob o que eles atendiam SUS e existiam hospitais que recebiam 300% sobre o que eles 

atendiam SUS. Por quê? Porque pelo critério de discussão dentro da CIR criou 

distorcias e que durante um tempo começou realmente a agravar o problema. Então, 

desta foram tivemos que criar um novo programa para que pudesse dar esse tipo de 

incremento, mas agora sob um novo olhar e não sob aquele olhar que tinha criado 

aquelas distorções.  

Para os senhores terem uma ideia o Estado de São Paulo é muito complexo. Ao 

lado de ter quatro regiões mega metropolitanas mega problemáticas como verdadeiro 

quatro países europeus, são quatro Bélgicas ou quatro Suíças ou quatro... em termos de 

números de população, números financeiros, quatro Dinamarcas, ele tem três regiões, 

que é a região de Araraquara, Presidente Prudente e o Vale do Ribeira que tem números 

verdadeiramente amazônicos. E nós temos no Estado 401 municípios que têm menos de 

20 mil habitantes. O que significa isso?  Significa que eles têm uma massa crítica de 

pacientes muito pequenas. Na verdade 68% dos nossos municípios estão dentro da 

faixa abaixo de 30 mil habitantes. E o que significa, por exemplo, em termos de 

maternidade? Eles têm menos de um parto por dia. Então, qual é o município que 

consegue manter uma equipe de obstetra, de enfermeiras, de anestesista, de pediatra, de 

neonatologista para fazer menos de um parto por dia? E quando ele faz, ele consegue 

fazer, nós fizemos um estudo, esse parto acaba custando R$ 12.000,00. É muito mais 

caro do que aqui no Santa Joana que você pode pagar R$ 8.000,00 aqui na Avenida 

Paulista. Então seria mais barato para o prefeito mandar o paciente aqui para a Avenida 

Paulista em São Paulo. Da mesma forma quando eles tentam realizar outros 

procedimentos também existe uma dificuldade muito grande. 

Aqui nós fizemos um trabalho dos 47 hospitais de ensino do Estado, no ano de 

2013. Então os Senhores veem aqui de acordo com a população o que quanto que eles 

deveriam ter atendido de cada um desses diagnósticos, ele deveria ter atendido 480 

enfartos. 758 acidentes vasculares cerebrais, quase mil insuficiências cardíacas. 

Quando que eles atendem é menos do que 5% daquilo que ele deveria ter atendido. 

Olha a mortalidade. 71% de óbitos, 67% de óbitos, 50% de óbitos. Então não é que eles 

não devem fazer. Eles não podem fazer, não conseguem fazer o atendimento. 



 
 

Aqui está uma outra maneira de enxergar o problema. Nós pegamos aquele 

hospital dos 47% que atendia o menor número de casos de cada um desses diagnósticos 

e comparamos com a média dos outros hospitais. Veja bem, não estamos comparando 

com média nos Estados Unidos, nos hospitais provados. Com a média dos outros 

hospitais dos Estados. Então, nos vemos que quando ele é o menor número de 

atendimentos a mortalidade dele vai 4, 5, 7 vezes maior do que a mortalidade dos 

outros hospitais. Chegando nesses dois primeiros diagnósticos a ter 100% de 

mortalidade quando os pacientes são atendidos. Então, o primeiro pilar deste projeto é o 

seguinte: quem mais faz melhor faz. Então, concentrar a casuística para criar 

experiência. Então nós devemos criar grupos de atendimento de uma especialidade e 

para esse grupo drenar ou referenciar todos os casos da região. Em seguida nós 

começamos a analisar os hospitais do Estado que possuíam algum tipo de convênio 

com o SUS. Então temos 931 hospitais do Estado, sendo que 611 tem algum tipo de 

contrato com o SUS. Eles perfazem um total de 64 mil leitos sendo eu 52 mil leitos são 

dedicados ao SUS. Entretanto o que nós vemos aqui é o seguinte, a taxa de ocupação de 

hospitais cai à medida que o hospital fica menor. Então nós temos hospitais de ensino, 

que são 45, tem 73% de ocupação, mas os hospitais com mais de 150 leitos, mas que 

não são hospitais de ensino, eles têm 63% de ocupação. Os hospitais entre 51 e 150 

leitos têm 48% e os hospitais com menos de 50 leitos tem 34%. São 168 hospitais com 

menos de 50 leitos que perfazem um total de quase sete mil leitos, sendo que temos 5 

mil leitos vagos nesses hospitais a espera de um paciente. Então, se nós consideramos 

todos os hospitais dos Estados nós vamos ver que 80% dos leitos são dedicados ao SUS 

e que nós temos 65% de taxa de ocupação, o que gera um número de leitos livros de 17 

mil. Se nós considerarmos só os hospitais gerais especializados nós vamos ter uma 

ocupação ainda menor com 15 mil leitos vagos. Se nós considerarmos como que um 

convênio provado calcula o número de leitos necessário para uma população nós 

podemos ver esta tabela aqui. Nós sabemos que 10% da população se interna por ano. 

Então em mil pessoas vamos ter 100 internações. Essas internações vão ter em média 3 

dias e meio de permanência. Então nós vamos precisar de 350 dias de internação por 

ano. Se nós dividirmos isso por 365 dias eu preciso de um leito por cada mil habitantes 

para poder dar um atendimento adequado. Se nós tivermos uma ocupação boa e uma 

taxa de permanência boa. O problema é que o SUS tem uma taxa de ocupação pequena, 

de 67% e um tempo de permanência alto, em torno de 5 a 6 dias. Isso torna necessário 

o dobro de leitos, não de um para cada mil, mas dois para cada mil. E é exatamente o 



 
 

que nós temos. Então, nós temos no SUS 24 milhões SUS/dependentes, 2 milhões e 

400 mil de internações, vocês veem que é exatamente 10%, 52 mil leitos, o que dá 2.17 

leitos por cada mil habitantes e nós temos no privado 19 milhões de pessoas com um 

milhão e 900 mil internações, também 10% e com 21 mil leitos, isto é, um leito para 

cada mil pessoas como foi feito na conta. 

Então, se nós pegássemos uma região de um milhão e meio de pessoas, agora os 

senhores já sabem fazer a conta. É um leito para cada mil habitantes, nós vamos ter 

1500 leitos. Como a alta complexidade no Estado de São Paulo é só 8% e como os 

hospitais de ensino podem chegar a 18%, nós quisemos errar por cima e consideramos 

20% dos leitos como leitos de alta complexidade. Então nós precisaríamos 300 leitos 

para cada região de saúde de alta complexidade para atender esses pacientes. Então, um 

hospital de 300 leitos, terciário, bem administrado e bem controlado, bem financiado 

ele pode assumir toda a demanda de alta complexidade da região. A Secretaria já havia 

feito uma classificação dos chamados hospitais estruturantes, isso antes da nossa 

chegada. Então, esses hospitais estruturantes foram classificados pela resolutividade, 

eles tinham que ter leitos e UTI, clínicas especializadas, pela complexidade, eles 

tinham que ter mais de três redes de alta complexidade como cardiologia, ortopedia, 

neurologia. Eles tinham que ter um porte de mais de 150 leitos e tem que ter uma 

abrangência de mais de 15% para outros municípios. Foram desta forma, dos 611 

hospitais, classificados 38 hospitais, dentro desta classificação de hospitais 

estruturantes. Desses hospitais 9 eram filantrópicos, 6 eram estaduais e dos 17 hospitais 

de ensino que foram classificados como estruturantes, 50% eram filantrópicos. Portanto 

dos 38 hospitais metade eram hospitais filantrópicos e estavam completamente 

quebrados e sem financiamento. Então, 50% dos hospitais dos Estados são 

filantrópicos, dos estruturantes e 56% dos atendimentos SUS são realizados por 

filantrópicos. Então, houve a necessidade de se criar um programa que pudesse 

sustentar esses hospitais e foi criado o Programa Santas Casas SUStentáveis. O 

Programa Santa Casa SUStentável tem o objetivo de ter um hospital estruturante, 

terciário, como os Senhores já viram. Esse hospital vai ter que ser aliviado de dois tipos 

de pacientes, um paciente de baixa complexidade, aquela cirurgia de curta 

permanência, aquela internação de curta permanência, aquela cirurgia eletiva, a 

ortopedia, a oftalmologia, a otorrinolaringologia que não precisa ter toda aquela 

estrutura do hospital terciário. Então, nós chamamos esse hospital de hospital 



 
 

estratégico. E quem selecionou esse hospital? O próprio hospital estruturante que 

escolheu qual era o hospital que ele tinha melhor relacionamento porque eram os 

doentes dele que teriam que ser aliviados para esse hospital. Outro tipo de hospital que 

deveria aliviar o hospital estruturante é o hospital de apoio, que recebe aquele doente 

crônico, aquele doente convalescente, doente idoso, paliativo, que já não tem também a 

necessidade de toda aquela estrutura do hospital estruturante. Então, isso está de acordo 

com o Artigo 198 da Constituição de 88, “as ações de serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada que constitui o Sistema Único”. Então 

o fato de se criar uma rede regional e hierarquizada já está na nossa Constituição. Não 

foi novidade nenhuma. Esta forma os Senhores vão dizer: “Pô, mas os leitos que estão 

sobrando são leitos muito simples”. Mas na realidade nós também temos doentes 

simples. Então, é tratar o simples de forma simples e tratar o complexo de forma 

complexa. Nós nem vamos ter um doente que precisa de UTI deitado em um leito sem 

essa condição como não vamos ter um doente que está deitado em uma UTI e já não 

precisa mais daquele atendimento. Então, a logística, a regulação desses leitos é o mais 

importante. O fluxo de toda região de saúde para o hospital estruturante já acontecia. Já 

existia esse fluxo. Então, tanto dos hospitais pequenos como dos estratégicos, dos 

hospitais de pequeno porte, as UPA, as UPS já mandavam doentes para o hospital 

estruturante. O que foi criado é o fluxo reverso, é o hospital estruturante encaminhar 

esse paciente de volta aos hospitais mais simples se ele não precisar mais da estrutura 

disponível nesse hospital. Para que isso aconteça nós temos que ter uma gestão 

compartilhada, quer dizer, a diretoria desses hospitais tem que participar das reuniões 

da CIR para combinar o que cada um vai fazer dentro daquela região e o mesmo 

sistema de informação para que para hospital estruturante enxergue o número de vagas 

no estratégico, que enxergue o número de vagas no hospital de apoio e vice-versa, o 

hospital estratégica também enxergue o número de vagas e as condições de 

disponibilidade das agendas, inclusive de exames do hospital estruturantes. 

Foram definidas as 17 regiões de saúde e nós tínhamos um problema, a DRS-1, 

que é uma região de saúde continha a metade da população do estado de São Paulo, 

então nós pegamos a DRS-1 e subdividimos em 11 sub-regiões de saúde, dentro mais 

ou menos daquele tamanho de um milhão e meio a 2 milhões de habitantes que era o 

tamanho da região. Então aqui os Senhores veem também um recurso que foi utilizado 

para dizer qual era o hospital estruturante e qual é o hospital que não é estruturante. 



 
 

Isso é um estudo que é diariamente enviado para nós pela CROSS mostrando em uma 

região qual foi o hospital que pediu vaga para outro e qual foi o hospital que aceitou a 

vaga. Então quando o hospital aceita a vaga, aceita o caso de outros hospitais ele é 

tipicamente um hospital estruturante porque ele recebe doente de outros hospitais e ele 

não pede encaminhamento para outros hospitais. Então esse levantamento da CROSS 

foi muito importante para que nós consolidássemos a decisão de quais seriam os 

hospitais estruturantes da região, já que ele tradicionalmente era hospital que recebia 

mais casos da região. Então aqui os Senhores têm o Estado com os seus municípios, a 

população em cada uma das regiões e o número de redes que foi constituída em cada 

uma das regiões. Como os Senhores viram uma rede tem que ter mais ou menos um 

milhão e meio de habitantes. Então, quando a regional tinha menos de um milhão e 

meio ela tinha um estruturante estratégico e alguns apoios. Quando a região era maior 

ela ganhava, por exemplo, aqui como os Senhores veem, Campinas ganhou três, 

Sorocaba dois, Taubaté dois e o grande São Paulo seis estruturantes e o município de 

São Paulo sete estruturantes. Nós temos 34 redes.  Aqui os Senhores veem a 

distribuição dos hospitais do Estado. Quando em uma região o hospital estruturante era 

o hospital do Estado e ele era tipicamente o estruturante, então não foi escolhido o 

filantrópico, foi escolhido o hospital do Estado. E aqui os Senhores veem mais ou 

menos a distribuição. Como os senhores podem ver aqui a grande concentração de 

hospitais do Estado está no município de São Paulo, que, por outro lado tem muito 

poucos filantrópicos. Então a realidade do município de São Paulo é um pouco 

diferente da realidade do interior. Aqui os Senhores veem a estrutura dos hospitais que 

recebem algum tipo. Isso aqui eram os hospitais que já estavam no Programa Pró-Santa 

Casa. então, nós respeitamos aquela escolha da CIR que escolheu esses 115 hospitais 

que já estavam dentro do Programa Pró-Santa Casa. Nós simplesmente classificamos os 

hospitais em estruturantes, estratégicos ou apoio de acordo com aquela classificação da 

sua atividade dentro de cada uma das regiões e assim ficou o quadro de distribuição dos 

hospitais dentro do Estado de São Paulo bem distribuído. 

A resolução é uma resolução de 5 de fevereiro de 14 e ela determina critérios 

para auxílio financeiro as instituições filantrópicas. A adesão é formalizada por um 

termo de compromisso e aqui os Senhores têm uma exigência fundamental. O hospital 

tem que colocar todos os módulos de regulação pré-hospitalar, de urgência, regulação 

de leitos, regulação ambulatorial dentro da CROSS. Então, a CROSS que regula todas 



 
 

as vagas do hospital que entra no Programa Santa Casa SUStentável. De outra foram, 

além disso, o hospital teria que implantar protocolos de classificação de risco para que 

nós identificássemos a gravidade ou não dos doentes que procuravam o hospital na 

porta, aquilo verde, amarelo, azul, laranja e vermelho. “Atender as demandas de 

urgência e emergência nas 24 horas”. Ele não pode fechar o pronto-socorro à noite. 

“Atender os demais municípios para o qual é referência”. O prefeito não pode se sentir 

invadido quando atende municípios de outros residentes. “Implantar protocolo de alta 

hospitalar qualificada”. Por quê? Porque o próprio médico não decide mandar o seu 

doente para um outro hospital.  Então tem que ser uma própria equipe do hospital que 

passa a visita no hospital e decide que aquela paciente não pode mais estar lá porque 

ele não precisa mais daquela estrutura do hospital. Iniciar um processo de implantação 

de custos hospitalares porque nós controlamos o custo do hospital e cumprir as metas 

de humanização. Nós constituímos três Comissões de Monitoragem. A primeira 

“Cominitoragem” é a Comissão Estadual que é composta pela CRS, pelos nossos 

coordenadores, seja OF, seja SS, COSEMS e pela FEHOSP. Uma comissão regional 

onde está o diretor regional de saúde, os gestores municipais, o Secretário de Saúde e 

os diretores dos hospitais. E um núcleo técnico, que é dentro da CRS que elabora 

instrumentos para avaliar o desempenho dos hospitais e aperfeiçoamento da evolução 

do Programa. Existe um forte apoio financeiro. Nós damos 70% sobre o faturamento do 

MAC para o hospital estruturante. Isso por quê? Porque foi feito um estudo pela Planisa 

mostrando que era isso que faltava para esse hospital. E nós temos a grata satisfação de 

muitos deles chegarem a nós e falar: “Doutor, o que o senhor está dando para nós é 

exatamente o que faltava para a gente fechar a conta”. Em muitos dos hospitais está 

acontecendo isso. O hospital estratégico recebe 40% por quê? Porque ele já tem o IAC 

federal, um Incentivo a Média Complexidade de 50% sobre a tabela SUS. Então hoje o 

hospital estratégico ganha mais do que o estruturante porque ele ganha 90% sobre a 

tabela SUS. E o hospital de apoio, na realidade foi dado 10%, só para a gente não dizer 

que não estava dando nada, mas na realidade o grande financiamento desse hospital é 

feito por leito e nós, através da RUE, da Rede de Urgência e Emergência, vamos pagar 

R$ 300,00 por ia por leito para os pacientes que sejam internados nesses hospitais, o 

que cobre perfeitamente o custo de um hospital para um paciente de baixa 

complexidade.  



 
 

Então, os Senhores veem aqui o quanto nós estamos investindo esse ano. São 

167 milhões para os 15 estruturantes, 122 para 37 estratégicos, sendo 9 estaduais e 28 

municipais. Os Senhores veem que nós estamos ajudando muito o prefeito. Por que os 

Senhores estão dizendo: “Puxa, mas tem tanto pouco apoio?” Porque os apoios que nós 

estávamos criando começaram a ficar vazios, então nós contratamos o CIALAC para 

que ele fizesse uma pesquisa em nossos hospitais para saber qual é o número real de 

doentes paliativos e crônicos que nós temos nos nossos hospitais para poder quantificar 

o número de hospitais de apoio. Então esse ano o total planejado é de 291 milhões. Para 

que não corramos o risco de estar dando, como se diz, dinheiro para hospitais 

incompetentes nós criamos um controle de indicadores dos hospitais. Esses indicadores 

são obtidos pelo sistema do hospital sem interferência humana. Então nós temos três 

grupos de indicadores: indicadores de produção, tais como taxa de ocupação, media de 

permanência, número de cirurgias por sala, indicadores financeiros para ver a saúde 

financeira do hospital, indicadores de qualidade.  

Os Senhores veem aqui, por exemplo, a taxa de ocupação. Os Senhores veem 

que em torno dos 60% nós temos hospitais que estão acima e hospitais abaixo e são só 

os estruturantes. Na mesma forma, tempo de permanência é a mesma coisa. Nós 

estamos acompanhando e queremos que ele esteja mais ou menos próximo da média. E 

aqui os Senhores veem as cirurgias por sala por dia. Nós vemos que chegamos até ao 

absurdo de hospitais que têm meia cirurgia por sala por dia, significa que a cada dois 

dias a sala de cirurgia tem uma cirurgia. Hoje nós estamos exigindo que os hospitais 

tenham pelo menos quatro cirurgias por sala por dia. Aqui é um médico por leito, 

também da mesma forma, os Senhores veem que em torno de 2, o número ideal. E aqui 

nós ampliamos agora no segundo semestre de 2014, ampliamos o número de 

indicadores e aqui os Senhores já veem para primeiro semestre de 2014, quer dizer, um 

ano após a assinatura do convênio, 14 estruturantes, 39 estratégicos e 68 apoios que 

estavam planejados nós conseguimos assinar o convênio com14 estruturantes, 37 

estratégicos e 9 apoios, eles foram avaliados no primeiro semestre e no segundo 

semestre de acordo indicadores. Eu vou mostrar aqui só os indicadores do segundo 

trimestre, que é a evolução dos indicadores do primeiro. Então, os Senhores veem aqui 

a grande evolução da nossa avaliação. Os Senhores veem aqui o número de pontos 

possíveis de atingir em cada uma dessas perguntas, se tem CID secundário, são todos 

indicadores de qualidade hospitalar, de atendimento. São 32 indicadores que a gente 



 
 

controla o hospital. Aí o hospital ganha nota, que os senhores veem. Esse aqui é um 

exemplo de um hospital que não foi tão bem na avaliação. Aqui os Senhores veem a 

continuação de todas as perguntas, percentual de vaga zero. São várias perguntas. 

Licença e funcionamento da vigilância, aqui o número de pontos que ele pode fazer ou 

que ele fez e aqui no final nós vemos que esse hospital teve uma nota de 45%. Quer 

dizer, ele tirou 4,5 na prova que ele fez na avaliação. Aí ele recebe um certificado, um 

resumo da avaliação. E ele recebe também em que ponto ele está na curva em relação 

aos outros hospitais. Então, dos hospitais estruturantes os Senhores veem que alguns 

ficaram acima dos 75% de nota, nós tivemos alguns que ficaram entre 70% e 75%, 

outros que ficaram entre 60% e 70%, outros que ficaram abaixo de 50%. Aqui são os 

estruturantes. Esses são os estratégicos. Os Senhores veem que todos tiveram nota. A 

maioria tem nota acima de 50% e aqui os apoios. E o que aconteceu? Nós fizemos uma 

punição para os hospitais que foram mal. Então, se ele foi abaixo de 10% ele foi 

excluído do programa. Então nós tivemos três hospitais que foram excluídos do 

programa. Ele recebeu dinheiro, ele não se esforçou, ele não atendeu então ele caiu fora 

do programa. Entre 10 e 50 de nota ele perdeu 30%, por exemplo, Santa Casa de 

Santos, que não cumpriu. Recebeu o dinheiro, recebeu 2 milhões por mês e não 

cumpriu, então ela perdeu 30% do que ela recebia. Hospitais entre 50, 60, 20%, 60 e 

70, 10%, 70 e 75, 5% e acima de 75 nem um perdeu nada.  

Então aqui os Senhores teriam uma ideia de como está a execução desses 

contratos no ano de 2015. O que acontece é que esses contratos foram assinados ao 

longo de 2014. E como o contrato é de 12 meses alguns contratados invadiram o 2015. 

Então aqui os Senhores têm o convênio, o que foi programado para valor anual, de 

todos os programas, Pró-Santa Casa, Sant Casa SUStentável e os outros convênios de 

continuidade que nós chamamos. 820 milhões de Reais o Estado vai pagar para os 

hospitais. Os convênios de 2014 pagos em 2015, 177 milhões e os convênios de 2015 

pagos já em 2015, 234 milhões. O total de pagos já em 2015, dos vários programas Pró-

Santa Casa, SUStentável e auxílios de continuidade e base fixa já somam hoje 410 

milhões. 

Então, eu quero dizer que esse programa hoje de Santa Casa SUStentável 

deixou de ser um programa só de auxílio. Ele passou a ser um programa de cooperação 

mútua entre hospitais e um Programa de Qualificação Hospitalar porque nós 



 
 

acompanhamos a execução de todo o orçamento que nós mandamos para esses 

hospitais. 

Muito obrigada pela atenção dos Senhores. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Agradecemos ao Dr. Polara. 

Abrimos a palavra as Deputados. E registrando, com satisfação, a presença também 

nesta CPI, do Deputado Carlão Pignatari. 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Pela ordem Senhor Presidente. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB - Pela ordem o nosso relator 

Deputado Padre Afonso Lobato. 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Primeiramente para parabenizar a 

Secretaria porque agora sabemos para onde está indo, o que não acontecia 

anteriormente. Era o samba do crioulo doido. Então, pelo menos vocês sabem onde 

estão e onde querem chegar. Esse é o ponto positivo. Mas, eu queria dizer aos Senhores 

Secretários que ontem eu e o Deputado André do Prado ouvimos 16 Santas Casas do 

Vale do Paraíba e quando eu ouvi o senhor explicar isso eu disse: - Espera aí, então 

esse assunto não chegou lá ainda porque temos o hospital estruturante, que é Hospital 

Regional do Vale do Paraíba, mas pacientes tem que deixar o hospital e tem que vir a 

Guarulhos para fazer quimioterapia. E a CROSS não funciona direito e tem pacientes 

que não consegue e ficam aguardando leitos de UTI, ficam pacientes na fila. Quinze 

pacientes. Eu digo para o senhor de ver isso diariamente, 15 pacientes aguardando um 

leito de UTI. Então, é muito bonito. Vocês até colocaram aqui a engrenarem, de fato ele 

tem que funcionar como uma engrenagem, mas na realidade o que nós percebemos lá 

no dia a dia, no contato, que é uma realidade que está muito distante da realidade, da 

nossa realidade. Eu gostaria que os senhores pudessem trazer uma palavra nesse sentido 

porque nós ouvimos, inclusive, tem algumas pessoas aí reclamando que precisava haver 

uma reavaliação da CROSS, pedindo uma CROSS regional porque a CROSS não 

funciona ou não tem os elementos, não tem os dados, os pacientes não conseguem a 

acessar. Então eu queria, se vocês pudessem... 

O SR. – Deputado deixa eu começar te mostrando uma coisa que é importante. 

Aqui tem os pleitos da Secretaria do Estado em relação de credenciamento de leitos. 

Nas primeiras páginas a solicitação de credenciamento de leito de UTI. Nós não 



 
 

estamos sendo credenciados pelo governo federal. Tem uma lista com data de cada 

pleito e o que aconteceu. Esse é o primeiro ponto. Segundo é um estudo 

epidemiológico da mudança do que ocorre hoje no país e no Estado de São Paulo. Os 

hospitais eram concebidos em média para ter de 5% a 7% da sua ocupação em leitos de 

UTI. A realidade mudou. As doenças que mais matam hoje, primeiro doença cardíaca, 

segundo doença oncológica e terceiro as causas externas, incluindo nas causas externas 

assassinatos, atropelamentos, traumas. Então hoje a verdade epidemiológica te leva a 

ter 40% dos leitos de UTI. Mudou completamente e é muito difícil você transformar 

um hospital antigo, o Senhor conhece muito bem isso em um hospital que tem essa 

proporcionalidade de leitos de UTI. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, eu, o 

Polara, está aqui o Geraldo, o Eduardo, o Acácio, nós visitamos todos os hospitais e é 

curiosíssimo. Nós visitamos hospital não só do ponto de vista funcional, nós vamos ver 

leito por leito de UTI. Eu passo visita na UTI, eu passo visita no pronto-socorro e 

doentes internados. Eu posso lhe garantir, hoje podemos sair daqui todos nós e 50% dos 

internados em UTIs não deveriam estar lá. Esse é outro ponto. Segundo, que é muito 

importante e é uma demanda interessante, é o seguinte: por exemplo, uma situação 

dramática que aflige muito vocês é a cirurgia cardíaca pediátrica. Hoje o Estado de São 

Paulo tem uma demanda de necessidade de 2.500 cirurgias/ano sendo que uma boa 

parte é altamente complexa, como até ele falou. Nós temos competência de atender 

50% delas.  Por quê? Porque hoje no Estado nós temos sete serviços que têm essa 

condição. Três foram descredenciados. Nós chamamos todo mundo, os hospitais 

credenciados, chamamos os serviços. O que falta? Falta os serviços e falta o cirurgião 

cardíaco infantil. Sabe por quê? É curiosíssimo. Hoje para o indivíduo fazer medicina 

em uma escola boa, não essa tranqueirada que estão abrindo por aí, precisa de no 

mínimo de três anos para ela passar no vestibular. Três. Seis de faculdade e mais seis 

anos de especialidade em cirurgia cardíaca infantil. Essa conta dão 15 anos e você não 

tem candidato. Então eis um problema. Aí nós fomos para a frente especificar a origem 

dessas 2.500 crianças que necessitam da cirurgia cardíaca. 1.250 não são do Estado de 

São Paulo. Atente agora a isso Deputado. Dessas 2.500 cirurgias, só passaram pelo 

CROSS, foram reguladas pelo 10%, os acertos foram direto hospital/hospital, 

médico/médico. Então, o CROSS não regulou 90% das cirurgias infantis. Este é um 

problema muito sério, que é um problema cultural, de ensinamento. Que esses acertos 

não podem mais ser feitos independentes do CROSS. Se o sistema não é informado ele 

não tem como regular. A outra coisa que também é cultural e educativa é dar um bom 



 
 

uso aos leitos disponibilizados. Números reais. Hoje nos prontos-socorros do Estado, 

sejam municipais ou estaduais os que realmente precisam estar nos prontos-socorros, 

classificação vermelha, 1%. Se incluir a classificação amarela e para ser amarelo basta 

ter um procedimento, tipo pedir um hemograma, mais 17%. São 18%. 82% dos 

pacientes que estão nos prontos-socorros deveriam estar nos AMAs, AMIs, Unidades 

Básicas da Saúde, Programa da Saúde da Família. Então este é o grande problema da 

saúde não de São Paulo, mas do país. É a referência e a contra referência. Nós 

precisamos de um prazo maior para que isso seja entendido. Nós estamos fazendo um 

projeto piloto no alto Tietê onde isto está muito claro, é um pacto federativo municipal, 

estadual e federal onde essa disponibilização de leitos esteja elencada em critérios 

muito claros. Agora, entenda o Senhor que é uma mudança absoluta de conceito. E não 

se faz isso de um dia para o outro. Nós temos dificuldades. Nós temos  gargalos. UTI é 

um gargalo. Para a reposição da terapêutica renal dialise, faltam leitos. A cirurgia 

eletiva nós estamos elaborando uma nova forma de acesso porque nós temos uma 

demanda reprimida, nós sabemos disso. isso e um passo de estruturação que está indo 

do início para o meio do caminho. Nós temos muitas coisas ainda para caminhar, mas 

totalmente inovador porque você para de financiar aquilo que você não vê, você 

financia, documenta e obriga a prestação de contas, é uma mudança de paradigma. 

Ninguém vai esperar que a saúde do país seja resolvida em um mandado que completa 

dois anos. Agora, que essa iniciativa nós acreditamos que é absolutamente fundamental 

para dar um mudança conceitual na saúde de São Paulo e eu imagino que, na saúde do 

país, é muito interessante. O Professor Polara falou uma coisa que também tem que ser 

muito bem pensada. Eu acho que São Paulo tem muito orgulho de atender os 

brasileiros. Nós precisamos estar discutindo quem paga essa conta. Então vê bem, 

quando eu tenho um hospital de primeiríssima qualidade, como é o Hospital Pio XII, de 

Barretos, atendendo 39% de pacientes de outros Estados. E, pasmem, de 26 Estados só 

tem um Estado que não foi atendido pelo Hospital de Barretos, 26 foram. Nós temos 

que fazer essa conta. E o que nós vamos fazer com os pacientes aqui do Estado de São 

Paulo. É muito interessante,. Eu trouxe esses dados, Presidente, para disponibilizar à 

CPI, inclusive com o custo de cada uma dessas situações. Então, são alguns problemas 

que nós temos que evoluir. Primeiro o subfinanciamento. A história do 

subfinanciamento está aí. Eu estou muito interessado em discutir com a sociedade 

novas formas de financiamento.  Esse é um ponto. Segundo, como que o Estado de São 

Paulo vai ser remunerado pelo o que ele faz, visto que ele atende 44% da alta 



 
 

complexidade e paciente que chega aqui nós não devolvemos. Nós atendemos e ele 

volta, graças a Deus, a maioria desses pacientes, curados. É um segundo problema. 

Terceiro, é como ser ressarcidos das saúde suplementar, o que para mim é uma coisa 

óbvia e quem tem que ser ressarcido não é o Conselho Nacional de Saúde. É o 

prestador. No caso é o Fundo do Estado de São Paulo. Então é o que me falta. O Estado 

de São Paulo presta serviços, eu digo o Estado de São Paulo, saúde pública e saúde 

suplementar. O Ministério da Saúde melhorou muito a arrecadação desse dinheiro. Era 

mínima. Este ano está arrecadando das operadoras 400 milhões, mas este dinheiro tem 

que voltar para  prestador, que no caso é o sistema público do Estado de São Paulo, 

FUNDS. Então são variáveis que era preciso ser bem entendidas e fundamentalmente 

isso, é um sistema; eu sou e o Polara também, defensor assim de uma forma 

incontestável do SUS. Eu tenho 40 anos de serviço público, o Polara um pouco mais. 

Agora,  SUS. 

- (Risos) 

O SR. – Não parece, mas tem. Agora, neste momento o que é o SUS. O SUS 

tem 27 anos, o que foi uma grande conquista do povo brasileiro, ele tem que ser 

reconversado, repaginado e tem que ser entendido de novo porque do jeito que está a 

conta não fecha. Não tem como. E o que aconteceu mais Deputado? A sobrevida do 

paulista, do brasileiro aumentou, graças a deus, e os custo junto. As doenças crônicas 

são extremamente onerosas. Eu e o Polara que somos mais velhos do que os Senhores, 

nós nos formamos em uma época em que a modernidade era o Ultrassom. Não tinha 

tomografia, não tinha ressonância, não tinha acelerador linear. Olha o custo que isso 

trouxe. E da onde saiu o dinheiro? Então, nós estamos tentando organizar um sistema 

com recursos absolutamente insuficientes e que nós temos que estar discutindo o pacto 

federativo município, Estado e governo federal, discutir da onde vai vir esse 

financiamento. Essa conta não fecha. Além disto nós temos que dar bom uso do 

dinheiro público. Então nós estamos discutindo também o quê? Estamos discutindo, o 

que na minha leitura é o terceiro problema da saúde. O primeiro é o subfinanciamento, 

o segundo é gestão, o terceiro é desperdício e roubo. Roubo. Se rouba saúde. Acredite, 

mas se rouba saúde. E o quarto problema hoje da saúde e judicialização, que tirará dos 

cofres públicos do Estado de São Paulo 800 milhões de Reais. Então, é essa a história. 

Como que você organiza um sistema com 4 macro problemas? Nós estamos 

caminhando, mas temos um longo caminho e nós não temos a pretensão de chegar aqui 



 
 

hoje e dizer – Pronto, olha a solução mágica. Nós estamos chegando aqui explicando 

que nós vamos caminhar e nós vamos evoluir. Tem um longo trajeto. E tem 

particularidades, por exemplo, os doentes oncológicos da sua área que estavam sendo 

transferidos, a coisa que eu acho que é a mais incompreensível é tirar um paciente 

oncológico da região, por exemplo, do Alto Tietê e mandar para Guarulhos para ser 

atendido. 

O SR. – O Alto Tietê é perto. Nós estamos lá no Vale do Paraíba. 

O SR. – Do Vale da Paraíba. A mesma coisa. O governador acaba de dar um 

acréscimo de um milhão e 200, três prestações de 400 mil Reais para que isso seja 

minimizado, mas nós também estamos enredando a Rede Hebe Camargo para melhorar 

isso. 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pela ordem Presidente. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB -  Pela ordem o Deputado Carlão 

Pignatari. Antes, porém, Deputado Carlos, eu gostaria de, já que vamos ter esses 

documentos já na nossa CPI, ao Dr. Polara,. Que tudo aquilo que foi ministrado, que 

nos foi apresentado seja também disponibilizado para a nossa CPI. 

Pela ordem Deputado Carlão.  

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Primeiro cumprimentar o Dr. Davi, 

o Dr. Polara, esse grande Presidente da CPI, Deputado Ed Thomas. E dizer o seguinte, 

eu gostaria de propor ao Senhor Presidente, que pudéssemos fazer as perguntas todas 

ou cada bloco de cinco, seis para o Secretário poder ir respondendo de uma vez só 

porque senão vamos ficar, eu faço uma pergunta, eles respondem, outro faz outra e ele 

responde. Vamos ouvir as perguntas, ele responde e aí podemos continuar essa 

importante  CPI, se o Senhor achar isso possível, se for necessário que possamos fazer 

nessa colocação. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB -  Ora, nós tivemos, Deputado 

Carlão, uma boa explanação, o nosso Relator Padre Afonso já fez também a sua 

pergunta e com certeza terá outras, mas eu acho que está seguindo bem. Eu gostaria se, 

o Plenário assim o considerar de fazer... 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – É que nós estamos há 40 minutos. 



 
 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB – Eu entendo a preocupação do 

Deputado em começar a ordem do dia porque temos um projeto de votação que foi 

encerrada a discussão e que começa a votação às 16h30 e aí automaticamente cai a 

nossa Reunião aqui. 

Com a palavra o Deputado Carlos Neder. 

O SR, CARLOS NEDER – PT – Quero em primeiro lugar cumprimentar o 

Secretário Davi Uip, o Secretário Adjunto Wilson Polara pela qualidade da 

apresentação feita. Eu acho que independente de questões partidárias é preciso que nós 

resgatemos princípios de planejamento do Sistema Único de Saúde e há algum tempo 

atrás o Secretário publicou em um jornal, acho que no Estado de São Paulo, uma 

proposta e reorganização dos hospitais do Estado e coube a mim fazer um resposta a 

esse artigo. E houve uma polêmica saudável pela imprensa quanto a realidade que se 

tem hoje no Estado de São Paulo, as características da rede pública de filantrópica no 

que diz respeito a assistência hospitalar e os desafios colocados para essa 

reorganização. E eu concordo com as diretrizes, os princípios, as preocupações que 

estão contempladas aqui na proposta feita, entretanto, havia algumas questões a serem 

melhor aprofundadas, uma delas diz respeito ao desafio da regionalização hoje. Quer 

dizer, como é possível fazer essa articulação de maneira a integrar em âmbito regional 

com as características diferenciadas que há entre as várias regiões do Estado, pela 

capacidade instalada, pelo perfil das prefeituras, pela expertise, pela quantidade ou não 

de profissionais que se tem em cada local, que haja um envolvimento maior dos 

municípios e uma articulação do governo federal. Nós estamos tentando trazer aqui o 

governo federal na próxima terça-feira e é importante ouvi-los também. Então, esse 

esforço que está sendo feito pelo Estado de São Paulo de agregar recursos e de 

trabalhar com a lógica da regionalização, de nada adianta se não houver uma 

participação efetiva da União também, não só para ajudar a cobrir os gastos, nós temos 

concordância em relação ao que foi apresentado aqui em termos de capacidade de 

recebimento e de distribuição. Nós podemos divergir em relação aos números, mas a 

lógica é essa apresentada. Os municípios de 80 para 2015, em 34 anos os municípios 

aumentaram em 4,5 vezes os seus gastos com saúde. Nesse período os Estados 

aumentaram 1 vez e meia e nesse período a União reduziu em 57%. Mas não adianta 

nós só falarmos em percentuais porque nós temos que discutir em cima do que o 

percentual incide. Se nós vivemos hoje um quadro de crise econômica, nós temos a 



 
 

ilusão de que fixar percentuais na leite complementar 141 ou discutir a questão do 

percentual de receitas brutas ou líquidas da União seria suficiente. Eu acho importante 

fixar aqui que foi dito pelo Secretário que há hoje um subfinanciamento da saúde. 

Então, independente de partidos políticos nós precisamos encontrar uma maneira de 

articular União, Estados e municípios dentro desta preocupação de que é preciso 

enfrentar o subfinanciamento das saúde e poderíamos até ampliar dizendo que é um 

problema que afeta também a seguridade social para além da questão da saúde, que é 

um dos pontos. 

Então, eu colocaria como primeira questão a ser discutida posteriormente, 

concordando com a sugestão feita pelo Deputado Carlão Pignatari, de que seria 

importante nós entendermos como que está se dando o processo de regionalização hoje 

em São Paulo e qual tem sido a participação do governo federal, não só sobre o aspecto 

do financiamento, mas também de empenho efetivo para que essa experiência pioneira 

que foi citada na região do Alto Tiete se estenda rapidamente para outras regiões do 

Estado. Segundo, foi mostrado aqui que nós temos muitos hospitais abaixo de 100 

leitos e é sabido que é uma ilusão as pessoas ficarem brigando por um hospital de 40 

leitos, 50 leitos que a sua capacidade de resolver problemas é muito baixa. Então, como 

nós vamos lidar esse problema dos chamados hospitais de apoio e muitas Santas Casas 

são hospitais com adaptação de prédios para funcionarem como hospitais e com uma 

quantidade muito reduzida de leitos. Então, dentro dessa proposta de vocês como que 

vocês pretendem modernizar esses hospitais e, eventualmente, substitui-los por 

hospitais que tenham um grau de efetividade maior? Uma terceira questão, sabemos 

que parte desses hospitais está sob gestão de organizações sociais. O Deputado Gil 

Lancaster e eu fomos indicados agora pela Assembleia Legislativa para compor a 

Comissão de Fiscalização dos Contratos de Gestão das OS. Então nos interessaria sabe 

nesse ranking que foi apresentado, de desempenho, aqueles que estão sob gestão de 

organizações sociais, que nós pudéssemos ter acesso a essa informação antecedendo a 

primeira Reunião para qual seremos chamados. 

Por fim, Secretário, nós recebemos denúncias referentes à Santa Casa de 

Guarujá e também da Santa Casa de São Paulo. No caso da Santa Casa de São Paulo 

nós já... 

O SR. – No Guarujá não tem Santa Casa. Santos. No Guarujá não tem. 



 
 

O SR, CARLOS NEDER – PT – Exatamente. Nós recebemos pedidos e 

fizemos também para receber os relatórios de auditoria e Vossa Excelência já se 

comprometeu na Comissão e disse que encaminhou por intermédio da Casa Civil, o 

fato é que nós não conseguimos até hoje ter acesso as auditorias tanto feitas ela 

administração pública direta, no caso da Secretária de Estado como aquela contratada 

junto a terceiros. E como o prazo de funcionamento dessa Comissão é muito exilo u 

gostaria de insistir com Vossa Excelência para que a gente receba, ainda dentro do 

prazo de funcionamento dessa Comissão esses relatórios de auditoria. 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB -  Pela ordem o Deputado 

Bolçone. 

 O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Primeiro agradecer a oportunidade 

Senhor Presidente. Como os Senhores sabem estou aqui como simpatizante da causa. 

Eu não sou integrante da CPI... 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB -  Mas seja bem-vindo sempre 

Deputado Bolçone. 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB - ...Da CPI que cuida do sistema que 

está sendo... 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB -  Tem muito conhecimento. 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – E cumprimentar o Secretário Davi 

Uip e o Dr. Polara pelo diagnóstico que eu diria perfeito, do tempo que milita aí, é 

bastante tempo, é um dos mais lúcidos, completos e em especial, com bastante pé no 

chão, bastante dentro da realidade. E dentro dessa linha pedir, se já existe um 

diagnóstico, como me parece, depende pequenos, se é que depende de pequenos 

reparos, acredito que não, mas se existe um cronograma, por exemplo, de metas para 

também ir avançando tanto o cronograma na escolha de prioridades, por exemplo, se 

resolver buscar primeiro a questão de subfinancimento e daí um cronograma de metas e 

ações aí. É lógico que compreendemos também que às vezes é de meses e quem sabe 

até de alguns anos para podermos contribuir nesse desafio. E mais uma vez 

cumprimentar pelas excelentes explanações e pela condução do nosso Presidente. 



 
 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB -  Ainda pela ordem Deputado 

Itamar, Deputado Celso Giglio. 

Alguma manifestação Deputado Celso? 

O SR. CELSO GIGLIO - PSDB – Pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB – Pela ordem Deputado. 

O SR. CELSO GIGLIO - PSDB – Senhor Presidente eu também quero 

cumprimentar o meu amigo Davi Uip que nos dá muita segurança por ser Secretário de 

Saúde do nosso Estado, cumprimentar o Dr. Polara pela brilhante demonstração de 

competência a nos apresentar esse quadro interessante para a nossa CPI. Mas eu queria 

dizer o seguinte, é que eu estava me lembrando aqui, eu fui prefeito a primeira vez em 

Osasco em 1993, mais de 20 anos, 22 anos. E já naquela época nós reclamávamos da 

dificuldade dos municípios, sobretudo do meu, de ter que disponibilizar um número 

grade de recursos da prefeitura para a saúde, porque pior do que hoje ainda, claro, 

naquela época, os outros entes federados, Estado e governo federal se afastavam, 

simplesmente não queriam saber das questões de saúde do município. Muito difícil. 

Depois como Presidente da Associação Paulista de Municípios também, que fui durante 

10 anos, lutamos bastante para que houvesse alguma mudança, não só no repasse, não 

só em tabela do SUS, mas também no percentual destinado aos municípios, percentual 

do bolo tributário. No governo Serra, hoje o estouro, vamos dizer assim, a crise, a 

grande crise das Santas Casas e já na campanha ele prometeu e como realmente 

cumpriu, um programa para as Santas Casas. Nunca tivemos e hoje temos um programa 

que procura dentro das possibilidades do Estado repor dentro de um quadro 

extremamente difícil pela postura, vamos dizer sobretudo o governo federal, que rejeita 

a emenda 29, que não se incomoda com os valores pagos pela tabela do SUS, nesse 

quadro hostil e difícil o governo vem com um Programa Pró-Santa Casa que melhora e 

muito as condições de atendimento desses hospitais. Mas a nossa luta não pode parar aí 

porque não e justo nós continuarmos com tantas dificuldades e esse bolo tributário ser 

tão mal dividido. Nós não podemos deixar que o governo federal continue se 

distanciando dos problemas de saúde, aquilo que acontece na base do município onde o 

doente é atendido. Então eu quero cumprimentar o governo pelo programa, o 

Secretário, o Polara, mas quero deixar aqui também o nosso apelo porque daqui a um 

tempo nós vamos ter outra vez que intervir e que fazer outras CPIs para apurar 



 
 

situações difíceis que nós encontraremos no futuro. É necessário que a nossa luta 

continue porque saúde é um problema de todo povo brasileiro, em qualquer pesquisa 

que se faça, em qualquer município a questão maior é saúde. Em qualquer lugar, 

município rico, município pobre, o que vai mais mal é a saúde.  

Então, eu acho um ponto extremamente importante, a vinda dos senhores é 

extremamente importante aqui, o programa é extremamente importante, mas nós temos 

que continuar lutando para que essa situação não perdure por mais tempo. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB -  Com a palavra o Deputado 

Itamar Borges. 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB – Presidente, quero cumprimenta-lo mais 

uma vez. Saudar o nosso Secretário Davi Uip e o Secretário Adjunto Dr. Polara e toda a 

equipe da Secretária da Saúde aqui presente, diretores, equipe. Dizer que eu tenho 

acompanhado de perto o trabalho do Dr. Davi Ui, do Dr. Polara e da equipe também, 

está aqui o Melo que acompanha mais diretamente o dia a dia desta Casa. E o que eu 

posso dizer, não só como Deputado, como membro da Comissão de Saúde e desta CPI, 

mas também na condição de coordenador da Frente Parlamentar que tem o maior 

número de parlamentares participantes desta Casa, aliás, todos que aqui estão nesse 

momento fazem parte. Nós temos mais de 70 Deputados, dos 94 que ou são membros 

ou apoiadores da Frente Parlamentar de Apoio as Santas Casas e Hospitais 

Filantrópicos, aliás, desde o mandato anterior. Não é Deputado Lobato? E que tem tido 

uma missão de ouvir lamentações em todos os sentidos. Eu tenho participado aqui em 

São Paulo, tenho participado em Brasília e realmente é preocupante, é preocupante. 

Inicialmente, acho que quando ouvi o Deputado Carlos Neder colocar que o que o 

aconteceu no decorrer do tempo, como cresceu forçosamente a participação dos 

municípios, do Estado e como recuou a da União, isso dá uma primeira visão para 

todos nós. E nós temos feito isso, a FEHOSP e nós temos participado lá em Brasília de 

diversos debates e essa questão do subfinanciamento nos leva cada vez mais a buscar a 

sensibilidade, a compreensão e a busca de uma solução em um primeiro momento lá na 

questão do governo federal, do Ministério da Saúde. Eu tenho vivido isso, 

acompanhado naquilo que eu tenho me convencido e paralelamente a isso temos 

assistido o esforço aqui no Estado e o que eu posso dizer aqui na condição de membro 

desta CPI, da Comissão e da Frente Parlamentar, é que toso esforço que for possível, 



 
 

Dr. Davi Uip, Dr. Polara e eu não preciso dizer isso porque os senhores sabem e tem 

feito isso, é muito importante e necessário para os nossos hospitais filantrópicos e 

Santas Casas. Da mesma forma outros pontos são importantes, como foram colocados 

aqui, com relação à gestão, a repensar o papel e o perfil do hospital, uma série de 

situações que tem sido levadas aos nossos hospitais filantrópicos do Estado de São 

Paulo, seja o credenciamento de leitos aos hospitais de apoio e assim por diante. E aí eu 

faria dois pleitos aqui, não seriam nem duas perguntas. Seriam dois pleitos. Um é com 

relação à ampliação dos hospitais, senão os estruturantes que já completam a rede estão 

suficientes, os estratégicos que têm aí a sua localização e comportam, não estão com a 

sua demanda saturada, mas a possibilidade de ampliar os de apoio para que possa 

contemplar os demais hospitais filantrópicos. Nós temos, acredito que em torno de 400 

aproximadamente aqui no Estado de São Paulo, de 115 hoje que estão enquadrados. 

Claro que muitos desses têm poucos leitos e às vezes fica um pouco fora daquilo que 

estou colocando. Mas aqueles que forem possíveis, que pudesse ser enquadrado. E o 

segundo pleito, Dr. Davi Uip, parabenizando o senhor e o Dr. Polara que foi aí o 

estudioso a pedido do senhor e do governador deste trabalho e que o governador 

abraçou e acolheu é que nós tivéssemos a sorte de transformar, de transformar Dr. Davi 

Uip, Dr. Polara, este programa que hoje é um programa por ato da Secretaria e do 

governador, mas que pudesse se transformar e vir para essa Casa e se transformado por 

lei para que pudesse garantir a sua continuidade, seus critérios, a sua ampliação e a sua 

abrangência e consequentemente a participação de todos e a segurança de que o ano 

que vem, de que o outro ano, de que ai concluir o governo do governador Geraldo 

Alckmin, o próximo governo que vier possa dar sequência porque este, com certeza, 

me permita encerrar aqui Presidente Deputado Ed Thomas, de todo tempo que fui 

prefeito, por 12 anos. Fui vereador 4 anos e prefeito 12 anos e em meu tempo de 

Deputado eu nunca vi nem um programa que viesse tão ao encontro daquilo que esses 

hospitais precisam e que dá um norte, uma diretriz para que ele possa ter uma 

sequência, uma ampliação e abranger aí tudo aquilo que possa e buscar aí esse apoio do 

governo federal naquilo que for, seja no credenciamento das UTIs aqui colocado pelo 

Dr. Davi Uip e tantas outras situações que precisam ser contempladas para fazer face ao 

financiamento dos hospitais filantrópicos e da saúde como um todo aqui no Estado de 

São Paulo. 



 
 

Parabéns à equipe. Parabéns aos nossos Secretários, titular e adjunto e a essa 

Comissão de CPI que está fazendo um papel importante, não só de esclarecer, mas aqui 

o Deputado André, que saiu, Deputado Lobato tem conduzido algumas audiências 

públicas e todos nós temos procurado estar sempre juntos, sensíveis e levando o nosso 

pleito para que possa, através do trabalho do Dr. Davi Uip, do Dr. Polara e da sua 

equipe, nós também possamos ser um instrumento de levar ao governador cada vez 

mais, ele já é muito sensível, mas que ele seja cada vez mais sensível. Eu sempre falo 

isso, que a crise, a recessão e os cortes são necessários, mas na saúde é muito difícil 

ouvir essa palavra porque se você faz isso e leva para a saúde, não tem como, porque a 

necessidade da saúde é diferente das outras e ela não pode ter esse impacto e nós temos 

que fazer o nosso papel aqui na Assembleia pela Comissão de Saúde, pela própria CPI 

de levar ao governador Alckmin, ao Secretário de Planejamento Marco Monteiro, ao 

Secretário de Gestão Saulo e a toda a Casa Civil e o governo, Secretária da Fazenda a 

necessidade que a saúde tem. Eu falo como ex-prefeito, falo como membro desta 

Comissão e com quem tem visto o esforço, o empenho do Secretário e de toda a sua 

equipe. Era isso. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB -  Secretário. 

O SR. DAVI UIP – Muito obrigado. Eu vou pela ordem. Primeiro Deputado 

Carlos Neder. Eu começar de trás para frente Deputado. 

A Santa Casa de São Paulo passou por 4 auditorias e se a Casa Civil não 

encaminhar encaminho eu porque eu não vejo nenhum nexo, visto que nós 

encaminhamos tudo que foi visto tanto para o Tribunal como para a Promotoria 

Pública, então não entendo porque essas auditorias não estejam na posse esta CPI. 

Então, se não vieram de um lado eu encaminharei pessoalmente. 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Muito obrigado. 

O SR. DAVI UIP – O fato que ontem, até por coincidência Deputado, nós 

tivemos uma reunião com o novo provedor da Santa Casa de São Paulo comigo e com 

o governador e algo muito auspicioso, o provedor Dr. José Luiz Setúbal, ele declarou 

que a Santa Casa é absolutamente viável em São Paulo e eu acredito nisso. Nós 

acreditamos nisso. A despeito de ter uma dívida superior a 800 milhões a Santa Casa 

bem gerida é viável e a Santa Casa de São Paulo é absolutamente fundamental no 



 
 

atendimento não só da população de São Paulo como de todo Brasil. Então o 

governador ontem me deu como missão fazer tudo que for possível para ajudar a Santa 

Casa de São Paulo. Obviamente que se houverem culpados do acontecido eles vão ser 

punidos pela lei. Tudo foi encaminhado para a Promotoria Pública, Tribunal de Contas 

do Estado que estão avaliando isto. Já houve a quebra de sigilo bancário, fiscal e 

telefônico de 22 membros da Santa Casa de São Paulo. Eu não tenho em mãos 

nenhuma denúncia contra o Hospital Guarujá, que é um hospital privado, é o Santo 

Amaro, eu não tenho em mãos nenhuma denúncia. Santa Casa de Santos, nós tivemos 

recentemente uma reunião com a provedoria e ficamos muitos entusiasmados porque a 

atual provedoria está muito ativa e muito atenta para resolver os problemas da Santa 

Casa de Santos. O que fazer com a regionalização? Nós temos um novo projeto que eu 

até falei na última vez que vim aqui. Nós encaminhamos ao governado e à sua equipe 

uma nova proposta de regionalização porque nos parece claro que as 17 regionais hoje 

não atendem, em distribuição, a necessidade. Então, nós estamos com uma proposta 

feita, elaborada, encaminhada para o governador, assim que ele der Ok nós trazemos 

aqui para a discussão. 

Hospitais com menos de 100 leitos. Nós que somos da área sabemos que isso 

não funciona. São absolutamente inviáveis. Mas, aqui temos ex-prefeitos, fala para o 

prefeito fechar um pronto-socorro municipal. 

O SR.  – Meu Deus. 

O SR. DAVI UIP – Então qual é a proposta da Secretaria de Estado da Saúde? 

É dizer o que fazer como esses próprios de saúde de cada município. Nós temos um 

entendimento com o governo federal e aquilo que o Professor Polara apresentou como 

hospitais de pequeno porte se chamarão hospitais essenciais. O que pretende os 

hospitais essenciais? Eles vão ter um pronto-socorro municipal de atendimento dos 

munícipes, dois leitos de estabilidade de vida e 20 leitos de retaguarda. Isso vai custar 

em média R$ 320.000,00/mês cada hospital e cabe ao prefeito, ao Secretário Municipal 

implementar esses pequenos hospitais,  quer dizer, vai dar nexo para prefeitura, vai ter 

sentido para o munícipe e vai se entrosar nesse esquema maior. Quem se responsabiliza 

pelo hospital essencial? É o hospital estruturante da região, que inclusive se incube de 

não só dar a retaguarda, como possibilitar os plantonistas nesse hospital. Nós estamos 

discutindo isso com governo federal e entendemos que é uma solução adequada para os 



 
 

hospitais de pequeno porte. Outra coisa que eu quero dizer é que quando a saúde vai 

mal o usuário não identifica se é municipal estadual ou federal. Quando fala que a 

saúde vai mal tudo vai mal. Então não interesse no pacto federativo para ninguém, em 

um dos três poderes, que a saúde vai mal. Tem um levantamento feito pelo Ministro 

Chioro que mostra isso muito claramente. Quando um vai mal, todos vão mal. E ontem 

eu falando com o governador, o senhor conhece bem, nós temos o Hospital 

Cachoeirinha, que é um hospital estadual e tem a maternidade federal, via de regra eu 

sou criticado por um e o Padilha pelo outro, inversamente porque um é municipal e o 

outro é estadual. Então, nós temos, obviamente, que nos acertar, nós temos uma ótima 

relação com a prefeitura do município de São Paulo, com o ex-secretário Felipe, agora 

com o Padilha nós temos que progredir. Um outro dado interessantíssimo é que nós 

temos duas investigações de grande fôlego, uma que foi feita através do envio de 2 

milhões de cartaz ao usuário SUS e outros 200 mil telefonemas, entrevistas completas 

para usuários do serviço do Estado. Pasmem. O resultado é magnífico. O usuário gosta 

muito. Sabe qual é o problema? É o acesso. Quando ele é atendido ele satisfaz, o 

problema é ter o acesso ao atendimento. então esse é o maior problema. E com isso 

vem a referência e contra referência. OSs. Nós temos um quadro hoje muito claro de 

efetividades, custo/benefício comparando os hospitais organizações sociais, os 

hospitais administração direta e os hospitais filantrópicos. As OSs, até por via de 

contratos, têm uma gestão mais efetiva. Mas eu acho que cada vez mais devem ser 

apertadas e vigiadas. Eu vejo com muito bons olhos isso que o Senhor vai fazer parte e 

eu espero colaborar, que possamos, o Eduardo que é responsável pelas OSs está aqui e 

nós fazemos essa prestação de contas regulamente para o Conselho Estadual de Saúde 

quando eu aqui venho na Assembleia e na Bipartite mostrando os resultados. Então, às 

OSs funcionam muito bem. 

Um dado que eu quero trazer aos Senhores, que é muito interessante. Aonde que 

vai o dinheiro do custeio? Então, o governo federal repassa para o Estado de São Paulo 

8 bilhões de Reais. Quatro bilhões vão direto aos municípios, não passam pelo Estado, 

3 bilhões são carimbados, já vão para os hospitais, quando atualizado pelo Estado mais 

o dinheiro federal. Sobra para a Secretaria do Estado um bilhão. O que vem do Tesouro 

são mais 8 bilhões totalizando 16 bilhões de custeio. Desses 8 bilhões do tesouro, 4 

bilhões para os hospitais organizações sociais e 3 bilhões para administração direta. 

Sobra mais um bilhão. Então, a Secretaria do Estado tem para fazer todo o resto, dois 



 
 

bilhões sendo que para custeio de hospitais vão 14 bilhões. Então, é um dado que 

muitas pessoas talvez não saibam. E eu acho que respondi as suas perguntas. 

Deputado Bolçone é bem isso. Nós estamos tentando hierarquizar as 

necessidades. Recentemente, em reunião com o Ministro da Saúde e o governador no 

Ministério, o Ministério da Saúde solicitou aos Estados a hierarquização das suas 

necessidades. O Estado de São Paulo hierarquizou a hierarquia das hierarquias. Tudo 

que era absolutamente vital. O primeiro item: RUE, Rede de Urgência e Emergência. O 

total dessa hierarquização deu uma necessidade de repasse de 170 milhões daqui para 

frente. Nós estamos aguardando as respostas do Ministério, mas sabemos já 

formalmente que ele vai atender parte da primeira demanda, que é a rede de urgência e 

emergência. Então nós estamos elencados por categoria em 10 necessidades prementes 

e que isso necessariamente precisarão ser atendidas. 

Uma coisa que me preocupa, Deputado Celso Giglio, é o entendimento do 

incentivo. Isso é uma preocupação, Deputado Itamar, extremamente relevante. Eu 

tenho um embate com o Ministro da Saúde todos os dias, meu querido amigo Arthur 

Chioro, do entendimento do que é incentivo. O Ministro entende de um jeito, eu e a 

Secretaria, os Estados entendem de uma forma diferente. Toda vez que você passa o 

incentivo para a produção vira custeio. Então o que está acontecendo com o IAC? O 

que é o IAC? O IAC é aquele incentivo que veio do Ministro Padilha, que é 50% a mais  

do atendimento de mega complexidade. Esse dinheiro foi ofertado as Santas Casas e os 

filantrópicos entendendo que era para resgatar o déficit. Há uma proposta atual de 

passar isso para produção. Se passar para produção isso não resolve e aumenta o 

problema. Por que ocorre? Você vai ter que dar conta, via produção, dos 50% a mais, 

então não resolve. Então essa discussão é uma discussão muito calorosa de 

entendimento de incentivo. Pelas próprias portarias do Ministério da Saúde que 

antecedem essa gestão, fica claro o que é incentivo e que não pode ser colocado como 

produção. Parece uma discussão absolutamente fundamental que eu acho que essa CPI 

e essa Casa precisam participar porque muda totalmente o entendimento. Se você 

colocar incentivo na produção a casa tem que produzir e esse incentivo não vira 

dinheiro a mais. Então precisa ser muito bem entendido. Então o IAC é isso. 

Bom, o Deputado Itamar conta conosco, nós estamos ardentemente na defesa 

desse projeto porque nós acreditamos muito nele. Um dado interessante que a despeito 



 
 

da crise hoje o Estado de São Paulo começa a construir cinco novos hospitais, três 

financiados pela PPP de hospitais, lançamos a semana passada São José dos Campos e 

Sorocaba, hospitais de alta complexidade, daqui a pouquinho o novo Hospital da 

Mulher na Estação da Luz aqui. E dois via a Programa de Relacionamento Pontos Para 

Você Banco do Brasil, dois via BIRD um hospital em Registro e outro em 

Caraguatatuba. Então nós temos cinco hospitais. O Hospital de Registo, uma área 

extremamente carente já em andamento e o Hospital de Caraguatatuba, na parte final de 

licitação. Então nós temos cinco hospitais. O Programa BIRD eu quero ter a 

oportunidade de vir um dia aqui apresentar porque em minha opinião é o programa 

mais importante da saúde do país, com investimento maciço na construção e reforma de 

UBSs, com investimento maciço nas regionais, nos ambulatórios, construção de dois 

hospitais e muito mais que isso, a integração via informática e gestão e qualificação de 

profissionais da área de saúde. É um programa muito interessante, atende muito 

municípios. Então nós estamos caminhando para isso e nós somos ardorosos defensores 

da ampliação desse projeto. E por último, contamos com a participação desta Casa para 

transformar esse projeto em lei. 

O SR. – É só o governador mandar para cá.  

O SR. DAVI UIP – Pois é. Então vocês me ajudam. Base aliada, a convencer o 

nosso querido governador, que é muito receptivo a esta causa, ele tem até um afeto 

especial por esse programa para nós encaminharmos isso e transforma-lo em lei. 

O SR. AFONSO LOBATO - PV – Pela ordem Senhor Presidente. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB -  Pela ordem o nosso Relator, 

Deputado Afonso Lobato. 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Eu vou trazer aqui questões muito simples 

que escutamos. De fato os hospitais estão fechando as portas, Santas Casas fechando as 

portas, eu mesmo, na minha região tem várias Santas Casas fechando as portas. E aí 

não conseguem sobreviver. E por outro lado vemos na própria  região do Vale do 

Paraíba o governo do Estado construindo dois hospitais. Eu estou pensando com a 

cabeça de quem está lá. Nós temos hospitais fechando e o governo construindo. Vai 

levar 2, 3, 4 anos para construir um hospital. Como que a gente consegue fazer 

entender as pessoas que esse dinheiro investido na construção é mais justificável do que 



 
 

ajudar aquela Santa Casa que está fechando as portas porque não consegue atender? Eu 

não entendo e também gostaria de entender, Secretário. 

O SR. DAVI UIP – Eu vou ser bem rápido e bem objetivo. Primeiro, o 

problema das Santas Casas filantrópicas não é um problema único do Estado de São 

Paulo e nem uma obrigação só do Estado. É uma obrigação tripartite, do município, do 

Estado e da federação. E o grande problema das Santas Casas hoje não pela falta de 

financiamento do Estado e sim pela falta de financiamento do país. É o 

subfinanciamento. Não espere Deputado, que o Estado consiga resolver todos os 

problemas da Santa Casa. Eu vou dar um número que o Senhor conhece bem. A dívida 

das Santas Casas hoje do Brasil ultrapassa 23 bilhões de Reais. Então é um problema 

nacional que vai ter que ser resolvido nacionalmente e é muito fácil explicar o porquê 

dos novos hospitais. Eles são absolutamente estratégicos, um novo conceito do que nós 

entendemos para atendimento de urgência e emergência. Nós compramos o Hospital 

Pan-americano, que estamos fazendo o projeto executivo, vai ser o primeiro Hospital 

de Trauma do Estado de São Paulo. A rede vai ser aumentada com o Hospital de São 

José dos Campos e Sorocaba, que é um hospital para atendimento de alta 

complexidade, especialmente trauma, que é um diagnóstico epidemiológico das 

regiões. Eu entendo que não deve parar por aí. A confecção desses hospitais é 

totalmente diferente de tudo que existe. Primeiro porque tem a parceria público-

privada, o investidor privado se responsabiliza por 40% do investimento, um contrato 

de 20 anos e não para na construção do investimento, ele se responsabiliza pela 

renovação do PAC tecnológico a cada 5 anos, ele veio com um parceiro que é uma OS 

e cabe a ele tocar a “Bata Cinza”, que são os serviços não ligados à saúde, segurança, 

alimentação, zeladoria e etc. Então é um conceito novo em cima de um diagnóstico 

epidemiológico de necessidade. Como eu o introduzi, os hospitais que nós temos hoje, 

muitos deles e todos que aqui nessa mesa estão, sabem que são muitos hospitais 

adaptados e você não consegue transformar um hospital adaptado hoje na necessidade 

epidemiológica de demanda. Esses são dois. Em Registro eu não preciso explicar. É a 

zona mais carente do Estado. E Caraguatatuba muito menos, que é outra área 

extremamente carente no litoral paulista onde há o maior aumento populacional nesse 

momento. 



 
 

O SR. – Senhor Secretário, temos dados de ontem da própria Santa Casa Stella 

Maris, eles têm apenas, em Caraguá, seis leitos de UTI. O senhor imagina isso o que é 

para Caraguá em uma temporada. 

O SR. DAVI UIP – Pois é. E mais, na temporada é mais um milhão de pessoas. 

Pior que isso Deputado, tenho que te falar uma coisa muito curiosa. Tem muitos que 

não sabem que nós não conseguimos repassar dinheiro por falta de documentação, às 

vezes você não repassa nem para o hospital e nem para o município, se não tiver o 

CND eu não posso repassar o dinheiro. Então, o Stella Maris viveu isso com muita 

intensidade. Várias vezes nós quisemos ajudar, conversa com o prefeito Antônio 

Carlos, com todo mundo, tem algumas dificuldades que não dependem até do 

diagnóstico e a gente querer repassar dinheiro. Esse é um problema muito sério. Falta 

de documentação. Então o pessoal vem e fala: “Mas como?” – Não tem como. É lei. Eu 

não posso repassar dinheiro. Então a explicação para os hospitais, os novos hospitais 

são os hospitais, são os hospitais em cima de diagnostico epidemiológico. Enquanto 

nós estivermos nessa gestão não terá um leito construído no Estado que não tenha uma 

explicação epidemiológica muito clara e essa é para esses dois hospitais. 

O SR. – Gostaria de fazer uma pergunta também para o Dr. Polara.  

Eu venho acompanhando a sua explicação e acredito muito nesse modelo. Acho 

que o Itamar está carregado de razão quando manifesta preocupação de transformar 

isso em lei porque muda governo, o outro quer começar a inventar a roda. Acho que 

isso é extremamente importante. Mas tem esse Programa Santa Casa SUStentável. Eu 

tenho lá, por exemplo, na minha região, a Santa Casa de Guaratinguetá, onde a relação 

com a prefeitura é uma relação extremamente difícil, conflitante. A Santa Casa passou 

a ser Santa Casa SUStentável. Está atendendo já há uns 3 meses e não recebe um 

centavo por conta dessa relação e ontem nós indagamos a prefeitura e a prefeitura disse 

que não recebeu absolutamente nada e por isso não pode repassar nada. Como que a 

gente no concreto trabalha essa questão?  

O SR. WILSON POLARA – Bom, de um lado nós temos que avaliar aqueles 

casos específicos que o Dr. Davi falou. Documento, essas coisas. Eu não sei quando 

que foi assinado esse convênio. Você sabe? Guaratinguetá você tem de cabeça ou não? 

O SR. – Vou em novembro. 



 
 

O SR. WILSON POLARA – Mas no SUStentável? 

O SR.  – SUStentável. Isso vem gerando uma dívida para a Santa Casa porque 

está atendendo a região no SUStentável e não está recebendo. 

O SR. WILSON POLARA – Mas a gente não exige ela atender enquanto ela 

não começa a receber. Então, é difícil. 

O SR. – Posso esclarecer? Eu sou provedor da Santa Casa de Guará.  

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB -  O Senhor poderia vir até o 

microfone, dizer o nome e a localidade porque é uma CPI e tudo está sendo gravado. 

Por favor, se possível. 

O SR. CARLOS HENRIQUE – Boa tarde a todos. Obrigado pela 

oportunidade.  

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB – O nome do senhor, por favar. 

O SR. CARLOS HENRIQUE – Carlos Henrique. Eu sou provedor da Santa 

Casa de Guaratinguetá. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB – Obrigado Carlos. 

O SR. WILSON POLARA – Qual é o programa, SUStentável? 

O SR. CARLOS HENRIQUE – SUStentável. 

O SR. WILSON POLARA – Vocês são estratégicos? 

O SR. CARLOS HENRIQUE – Estratégico. Estamos recebendo o repasse. 

Estamos tendo um problema que os pacientes que vemos recebendo via CROSS, a 

Secretaria Municipal não emite as EHS.  Emitimos solicitação e essas EHS não são 

emitidas. Isto desde fevereiro. Estamos tendo esse problema. Temos a CND. Temos 

uma nota acima de 9 na avaliação. 

O SR. WILSON POLARA – Isso é problema da prefeitura. A prefeitura que se 

sente invadida por pessoas de outros municípios. Então ele não emite uma EH de 

quando... Não é o único caso no Estado. Então o prefeito acha que ele só tem que 



 
 

atender o munícipe dele, então ele não atende. É uma das regras, uma abrangência de 

pelo menos 15%. Então ele está errado. O prefeito está errado de fazer isso. 

O SR. DAVI UIP – Eu conheço bem essa história porque eu me reuni com todo 

pessoal de lá, inclusive o pessoal de Bananal, Aparecida e eu tenho os ofícios em mãos. 

Ali tem um problema que nós vamos ter que resolver. Eu até pedi para o Edson 

Aparecido chamar o prefeito, o Secretário de Saúde e a Santa Casa para nós 

conversarmos. Eu acho que é um problema que nós vamos ter que sentar todo mundo e 

os municípios do entorno e tentar resolver isso. O problema ali claramente está entre 

esse acerto entre os municípios, a Santa Casa de Guaratinguetá, o Secretário da Saúde e 

o Prefeito. Nós vamos ter que resolver isso. Eu conheço bem esse problema. Falta 

sentar e conversar. 

O SR. CARLOS HENRIQUE – Obrigado. 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Pela ordem Senhor Presidente. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB -  Pela ordem o Deputado Carlos 

Neder. 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Apensas gostaria de pedir ao Secretário. Nós 

aprovamos hoje aqui o recebimento das atas da CIB, Reuniões realizadas em 2015, em 

algumas delas o assunto Santa Casa foi tratado e nos ajudaria muito na con7fecção do 

relatório.  

Em segundo lugar, Senhor Presidente, eu entendo que nós, os membros da 

Comissão deveríamos receber o quanto antes a degravação das Reuniões já realizadas 

para que nós possamos analisar o conteúdo, tanto da Reunião de hoje, que me parece 

muito rica, como a feita com a FEHOSP. Então eu peço a Vossa Excelência que junto a 

assessoria da Comissão agilize o recebimento por parte dos membros das notas 

taquigráficas referentes às Reuniões. 

O SR. WILSON POLARA – Eu só queria completar aquela pergunta por que 

todos ficam preocupados – “E a minha Santa Casa?” “E o meu prefeito e a Santa Casa 

que eu conheço?” Hoje nós estamos usando a metade dos leitos o dobro do tempo. 

Então muito provavelmente nós vamos ficar com 1/3 dos hospitais. Se tudo funcionasse 

bem nós só precisaríamos de 1/3, ¼ dos hospitais. O problema é que estamos usando 



 
 

muito mal o dinheiro da saúde e muito mal os hospitais, o doente interna, não tem alta. 

Um diabético para ter alta demora 3 dias, para ter alta depois de bom. Ele chega lá com 

uma glicemia de 300, quem é médico sabe. Chega para o Professor e fala: “Ele está 

bem professor”. “Então pede uma glicemia”. Ele não pede naquela hora. Ele vai pedir 

na rotina do dia seguinte. Aí vem o resultado no dia seguinte. Não vem o resultado no 

dia seguinte, só vem no outro dia o resultado. Aí quando vem o resultado, ele fala: 

“Está bem?” – “Está bem”. “Então pode dar alta para amanhã”. É assim que funciona. 

Então demora 3 ou 4 dias para um doente... Isso no âmbito do SUS eu estou dizendo. 

Da mesma foram hoje nós ficamos às vezes 15 dias, 18 dias em média com um doente 

internado na UTI esperando um marca-passo. Nós ficamos às 10, 12 dias com o doente 

esperando um cateterismo ou uma tomografia ou uma ressonância. Então, o mau uso da 

nossa estrutura é enorme. Então, eu acredito que se nós pegássemos o recurso que nós 

temos, todo e concentrássemos em 1/3 dos hospitais, esses hospitais seriam excelentes. 

O SR. – CARLOS NEDER – PT – Dr. Polara falta também logística. O que 

percebemos que é mais ou menos como a administração penitenciária. Pega o preso do 

Vale do Paraíba e põe do outro lado do Estado. E eu fiz um levantamento na minha 

região de quantos pacientes, só na questão da referência oncologia, deixam a região e 

vão fazer tratamento fora. 

O SR. WILSON POLARA – Nós fizemos juntos. Eu e o Deputado tivemos 

uma reunião com uns 25 prefeitos ali da região do litoral norte e Vale do Paraíba. E a 

maior queixa foi o que eles gastam em transporte. Então, você vai ficar muito feliz 

porque a CROSS, a meu pedido, fez um programa de informática que avalia quantos 

quilômetros o prefeito pagou de transporte de pacientes para tratamento. Nós já fizemos 

Aparecida pagou agora nos últimos meses 50.000km, se você calcular R$ 10,00 por 

quilometro, que é o que mais custa, são R$ 500,00 de transporte. Ficava mais barato ter 

feito a quimioterapia particular. E então, essas coisas nós vamos ter que conversar. 

Outra coisa na questão da oncologia. O que está quebrando a oncologia? O Ministério 

da Saúde vai mudar a maneira de calcular a necessidade de uma região. Até então cada 

região era pelo o que a gente pedia. O Caconde e via o número de pacientes que ele 

estava cuidando. Agora o Ministério quer fazer o seguinte: pegou as estatísticas do 

Instituto Nacional do Câncer e está fazendo uma estatística de necessidades, de quanto 

que vai precisar nos casos futuros de câncer. Isso era para ter sido entregue em abril. 

Foi adiado para agosto e agora foi adiado para dezembro. Não é porque não tem o 



 
 

número, é porque não tem o dinheiro. Porque ele sabe que vai pelo menos dobrar a 

necessidade de recurso. Então, enquanto isso toda a oncologia do Estado, do Brasil está 

parada. Estou indo hoje à noite para Brasília, amanhã eu tenho a Assembleia do 

CONASS e da Assembleia do CONASS vai sair um manifesto de todos os Secretários 

de todos os Estados exigindo uma celeridade na resolução da oncologia porque a 

oncologia é um caos. E nós fizemos juntos este trabalho. Nós temos pelo menos 400 

doentes da região do Vale do Paraíba e litoral norte que estão indo para Barretos e 

Guarulhos. A nossa discussão é: os que já estão indo deixam de ir? Porque o dinheiro 

nós já conseguimos. Então essa vai ser a discussão. Eu acho que tem que deixar de ir. 

Então nós temos que fazer isso, conversar com o médico. – Olha! Você não vai mais 

acompanhar esse doente. Chegar para outro e falar: - Olha, agora você vai pegar o resto 

do tratamento que um outro começou. Então tem toda uma problemática a ser feita. O 

problema é que é muita coisa que nós temos que mexer. É muito. Nós temos que mexer 

com muitas coisas. Inclusive com o próprio comportamento dos profissionais da saúde, 

tanto médicos como enfermeiros que estão acostumados com um tipo de atendimento 

que não é mais o adequado. Nós temos que exigir as coisas. Temos que exigir que o 

centro cirúrgico cumpra pelo menos 4 cirurgias por sala, que o médico vá de plantão e 

atenta tantas consultas, que faça tanta cirurgias. Eu tenho certeza que nós vamos pelo 

menos, pelo menos a metade é supérfluo. 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Só para encerrar eu gostaria de agradecer em 

nome da região do Vale do Paraíba, em nome desta Casa, a presença de vocês dois. 

Sabemos que temos um longo caminho a percorrer. É um longo caminho. E sabemos 

que política é uma coisa muito difícil porque nem sempre aquilo que é bom consegue 

se viabilizar. Então queria agradecer todo o empenho de vocês. Queria cobrar a 

inauguração do AMI em Lorena que está pronto há um tempo e isso vem ajudar muito 

aquela região muito difícil ali do Vale Histórico, só não sei depois a questão da 

retaguarda como que vai ficar isso dentro deste contexto, mas agradecer todo o trabalho 

feito por vocês da Secretaria e pedir a Deus que dê a vocês saúde e coragem sempre 

para enfrentar porque realmente hoje a situação da saúde é extremamente preocupante, 

extremamente caótica. Nós sabemos da deficiência do financiamento, mas sabemos 

também do empenho do governo do Estado para poder se fazer presente. 

Muito obrigado então sempre. 



 
 

O SR. DAVI UIP – Deixa eu responder? 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB -  Secretário, por favor. 

O SR. DAVI UIP – Vou começar por Lorena, Deputado. Lorena é assim, o 

AMI está pronto, mas foi feita uma grande besteira. Foi construído o AMI no terreno da 

Santa Casa. Então para acabar aquele AMI foi uma dificuldade enorme. Esse é o ponto 

um. Nós abrimos o certame para ver quem ia ser a OS que ia tocar o AMI de Lorena. 

Ninguém veio. O Eduardo está aí. Abrimos a segunda vez. Entrou o pessoal da região 

com o preço 50% mais caro do que o nosso AMI mais caro. Nós vetamos a decisão. 

Abrimos agora pela terceira vez. Está fechando, não é Eduardo? Está fechado. Pelo 

visto vão ter dois candidatos, um é a Santa Casa e o outro é o SECOM, que vamos 

saber qual dos dois vai ganhar. Mas depende disso. Se não está funcionando até hoje é 

porque nós tivemos muitas dificuldades no certame. 

E um último esclarecimento. Olha que coisa interessante está acontecendo na 

região de Barretos. Barretos tem o Hospital Pio XII, que é um hospital espetacular. 

Tem Jales e Fernandópolis. Jales atende paciente oncológico há mais de 4 anos, não 

está credenciado. Fernandópolis a mesma coisa. Não está credenciado. Por culpa dos 

dois lados. No primeiro momento faltou documentação, Fernandópolis, inclusive, 

conseguiu entregar recentemente. E Jales está tudo pronto, mas não tem o 

credenciamento. Então, o dinheiro todo para o atendimento oncológico desses dois 

hospitais é do Tesouro. Esse credenciamento é aquilo que o Polara falou, nós 

precisamos evoluir e dar agilidade. Como esse exemplo nós temos inúmeros outros.  

Hoje a Rede Hebe Camargo tem mais de 72 centros de atendimento. E o que aconteceu 

em Mogi das Cruzes foi emblemático. Nós estamos construindo lá no Luzia toda a 

parte de acelerador linear para tratamento. E enquanto não ficava pronto nós fizemos 

um convênio com uma instituição privada. Pasmem. Uma grande ociosidade. Quer 

dizer, o que era uma demanda passou a ser ocioso. Então a rede oncológica tem que ser 

repensada. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB -  Senhores Deputados e publico 

presente, primeiramente eu gostaria de, Secretário Dr. Davi Uip e Dr. Polara, de 

corroborar com assuntos que nós tratamos aqui que é chamar a responsabilidade nos 



 
 

Estados deste país para o investimento da saúde, já que ficou muito, mais muito claro 

que São Paulo continuará atendendo aquela que estiverem doentes e vamos buscar, com 

certeza, o restabelecimento. Eu saí na segunda-feira da minha região, que é Presidente 

Prudente, na avenida eu vi uma; era 21hs, uma Perua Kombi, Secretaria da Saúde de 

Santo Inácio, que é Estado do Paraná. Certo? Então Presidente Prudente está a 70 km 

do Estado do Paraná, em algumas pontas a divisa é bem menos, Deputado Padre 

Afonso e a 90 km do Estado do Mato Grosso. Então isso é cotidiano nessa fronteira de 

Estados. A Santa Casa de Presidente Epitácio, umas das que mais sofrem. Por quê? 

Porque é só atravessar a ponte já é Estado do Mato Grosso do Sul. A cidade de Teodoro 

Sampaio e a cidade de Rosana é o extremo. Muita gente fala que é o fim do Estado. 

Não. Para mim que moro lá é o começo do Estado. Então, o Estado começa na Epitácio 

lá de Teodoro e Rosana, que teve a inauguração de um belo hospital, de um bom 

hospital, nesse instante tem atendido mais pacientes do Estado do Paraná do que do 

Estado de São Paulo. E nós pagamos por isso. Então é uma problemática grandiosa e 

tinha que deixar esse registro, tanto que estando na CPI das Santas Casas a primeira 

Santa Casa a nos procurar foi a Santa Casa de Presidente Epitácio, os hospitais do 

extremo para que pudéssemos buscar uma solução. A solução no primeiro momento é 

atender, mas para isso é recurso, é necessário muito, mais muito recurso. 

O nosso Secretário Adjunto, Dr. Polara, parabeniza-lo pela explanação, pelas 

informações. Já fiz a solicitação para que esses documentos fiquem aqui. Eu tenho 

certeza que nós acolhemos muitas e muitas informações, tiramos muitas e muitas 

dúvidas. 

Secretário Dr. Davi Uip muito, mas muito obrigado pela sua presença. Essa CPI 

fez um primeiro convite, Deputado André. Não é? E o Dr. Melo junto com os 

trabalhadores e trabalhadoras da nossa Secretaria da Saúde falaram: - “Não podemos 

estar. Temos uma audiência agendada”. Mas logo depois a Secretária fez o seu 

manifesto dizendo que dessas três datas qualquer data seria importante para nós. 

Nós queremos agradecer porque ambos estiveram aqui nesta CPI na qualidade 

de convidados para nos dar informações. E gostaríamos de fazer esse pedido, se 

precisarmos logo a frente, a CPI já está quase que terminando, que pudesse receber a 

CPI, seja no gabinete do Secretário, seja com o nosso Adjunto Dr. Polara, para que o 

nosso Relato Padre Afonso tivesse realmente subsídios, a verdade é que chegaremos a 



 
 

uma conclusão. É triste ouvir os nossos Secretários colocar da judicialização da saúde, 

do desvio e roubo da saúde e do desperdício da saúde. 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Pela ordem Senhor Presidente. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB -  Pela ordem Deputado. 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Pedir então que as notas cheguem o mais 

rápido possível para podermos ir preparando o relatório senão fica depois... 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS - PSB – Com certeza. Eu já faço esse 

pedido aos funcionários, aqueles que nos ajudam, dignos funcionários da Assembleia 

Legislativa para que tomem providência para que os senhores e senhoras Deputados 

possam receber toda documentação solicitada pelo digno relator e pelo Deputado 

Carlos Neder. 

Chegamos a conclusão que é o orçamento para cuidar de gente, mas que o 

dinheiro realmente seja muito bem investido. 

Parabeniza-lo pelo trabalho, pela sua seriedade, pela competência, o Dr. Polara 

da mesma forma e da mesma maneira.  

Esta CPI agradece a presença de todos.  

E nada mais havendo tratar, nossa reunião está encerrada. 

Muito obrigado a todos. 

 

* * * 
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O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Quero agradecer aos deputados 

membros da CPI das Santas Casas. Meus agradecimentos, sejam bem-vindos. Registrar com 

muita, mas muita alegria a presença da digna deputada Analice Fernandes, também do 

deputado Gil Lancaster, deputado Dr. Carlos Neder, do digno deputado Wellington Moura, e 

este deputado na presidência. 

Temos quórum. O padre Afonso Lobato, nosso relator, que também já se faz presente.  

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Pela ordem, senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pela ordem, deputado Dr. Carlos 

Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Senhor presidente, o nosso secretário David Uip se 

encontra na Comitiva fazendo aquela prestação de contas quadrimestrais, que são obrigatórias. 

E ele trouxe na Comissão dois relatórios de auditorias feitas na Santa Casa de São Paulo. E o 



 
 

presidente pediu que trouxesse às mãos de Vossa Excelência, porque na verdade esse material 

foi requisitado aqui na CPI das Santas Casas e sugeriu que ficasse à disposição para consulta de 

todos deputados membros da CPI, antes mesmo até da confecção do relatório dessa CPI.  

Então eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se há uma definição da data limite 

de funcionamento dessa CPI para nós sabermos o que ainda é possível fazer dentro desse prazo. 

E passo às suas mãos o documento. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Essa CPI de trabalho de investigação 

às Santas Casas recebe essa documentação do digno secretário que aqui esteve para que seja 

anexada a todos os documentos e que receba do nosso relator a atenção para que seja 

construído esse relatório. Quanto ao prazo, nós temos até o dia 9. Seria até o dia 11 de outubro. 

Como dia 11 é domingo, retroagimos. Então o nosso prazo é até sexta-feira, dia 9. Então, até lá 

nós precisamos construir esse relatório.  

Gostaria de um tempo a mais. Mas todos nós estaremos. Com certeza nós vamos 

conseguir. As reuniões que foram poucas, mas que foram de muitas, mas muita qualidade, faço 

uma solicitação ainda até para construção desse relatório. Deputados que se reuniram nas suas 

bases, recebendo diretores e provedores de Santas Casas, que esses documentos, aqui votados, 

até esses deputados receberam dessa Comissão da CPI para que pudessem se reunir e anexar 

esses documentos ao nosso relatório final. Então aqueles deputados que assim o fizeram é que 

possam, com rapidez, anexar esses documentos. 

Nessa mesma situação, dentro desse prazo, deputado Carlos Neder, dia 9, eu gostaria 

que pudéssemos construir juntos uma Comissão, certo? Eu não sei se permanente é a palavra, 

que mesmo terminando a CPI, essa Comissão fiscalizasse e visitasse as Santas Casas do estado 

de São Paulo. A CPI pode terminar, mas o nosso mandato continua como fiscalizador, na 

verdade, e a construção de leis. Então que pudéssemos fazer um requerimento conjunto, de 

todos nós para que mesmos após terminados, nós possamos, juntos, visitar essas Santas Casas. 

O por que desse requerimento? Porque as denúncias estão chegando, mais recente, da 

Santa Casa de Cruzeiro, denúncias graves e nós temos aqui dois vereadores. Vereadora de 

Ubatuba. O vereador Eraldo Carlos Tenório, que nos traz uma denúncia, através da Câmara e o 

Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia, Senhor dos Passos, de Ubatuba. E na alegação 

do vereador e na documentação seria o superfaturamento na compra de um aparelho, que no 

início seria 20 mil, depois 28 mil, enfim, não teve tomada de preço. 



 
 

Quer dizer, e outras denúncias que já estão anexadas para o nosso relator, o nosso 

Padre Afonso Lobato. Então a deputada Analice, vice-presidente, mais denúncias vão chegar e 

a CPI vai terminar. Mas é de nossa obrigação e é de nossa função, com certeza, ir fiscalizar e 

encaminhar aos órgãos competentes. 

Então, se houver uma concordância dos membros dessa CPI para que essa Comissão 

seja votada em requerimento, seria muito importante. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES –PSDB – Vossa Excelência fala sobre o número 

de denúncias que vêm chegando à essa Comissão, para Vossa Excelência ver, o prazo foi 

pequeno, exíguo para gente poder fazer uma investigação maior.  

Então eu acho bastante propícia essa ideia do deputado como presidente desta 

Comissão para que nós possamos divulgar no estado que essa Comissão vai continuar os seus 

trabalhos e vai, em loco, colaborar, ajudar, eu acho extremamente importante. E hoje, estando 

ali na Comissão de Saúde, que a Comissão recebe o secretário David Uip, o que me chamou 

atenção e me deixou extremamente preocupada é que o secretário passa que o estado de São 

Paulo vai perder 25% do repasse do Ministério da Saúde para o nosso estado. 

Se nós já estamos em uma situação precária, difícil, com teto que nós estamos 

solicitando há muito tempo que ele pudesse ser aumentado, nós estamos solicitando que o 

Ministério faça o reajuste da tabela SUS. Imagine os senhores deputados desta Comissão, 

sabendo que esses 25%, que já eram precários, o repasse já era precário, agora sem esses 25%, 

a situação que nós vamos enfrentar. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Presidente, eu gostaria de pedir uma opinião, um 

parecer da assessoria jurídica que dá suporte à Comissão, se esse prazo limite do dia 9 é para 

oitivas, já incluindo tempo de confecção de relatório ou se nós poderíamos ouvir convidados ou 

convocados pela CPI até o dia 9 e havendo, então, tempo superior a esse para que seja 

elaborado um relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Nós já estamos, deputado Carlos 

Neder, no período de prorrogação. 

 



 
 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Dos 45 dias? 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Dos 45 dias. Nós temos aquela ordem 

cronológica de instalação de CPI na Casa. Essa CPI acabou, de uma forma ou de outra, sendo 

empurrada, e a gente conseguiu resgatá-la e trazê-la.  

Eu entendo que é muito pouco tempo para um assunto grandioso que envolve todo o 

estado de São Paulo. Está afetando. É um estado de tragédia. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Só para concluir, no meu entendimento, nós 

poderíamos ouvir convidados ou convocados até o dia 9 e encerrada a CPI, haveria um tempo 

para que o relator pudesse produzir o seu relatório. Mas não sei se procede a sua opinião ou 

não.  

De qualquer forma, eu acho muito ruim nós não termos aqui a participação do 

Ministério da Saúde. Eu quero dizer aos colegas que eu entrei em contato com a Dra. Lumena 

Furtado, várias vezes, pedi a ela que houvesse uma representante, por exemplo, a Dra. Elaine 

Janotti, que cuida dessa questão no Ministério da Saúde, e o argumento deles é que eles não 

sabem se permanecem ou não no Ministério. 

Essa decisão é uma decisão tomadas nas próximas horas, portanto, caso haja uma 

decisão no sentido deles permanecerem, eu acho que a gente deveria fazer um esforço 

derradeiro até o dia 9, mesmo sacrificando um pouquinho o nosso relator, Padre Afonso 

Lobato, e insistir na vinda do Ministério da Saúde. Em segundo lugar, eu tenho a informação, 

nós temos uma pessoa que atua no Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, que traz uma 

informação de por que o presidente do COSEMS não está  aqui nesse momento, uma vez que 

ele estava em uma atividade em Itapetininga, se eu não me engano, e só conseguiria chegar por 

volta das 16h:30, que é o presidente do Conselho de Secretárias Municipais de Saúde.  

Acabou indo à uma atividade no interior, o que inviabilizou a vinda dele à CPI. E eu 

não sei se o Dr. Paulo Carrara, do Cealag, já chegou. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Eu fiz uma consulta. O Dr. Paulo está 

aqui. 

 



 
 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Então nós poderíamos ouvir o Dr. Paulo Carrara e 

precisaríamos decidir se nós insistíssemos ainda em uma reunião com o presidente do 

COSEMS, ou solicitamos a ele que encaminhe por escrito suas considerações. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Nós temos uma representante, não é 

isso, deputado Neder? 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Nós temos uma pessoa que atua no órgão, mas que 

não é da diretoria. 

E como nós agiríamos em relação ao Ministério da Saúde dentro desse prazo que vai 

até o dia 9. 

 

O SR. GIL LANCASTER – DEM – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pela ordem, deputado Gil. 

 

O SR. GIL LANCASTER – DEM – Estava lá com o secretário David Uip, quando 

também, de surpresa, embora tenha lido nos jornais ontem, sobre o possível corte desses 25% 

no nosso orçamento na saúde, o que gerará um caos na saúde. Já está um caos generalizado, nós 

não sabemos até o ano que vem como ficará a saúde do paulistano, do paulista. E é de 

fundamental importância que a gente forme essa comissão o mais rápido possível para que dê 

continuidade aos trabalhos. Como a deputada Analice Fernandes disse, não houve tempo hábil 

para divulgar o nosso trabalho da CPI no estado inteiro. 

Algumas Santas Casas ficaram sabendo na semana passada. E eles têm muito a falar, 

tem muito a pedir, tem muito a divulgar, tem muito a esclarecer e o nosso trabalho não pode 

parar por aqui, até porque a sociedade vai achar que abriu uma CPI só por abrir, e não é esse o 

caso. Nós abrimos uma CPI para apurar mesmo. 

E quanto à indagação do deputado Carlos Neder, é importante o pessoal do Ministério 

da Saúde vir e falar a realidade para a população de São Paulo especialmente, se vai haver esse 

corte e quais as medidas que vamos tomar e quais são os caminhos que a Saúde vai encaminhar 



 
 

daqui para frente, porque se as Santas Casas já estão nessa falência de serviços, nessa falência 

da questão financeira, como é que vai ficar com esse 25% de corte, se eles estão precisando de 

pelo menos 25% de acréscimo.  

Então eu não sei como é que vai ficar, seria interessante nós chamarmos de urgência 

alguém do Ministério da Saúde para confirmar, eu não sei se levianas ou não, essas 

informações do Ministro da Saúde ontem nos jornais. 

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –Pela ordem, deputado Padre Afonso 

Lobato. 

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Senhor presidente, primeiramente eu encaminhei 

às mãos de Vossa Excelência um requerimento convidando Dr. Eduardo Abrahão, acabamos de 

entregar, é um médico oncologista que faz um trabalho no Hospital São Francisco, de Jacareí, 

que atende as quatro cidades do Litoral norte, onde ele denuncia que pacientes não conseguem 

ser inseridos no CROSS, e que estão morrendo na fila.  

Então, um requerimento para que nós possamos ouvi-lo. Depois sugerir, não sei se é 

possível, se de fato tudo tem que terminar antes do dia 9, o dia 9 é último dia. Se nós 

conseguíssemos reunir aqui as Santas Casas, um convite geral para Santas Casas do estado, 

para que a gente pudesse, na última sessão, então, a entrega do relatório, a votação do relatório, 

a gente pudesse estar presente, um movimento grande das Santas Casas. 

Eu acho que a deputada Analice falou muito bem, o deputado Gil, o deputado Carlos 

Neder, o prazo é muito pequeno. Nós temos que continuar o nosso trabalho ainda que a gente 

não tenha o trabalho específico da CPI, mas eu acho que não somente a essa Comissão, mas 

todos os deputados, porque a saúde, realmente, está de maneira lastimável e aí já com corte de 

13 bilhões, agora 25%, é um absurdo. Então nós temos que encontrar caminhos. 

Então a possibilidade da entrega do relatório, a gente fazer em um auditório grande, 

convidando as Santas Casa todas e fazer aqui uma leitura e entrega desse relatório para fazer 

um momento... 



 
 

Um outro questionamento, senhor presidente, e para ver se nós conseguimos, como o 

prazo é curto, até o dia 9, fazer duas sessões. Duas, três sessões, quantas forem possível. Aí 

como tem dia 9, a gente multiplica o nosso trabalho, não somente do relator, que aliás, eu 

pediria para que fosse encaminhado para que eu tome ciência de todas essas denúncias, aí ver 

como é que a gente vai encaminhar isso no relatório. Ao mesmo tempo, a possibilidade de fazer 

mais sessões. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pela ordem, deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Primeiro, eu não sei se o deputado Padre Afonso 

Lobato já estava quando nós recebemos aqui os relatórios referentes à Santa Casa de São Paulo. 

É um material importante para Vossa Excelência. 

Segundo, que o entendimento da assessoria jurídica é que é preciso realizar uma 

reunião com quórum da CPI para aprovação do seu relatório. Então, nesse planejamento, nós 

temos que prever uma reunião específica para análise e votação do relatório que Vossa 

Excelência vai produzir. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Dentro da linha de pensamento e da 

qualidade do nosso relator, eu creio que é de essencial importância nós chamarmos as Santas 

Casas. A verdade é que poderíamos nós visitá-las, não conseguiremos, com certeza. Não temos 

tempo. E aí demandaria muito, mas muito tempo. Mas de fazer realmente esse convite já que, 

segundo a nossa assessoria, no Artigo 34, a Comissão terá o prazo de 120 dias prorrogável por 

até a metade, mediante a aprovação da maioria absoluta dos seus membros para a conclusão 

dos seus trabalhos. Nós já fizemos essa votação desta metade, ou seja, tinha até uma esperança 

aqui, mas é dia 9 e é uma sexta-feira. 

Poderemos, sim, com certeza, fazer convocações, duas ou três, ou quantas forem 

necessárias e tentar ouvir o maior número de convidados possível, dado ao estado que estamos 

vivendo, para encerrar e entregar esse relatório. E nós precisamos concluir, a conclusão precisa 

ter o relatório. Senão o relatório fica, realmente, apático. 



 
 

Quanto ao requerimento da formação de uma Comissão de acompanhamento e 

fiscalização às Santas Casas, o nosso regimento interno ele não nos permite, nós teríamos que 

enviar essa nossa sugestão, e eu acho que vale a sugestão da CPI das Santas Casas, à Comissão 

de Saúde. Ela, sim, pode fazer a criação de uma subcomissão de acompanhamento. Pensamos 

na frente parlamentar, mas eu acho que nós precisamos de agilidade. E nada mais justo do que 

a Comissão de Saúde ela poder nos ofertar essa situação de acompanhamento e de podermos 

trabalhar mais e de trazermos aqui para a Assembleia Legislativa, e levar à Comissão de Saúde 

ou as denúncias ao Ministério Público ou caminho de autoridade que assim seja.  

Nós podemos já enviar essa solicitação, esse pedido, à Comissão de Saúde da criação 

da subcomissão de acompanhamento para que o nosso presidente, deputado Celso Giglio, nos 

auxilie, já que lá no início a gente fez um compromisso de trabalharmos e de atuarmos juntos. 

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV - Na verdade, todos são da Comissão de Saúde, a 

Analice, o deputado... 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – É, acho que não teremos problema de 

votação na Comissão de Saúde.  

Então, de fato, facilita.  

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Acho que conseguimos tirar as 

dúvidas, eu posso fazer o convite ao nosso convidado que se faz presente, a quem agradecemos. 

Convido para tomar assento à mesa e desde já muito obrigado. 

O senhor Stênio José Correia, justificado, não conseguiria chegar e como colocou o 

deputado Neder, para que ele enviasse aqui uma documentação.  

Iremos ouvir o Dr. Paulo Carrara, presidente do Cealag – Centro de Estudos Augusto 

Leopoldo Ayrosa Galvão, que é o nosso convidado para apresentar à essa CPI o trabalho que 

realiza junto à Secretaria de Estado da Saúde e as Santas Casas.  

Senhor Paulo, senhor fique à vontade. Nosso muito obrigado por colaborar com esta 

CPI. Poderíamos agir como de praxe na apresentação do Dr. Paulo? 

Dr. Paulo, o senhor tem até 10 minutos para que possa fazer uma explanação.  



 
 

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – O senhor não vai colocar o requerimento que eu 

encaminhei a Vossa Excelência, a votação antes? Para gente encerrar. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Já que estamos aqui e podemos 

resolver. Com os nossos cordiais cumprimentos, venho por meio desse, solicitar os préstimos 

de Vossa Excelência para convidar o Dr. Eduardo Abrahão, CRM 69634, a prestar informações 

para essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Por fim, aproveito a oportunidade para reiterar os 

protestos de autoria do digno deputado Padre Afonso Lobato. 

Em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, em votação. Aprovado 

o requerimento. 

 

O SR. PAULO CARRARA – Primeiro, cumprimento os membros da Comissão. 

Fiquei muito honrado com o convite. Espero poder ajudar.  

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Requerimento do deputado Carlos 

Neder. 

 

O SR. PAULO CARRARA – Primeiro, para situar, o Cealag, é um Centro de Estudos 

composto, em sua maioria, por professores do Departamento de Medicina Social, hoje, de 

Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Faculdade de São Paulo. 

Ele foi criado em 1987, e de lá para cá é um centro de pesquisas, de estudos, e a partir 

de 2003, mais especificamente, a gente começou a atuar junto às Santas Casas por uma questão 

bastante sui generes.  

A Companhia Paulista de Força e Luz, que muitos dos senhores conhecem, nos 

procurou em 2003, com a intenção de desenvolver um programa de melhoria de gestão de 

Santas Casas. Eles tinham esta intenção, a companhia. Foi uma surpresa para gente, na época. 

Duas surpresas, primeiro procurar uma empresa de energia elétrica querer desenvolver um 

programa de apoio às Santas Casas, e o segundo, procurar por nós. Por sermos da Santa Casa 

de São Paulo, a ideia era apoiar Santas Casas e etc. e eles tinham um histórico de apoio às 



 
 

Santas Casas desde a criação da empresa, eu não sabia na época, nós não sabíamos. E até 

aquele momento, até o momento da privatização do processo de privatização, o que havia era 

um desconto na conta de energia, alguma coisa desse tipo, e que depois disso não foi mais 

possível por conta da questão da isonomia. Então eles procuraram desenvolver outro programa.  

Eles não estavam se acertando até que nos procuraram para isso. Então, em 2003 a 

gente começou a discutir. Propuseram duas coisas, de início, que a gente desenvolvesse um 

programa de melhoria de gestão das Santas Casas e que isso redundasse em Santas Casas 

sustentáveis.  

Primeiro, a gente começou a discutir o que seria um programa de melhoria de gestão na 

visão deles porque a companhia elétrica é de um jeito, as Santas Casas são muito diferentes. E 

depois, o que seria a Santa Casa sustentável. Essa palavra é uma palavra que cabe muita coisa. 

Se fala muito em sustentabilidade e tal, mas cada um fala de um jeito, e a gente precisava 

definir melhor o que eles queriam da gente e tal. 

Nós ficamos mais ou menos uns dois anos discutindo isso. Até que a gente entrou em 

um acordo, primeiro que a gente até colocou uma condição, que primeiro, a gente não começa 

um programa de gestão dizendo para os outros que eles não sabem fazer gestão, porque isso é, 

no mínimo, deselegante. E em segundo, se fosse para desenvolver algum programa de gestão, 

tinha que ser no âmbito do SUS. O nosso histórico, o nosso, dos professores da Santa Casa, e 

do centro de estudos e tal, sempre foi de apoio ao SUS.  

Se essa prova sustentável envolvia outros aspectos, inclusive de saúde suplementar, a 

gente não ia poder ajudar. Tinham outras entidades que podiam ajudar mais do que a gente. 

Eles toparam que fosse dessa maneira. 

E a gente começou a desenvolver esse programa. Esse programa começou na região de 

Franca e Piracicaba. Nós trabalhamos com as regiões administrativas da Secretaria de Saúde do 

Estado. Envolvia todas as Santas Casas de cada uma das regiões. E nós buscamos desenvolver 

um programa de melhoria que envolvesse uma série de aspectos do ponto gerencial e do ponto 

de vista assistencial, que encobrissem isso. 

Os programas assistenciais não são muito fáceis. Os de gestão administrativa são mais 

fáceis de se implantar. O de gestão assistencial é mais difícil. Até porque nós temos, no Brasil 

ainda, nós temos ainda muito o que evoluir em gestão clínica. Mas de qualquer maneira, 

tentamos. 



 
 

E buscamos um avaliador externo para o programa, porque é muito comum a gente 

dizer que o nosso programa é bom. Isso é fácil dizer, mas aí precisa ter alguém de fora para 

avaliar isso. 

Quem avalia o programa, até agora, porque esse programa ainda existe, a gente 

continua fazendo, é o CQH, é um núcleo formado pela Associação Paulista de Medicina e o 

CRM, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que é o compromisso com a qualidade 

hospitalar. E é um núcleo externo. Eles avaliam o programa, tem uma pontuação, um roteiro e 

etc. e as Santas Casas que se envolvem, ou os hospitais filantrópicos, porque a gente abrange, 

aumentou o escopo, não são só as Santas Casas, os hospitais filantrópicos todos estão 

envolvidos com isso, e que estão vinculados ao SUS, são avaliados. 

E o programa foi bem-avaliado. Uma explicação rápida, o CQH tem um selo de 

qualidade, esse selo ou você ganha ou você não ganha. É bom quando você ganha, agora é 

muito desestimulante quando você não ganha. Então a gente procurou customizar um pouco a 

maneira de tratar isso, e na época era olimpíada. Então a gente tratou com ele se não podia ser 

algo que tivesse uma certa evolução, à medida que a Santa Casa ou o Hospital Filantrópico 

evoluísse na pontuação das avaliações, ele pudesse ser ouro, prata, bronze. Seria mais 

estimulante. Eles toparam e a gente fez isso. 

Eu trouxe essas informações aqui, eu posso deixar com a Comissão? Para não entrar 

em detalhes, mas está tudo aqui, em vários hospitais, à medida que a gente foi desenvolvendo o 

programa. Nós começamos com Piracicaba e Franca, depois fomos para região de Ribeirão 

Preto, para região de Araçatuba, fomos para Prudente, Bauru, Baixada, Vale do Paraíba, 

praticamente todos. Hoje só falta a região da grande São Paulo e a região de São João da Boa 

Vista, que nós cobrimos com programa aqui no estado.  

E vários hospitais têm ouro, prata, bronze, eles ganharam certificações, evoluíram e tal. 

E eu acho que esse programa ele teve alguns efeitos, chamados colaterais, importantes. 

Primeiro criou um movimento importante entre as Santas Casas, porque à medida que a gente 

ia desenvolvendo programa, a gente foi reunindo as Santas Casas em cada reunião, começaram 

a se reunir, coisa que elas não faziam. Aliás, algumas não fazem ainda, mas boa parte delas tem 

feito em cada região. E isso tem propiciado troca de experiência entre elas, uma melhoria de 

discussão com o gestor local, tanto os municípios quanto os departamentos regionais de saúde. 

Existe uma coisa que a gente identificou, é uma questão meio técnica, mas ela tem repercussões 

políticas. 

É muito difícil essa relação entre gestor e prestador. E há muito desconhecimento de 

ambas as partes do trabalho que a cada um desenvolve. A responsabilidade do gestor, e quais 



 
 

são as responsabilidades e as dificuldades dos prestadores. Eles não vivem a vida um do outro. 

Isso é fato. Porque a gente vivenciou isso. Então a gente procurou aproximá-los mais, porque 

precisa se vivenciar. Até para criticar os outros, ou para ter um ajuizamento de valor melhor, 

você precisa estar sabendo o que acontece. 

Esse programa, parte dele foi financiado pela companhia paulista de força e luz, mas 

como a área de distribuição de energia dela não cobre o estado todo. O Hospital Samaritano, 

dentro do programa de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, o PROADI, topou 

desenvolver o mesmo programa nas demais regiões do estado. Então a gente desenvolveu esse 

programa com apoio do financiamento, um investimento do Samaritano, e esse programa já 

saiu do estado de São Paulo, já foi para o estado de Santa Catarina. Agora nós estamos indo 

para o Rio Grande do Sul, o mesmo programa, para Minas Gerais, e para Bahia, onde há muitos 

hospitais filantrópicos. A rede filantrópica é importante. Como aqui no estado de São Paulo. 

Agora outro efeito colateral, vou terminar rapidamente, foi o seguinte, a gente 

observou que muitas das Santas Casas, particularmente as Santas Casas de médio e pequeno 

porte, eu vou chamar aqui Santa Casa de médio e pequeno porte, que tem menos de 100 leitos, 

estavam com taxa de ocupação muito baixa. Muito baixa. Praticamente vazios, é fato. Eu estava 

vendo o presidente e a Comissão comentando a respeito das visitas e tal, vocês observaram 

isso. Os hospitais estão muito vazios. É bastante diferente do que a gente vislumbra na mídia. A 

ideia que se tem de hospitais lotados não é essa a realidade. Não é essa. 

E a partir desta constatação, por ser um centro de estudos, nós começamos a estudar 

melhor, verificar o que se passa, acessando o banco de dados do SIA/SUS. E para resumir isso, 

hoje, a taxa de ocupação dos leitos, em geral, no Brasil, é de 49%. Metade dos leitos no Brasil 

estão desocupados.  

No estado de São Paulo, isto chega a taxa de ocupação chega a mais ou menos 67%. 

62%, desculpe. Mas os hospitais de pequeno porte, ou de médio porte, é abaixo de 50%. Na 

média, em todos.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Dr. Paulo, só uma perguntinha rápida: 

por quê? Qual é a justificativa número 1? 

 

O SR. PAULO CARRARA – Pois é, o estudo inicial foi esse. Depois a gente 

começou a estudar os motivos. Não é fácil identificar isso, mas alguns motivos a gente já 

estudou com alguma segurança, e eu adiantaria o seguinte: primeiro lugar, o quadro 



 
 

demográfico e epidemiológico no Brasil mudou nos últimos anos. A gente sabe disso. O último 

censo demográfico foi uma grande surpresa para todo mundo, nossa taxa de natalidade caiu 

bastante.  

Nós temos uma taxa de natalidade, hoje, europeia. Está certo? Tem uma população que 

está envelhecendo a uma velocidade maior do que a Europa passou. Nós estamos envelhecendo 

em outras ocasiões. E isso mudou, portanto, também o quadro epidemiológico, que hoje, o 

principal problema no Brasil e estados de São Paulo, principalmente, são as doenças crônicas. 

E a maneira de lidar com doenças crônicas é diferente do que a gente faz hoje. Porque doença 

crônica a gente não trata, a gente cuida. É muito diferente. E hospital tradicional, como a gente 

conhece, ele trata. Ele não cuida. É fato. O cuidado, cuidar de pessoas exige o que a gente 

chama de continuidade e longitudinalidade. Precisa sempre estar acompanhando em serviços 

diferentes. O hospital é um episódio disso, ele é um pedaço disso. Mas uma pessoa que tem 

uma doença crônica, ele vai estar internado e ele vai continuar com a doença e vai ter que 

continuar sendo tratado. Na rede básica, em outros serviços e etc. 

E o perfil dos hospitais nossos, na grande maioria, continua o mesmo. Isso é a nossa 

opinião, nós não oferecemos um serviço adequado para o tipo de demográfica e perfil 

epidemiológico que temos hoje. Então, por exemplo, nós temos queda de natalidade, um 

enorme contingente de doenças crônicas e nós continuamos ainda com os hospitais com a 

mesma composição de oferta de serviço. Quer dizer, os hospitais continuam tendo quatro 

enfermarias e uma porta. Pediatria, clínica cirúrgica, clínica de adultos e a obstetrícia. É isto. 

A gente não faz tanto parto quanto se fazia antes. Eu não sei por que tanta enfermaria 

de obstetrícia. Nós não temos essa necessidade. Existem hospitais hoje que fazem parto a cada 

15 dias. Isso é um desserviço. Porque a equipe se desqualifica, fundamentalmente.  

A pediatria, por exemplo, a enfermaria de pediatria continua com a mesma dimensão 

de 20, 30 anos atrás, mas hoje não se interna mais crianças. E a clínica médica encheu de gente 

e com tipo de assistência desqualificada, não é aquilo que precisa ser feito. Isso redundou no 

esvaziamento dos serviços e em uma competição entre as Santas Casas, competição entre 

aspas, ruim para elas. Porque é uma competição atrás de uma demanda que não existe, 

fundamentalmente. Ela não existe. 

Então a gente começou a trabalhar no sentido de propor uma mudança neste processo. 

Agora nós precisamos estudar isso, essas razões envolvem uma série de decisões muito 

pesadas. Por exemplo, fechar maternidades. Eu sou favorável a fechar maternidades, mas isso 

precisa ser feito de uma maneira digna e responsável. Eu cito sempre, por exemplo, a região de 

Franca. A região de Franca é uma região que a gente estuda muito porque é uma região que só 



 
 

tem hospitais filantrópicos. Na região de Franca tem 12 hospitais filantrópicos, fora dois 

hospitais gerais, fora um hospital psiquiátrico que também é filantrópico. 

Tem 12 hospitais, em média, na região de Franca, nascem 13 crianças por dia, e os 12 

hospitais tem maternidade. Eu já falei até uma vez no consórcio de municípios, eu falei: “vocês 

precisavam discutir um pouco melhor isso, porque isso é um desserviço”. Não é uma questão 

de gestão interna, é uma gestão de sistema que nós precisamos rever, porque não precisa. Duas 

maternidades na região dariam conta disso, desde que a gente oferecesse uma condição das 

mães, das gestantes e tal, terem acesso ao serviço, conhecerem um serviço. A casa da gestante 

para acolher a família na cidade onde ela for fazer. Mas existe tecnologia para isso. Existe. Não 

tem novidade nisto. É só o jeito de fazer. 

As enfermarias de pediatria, mesma coisa. Todos têm pediatria aberta. Tinha gente 

querendo ampliar serviço de pediatria, inclusive com doações, é muito comum oferecem 

doações para Santas Casas para enfermarias de pediatria. A gente fala: “não façam isso! É uma 

iniciativa honorável, mas é um dinheiro jogado fora”.  

Aí nós fomos estudar algumas situações relacionadas a esse tipo de perfil 

epidemiológico fora do Brasil. Então fomos para Inglaterra, estudamos a Inglaterra, Espanha, 

Portugal. Particularmente Portugal por conta das semelhanças que existem com as 

misericórdias portuguesas e tal. E a rede de misericórdias portuguesas ela adotou um programa 

governamental, hoje chamado rede nacional de trabalhos continuados integrados. Que montou 

uma rede de serviços fundamentalmente voltada para pessoas que têm algum tipo de 

deficiência funcional. Por algum motivo, particularmente por conta de doenças crônicas na 

Europa, mas aqui eu diria que nós temos doenças crônicas de mais pessoas que são acidentadas, 

a gente tem muito acidente com pessoas mais jovens. E que se prestam fundamentalmente à 

recuperação de pessoas que têm esse tipo de problema.  

Podem ser dependência funcional por conta de doenças desse tipo, mas desde situações 

de internamento que envolveriam 30 dias, até seis meses, um ano e etc., mas que você precisa 

de um outro tipo de perfil de unidade, em que você tem uma equipe multiprofissional, uma 

equipe de fisioterapeutas, que envolva o médico, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 

assistente social, que é fundamental nessa hora, terapeuta ocupacional, psicólogo. Um 

grupamento técnica que intensivamente vai trabalhar com essas pessoas e recuperá-la e nós 

fomos ver isso na Europa, em Portugal, em Barcelona, etc., francamente, eu voltei de lá muito 

empolgado com isso, muito tocado com o tipo de serviço, porque de fato as pessoas melhoram. 

Elas chegam de uma maneira no hospital, eu acompanhei isso, e saem de outra. E a perda de 

autonomia é uma coisa para a pessoa triste. Se alguém já teve, temporariamente, uma perda de 



 
 

autonomia, para qualquer coisa, quebrei o dedo, você fica com o dedo, é uma dificuldade. 

Imaginem para quem tem um AVC, um acidente e etc.  

Então eu cheguei agora por que estamos ajudando a Secretaria de Saúde. Nesse estudo 

nós propusemos para a Secretaria de Saúde do Estado, na época, que a gente fizesse uma 

experiência no estado de São Paulo com unidades que formassem enfermarias semelhantes ao 

que a gente viu na Europa, e que testássemos este modelo.  

Então seriam alguma enfermarias com equipes multiprofissionais e tal, e que a gente 

identificaria pacientes nos hospitais que tivessem sob problemas relacionados à perdas 

funcionais, e que estivessem dentro de um perfil que coubesse em um encaminhamento para 

uma unidade dessa para ele ser recuperado. 

E a Secretaria topou, a gente desenvolveu duas experiências. Então a Secretaria 

investiu em duas enfermarias em dois hospitais na região de Franca. Santa Casa de Pedregulho 

e na Santa Casa de Ipuã. Uma que fica na Cândido Portinari, a gente precisou pensar no 

transporte, e a outra, na Anhanguera, na região de Franca para poder dar conta das 12 Santas 

Casas.  

O que a gente propôs para a Santa Casa não foi que ela se transformasse, a gente pegou 

a área ociosa dela, das duas Santas Casas, como eu disse para os senhores, e readaptamos. A 

Secretaria custeou a readaptação e eu diria que é baratíssimo isso, foi um milhão e 300 mil reais 

na adaptação para uma ter 22 leitos e a outra ter 20 leitos, com tudo, com a sala de convivência, 

sala de fisioterapia, tudo isso, na época, isso foi em 2012. 

A capacitação foi feita por nós, junto com o pessoal da Espanha e de Portugal, a gente 

fez um acordo com ele e eles nos transferiram a tecnologia de capacitação. Isso é importante. 

Isso não é tecnologia de material, é tecnologia de conhecimento, de pessoas, de como lidar com 

isso, como trabalhar em equipe, como montar isto, que tipo de fisioterapia precisa se fazer? 

Qual é a linha de cuidado que precisa ser feita? Quer dizer, são coisas importantes nos serviços. 

Como é que a gente trabalha nos hospitais para os encaminhamentos dos hospitais tradicionais, 

como é que se faz isso? Porque isso precisa ser combinado também, não é qualquer paciente 

que tenha condição de ir e tal. 

E nós trabalhamos, de início, com os convalescentes, que são as pessoas que de início 

ficariam internadas até de 30 a 45 dias. Para testar o modelo. Porque se a gente colocasse 

pessoas cuja a previsão de internamento seria maior, a gente ia ter mais dificuldades de testar o 

modelo e tal.  



 
 

E nós começamos isso em 2013, até agora a gente já teve, em Franca, algo em torno de 

450 pacientes que já tiveram lá. 75% desses pacientes tiveram alta por cumprimento do plano 

terapêutico, elas foram embora com melhoria ou com completa melhoria, recuperação da 

autonomia ou com o que era possível. Parte deles, de alguns, voltaram para os hospitais porque 

tiveram algum tipo de recidivo, alguma instabilidade. Dos 450, sete morreram. Muito pequeno 

isto. Mas acontece, infelizmente. 

Então, no final as contas, nós conseguimos obter quase o mesmo tipo de resultado que 

os europeus têm lá. Nesse ínterim, o Ministério da Saúde ficou sabendo disso, veio se 

assenhorar do que nós estávamos fazendo e nesse caminho, um dos problemas que a gente 

estava tendo nisso era o custeio disso, porque o investimento foi feito e tal, mas precisa ter 

custeio. E a Secretaria Estadual de Saúde bancou o custeio das equipes, do pagamento desse 

tipo de serviço.  

Mas na opinião da gente precisava ter um custeio SUS conjunto, porque senão é 

política que se desenvolva só para o estado de São Paulo. A ideia não é essa. E o Ministério se 

envolveu com isso e no final de 2012 ele promulgou uma Portaria, Portaria 2809, que criou a 

chamada, não é uma rede ainda, mas é a prestação de serviços chamado Cuidados Prolongados. 

Não é exatamente o que a gente faz em Franca, mas abriu a possibilidade de haver custeio para 

essas unidades desse perfil. 

E é uma boa remuneração. Se paga, hoje, ao redor de 300 reais paciente/dia. Quer 

dizer, se a inflação não explodir, é suficiente, até agora, para custear uma equipe que consiga 

dar conta de 20, até 30 leitos. Isto é economicamente bom.  

Foi uma grande briga para sair isso, porque a gente insistiu, eu participei da Comissão 

que elaborou essa Portaria, “se for para fazer uma Portaria subfinanciada, é melhor não fazer, 

deixa na experiência mesmo e depois a gente trabalha de outra maneira”. Mas acabou saindo 

isto, este financiamento. 

De lá para cá, como a experiência foi boa, a Secretaria da Saúde nos procurou e pediu 

que a gente fizesse dois movimentos. Um, apontar serviços, Santas Casas ou serviços que 

pudessem servir para ampliação da rede no estado de São Paulo.  

E nos pediu para fazer uma pesquisa para saber qual seria a demanda que teríamos nos 

hospitais para ter uma ideia do dimensionamento do número de leitos que precisaríamos ter no 

estado de São Paulo para esta finalidade.  

Então essa pesquisa a gente está terminando agora. Quer dizer, nós devemos estar 

entregando no mês que vem o relatório final da pesquisa. Eu podia adiantar, mas isto eu volto a 



 
 

dizer, como nós não temos ainda um relatório final, e eu, fundamentalmente, nós precisamos 

dar essa notícia em primeira mão para a Secretaria, de qualquer forma, mas seguramente, para 

todas as linhas de cuidado que nós podíamos propiciar para melhoria de condições, para 

pessoas que sofram algum tipo de deficiência funcional, a gente precisaria de, no mínimo, uns 

20 mil leitos no estado para isso. Hoje. Então é bom que a gente corra. Com o perfil nosológico 

e demográfico que temos hoje. Como isso vai aumentar? Talvez tenhamos que ter mais leitos. 

O Ministério da Saúde propôs que desenvolvêssemos outras experiências similares a 

essa. Então nós temos mais duas experiências similares, uma no Paraná, na cidade de 

Rebouças, que fica na região de Irati, bem no centro do Paraná. Outro no Campo Grande. E 

agora a gente vai começar a desenvolver essas experiências nos mesmos estados que nós vamos 

levar o Programa de Melhoria de Gestão, na Bahia, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Mas porque criar leitos se nós temos 

40% de leitos ociosos. 

 

O SR. PAULO CARRARA – Não é criar. A ideia é essa mesmo. A ideia é usar esses 

mesmos, é só remodelar. Eu não fui claro. Quando eu disse criar leitos, é a transformação de 

leitos que hoje não estão... 

Veja só, não é só para isso. 

 

O SR. – Essa sobra de 50% significa quanto em números de leito? Para gente ter uma 

noção no estado de São Paulo.  

 

O SR. PAULO CARRARA – Eu acho que são 28 mil. 

 

O SR. – Sobrariam 8 mil ainda. 

 

O SR. PAULO CARRARA – Aliás, são muito mais. Eu consulto.  

 



 
 

O SR. – Sobraria. É a questão da demanda realmente que está faltando. 

 

O SR. PAULO CARRARA – O que a gente propôs para a Secretaria, e precisamos 

registrar, que a gente discutiu com o Ministério da Saúde, foi o seguinte, essa ideia de que os 

hospitais todos têm o mesmo perfil precisa acabar. Os hospitais precisam se qualificar. Eles 

precisam estar qualificados em serviços e isso ter uma lógica regional. 

Isso é importante, primeiro, que a regionalização é uma coisa absolutamente 

fundamental hoje, e que ele trabalhe com esse tipo de ótica. Serviços temos, e como é que a 

gente pode adaptar às necessidades da região toda. Nós temos filas de cirurgias eletivas em 

algumas delas. Alguns poderiam desses hospitais podiam se especializar em cirurgias eletivas, 

eles podem fazer isso tranquilamente. Só para dar uma ideia, há duas semanas a gente trouxe 

um pessoal do instituto da Universidade da Califórnia, que tem a técnica da cirurgia de hérnia, 

que é a mais usada, a técnica de Lichtenstein, para cá, para eles capacitarem cirurgiões aqui. E 

nós fizemos essa capacitação em Franca, Ribeirão preto, Araraquara. Nas três regiões. 

Capacitamos 33 cirurgiões e operamos 147 pessoas em três dias. Esses cirurgiões são 

habilitados nisso. E a gente ajudou a acabar uma parte da fila. Agora alguns desses hospitais 

podiam se qualificar em fazer cirurgias desse tipo. Outros, podiam melhorar a rede de saúde 

mental que a gente tem, eles podiam se qualificar na rede saúde mental e ampliar, que nós 

temos dificuldades com essa rede. 

Alguns podiam ser maternidades, mais qualificados aí. Essa situação atual ela não tem 

saída. Não tem saída, do ponto de vista técnico.  

Agora só para terminar, dizendo o seguinte, de qualquer maneira, isso requer 

investimento, em pessoas, em alguma coisa física, e nós temos uma grande dificuldade, toda 

essa crise que estamos vivendo, estava ouvindo a história do orçamento da saúde e tal, tem 

questões de gestão, eu estou trazendo aqui para os senhores e tal, mas tem questão de 

financiamento do SUS também que sem dúvida nenhuma nós precisamos melhorar porque nós 

temos muitas dificuldades financeiras de fato. 

Em resumo, senhor presidente, era esse mais ou menos o que nós temos feito. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – A gente segue no rito. Mas os 

deputados vão tirando suas dúvidas, independente do senhor ter terminado a explanação ou 

não.  



 
 

Mais uma vez, o nosso agradecimento. E os deputados que quiserem perguntar.  

Inscrito o deputado Carlos Neder. Depois o deputado Padre Afonso Lobato e na 

sequência, deputado Gil Lancaster. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT –Senhor presidente, senhores membros da CPI, eu 

propus a vinda do Dr. Paulo Carrara e do Cealag, primeiro porque trabalhamos juntos quando 

eu fui secretário municipal de saúde, na gestão da prefeita Luiza Erundina, segundo, porque sei 

da seriedade e do compromisso e da capacidade dos profissionais que lá estão, na realização 

desse trabalho, que é um trabalho inovador. 

Nós temos sobre a mesa relatórios de auditoria sobre a Santa Casa de São Paulo, e o 

secretário de estado aqui esteve falando de um rombo da ordem 800 milhões de reais. E nos 

afirmou que se somados os valores repassados pela União e pelo estado de São Paulo, a Santa 

Casa de São Paulo não deveria ter chegado à situação que chegou. O Cealag é um centro de 

estudos que coincidentemente atua ali dentro da Santa Casa de São Paulo, tem sua origem ali 

na Santa Casa de São Paulo, e eu pergunto se em algum momento a irmandade, o corpo 

dirigente da Santa Casa, chegou a consultá-los, pediu apoio do Cealag para enfrentar esse 

problema que é de verdadeira calamidade na área da saúde, observada nessa que é uma das 

mais importantes Santas Casas. 

Segundo lugar, eu gostaria de entender melhor, quer dizer, em um primeiro momento a 

CPFL ajudou a financiar, em segundo momento, a própria Secretaria de Estado de Saúde 

resolveu fazer um projeto piloto e nós fomos informados aqui pelo secretário adjunto, Dr. 

Wilson Polara e pelo próprio secretário, da reorganização que se pretende fazer na rede 

hospitalar com três categorias de hospitais, inclusive com ênfase nos hospitais de menor porte, 

porque ele tem esse diagnóstico também, todos nós sabemos, que são hospitais que não se 

justificam com menos de 100 leitos, como o senhor também colocou aqui na CPI. 

Para a CPI seria importante ter acesso à informações sobre o que vocês detectaram, 

relatórios produzidos pelo Cealag, não só na região de Franca, mas nas demais regiões, faltando 

apenas a grande São Paulo e a região de São João da Boa Vista, relatórios gerenciais que 

decorreram desse entendimento com a Secretaria de Estado da Saúde e que sejam úteis para 

que a gente faça o diagnóstico, nós pensamos, além de ter acesso a informação da Secretaria de 

Estado da Saúde, como ela pretende reorganizar, e vai mandar um projeto de lei brevemente 

para a Assembleia, partindo para um número maior de regiões que não as 17 que nós temos 

hoje no estado, nós sabemos também qual é a avaliação que vocês fazem e qual é a avaliação 

que os COSEMS, que é o Conselho das Secretárias Municipais de Saúde faz. Infelizmente não 



 
 

houve a possibilidade da vinda hoje do presidente dos COSEMS. Outro olhar também, o olhar 

dos gestores e não só de quem está no apoio, olhando para essa questão dos hospitais 

filantrópicos. 

E por fim, esse entendimento feito com o Hospital Samaritano, com o Proadi, portanto, 

quais são as fontes de recurso hoje que mantém o Cealag e que tipo de relatório gerenciais são 

produzidos em decorrência desse trabalho e como eles poderiam ser encaminhados aqui à CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Registrar com muito carinho e 

colaborador nessa CPI, o deputado Bolçone, nosso muito obrigado. Deputado Dr. Celso Giglio, 

que é o presidente da Comissão de Saúde, e a gente já faz esse pedido já encaminhado pelo 

deputado Gil Lancaster, de uma subcomissão de acompanhamento das Santas Casas no estado 

de São Paulo, deputado Celso. Nós não podemos votar aqui, mas o senhor pode construir lá na 

Comissão de Saúde essa subcomissão, formada pelos membros desta CPI para visitas e 

acompanhamento e fiscalização e recebimento de denúncias das Santas Casas no estado de São 

Paulo. 

Então o senhor sempre colaborador como é, como doutor, médico, e deputado 

competente, desde já essa Comissão faz essa solicitação ao presidente da Comissão de Saúde. 

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – Certamente, senhor presidente, nós vamos levar 

aos nossos colegas de Comissão e vamos discutir o pleito que o senhor nos faz. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Obrigado, senhor presidente. À 

vontade Dr. 

 

O SR. PAULO CARRARA – Deputado Carlos Neder, agradeço as palavras. 

Trabalhamos juntos, de fato, em época difícil, mas foi muito bom. 

A Santa Casa de São Paulo, existem duas instituições. Existe a irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia, que opera os hospitais, e existe a Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, 

que é uma mantenedora da Faculdade de Ciências Médicas. Eu sou da Faculdade de Ciências 

Médicas, não sou da irmandade. Não estou fugindo, mas esta é a realidade. 



 
 

E o Cealag, deputado, como volto a dizer, ele é uma entidade a parte, formada por nós, 

uma instituição que capta recurso para pesquisas. Essa era a intenção inicial. Até o evento do 

fechamento do Pronto Socorro, que aconteceu ano passado, os senhores devem se recordar. 

Nunca fomos ao consultório para nada. Nunca chamaram o Cealag para nada. Naquele 

momento, chamaram. Aliás, era até para uma questão pessoal porque pediram que a gente 

ajudasse a intermediar a negociação, mas não o Cealag em si, mas pessoas do Cealag para 

ajudarem naquele momento. Então de lá para cá a gente começou a participar até que agora 

com a mudança do provedor da Santa Casa é que me convidaram para fazer parte da 

administração da Santa Casa, de modo que agora que eu comecei a me assenhorear das 

questões relacionadas a isso. 

Mas o Cealag, de fato, nunca foi chamado para avaliar nada, para trabalhar com a Santa 

Casa. Nunca. Aliás, a gente sempre dizia, muita gente perguntava o que a gente faz: “nós 

estamos na casa do ferreiro”. É aquela história, nunca chamaram. Somos todos amigos, 

tomando café junto e tal, mas trabalhar lá nunca nos foi pedido. 

E a gente sempre trabalhou, como nós somos um centro de estudo, nós não oferecemos 

serviços, existem os serviços que nos procuram, as instituições que nos procuram, ou a gente 

entra em chamamentos públicos e tal, quer dizer, isso nunca aconteceu. Agora que nós estamos 

nos assenhoreando de tudo isso. Esses relatórios eu li muito por cima. Eu não tenho 

conhecimento muito profundo ou razoável para poder debatê-los, portanto, eu sinto muito, eu 

gostaria até, mas não posso. De qualquer maneira, hoje a Santa Casa tem uma dívida enorme, e 

ela precisa trabalhar em dois movimentos, um é renegociar essa dívida, porque não há ar, não 

há fôlego interno para que se faça qualquer coisa. 

Então ontem o BNDES teve visitando a Santa Casa, existe uma negociação adiantada 

nesse sentido, espero. Houve a reabertura da linha de crédito. Eu espero que isto ajude a Santa 

Casa a respirar. Ela vai ter que trabalhar de outra maneira, vai ter que modernizar muita coisa 

interna e eu não consigo dizer, francamente, se isto tudo é má gestão, desvio, eu não sei. De 

fato, eu não sei. Eu não consigo contribuir desta maneira.  

A relação com a Secretaria, hoje, se resume a essa pesquisa que estamos fazendo agora. 

A ideia é que se por ventura a Secretaria, de fato, a partir da pesquisa, quiser implantar outras 

enfermarias na linha que eu comentei agora, em outras regionais, estender a rede, deputada, aí a 

ideia é que a gente faça isso junto com a Secretaria. 

Aí eu queria chamar atenção de uma coisa que a gente já conversou com a Secretaria, é 

o seguinte, que nesse contexto de capacitação e treinamento e etc., que se envolvessem 

servidores da própria Secretaria da Saúde, que eles se assenhoreassem da tecnologia, porque 



 
 

nós não temos nenhuma intenção de ficar fazendo isso a vida inteira. Aliás, seria muito mais 

interessante para um centro de estudos como o nosso, que a gente compartilhasse da tecnologia 

disso, a Secretaria da Saúde desenvolvesse isso e, depois, a gente avaliasse o que fosse feito. 

Nós estamos muito mais interessados em estudar as coisas, de fato, do que fundamentalmente 

capacitar. 

Não que a gente não se interesse, porque ensino faz parte também das nossas 

atividades. A ideia é essa. 

Os programas que eu comentei, tanto de cuidados continuados quanto de 

gerenciamento, são os dois fundamentalmente financiados pela CPFL até hoje, ela é que 

financia parte do programa na área de concessão dela. E quando não é área de concessão da 

CPFL, é o hospital Samaritano por meio do programa de apoio ao desenvolvimento 

institucional do SUS, como eu já disse, dos hospitais de excelência.  

Portanto, esses financiamentos são feitos por essas duas instituições. O hospital 

Samaritano e a CPFL. Esse financiamento da CPFL, sempre nos foi dito isso, eu nunca conferi 

isso, de fato, mas não é feito por isenção fiscal, é uma aplicação que é feita com o lucro da 

empresa. Isso é o que sempre nos foi dito. É o compromisso que a empresa tem com apoio às 

Santas Casas. Portanto, é assim que é desenvolvido. 

Eu me comprometo, seguramente. Eu só preciso consultar tanto o Hospital Samaritano 

quanto a CPFL, mas acho que isso não vai haver problema em compartilhar os nossos 

relatórios, é com eles que a gente trata isso. O relatório da pesquisa da Secretaria da Saúde, e 

assim que a gente tiver pronto, também passa o relatório da pesquisa sem dúvida nenhuma. 

Não vejo nenhum problema, e acho que tanto a CPFL quanto o Hospital Samaritano, eu 

não vejo dificuldades para que a gente possa compartilhar os relatórios que a gente teve até 

hoje, aí assim que eu tiver, eu passo à Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pela ordem, deputado Padre Afonso 

Lobato, nosso relator. 

 

 A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Ainda pela ordem. 



 
 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Uma sugestão apenas, para que assim 

que o Padre Lobato fizer suas indagações, que Vossa Excelência pudesse passar para o Gil e aí 

facilita. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Com certeza. Logo após, o deputado 

Gil. 

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Primeiramente, parabenizar pelo trabalho. Eu 

acho que se a gente não conseguir enxergar a realidade do jeito que é, você não chega a lugar 

nenhum. 

O que eu tenho percebido é que na verdade a Secretaria de Estado da Saúde ela tem 

tratado um ponto isolado, e a gente sempre está como cachorro correndo atrás do rabo. Eu 

queria perguntar aos senhores exatamente isso. Ao invés da gente fazer uma experiência no 

hospital, não seria interessante a gente organizar uma região de saúde? Tipo uma DRS hoje, 

nós temos problemas seríssimos, por exemplo, na minha região, que é a região do Vale do 

Paraíba, litoral norte, onde tem também grande parte dos hospitais filantrópicos. 

E todos eles com uma dívida imensa. Por exemplo, nós temos aqui a Santa Casa de 

Ubatuba, com 70 milhões de dívida. Jacareí, 40 milhões de dívidas. E cada vez que eles têm 

dívida, eles procuram o político para que leve até o secretário, na intenção de trazer algum 

recurso e não se pensa em solucionar o problema, se pensa no imediato, se resolver aquele 

momento. 

Então o que está sendo proposto é exatamente olhar a realidade como um todo e dentro 

disso, colocar um programa, ou se pensar em uma saída. É óbvio que nós temos que mudar a 

mentalidade, porque quando se disser algum hospital, você realmente tem que se fechar as 

portas, ninguém tem coragem de dizer isso, ainda mais político, que tem eleição de dois em 

dois anos. 

É como conciliar isso. Primeira pergunta, é pensar região como um todo, porque nós 

tratamos um problema de cada vez, uma Santa Casa de cada vez, vai o prefeito, vai o deputado, 

vai o vereador, e trata um problema. Isso não se resolve o problema. Não se resolve. Então 

pensar como um todo essa região, e como chegar a essa mudança de mentalidade para que as 

pessoas possam acreditar que isso, de fato, é uma saída efetiva. Porque cada vez estamos tendo 



 
 

menos recursos, para tratar de doenças mais complexas. O que nós percebemos? Nós temos que 

otimizar os recursos que temos, porque temos poucos recursos, e como o senhor disse, a 

população está envelhecendo, os hospitais têm que se requalificar, porque hoje eu tenho visto 

os hospitais como ligar de morte e não como lugar de saúde. 

 

O SR. GIL LANCASTER – DEM – Boa tarde a todos os deputados. Boa tarde, Dr. 

Paulo Carrara, obrigado pela sua presença.  

Eu ouvi a sua fala, e como empresário da iniciativa privada, eu vou dar uma sugestão e 

uma pergunta para o senhor, porque vi nas suas palavras que, em parte, ou está havendo uma 

má gestão, ou uma gestão, no mínimo equivocada, que o senhor nos diz que na região de 

Franca, e a questão dos leitos que me preocupou bastante. 62% ocupados, então, São Paulo, 

38% desocupados. 

O senhor falou que em Franca tem especialidades, no caso, maternidade, que tem um 

parto a cada 15 dias. Eu, como empresário, vejo que são equipamentos caríssimos, ociosos, 

uma equipe de profissionais ociosos, por sua vez, que o governo tem que pagar, o governo tem 

que pagar, os hospitais filantrópicos têm que pagar, e gera uma série de outras despesas por 

falta de uma gestão mais, diria que profissional 

Eu pergunto para o senhor se o senhor já sugeriu através da Cealag, como tecnicamente 

pode se resolver essa questão de desperdício de leitos, especialidades que têm profissionais 

ociosos, e como na crise a ordem é economizar, como é que o senhor sugere, ou se já sugeriu, e 

como nós, tecnicamente, podemos ajudar nesse caminho de gestão competente, profissional, 

para que áreas, como o senhor bem disse, que não tem determinada, caso de pediatria, caso de 

outras áreas que precisam; clínica médica, efetivamente, de mais leitos, de mais capacidade 

técnica, de mais profissionais, porque não tem, e outras que não tem tanta necessidade, tem a 

mesma estrutura. Eu não sei se o senhor está me entendendo.  

Então o meu olhar é da iniciativa privada, que somos bem práticos nas nossas decisões, 

e somos práticos também nas nossas soluções. Eu teria um sonho de ter o estado bem 

administrado, os hospitais filantrópicos também bem administrados, até para que a gente não 

ouça, como vereador de Ubatuba veio nos trazer aqui uma denúncia de superfaturamento. 

Então é o que eu diria, no mínimo é uma gestão equivocada dos recursos públicos, sendo que 

eu acho que daria para fazer uma boa gestão para mudar a visão do estado, para beneficiar a 

nossa população. 

 



 
 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Antes do Dr. Paulo responder às duas 

indagações, com a palavra ainda o deputado Celso Giglio. 

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – Dr. Paulo, eu queria cumprimentá-lo, dizer que eu 

me atrasei porque eu estava na outra comissão, junto com boa parte dos colegas que para cá 

vieram. Mas o senhor fala com muita propriedade sobre os assuntos relacionados às Santas 

Casas. Eu gostaria de perguntar ao senhor, eu sou médico há quase 50 anos, existe alguma 

Santa Casa autossustentável que não esteja em déficit e que consiga viver satisfatoriamente 

com aquilo que recebe, sobretudo, as tabelas que o SUS proporciona? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Com a palavra, para as respostas, e um 

tanto difícil, do deputado Celso Giglio, deputado Paulo Carrara. 

 

O SR. PAULO CARRARA – Deixa eu começar primeiro com a indagação do 

deputado Padre. Eu queria fazer um comentário seguinte, primeiro, se fala muito de fechar 

hospital, hospital pequeno fecha, etc. e tal. Ninguém fecha, evidente. Ele acaba. É perverso esse 

processo. Ele vai morrendo aos poucos, é uma doença crônica. Ele vai morrendo aos poucos. E 

as pessoas também, as pessoas que estão envolvidas, se endividam, a instituição se endivida, é 

um processo... 

O que a gente tem proposto, primeiro que falar em fechar é um argumento técnico 

muito capcioso, não dá para fazer isso. Segundo, que essas unidades, elas não precisam, 

necessariamente, ser um hospital. Se elas se transformarem em outra coisa. Existe uma série de 

modalidades de serviços que eles podem se transformar, desde que optem por uma vocação 

diferente daquela que tem.  

Isso não trai os princípios da misericórdia, nada disso. Só muda o tipo de serviço que se 

presta à comunidade. 

Quando eu digo, uma unidade dessas que eu comentei, de cuidados continuados ou de 

melhorias, isso não é hospital. Tanto que nós tivemos grande dificuldade em aprovar planta 

física disto na vigilância sanitária, porque ela não tem LDC que componha, que absorva isso, 

que eles não entendiam, “mas isso é um hospital?”, não, isso é um lugar onde a pessoa vai 

passar um mês, então ela pode pendurar um quadro na parede, pode ter uma mesinha com as 

coisas dela, aliás, é para ter. Não é um ambiente hospitalar, é outra coisa. É um ambiente 



 
 

familiar. Essas pessoas não comem no leito, elas vão comer no refeitório, elas são mobilizadas 

o tempo todo e tal. Mas é uma unidade em que ele está internado, que tem enfermaria. Mas não 

é um ambiente hospitalar. 

Então, poderia se tratar de outra maneira. Desmistificar primeiro isso é um passo 

importante. Até um pouco da alusão que o deputado estava comentando. Outra coisa, existem 

algumas questões que são dificuldades, talvez a gente pudesse resolver, mas a gente não 

consegue dar finalidade dela. Eu vou dar um exemplo da história dos partos. No dia que eu 

falei isso, no consórcio de municípios da Alta Mogiana, um prefeito veio me perguntar, “é para 

fechar? O senhor está propondo fechar a maternidade?”. Eu falei: “estou. Eu não estou dizendo 

que não. Estou propondo”. “Mas não vai nascer mais ninguém lá no município?”, “é”, “então 

eu não consigo fazer isso”.  

Aliás, uma boa parte não deve estar nascendo no seu município. Em segundo lugar, é 

um risco. Eu senti que ali havia dificuldades. Aí nós fomos estudar a lei da naturalidade. Qual é 

o conceito que envolve legalmente. Isso é uma lei de 1973, eu não sei o número aqui agora, é 

uma lei federal, que não é muito clara, aliás, mas que cuja a interpretação se dá no sentido de 

você é natural aonde você nasce, não aonde você mora. Portanto, o prefeito, em parte tinha 

razão. Agora, existe um projeto de lei no Congresso, deve ter 20 anos, qualquer coisa assim, em 

algum canto lá no Congresso Nacional, modificando essa lei, com uma coisa tão singela, e 

resolveria esse problema, dando para a família da opção de onde ela quer que seja a 

naturalidade. Se é onde ela nasceu ou onde ela mora. Só isso, mais nada. Não dá para abrir 

demais, porque muita gente ia querer nascer em lugares, Nova Iorque, sei lá. Mas onde nasceu 

ou onde mora. Resolve esse problema para o prefeito, porque a naturalidade aí fica por conta da 

família. Isso não implica em nenhum problema de fundo de participação. Não tem problema. É 

só uma questão. 

E eu já falei com muitos deputados federais sobre isso. E não adiantou nada. Nunca. 

Era mudar isto. Uma coisa pequena. Acho que o Congresso aprovaria. Isso resolveria este 

problema da naturalidade. 

Essa era uma questão que eu queria comentar. Na primeira pergunta que o senhor me 

fez em relação à experiência, onde fazer a experiência. Os dois movimentos são possíveis, tanto 

fazer uma experiência regional, quanto fazer uma experiência mais horizontal, em várias 

regiões. 

Por exemplo, a experiência de cuidados continuados entregados, a gente já fez em uma 

região, podemos estendê-las, não há problemas para as outras. Uma experiência de gestão 

regional, a gente começou a fazer em Franca, a gente pode fazer em outra, desde que haja uma 



 
 

iniciativa, é óbvio, porque isso envolverá algum tipo de investimento, seguramente, em 

pessoas. Nós vamos ter que investir em pessoas, porque elas vão ter que fazer uma gestão de 

sistema diferente, dos serviços diferentes, da mecânica organizacional diferente, precisa ter. 

Nós já trabalhamos no Vale do Paraíba, esse programa de gestão que eu comentei, de 

melhoria de gestão, o Samaritano já financiou o programa, nós fizemos esse programa lá na 

região, se eu não estou enganado, de 2011 a 2013, com todos os hospitais da região, nós já 

fizemos isso lá na região. Agora eu adianto, nem todas as Santas Casas aderiram, é de graça. A 

gente vai lá, expõe o programa, quem quiser, adere, e a gente faz, são os consultores do Cealag 

que vão lá, operam o programa e tal. 

Mas não são todas que aderem, algumas entram, saem, não se interessam. Outras, 

melhoram, e não dá para obrigar. Eu diria que às vezes é até espantoso, a gente acha, “mas vai 

um programa de gestão”, são dois anos de programa, toda semana tem consultor, não em todas 

as Santas Casas, porque a gente cedia o programa em algumas, a gente tem que deslocar um 

pouco. Mas também o vosso reino tem que se mexer um pouco, não é só o venha a nós. 

E algumas não entram. Não se envolvem. Depois a gente já comentou várias vezes, as 

Santas Casas têm um grande problema, esse pires na mão da Santa Casa, depõe muito sobre 

ela. O tempo todo. Muito. Infelizmente depõe contra ela. Talvez a gente precise continuando de 

recurso. Eu falei aqui. A Saúde precisa de muitos recursos, mas podíamos até pedir menos, às 

vezes.  

Precisamos, mas podia o pedido ser melhorado da maneira como se faz. Agora, 

podemos fazer, experiências regionais e melhoria disso sempre é importante. A frente nacional 

de prefeitos nos procurou outro dia, porque eles querem discutir essa questão das Secretarias 

Municipais estarem com uma despesa de saúde muito alta, e uma das coisas que a gente 

começou a discutir com eles, ou o Cealag, o nosso centro de estudos, isto tem a ver mesmo com 

a nossa vocação, são modelos novos de governança regional. Outras maneiras de lidar com 

isso, quer dizer, como faríamos isso, que maneiras a gente teria de desenvolver modelos novos 

de governança, e que envolvam o serviço público e o serviço privado filantrópico, no mesmo 

escopo. É muito separado isso, precisa juntar mais. 

Porque, de certa maneira, boa parte das Santas Casas, a missão é muito similar aos 

princípios do SUS. É muita coisa parecida. Tem o Arcadismo das Santas Casas, das obras 

materiais, espirituais, mas se se adaptar à contemporaneidade, não é tão diferente. É cuidar dos 

enfermos, cuidar dos presos, cuidar. É a mesma coisa. Então podemos fazer. Simultaneamente 

pode se fazer extensão de algumas experiências que já funcionam e também podemos trabalhar 

regionalmente e aprofundar a melhoria de gestão de um sistema em uma região ou duas. Ou 



 
 

aquilo que for. Mas essa iniciativa precisa ser tomada por alguém, a gente só pode propor. O 

Cealag só pode propor, não temos condição de desenvolver iniciativas desse tipo por nossa 

conta. 

Teria mais duas questões que o deputado perguntou, de como reorganizar as Santas 

Casas. Eu volto a dizer, existe uma série de questões que podem ser melhoradas na 

reorganização, nessa linha que eu estava comentando tanto do ponto de vista de gestão, quanto 

do ponto de vista da gestão administrativa, quanto da gestão clínica e de assistência.  

Da gestão administrativa, a gente tem procurado que as Santas Casas troquem 

experiências entre elas, elas têm feito isso com muito êxito. Os hospitais estatais também. Eles 

têm feito isso entre eles. 

Então alguns são bons em processos; outros são bons em compras. O Comitê de Santas 

Casas de Ribeirão Preto e de Franca, hoje eles negociam com os fornecedores de gases em 

conjunto. Eles não negociam sozinhos mais. 

Descobriram isso em reuniões que a gente promoveu. Onde eles viram a disparidade de 

preços que haviam entre um hospital e outro e hoje eles negociam em conjunto. As empresas de 

gases elas mandam as propostas para o comitê. Não mandam as propostas para cada Santa 

Casa, eles não compram junto, eles negociam junto, eu acho que é uma boa prática. E do ponto 

de vista de gestão clínica, por exemplo, esse evento que nós fizemos em Ribeirão Preto, de 

padronização de técnicas cirúrgicas, ou outras experiências que eles têm e que são exitosas na 

prestação de serviços, tem uma Portaria do Ministério da Saúde sobre segurança do paciente, 

que vem com base em uma Resolução da Anvisa hoje, que é muito importante, e que melhora 

muito a qualidade dos serviços que se presta e que a gente tem trabalhado com eles. 

E eles têm melhorado isto. Quando a gente fala de melhoria de gestão, se a gente 

trabalhar só a parte administrativa eu não acredito que isto, automaticamente, melhore a 

assistência. Precisa se trabalhar a assistência também. Ela precisa ser tratada também 

particularmente. Existe uma série de iniciativas que melhoram. E a reorganização do conjunto 

envolve o conceito que a gente vem trabalhando muito na nossa área, deputado Carlos Neder 

sabe bem também, que é o conceito da regionalização, isto é algo absolutamente fundamental 

para o SUS hoje. Hoje ele empacou nisso, ele precisa ultrapassar este momento. 

E para finalizar com o deputado perguntou se tinha alguma Santa Casa 

autossustentável, eu conheço algumas. Santa Casa de Jaú, Hospital Pio XII, de Barretos. A 

Santa Casa de Sertãozinho. 

 



 
 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – Tem subsídios, doutor? 

 

O SR. PAULO CARRARA – Existem subsídios e tal... 

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – A minha pergunta diz respeito situando-se 

auxílios, vamos chamar esses subsídios a que me refiro vamos chamar de auxílios, verba de 

parlamento, verba da prefeitura, dinheiro de fora. Se com o pagamento do serviço produzido, 

ela sobrevive. É exatamente essa a minha pergunta. Quando a gente fala Santa Casa, todo 

mundo tem até vontade de ajudar, não é, Doutor? “Eu vou dar um pouquinho para ajudar a 

Santa Casa”. Eu quero saber se elas conseguem viver efetivamente sem ajuda de ninguém, só 

com o que recebem pelo faturamento que fazem, no atendimento à saúde.  

 

O SR. PAULO CARRARA – Deputado, quando a gente fala recurso do SUS, com 

recurso do SUS, a gente identifica muito o recurso do SUS como recurso federal, o recurso que 

vem da área federal. 

Com recurso federal, nenhuma. Eu não conheço nenhuma que só com os recursos 

federais se mantém. Nenhuma. Há sempre uma composição de recursos. 

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – Vem de onde? 

 

O SR. PAULO CARRARA – Vem das prefeituras. A grande parte vem das 

prefeituras. Particularmente, no custeio do atendimento de emergência dos pronto-socorros dos 

hospitais. 

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – É exatamente aí que eu queria chegar. Fica um 

pouco difícil a gente discutir Santa Casa e separando outros órgãos do poder público que estão 

inseridos em suas receitas. Eu acho que fica difícil esse formato que existe hoje sem as 

doações, vamos chamar assim, ou subvenções, ou qualquer outro nome que se dê. É errado para 

o nosso sistema de saúde, e que as Santas Casas, infelizmente, tem que usar o mesmo sistema.  



 
 

Mais dificuldades elas passam ainda, porque por ser Santas Casas são procuradas e tem 

que realmente atender muitas pessoas de pobreza intensa. 

 

O SR. PAULO CARRARA – Deputado, eu queria só recolocar um pouco como é este 

financiamento, em linhas gerais, só para dizer o seguinte, existe um compromisso das várias 

esferas de governo. Quer dizer, o SUS é composto é pelo poder federal, estadual e municipal. 

Todo mundo tem que participar. E se precisar, com recursos, de fato.  

A maneira de compor este financiamento tem sido perversa. Ao que se sabe, 

informações de estudos e tal. Os recursos municipais aumentaram demasiadamente ao longo 

dos anos, os recursos estaduais também aumentaram, e os recursos federais diminuíram 

progressivamente e proporcionalmente.  

Então isto criou, eu volto dizer, a frente de prefeitos procurou porque as prefeituras em 

geral do Brasil estão estranguladas, principal problema orçamentários deles é a saúde. Então 

eles estão com dificuldades. 

As prefeituras elas não podem repassar recursos do ponto de vista de subsídio ou de 

fundo perdido. São contra a prestação de serviço também. São contratos que se faz com as 

Santas Casas e tal. Agora se não houver o recurso municipal, o recurso federal e algum, como o 

estado tem feito hoje, por meio de campanhas ou de doações e etc. e tal, essa época já não 

existe mais, e pelo que a gente já percebeu ao longo dos estudos e tal, que à medida que os 

impostos foram aumentando na história do Brasil, as doações foram caindo. Isto a gente já 

andou estudando um tempo atrás. Isso aconteceu, de fato. 

Então é óbvio que o estado brasileiro começou a assumir algumas coisas que ele não 

assumia antes. Portanto, tem lógica isso acontecer. Mas, de fato, as doações de pessoas físicas 

ou jurídicas, eu acho que não chegam a 5% de recursos envolvidos neste campo no Brasil todo. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pela ordem, deputada Analice. 

 



 
 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Apenas para cumprimentar e 

parabenizar o nosso deputado Carlos Neder pela sugestão de convidar o Dr. Paulo para estar 

aqui nesta Comissão, para acompanhar os trabalhos da nossa CPI, dizer ao senhor Dr. Paulo, 

que foi imenso o prazer em ouvi-lo aqui nessa Comissão, foi importante. Sabia muito pouco a 

respeito desse centro de estudos. 

Quero cumprimentá-lo pelo trabalho brilhante que o senhor faz ali junto à Santa Casa e 

também dizer que seria muito importante que a Secretaria de Estado da Saúde pudesse 

realmente, nessa questão da regionalização, levantar esse debate porque é extremamente 

importante.  

As prefeituras estão em uma situação cada dia pior. Cada dia, as responsabilidades dos 

prefeitos elas vêm aumentando, e com receita caindo. E com os problemas nos seus municípios 

aumentando, há uma crise estabelecida. Só para encerrar, diante de todo esse quadro que o 

senhor descreveu sobre o nosso sistema de saúde, seria temeroso falarmos sobre um sistema 

esgotado ou falido e que precisa ser rediscutido ou não? 

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pela ordem, deputado Celso. 

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB –Eu quero até sugerir para os colegas aqui da nossa 

comissão, e aproveitar a presença do Dr. Paulo, convidá-lo desde já para um debate onde a 

gente, com outros órgãos que realmente nos interessariam, apontar as dificuldades e sugerir 

caminhos para que se resolva, no país, a questão da saúde. Não é pensar alto demais, e nem 

querer ser arrogante e nem nada disso. 

Mas eu acho que esse debate aqui com tanto conhecimento, eu acho que todo mundo 

aqui, nesta Comissão, é tão interessado e tem tantos conhecimentos, que poderíamos levar isso 

mais à sério e não deixar essa discussão que foi extremamente gratificante hoje, não assisti 

inteira, mas eu imagino que tenha sido muito gratificante, levar isso à frente e trazer o Dr. 

Paulo, outros nomes e fazer um roteiro para que a gente possa mostrar a São Paulo e ao Brasil 

que existe solução, o que precisa ser feito. 



 
 

Eu vejo mesas e mesas redondas discutindo qual é o problema da saúde. O que 

acontece? A prefeitura sempre arca com muito mais do que devia e do que podia, porque não 

pode deixar de internar ninguém. O prefeito não pode, o vereador também não pode deixar de 

internar ninguém. É omissão de socorro, é muito sério. Então ele acaba saindo até do 

orçamento, muitas e muitas vezes. 

Então eu acho que fica aqui, talvez não para ser resolvido hoje, mas para gente 

aproveitar este ensejo e conversarmos fora daqui um pouco, e a gente fazer uma proposta. 

Deputado Neder que contribui tanto com as comissões que participa, deputada Analice, todos 

aqui que estão, Padre Lobato, para que a gente possa discutir e trazer pessoas importantes como 

o Dr. Paulo aqui para ver se nós conseguimos mostrar um rumo ou pelo menos aquilo que nós 

entenderíamos como correto e suficiente para resolver os problemas. 

Desculpe a pretensão. 

 

O SR. GIL LANCASTER – DEM – Gostaria de agradecer a presença do Dr. Paulo, 

dizer que para mim e para nós, com certeza foi muito esclarecedora a sua palavra. Saio daqui 

com outra visão em que eu via a moeda só de um lado, hoje eu vejo dos dois lados. 

Vejo que em parte também a questão de má gestão, uma gestão equivocada por parte 

dos gestores das Santas Casas também que, em conjunto, com a boa gestão, a questão 

resolvida, parte das verbas repassadas dá para pegar sugestão do Padre Lobato, deputado Padre 

Lobato, de se pegar pelo menos uma Santa Casa como experiência, e tentar implantar esse 

modo de gestão que vocês já têm, de dois anos que o senhor falou e implantar corretamente, 

abrir a mente dos gestores para que ache um modo de solução. “Aqui deu certo essa 

experiência”.  

Se deu certo para uma, do mesmo modo, o mesmo fator a ser estendido a todas as 

Santas Casas. Eu acho que nós devemos trabalhar o quanto antes, fazemos parte da Comissão 

de Saúde, queremos convidar o senhor para esclarecer, foi muito esclarecedor para outros 

membros da saúde para que possamos, em conjunto, achar uma solução de imediato, mais 

rápido, porque o tempo urge e as coisas estão cada vez piores.  

A deputada Analice Fernandes falou que as prefeituras estão cada vez mais falidas, eu 

digo que daqui para frente vai ter que fazer concurso público para saber quem vai querer ser 

prefeito. Porque ninguém vai querer ser prefeito mais. Não vai ter condições, não vai ter 

dinheiro, não vai ter nada. Vai administrar o quê? 



 
 

Então nós fazemos questão, nós que estamos na Comissão de Saúde, gostamos do que 

fazemos e temos a urgência nessa questão de pegar essa sugestão do Padre Lobato, repito, de 

pelo menos uma Santa Casa, a gente implantar, nós, deputados fiscalizarmos, ajudarmos a 

achar um plano que dê, realmente, um norte para a nossa saúde, especialmente nos hospitais 

filantrópicos. 

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Pela ordem, senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pela ordem, o nosso relator. 

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Primeiramente agradecer a participação do Dr. 

Paulo. Realmente nós precisamos de uma luz no fundo do túnel. 

A situação caótica que nós vivemos. Deputada Analice expressou muito bem essa 

questão e a questão tende a piorar, porque com a queda da arrecadação, os prefeitos não estão 

conseguindo repassar para manter os prontos socorros de porta aberta.  

Aconteceu em várias cidades aqui, que eles têm entrado em contato conosco. Ainda 

mais, com a questão do desemprego, as pessoas deixam de ter o convênio e passa para o SUS. 

Ainda aumenta mais uma demanda. Então temos uma situação que tende a piorar. 

Se nós temos poucos recursos, como utilizar melhor esse recurso. O que cada um vai 

fazer? A questão da referência, contra-referência, o que cada um vai fazer? Justamente como 

diz o Dr. Polara, quem faz mais, faz melhor. Então é uma mudança de mentalidade que nós 

precisamos. 

Mas eu tenho uma preocupação específica, senhor presidente, com a questão das nossas 

sessões. Eu sugiro à Vossa Excelência que nós tenhamos um cronograma, quantas sessões nós 

teremos e quais dias que serão. Até por conta do relatório. Se os deputados quiserem, na 

próxima semana a gente poderia trazer aí, para vocês darem uma olhada naquilo que já 

produziu, até para que haja participação de todos, a gente já faz aí, antecipa aquilo que a gente 

já tem para apresentar a vocês, e para que vocês também possam nos dar sugestões e fazer 

outros encaminhamentos. Para isso, tínhamos que ter um cronograma. 

Daqui a pouco estamos em outubro, dia 9 tem que terminar. Quantas sessões nós 

teremos e quais dias essas sessões? Eu estou apavorado. 



 
 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Deputado, essa presidência, assim que 

a gente terminar os nossos agradecimentos pela colaboração, e o deputado Neder que foi o 

autor do requerimento, a gente vai suspender a sessão para que gente possa, juntos, definir, até 

porque é definir aquilo que já está definido. Termina na sexta-feira, dia 9.  

Nós temos problema de quórum quinta e sexta e todos sabem disso. Então nós teremos 

que votar o relatório terça ou quarta-feira. Não temos mais prazo. Da semana que vem já. Nós 

estamos encerrando setembro. Então o nosso relatório é dia 9, que é sexta. Seria dia 11, mas é 

domingo, então retroage. Dia 9, sexta. Sexta e quinta, difícil. Terça e quarta nós temos que ter 

esse relatório pronto e poderíamos estar recebendo, fazendo convite às Santas Casas para que 

pudéssemos ouvi-las na terça e apresentar na quarta, enfim. Nós vamos decidir daqui a 

pouquinho com a suspensão dos nossos trabalhos. Com a palavra, deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Senhor presidente, em primeiro lugar eu quero 

cumprimentá-lo pela iniciativa de compor esta CPI, e hoje todos nós temos consciência de que 

poderíamos ter aproveitado melhor o prazo dessa CPI e que isso fique como uma lição para 

todos nós, um aprendizado na Assembleia Legislativa. 

Não se justificavam temores outros, nós perdemos um tempo precioso. Quero deixar 

aqui registrado o meu elogio à Vossa Excelência, e a todos que o apoiaram. 

Segundo, houve várias menções à atuação do Dr. Paulo Carrara, e, sobretudo a maneira 

como ele pautou o debate, de maneira franca, mostrando que mudanças são necessárias e que 

elas devem ser feitas com uma lógica e não no improviso. Então eu acho importante essa 

sugestão feita pelo presidente da Comissão de Saúde, de nós utilizarmos a Comissão de Saúde 

não só para instalação de uma subcomissão, mas para realizarmos debates temáticos, seja na 

forma de audiência pública ou não.  

Disse-nos o secretário de saúde hoje que ele encaminhará em breve o projeto de lei 

para uma nova regionalização da saúde em São Paulo. E já tivemos a oportunidade de assistir a 

exposição dele, Dr. Wilson Polara, em relação à mudança que se pretende na área hospitalar.  

Então eu acho que esse seria o momento adequado de nós fazermos essa experiência de 

um debate mais amplo, chamando, inclusive, deputados que não compõem a CPI, ou que não 

compõem a Comissão de Saúde, dada a relevância do tema, e nesse momento, se possível, 

contar novamente com a participação do Cealag, pelo trabalho que desenvolve. 



 
 

Eu só gostaria de no final de reiterar os pedidos dos relatórios produzidos na relação 

estabelecida com a Secretaria de Estado com o Hospital Samaritano e também CPFL, precedida 

da consulta que o Dr. Paulo fará. E peço, pelo menos esse deputado, gostaria de ter acesso à 

uma cópia desse relatório que está sobre a mesa e pedindo à Vossa Excelência que reitere junto 

ao Ministério da Saúde para que encaminhe o seu relatório. Porque nós já recebemos na reunião 

anterior uma resposta vinda do Ministério da Saúde, dizendo que estava providenciando o 

envio do relatório, mas como há uma situação de transição lá, ao que tudo indica, eu gostaria de 

insistir para que a gente possa... 

E sem prejudicar o trabalho do nosso relator, eu gostaria de ter uma cópia desse 

material para que possa analisá-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Com certeza. Não só o deputado 

Carlos Neder, mas todos os deputados, se assim o quiserem, façam a solicitação que receberão 

essa cópia. 

Doutor, a gente quer agradecer. Algo me incomoda desde o início. A situação das 

Santas Casas, a gente sabe que já é de tragédia, eu saí da presidência, pedi para a vice-

presidente Analice para que ela pudesse aqui sentar, eu fui atender um telefonema e alguns 

funcionários de Santa Casa com denúncias. E eu pedi para que fizessem por escrito, que nós 

não poderíamos de maneira nenhuma abrir aqui o microfone e colocar porque a sessão era para 

o Dr. Carrara. 

Então quer dizer, é muito importante essa subcomissão, é muito importante que a gente 

cumpra esse papel realmente de fiscalizador, principalmente nesse momento, de poucos 

recursos, da palavra do Secretário de desvios, de mau uso, alguma situação de má gestão. 

Mas, enfim, nós ainda vamos discutir. Doutor, a terceirização, a gente repara, e bota 

reparo, como diz a gente no interior, é que alguns serviços já são terceirizados. Caminhando 

para o particular, com outros convênios, com planos de saúde, e que a gente vai vendo que a 

vocação do atendimento ao pobre, porque a criação da Santa Casa, o nascimento dela foi para 

atender os mais humildes, os mais pobres.  

E a gente sabe que algumas Santas Casas, hoje, atendem SUS 10, 15, 20% e no restante 

é um trabalho terceirizado ali, colocado, contratado, a chamada contratualização. O senhor que 

viajou o estado e o senhor pôde falar, isso é realmente, no geral, foi a forma que as Santas 

Casas encontraram para sobreviver? Para buscar mais recursos? Já que estão endividadas, que 

eu ouvi pela Voz do Brasil, quem sabe ainda seja um dos poucos a ouvir Voz do Brasil, é que 



 
 

minha distância de 600 quilômetros até em casa, não tem para onde escapar. Eu tenho que 

ouvir. Chega aquele momento, e eu sou contra a Voz do Brasil como radialista que sou, não é 

verdade? Eu acho que coisa imposta, o nome já diz, é muito ruim. 

Aí eu ouvi a notícia, discutindo na Comissão de Saúde, deputado Celso Giglio, que 

estava se discutindo que mesmo as Santas Casas, em dificuldades, com documentação, 

endividadas, que não podem assinar convênios, com esse projeto, estariam aptas, mesmo em 

dívidas, através do Governo Federal, a receberem recursos.  

Eu achei muito importante.  

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Deputado, o senhor tem certeza que ouviu isso? 

Porque está muito boa essa notícia. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Ouvi. Naquele momento da Voz do 

Brasil. Se é um projeto de um deputado tramitando pela comissão, ou já estaria na última, ou 

um projeto do governo, mas que mesmo negativadas, ou positivadas, vamos colocar dessa 

forma, que estariam devendo, estariam aptas a assinar convênio e o governo repassaria esse 

dinheiro. 

Foi uma notícia. Me chamou realmente a atenção. Tomara que sim. Tomara que sim. 

Porque se a pessoa está lá com o nome no Serasa/SPC, aí ele entrega o currículo, e isso 

acontece muito no país, “não, esse aqui não contrata porque ele está quebrado, ele está 

devendo”. Quando, na realidade, a prioridade era para ele, para ele poder pagar as dívidas dele 

e sair do SPC e sair do Serasa, a verdade é essa. Mas nós temos ainda a cultura de que vamos 

chamar e premiar os bons alunos. Não, o bom já é bom. Nós temos o que está ruim e premiar 

ele para incentivar para ele também ser bom. 

E com as Santas Casas acaba acontecendo o mesmo. Me assusta essa terceirização, o 

atendimento de quem tem plano, porque essa não é a vocação da Santa Casa, mas sei que é 

impossível a sobrevivência. Não tem nenhuma que seja 100% SUS, não existe. Mas a gente vê 

uma queda todos os dias no atendimento SUS aos pobres em algumas Santas Casas. Isso é fato. 

O senhor comprovou, eu estou enganado? Enfim.  

 



 
 

O SR. PAULO CARRARA – Deputado, a maioria das Santas Casas não tem plano de 

saúde. As menores, particularmente, porque o atendimento é muito pequeno. Uma ou outra 

nem chega, às vezes, a uma enfermaria, alguns leitos, que são disponibilizados para pessoas 

que possam pagar, etc. e tal. Mas é pouco. 

As maiores, parte tem, e fazem algum tipo, tem algum tipo de prestação de serviços 

para planos de saúde e tal. Agora, como é que a gente enxerga isso? Como eu falei, a gente tem 

um histórico muito atrelado ao SUS. Como constitucionalmente existe a abertura para isto. O 

que a gente fala é o seguinte: a gente tem que melhorar o SUS, isso é uma disputa. Se a gente 

tiver um bom SUS, as pessoas vão para o SUS, se não tiver, não vão. É isto. Nós precisamos é 

melhorá-lo.  

Não é fácil também ser bem remunerado pelos planos de saúde. É uma outra encrenca, 

é uma outra dificuldade a sistemática de pagamento. Não é fácil. Então, essa crise é muito forte. 

E ela não está sendo algo, a alternativa de aumentar espaços nas instituições para planos de 

saúde e tal, não tem sido uma boa saída. Então, o melhor é que a gente tem que melhorar a 

gestão do serviço mesmo e fazer uma coisa, e aí eu queria aproveitar.  

Antes de mais nada eu queria agradecer ao convite mesmo, eu estou à disposição e o 

centro de estudos também, isso faz parte da nossa vocação de fato, a gente ajudar o sistema 

público, faremos isso com o maior prazer e estaremos sempre à disposição.  

Aí eu queria aproveitar o que a deputada comentou, a Analice, a respeito do sistema 

falido. Quando eu dou aula na Santa Casa, a gente discute SUS com os alunos da faculdade e 

eles sempre fala-se mal, muitos dos estudantes são estudantes que vem de famílias com alguma 

propriedade. E aí eles ficam arrasando o SUS. Aí eu deixo eles arrasarem bastante o SUS. E aí 

quando eles arrasaram bastante, eu falo: “está bom. Então vamos tirar o SUS. Vamos fazer o 

psicodrama rápido aqui sem o SUS”. E hoje está mais fácil fazer isso porque todos já nasceram 

sob o égide do SUS. Eu dou aula, todo mundo nasceu depois de 1988. Então todo mundo “não, 

professor. Também não é assim”. “Se não é assim, como é que é, então? Vamos conversar 

direito” 

Existem críticas e tal, mas a gente tem que pensar que soluções a gente tem que dar. 

Fazer críticas e opiniões a gente faz fácil. Eu até falo para eles, “língua não tem osso. Ela vai 

falando, vai saindo palavras e tal”. “E as soluções? Quais são? Vamos discutir soluções. Vocês 

concordam que o SUS é importante?”, “não, o SUS é importante”. “Então está bom. Então 

vamos daqui para frente discutir”.  

Por fim, eu queria dizer o seguinte, eu trouxe um material, eu não sabia como seria 

aqui, então eu trouxe um material que tem um resumo, até para o deputado Carlos Neder, isso 



 
 

não é um relatório, é só um dia positivos que eu imprimi, que tem um resumo sobre essa 

questão demográfica e epidemiológica que eu comentei rapidamente. Tem alguns dados. Têm 

dados sobre os programas que a gente desenvolve e tem três CDs que eu queria chamar 

atenção, que eu acho que vale a pena. Eu só tenho três, mas qualquer coisa, no site do Cealag 

tem este filme, que é um material que a gente produziu nas seguintes circunstâncias, 

rapidamente.  

Essas enfermarias de Franca, os pacientes vão, portanto, das outras Santas Casas para 

lá. Principalmente da Santa Casa de Franca. E uma das resistências que a gente estava sofrendo 

era dos familiares, porque isso é uma coisa diferente. “Olha, o seu pai teve um AVC, ele está 

agora estabilizado, mas a próxima fase da recuperação dele não vai ser feita aqui, vai ser feita 

em Pedregulho”, “como assim? O meu pai vai para Pedregulho?”, “é, porque é lá que tem o 

serviço e tal”, “mas que lugar?”, “na Santa Casa”, “não, na Santa Casa?”. Tem uma porção de 

comentário. A gente resolveu produzir um vídeo para apresentar para as famílias. Óbvio que 

elas podem ir até lá, são 30 quilômetros, não é tão distante assim. Mas, para elas verem o vídeo 

e se familiarizarem com o que significa ir para outro lugar, com depoimento de familiares e das 

próprias pessoas que tiveram lá. 

E a intenção era essa. A intenção não era fazer marketing do programa, era fazer isso. É 

um vídeo de quatro minutos, é muito curto, com esta intenção. Naquele dia, por ventura, Polara 

estava na unidade de Pedregulho, e eu apresentei isso lá. E foi uma comoção para os 

funcionários e para alguns pacientes que ainda estavam lá verem o filme. Isso pegou. E o 

secretário pegou uma cópia para ele. E ele fez o marketing disso. E comprou a ideia. Ele tinha 

visto e ele: “não, isto, de fato, faz diferença e etc.”.  

Portanto, ele ficou muito divulgado, mas eu trouxe três cópias para os senhores, eu não 

tinha mais na mão, eu recebo o convite na quinta-feira, então não tenho mais. Mas eu tenho no 

site do Cealag, tem o vídeo. Então vocês podem ter acesso. Eu acho que ele mostra bem o que a 

gente faz. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Obrigado, Doutor. Muito obrigado 

pelo acréscimo, pelo conhecimento que o senhor nos passou. Eu tenho certeza que será de 

grande valia para essa CPI e todos os deputados aqui estão à disposição para as ideias do 

Cealag, para projetos que a gente pode, que é função e obrigação nossa para fiscalização.  

Nosso muito obrigado. 

A sessão está suspensa por dois minutos. 



 
 

 

*** 

Sessão suspensa por dois minutos 

*** 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –O trabalho das CPI das Santas Casas, 

ficamos, então, nada mais havendo tratar na reunião de hoje, tratamos das reuniões que vão 

acontecer, decididas pelos membros da CPI, deputado Neder, deputado Afonso Lobato, 

deputado Gil, deputado Celso, deputada Analice, com essa presidência. Reuniões terça e 

quarta-feira. Às 10 horas da manhã. Da terça-feira, 10 da manhã da quarta-feira.  

Nós temos ainda uma oitiva. É muito importante falar sobre casos que não se consegue 

o tratamento e cirurgias pelo SUS, e demais afins que surgirem durante essa semana, através 

dos dignos deputados, mas com o convite ao doutor, o requerimento aprovado de autoria do 

relator Padre Afonso Lobato. Para que a gente possa expedir esse convite. E votaremos o nosso 

relatório, então, na quarta-feira, 10 da manhã. Ainda com reunião na terça-feira.  

Então, nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos. 

 

*      *      * 



 
 

 

ANEXO 
 
 

2 – Documentação Solicitada e Recebida pela 
CPI 

 2.1 – Atuação dos Hospitais Sem Fins 
Lucrativos no SUS 2000 a 2014 

 2.2 – Denúncia do Conselho Fiscal Santa Casa 
de Ubatuba 

 2.3 – Ofício COSEMS-SP 375, de 2015 















































 
 

 

ANEXO 
 
 

3 – Documentação Solicitada e Recebida pela 
CPI de natureza contábil 

 3.1 – Auditoria Santa Casa SP 

 3.2 – CPI – Situação Econômico-Financeira das 
Santas Casas 

 3.3 – Hospitais Filantrópicos de SP 

 3.4 – Rede Hospitalar de Santas Casas e 
Filantrópicos – São Paulo 

 3.5 – Relatório Comissão Téc. Santa Casa SP 

 3.6 – Relatório de Visita Técnica Santa Casa de 
Cruzeiro 

 3.7 – Solicitação de Foco Para a Santa Casa de 
Sorocaba 

 3.8 – SUStentáveis 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Comissão Parlamentar de Inquérito

São Paulo, 03 de setembro de 2015.

Constituída pelo Ato nº 101, de 2015, com a finalidade 

de investigar denúncias sobre a situação econômico-

financeira das Santas Casas no Estado de São Paulo



REDE HOSPITALAR DE SANTAS CASAS 
E FILANTRÓPICOS BRASILEIROS

ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS SUS
240.430.247

INTERNAÇÕES MÉDIA COMPLEXIDADE SUS
TOTAL 10.828.114 100%
FILANTRÓPICOS 4.374.483 41%

INTERNAÇÕES SUS
TOTAL 11.590.793 100%
FILANTRÓPICOS 4.821.562 42%

INTERNAÇÕES ALTA COMPLEXIDADE SUS

TOTAL 762.679 100%
FILANTRÓPICOS 447.079 59%

HOSPITAIS

1.753

TOTAL SUS

LEITOS 170.869 126.883 
(74%)

MÉDICOS AUTÔNOMOS

140.000

EMPREGOS DIRETOS

480.000

Fonte: Ministério da Saúde – Datasus – Dados de produção 2014 e de estrutura 2012.



VALORES

INTERNAÇÕES SUS
TOTAL 3,267,727,493.60 100%
FILANTRÓPICOS 1,681,074,280.92 51%

INTERNAÇÕES MÉDIA COMPLEXIDADE SUS
TOTAL 2,105,360,256.45 100%
FILANTRÓPICOS 996,958,920.51 47%

INTERNAÇÕES FAEC SUS - SP
TOTAL 328,865,176 100%
FILANTRÓPICOS 188,944,618 57%

INTERNAÇÕES ALTA COMPLEXIDADE SUS - SP
TOTAL 833,502,061.22 100%
FILANTRÓPICOS 495,170,742.16 59%

TRANSPLANTES SUS - SP
TOTAL 187,151,058.73 100%
FILANTRÓPICOS 111,856,328.80 60%

REDE HOSPITALAR DE SANTAS CASAS E 
FILANTRÓPICOS – SÃO PAULO



LEI Nº. 8080/90 – ORGÂNICA DO SUS

Capítulo II – da Participação Complementar.

Artigo 24 – quando insuficiente estrutura pública possibilidade de contratação da 
iniciativa privada.

Artigo 25 – preferência às entidades filantrópicas. 

Artigo 26 – critérios e valores de remuneração estabelecidos pelo gestor 
nacional. 

Artigo 26 parágrafo primeiro – na fixação dos critérios, valores, formas de  
reajuste e pagamento, necessária fundamentação do gestor em 
demonstrativo econômico e financeiro que garantam a efetiva qualidade 
dos serviços a serem executados.

Artigo 26 parágrafo segundo – submissão às normas técnicas e administrativas 
e aos princípios e diretrizes do SUS, mantido o equilíbrio econômico e 
financeiro do contrato.



A REALIDADE EVOLUTIVA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS – RELAÇÃO COM O SUS

Variação de preços acumulada desde o plano real 
até maio/2015

Tabela SUS ¹ 93,66%

INPC - IBGE 413,40%

Energia Elétrica ² 962,19%

Água ² 945,10%

Transporte Urbano ² 1177,12%

Gás de Cozinha ² 1025,12%

Fonte:
¹ Federação das Santa Casas e Hospitais Beneficente, Religiosos e
Filantrópicos do RS. Inclui aumento pela instituição do IAC/IGH.
² UFRGS: Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas – IEPE. Último dado obtido: Maio/2015



RESULTADO ECONÔMICO DOS ATENDIMENTOS SUS
POR NÍVEIS DE COMPLEXIDADE - 2014

Tipo de atendimento/complexidade
Margem de 

resultado sem 
incentivos

Margem de 
resultado com 

incentivos 
Federal

 Atendimentos ambulatoriais - SIA/SUS -105,35% -51,74%

 Atendimentos a pacientes internados 
de média complexidade -402,40% -158,37%

 Atendimentos a pacientes internados 
de alta complexidade -62,07% -17,98%

Total geral -144,34% -65,57%

Fonte: Federação das Santa Casas e Hospitais Beneficente, Religiosos e Filantrópicos do RS.



CONSEQUÊNCIAS DO DESEQUILÍBRIO

• Crise permanente;
• Endividamento crescente;
• Pressão sobre orçamentos municipais;
• Depreciação física e tecnológica;
• Precarização das relações de trabalho;
• Baixos salários e rotatividade;
• Redução de leitos;
• Fechamento de hospitais;
• Incapacidade de respostas às necessidades da população;
• Urgências e emergências superlotadas;
• Imagem do segmento em constante risco; 
• Judicialização da saúde.



CRISE - CAUSA E EFEITO
EFEITOS NA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO 

A população vem sofrendo restrições graduais de acesso aos serviços, 
especialmente em:

• Tratamento de hipertensos;
• Tratamento de diabéticos; 
• Terapias em portadores de câncer, como  quimioterapia e/ou radioterapia; 
• Tratamento de obesos mórbidos; 
• Cuidados em novos casos de AIDS/ano; 
• Cuidados de infectados pelo vírus da Hepatite C; 
• Obstetrícia: gestantes sem pré-natal completo; 
• Prevenção do câncer de mama: mulheres sem acesso a mamografia; 
• Terapia em pacientes renais por inexistência de hemodiálise;
• Superlotações nas emergências;
• Caos no atendimento psiquiátrico; 
• Falta de medicamentos de uso contínuo vitais na
maioria absoluta dos Estados 



CRISE - CAUSA E EFEITO DO DÉFICIT
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.

Fonte: Federação das Santa Casas e Hospitais Beneficente, Religiosos e Filantrópicos do RS.



CRISE - CAUSA E EFEITO 
DA DÍVIDA

Espécie de Dívida Valor (R$) %
Sistema Financeiro 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 21.567.617.000,00 100

A dívida de 2005 era de R$ 1,8 bilhões, em 2009 
R$ 5,9 bilhões, em 2011 R$ 11,2 bilhões.

Fonte: Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas –
CMB e Federações Estaduais.
Dados estimados na posição de 31/5/2015.



Universal, Integral e Gratuito para todos os brasileiros, a partir de
políticas de descentralização, com ênfase de operacionalidade em
Estados e Municípios. 
¾ Descontinuidade de políticas públicas, além de desarticulação 

entre os níveis de gestores.
¾ Subfinanciamento,
¾ Limitações de acessos aos serviços,
¾ Desproporcionalidade de custeio entre os prestadores privados e
Públicos,
¾ Restrições de alcance de redes assistenciais, 
¾ Fragmentação na prestação dos serviços,
¾ Judicialização e etc.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE



ORÇAMENTO SAÚDE / PAÍS POR ESFERA DE GOVERNO

RECEITA % DA SAÚDE POR ESFERA DE GOVERNO
Brasil (1980-2014)

ANO % UNIÃO % ESTADOS % MUNICÍPIOS
1980 75,00 17,80 7,20
1995 63,80 18,80 17,40
2000 59,74 18,53 21,73
2001 56,17 20,67 23,16
2002 53,11 21,64 25,25
2003 50,69 22,80 25,24
2004 51,14 23,62 25,24
2008 46,70 24,12 29,18
2014 45,00 25,00 30,00

Fonte: Ministério da Saúde – Datasus 1980 a 2008 e Federação das Santa Casas e Hospitais
Beneficente, Religiosos e Filantrópicos do RS – estimativa 2014.



1. Garantia do equilíbrio econômico e 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;

2. Estabelecimento de política de saneamento financeiro das 
instituições, frente ao endividamento de R$ 21,5 bilhões do 
setor. Notadamente, é necessário financiamento, através 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.

O QUE AS SANTAS CASAS E OS HOSPITAIS 
FILANTRÓPICOS CLAMAM EMERGENCIALMENTE



ATENDIMENTO SUS

O Custo financeiro e a Remuneração básica do BNDES variam de acordo com o item 
a ser financiado.

Item financiado Custo financeiro
Remuneração 

básica do 
BNDES (% a.a.)

Reestruturação financeira 50% TJLP + 50% Cesta ouIPCA ou TS ou TJ3 ou TJ6 A partir de 1,5

Taxa de juros
Custo financeiro + Remuneração básica do BNDES + Taxa de intermediação financeira + Remuneração 
da instituição financeira credenciada

Custo/ano estimado da reestruturação financeira, incluindo 
instituição financeira de 4%, com prazo de 10 anos e carência 

de 6 meses = 15,88% a.a. *.

BNDES SAÚDE HOJE EXISTENTE

• Parâmetros utilizados:

• CELIC = 14,25% a.a.
• TJLP = 6,5% a.a.
• SPRED = 4,0% a.a.
• REM. BÁSICA BNDES = 1,5% a.a.

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Custos_Financeiros/Cesta_de_Moedas/index.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Custos_Financeiros/Indice_Nacional_de_Precos_ao_Consumidor_Amplo_IPCA/index.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Custos_Financeiros/Selic/index.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Custos_Financeiros/TJ3_e_TJ6/index.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Custos_Financeiros/TJ3_e_TJ6/index.html


EXEMPLOS DE OUTRAS LINHAS DE CRÉDITOS EXISTENTES 
NO BNDES

PRONAF AGROINDÚSTRIA: (taxa de juros) 
• 2,5% a.a. – agricultores familiares
• 5,5% a.a. – demais casos 

PRONAF MULHER (taxa de juros) 
• 2,5% a.a. – até R$ 10 mil
• 4,5% a.a. – de R$ 10 mil a R$ 30 mil e 5,5% acima 

PRONAF AGROECOLOGIA (taxa de juros) 
• 2,5% a.a. –
• Reembolso em 10 anos com até 3 anos de carência

PRONAF MICROCRÉDITO (taxa de juros) 
• 0,5% a.a. –
• Reembolso até 2 anos, com incidência de bônus de 25% ou 40% sobre cada 

parcela paga no vencimento  



PROPOSTA DE SANEAMENTO DO ENDIVIDAMENTO 
FINANCEIRO ATRAVÉS DO BNDES

BNDES SANTAS CASAS / SUS = VALOR R$ 21,5 BILHÕES
• Taxa de juros de 0,5% ao ano

• Prazo de reembolso 15 anos (180 meses) com 2 anos de carência

• Bônus de adimplência de 40% sobre cada parcela paga até a data do 
vencimento 

• Apoio direto (operação feita diretamente com o BNDES, sem custos 
adicionais) ou 

• Apoio indireto, através da Caixa Econômica Federal.



Comissão Parlamentar de Inquérito

As Santas Casas têm responsabilidades com o SUS 

e com a saúde da população brasileira,  

precisam de apoio e deliberações emergenciais 

para suas sobrevivências.

Muito Obrigado!























































































































































































































































































































































“SAÚDE NÃO TEM PREÇO
MAS TEM CUSTO”



GASTO COM SAÚDE EM RELAÇÃO À ARRECADAÇÃO
Em % da Receita Bruta



21%

22%57%

ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS
X

PARTICIPAÇÃO FEDERAL NO 
FINANCIAMENTO DA SAÚDE

MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

42%

22%

36%

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
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Milhões de R$ GASTOS COM SAÚDE
EM RELAÇÃO À RECEITA LÍQUIDA

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo



+

44% da Alta Complexidade
Do Brasil

São Paulo

39%
Dos atendimentos 

oncológicos de 
Barretos de outros 

estados



1933 - IAPM - Marítimos
1934 - IAPC - Comerciários 
1934 - IAPB - Bancários 
1936 - IAPI - Industriários 
1938 - IPASE - Servidores do Estado 
1938 - IAPETEC - Transportes e Cargas 
1939 - IAPOE - Estivadores 
1945 - ISS - Servidores Sociais
1960 - IAPFESP - Ferroviários

1966 - INPS

1988 - SUS
SAÚDE É DIREITO
DO POVO E DEVER
DO ESTADO



30% 
PARTICULARES

30% 
INDIGENTES40% INPS

COMPOSIÇÃOS DO FINANCIAMENTO 
DA SAÚDE ANTES DO SUS
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O SUB FINANCIAMENTO
DA SAÚDE PREJUDICOU OS
HOSPITAIS FILANTRÓPICOS

O SUS só cobre
40% dos custos



Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

¾ CRIADO EM 2006 COM OS SEGUINTES CRITÉRIOS:
– Hospital sob gestão estadual

– Um hospital por DRS

– Ser o hospital filantrópico de maior porte 

– Valor limitado a 30% da produção mac

PRÓ SANTA CASA



Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

2007 – REVISÃO DO PROGRAMA 
• Escolha dos prestadores pela CIR

• Independente da gestão  estadual ou municipal

• Valores per capta populacional  e distribuição por CIR

• Co-finaciamento: 70% SES/SP e 30% municípios
• Financiamento exclusivo SES/SP dos hospitais com perfil 

macrorregional denominados “pró santa casa nacional”
• Exclusivamente hospitais filantrópicos.

PRÓ SANTA CASA



Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

2009 NOVA REVISÃO DE CRITÉRIOS 

• Inclusão de hospitais municipais onde não se dispunha de 
filantrópicos

• Hospitais com mais de 30 leitos, com atendimento regional
relevante

• Exclusão de hospitais com atendimento exclusivo a pacientes
crônicos ou psiquiátricos

PRÓ SANTA CASA



Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Auxilio Financeiro Pró Santa Casa*  (2015 Agosto)

Hospitais
Sem Fins 

Lucrativos

Total Gestão Valor Programado R$

Estadual Municipal Mês Ano

115 31 84 29.925.415,81 359.104.989,72

* % sobre o MAC 
3% a 300%



População Nº de 
municípios

805   a 19.964 401
20.029  a 48.949 120
50.024   a  95.144 49

100.840   a 765.463 72
1.080.113   a 11.253.503 3

Total 645

Região Metropolitana de Campinas

Região Metropolitana da Baixada Santista

Região Metropolitana de São Paulo

Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte

Fonte: CPS/Gabinete. SESSP

Geografia & Demografia

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JEvzmUxMHbeHKM&tbnid=QwUspgazrrjGqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://classitotal.tododia.uol.com.br/?view=sobre&ei=o0U8UouYBIj49QTdv4G4BA&bvm=bv.52434380,d.eWU&psig=AFQjCNFWPgub26cNbJ2augNVQkSMuZx5jQ&ust=1379768090705277


POPULAÇÃO Nº %

> 100.000 76 12%

30.000 a 100.000 131 20%

10.000 a 30.000 164 25%
68%

< 10.000 274 42%

TOTAL 645

MUNICIPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO A DEMOGRAFIA



DIAGNÓSTICO Esperado nº % % 
óbitos

I.A.M. 481 21 4,4% 71

AVC 758 3 0,4% 67

I.C.C 961 2 0,2% 50

Laparotomia Exploradora 145 6 4,1% 50

Colectomia Parcial 36 2 5,6% 50

Insuficiência Cardíaca 949 28 3,0% 43

Hemorragia GastroInt. 425 12 2,8% 33

Hemorragia Digestiva 449 3 0,7% 33

RESULTADO X  NUMERO DE ATENDIMENTOS*
NO HOSPITAL DE PIOR RESULTADO 

* 47 Hospitais de ensino
Ano de 2013



DIAGNÓSTICO INTERNAÇÕES
POR ANO

ÓBITOS no
estado

ÓBITOS nos 
hospitas X

Embolia Pulmonar 8 24,9 100 4,0

C. Aneurisma Aorta Abdominal 2 30,5 100 3,3

Hemorragia Cerebral 5 29,0 80 2,8

Craniotomia 4 18,4 75 4,1

I.A.M. 21 13,8 71 5,1

AVC 3 17,3 67 3,9

Ressecção Pancreática 3 15,4 66 4,3

Hematoma Intracerebral 18 38,1 56 1,5

Herniorrafia c/Res. Intestinal 2 7,1 50 7,0

I.C.C 2 13,1 50 3,8

Laparotomia Exploradora 6 16,1 50 3,1

Ressecção Esofágica 6 16,4 50 3,0

Colectomia Parcial 2 17,8 50 2,8

Tratamento de desnutrição 2 22,6 50 2,2

ÓBITOS EM RELAÇÃO AOS DO ESTADO*

* Hospital com o pior resultado
Ano de 2013
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“QUEM MAIS FAZ
MELHOR FAZ”

“Concentrar a casuística
para criar experiência” 



Conveniados com o SUS Nº. 
Unidades

Leitos 
existentes

Leitos 
SUS

Hospital (geral e especializado) 480 47.698 37.234
Hospital Psiquiátrico 56 13.985 12.533
Hospital de Crônicos 19 1.680 1.206
Pronto Socorro/PA(1) 37 744 693
Unidade Mista 19 470 468

TOTAL 611 64.577 52.134
Não conveniados com o SUS 
Geral e Especializado 253 21.466
Psiquiátricos e longa permanência 67 4.344

TOTAL   320 25.810

Total de Unidades 931 90.387

UNIDADES HOSPITALARES
Estado de São Paulo – 2013
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Porte (leitos) Hospitais Taxa de 
Ocupação

Hospitais de Ensino 45 73%

≥151 100 63%

51-150 167 48%

≤50 168 34%

Total 480 65%

TAXA DE OCUPAÇÃO DOS HOSPITAIS POR PORTE
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Unidade Nº de
Unidades

Leitos 
existentes

Leitos 
Dedicados 

ao SUS
Taxa de 

Ocupação
Leitos 
Vagos

Total de 
Unidades 611 64.577 52.134 65% 17.221 

Hospital Geral e 
Especializado 480 47.698 37.234 60% 14.819 

TAXA DE OCUPAÇÃO DE HOSPITAIS SUS

80%
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População 1.000

Internações por ano 100

Média de permanência 3,5

Leitos dia por ano 350

Leitos necessários 0,96

NECESSIDADE DE LEITOS

UM LEITO PARA CADA 1.000 HABITANTES

( 1 / 0,67 ) x 1,44 = 2,15
67% = Taxa de ocupação
5,0/3,5 = 1,44 taxa de permanência 

INEFICIÊNCIA
DO

SUS



SUS SAUDE 
SUPLEMENTAR

POPULAÇÃO 24.015.020 19.648.652 

INTERNAÇÕES 2.445.166 1.854.032

LEITOS 52.134 21.466

TERCIÁRIOS 5.735 3.220

LEITOS / 1000 hab. 2,17 1,09

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

DISPONIBILIDADE DE LEITOS
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POPULAÇÃO / 
REGIÃO 1.500.000 

INTERNAÇÕES 10% 150.000 

LEITOS 1 /1000 1.500

TERCIÁRIOS 20% 300 

NECESSIDADE DE LEITOS NAS REDES

UM HOSPITAL DE 300 
LEITOS TERCIÁRIOS PODE 

ASSUMIR TODA A 
DEMANDA DA REGIÃO

Alta Complexidade:
Estado 8%
Hospitais de ensino 18%



Resolutividade leitos de UTI 
clínicas especializadas 

Complexidade
> três redes de alta 
complexidade
( cardiologia, ortopedia e neurologia ). 

Porte > 150 leitos SUS

Abrangência > 15% para outros municípios 

CLASSIFICAÇÃO DOS HOSPITAIS PELA SES
HOSPITAIS ESTRUTURANTES

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

38 HOSPITAIS CLASSIFICADOS



FILANTRÓPICOS 9
ESTADUAL UNIVERSITÁRIO 6
ESTADUAL OSS 3
ESTADUAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1
MUNICIPAL 1
FEDERAL 1
HOSPITAIS DE ENSINO 17*

TOTAL 38*

HOSPITAIS ESTRUTURANTES

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

*50% FILANTRÓPICOS
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50%  dos  melhores  hospitais   
do estado são FILANTRÓPICOS

56% dos atendimentos SUS são 
realizados por FILANTRÓPICOS



Programa 
Santa Casa 

SUStentável



Hospital 
de apoio

Hospital 
Estratégico

Hospital 
Estruturante
TERCIÁRIOS

DOENTES 
CRÔNICOS

DOENTES DE BAIXA 
COMPLEXIDADE

AUMENTO DA EFICIÊNCIA DOS 
LEITOS DE ALTA COMPLEXIDADE

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Art 198. As ações e serviços públicos de 
saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema 
único...
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“ Tratar de forma simples o simples
e de forma complexa o complexo”



Hospital 
Estruturante
TERCIÁRIOS

Hospital 
de apoio 
CRÔNICOS

Hospital 
de Apoio

CRÔNICOS

HPP

UBS

HPP

UBS

UBS
CÉLULA DA 

REDE DE SAÚDE

Hospital 
Estratégico
ELETIVOS

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

FLUXO NOVO
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GESTÃO COMPARTILHADA 

MESMO SISTEMA DE INFORMAÇÃO

PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS
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17 REGIÕES
DE SAÚDE





Estatística diária de casos regulados  pela CROSS - referente dia 04.09.2014
Identificação da origem das solicitações

Unidades de Saúde Executantes
Transferidos e forma de transferências

DRS Solicitante Aceitos como referência VAGA ZERO Total Geral

DRS I - GRANDE SÃO PAULO

CASA DE SAÚDE STA MARCELINA SAO PAULO 1 1
HC DA FMUSP HOSPITAL DAS CLINICAS 7 7

SANTA CASA DE SAO PAULO 3 3
HOSP. MARIO COVAS DE SANTO ANDRÉ 3 4 7

HOSP. LUZIA PINHO DE MELO 1 2 3
HOSP. ESTADUAL DE FRANCO DA ROCHA 1 1 2

HOSP. REGIONAL DE OSASCO 3 1 4
HOSPITAL GERAL  PIRAJUSSARA 1 1

DRS II - ARAÇATUBA SANTA CASA DE ARAÇATUBA 10 1 11

DRS III - ARARAQUARA SANTA CASA DE ARARAQUARA 1 1
SANTA CASA DE SÃO CARLOS 1 1

DRS IV - BAIXADA SANTISTA SANTA CASA DE SANTOS 1 1 2
HOSPITAL SANTO AMARO 1 1

DRS V - BARRETOS SANTA CASA DE BARRETOS 0 0

DRS VI - BAURU HC DE BOTUCATU - UNESP 4 2 6
HOSP ESTADUAL DE BAURU 15 6 21

DRS VII - CAMPINAS
HC DA UNICAMP 4 4 8

HOSP. DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO 3 1 4
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO 6 2 8

DRS VIII - FRANCA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA 39 39

DRS IX - MARÍLIA SANTA CASA DE OURINHOS 0
HC DE MARÍLIA - I - UN CLINICO-CIRURGICA 3 3

DRS X - PIRACICABA SANTA CASA DE LIMEIRA 0 0
DRS XI - PRESIDENTE PRUDENTE HOSP. REG. PRESIDENTE PRUDENTE 4 4

DRS XII - REGISTRO HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIBEIRA 0 0
DRS XIII - RIBEIRÃO PRETO HOSPITAL DAS CLINICAS FAEPA RIBEIRAO PRETO 16 6 22

DRS XIV - SÃO JOÃO DA BOA VISTA SANTA CASA DE MOGI GUACU 2 1 3

DRS XV - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
HOSP. DS BASE DE SJRP 1 1

HOSPITAL PADRE ALBINO DE CATANDUVA 2 2
SANTA CASA DE VOTUPORANGA 1 1

DRS XVI - SOROCABA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA 1 1
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA 29 6 35

DRS XVII - TAUBATÉ HOSP REGIONAL VALE DO PARAIBA 5 2 7
SANTA CASA DE SAO JOSE DOS CAMPOS 6 6

171 44 215



DRS Municípios População REDES
Araçatuba 40 719.323 1
Araraquara 24 920.257 1

Baixada Santista 9 1.664.136 2
Barretos 18 409.267 1

Bauru 68 1.624.623 1
Campinas 42 4.031.910 3

Franca 22 649.807 1
Marília 62 1.068.408 1

Piracicaba 26 1.412.584 1
Presidente Prudente 45 722.192 1

Registro 15 273.566 1
Ribeirão Preto 26 1.327.989 1

S.João da Boa Vista 20 773.781 1
S.José do Rio Preto 102 1.472.771 1

Sorocaba 48 2.243.016 2
Taubaté 39 2.264.594 2

Grande São Paulo 38 8.797.457 6
São Paulo 1 10.886.518 7

Total 645 41.262.199 34
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� Determina critérios para acompanhamento e 
manutenção dos repasses financeiros referentes ao 
“Auxílio Financeiro às Instituições Filantrópicas -
Santa Casa SUStentável” e dá outras providências.

� Adesão formalizada por Termo de Compromisso

Auxílio Financeiro às Instituições Filantrópicas 
Santa Casa SUStentável

Resolução SS nº 13, de 05-02-2014

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo



A regulação deverá se dar em cogestão.
� Disponibilizar os recursos no “Portal CROSS”
� Segundo os módulos descritos abaixo :

• Módulo de Regulação Pré-Hospitalar
• Módulo de Urgência
• Módulo de Regulação de Leitos
• Módulo de Regulação Ambulatorial

Resolução SS nº 13, de 05-02-2014

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo



• Implantar protocolo de classificação de risco

• Atender as demandas de urgência e emergência, 24 Hs. 

• Atender os demais municípios para os quais é referência . 

• Implantar protocolo de Alta Hospitalar Qualificada, 

• Iniciar processo de implantação de custos hospitalares

• Cumprir as metas da Política Estadual de Humanização 

Resolução SS nº 13, de 05-02-2014

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo



MONITORAMENTO DO PROGRAMA

1. Comissão de MONITORAMENTO ESTADUAL : 
CRS, CSS, CGCSS, CGOF, COSEMS e FEHOSP.

2.    Comissão de MONITORAMENTO REGIONAL : 
DRS, Gestores municipais e Hospitalares.

3.    Núcleo TÉCNICO EXECUTIVO:
elaborar instrumentos para avaliar o 
desempenho dos hospitais 

Resolução SS nº 13, de 05-02-2014

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
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FORTE APOIO FINANCEIRO
ESTUTURANTE 70% sobre o faturamento SUS/MAC

ESTRATÉGICO 40% sobre o faturamento SUS/MAC

APOIO 10% sobre o faturamento SUS/MAC
+ R$ 300,00 por leito por dia ( RUE )



Auxílio Financeiro SC SUStentável (2015 Agosto)
Total Gestão Valor Programado R$

Estadual Municipal Mês Ano 

Estruturantes 15 5 10 13.992.534,18 167.910.410,16

Estratégicos 37 9 28 10.186.129,97 122.233.559,64

Apoio 6 2 4 90.488,55 1.085.862,60

TOTAL 58 16 42 24.269.152,70 291.229.832,40

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo



CONTROLE DOS HOSPITAIS
- INDICADORES -

SEM INTERFERÊNCIA HUMANA



Indicadores de Produção
1 Taxa de Ocupação Hospitalar

2 Média de Permanência

3 Número de cirurgia por sala por dia

4 Taxa de recusa de solicitação de urgência e emergência

Indicadores Financeiros
1 Liquidez corrente

2 Múltiplos da tabela SUS

3 Total da receita pública / Receita total

4 % despesas de recursos humanos e serviços de terceiros / Despesas 
total

Indicadores de Qualidade
1 Taxa de Mortalidade Hospitalar Institucional

2 Infecções relacionadas a procedimentos invasivos de pacientes em UTI

3 Acolhimento e classificação de risco

4 Disponibilização da agenda ambulatorial

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR
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1º trimestre 2º trimestre

Estruturante 14 14 14 14

Estratégico 39 37 33 33

Apoio 68 9 9 9

Total 121 60 56 56

Hospitais da estratégia SUStentável que completaram o primeiro semestre de 
assinatura do convênio distribuídas por classificação e avaliação trimestral.

Indicados Assinatura 
Convênio

AvaliadoClassificação do 
Hospital



Mapa de Indicadores / A - Indicadores de Qualificação da Gestão Avaliado Como
Pontos 

Possiveis
Resultado Observação

A01. CNES Atualizado Validado 3 3
A02.1. CID Secundário Informado - Pediatria Validado 1 0
A02.2. CID Secundário Preenchido - Ginecologia Validado 1 0
A02.3. CID Secundário Informado - Clínica Médica Validado 1 0
A02.4. CID Secundário Informado - Clínica Ciúrgica Validado 1 0 Anexar relatório
A03. Atualização do Módulo Pré-Hospitalar, do Portal CROSS Validado 5 0
A04. Atendimento de Urgência/Emergência Disponibilizado na Central de Regulação de Urgências Validado 5 0
A05. Atualização Diária do Módulo de Regulação de Leitos, do Portal CROSS Validado 5 5
A06. Atualização Diária do Módulo de Regulação de Ambulatorial (Recepção), do Portal CROSS Validado 5 0
A07. Disponibilização Mensal da Agenda Ambulatorial, no Portal CROSS Validado 5 0
A08. Protocolo de Acolhimento e de Classificação de Riscos Validado 2 2
A09. Alta Hospitalar Qualificada Validado 2 2
A10. Custos Por Absorção Não validado 2 1 Anexou cópia do contrato com a Planisa
A11. Política Estadual de Humanização Não validado 2 1 Relatório demonstra fase de implantação
A12. Apresentação das AIH no mês subsequente da Alta do Paciente Validado 3 0
A13. Apresentação da Produção Ambulatorial SUS no mês subsequente da Realização Validado 3 0 Relatório anexado não comprova a informação
A14. Caracterização correta do Caráter de Internação (Urgência/Eletiva) das AIH Não validado 2 0 Sem relatório

A15.1. Comissões - Ética Médica Validado 0,5 0,5
Não é necessário identificação do paciente ou do 
médico mas é imprescindivel um relatório que 
comprove a atuação da Comissão.

A15.2. Comissões - Controle de Infecção Hospitalar Validado 0,5 0,5
Comissão informa ter visto os relatórios, mas é 
imprescindivel comprovar anexando o mesmo.

A15.3. Comissões - Óbito Não validado 0,5 0 Comissão foi constituida em agosto.
A15.4. Comissões - Prontuários Não validado 0,5 0 Comissão foi constituida em agosto.
A16. Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes Validado 2 2
A17. Plano de Atendimento a Desastres e Incidentes com múltiplas vítimas Validado 2 2
A18.1. Licença de Funcionamento da VISA Validado 1 1
A18.2. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) Não validado 1 0 Não apresenta alvará nem protocolo.
A19. Taxa de Suspensão de Cirurgia por Motivos Administrativos Validado 2 2
A20. Taxa de Recusa de Solicitação da Central de Regulação de Urgências Validado 5 5
A21. Percentual de Vaga Zero Validado 5 5
A22. Educação Permanente - Capacitações e Treinamentos Validado 2 2 Anexar lista de presença assinada
A23.1. Balanço Patrimonial - Liquidez Corrente (LC) Validado 2 0
A23.2. Balanço Patrimonial - Liquidez Geral (LG) Validado 2 0
A23.3. Balanço Patrimonial - Solvência Geral (SG) Validado 2 0

2º Trimestre - Avaliação Núcleo Técnico Executivo

Santa Casa de 



Mapa de Indicadores / A - Indicadores de Qualificação da Gestão Avaliado Como
Pontos 

Possiveis
Resultado Observação

A01. CNES Atualizado Validado 3 3
A02.1. CID Secundário Informado - Pediatria Validado 1 0
A02.2. CID Secundário Preenchido - Ginecologia Validado 1 0
A02.3. CID Secundário Informado - Clínica Médica Validado 1 0
A02.4. CID Secundário Informado - Clínica Ciúrgica Validado 1 0 Anexar relatório
A03. Atualização do Módulo Pré-Hospitalar, do Portal CROSS Validado 5 0
A04. Atendimento de Urgência/Emergência Disponibilizado na Central de Regulação de Urgências Validado 5 0
A05. Atualização Diária do Módulo de Regulação de Leitos, do Portal CROSS Validado 5 5
A06. Atualização Diária do Módulo de Regulação de Ambulatorial (Recepção), do Portal CROSS Validado 5 0
A07. Disponibilização Mensal da Agenda Ambulatorial, no Portal CROSS Validado 5 0
A08. Protocolo de Acolhimento e de Classificação de Riscos Validado 2 2
A09. Alta Hospitalar Qualificada Validado 2 2
A10. Custos Por Absorção Não validado 2 1 Anexou cópia do contrato com a Planisa
A11. Política Estadual de Humanização Não validado 2 1 Relatório demonstra fase de implantação
A12. Apresentação das AIH no mês subsequente da Alta do Paciente Validado 3 0
A13. Apresentação da Produção Ambulatorial SUS no mês subsequente da Realização Validado 3 0 Relatório anexado não comprova a informação
A14. Caracterização correta do Caráter de Internação (Urgência/Eletiva) das AIH Não validado 2 0 Sem relatório

A15.1. Comissões - Ética Médica Validado 0,5 0,5
Não é necessário identificação do paciente ou do 
médico mas é imprescindivel um relatório que 
comprove a atuação da Comissão.

A15.2. Comissões - Controle de Infecção Hospitalar Validado 0,5 0,5
Comissão informa ter visto os relatórios, mas é 
imprescindivel comprovar anexando o mesmo.

A15.3. Comissões - Óbito Não validado 0,5 0 Comissão foi constituida em agosto.
A15.4. Comissões - Prontuários Não validado 0,5 0 Comissão foi constituida em agosto.
A16. Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes Validado 2 2
A17. Plano de Atendimento a Desastres e Incidentes com múltiplas vítimas Validado 2 2
A18.1. Licença de Funcionamento da VISA Validado 1 1
A18.2. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) Não validado 1 0 Não apresenta alvará nem protocolo.
A19. Taxa de Suspensão de Cirurgia por Motivos Administrativos Validado 2 2
A20. Taxa de Recusa de Solicitação da Central de Regulação de Urgências Validado 5 5
A21. Percentual de Vaga Zero Validado 5 5
A22. Educação Permanente - Capacitações e Treinamentos Validado 2 2 Anexar lista de presença assinada
A23.1. Balanço Patrimonial - Liquidez Corrente (LC) Validado 2 0
A23.2. Balanço Patrimonial - Liquidez Geral (LG) Validado 2 0
A23.3. Balanço Patrimonial - Solvência Geral (SG) Validado 2 0

2º Trimestre - Avaliação Núcleo Técnico Executivo

Santa Casa de 

Mapa de Indicadores / B - Indicadores de Produção Avaliado Como
Pontos 

Possiveis
Resultado Observação

B01. Taxa de Alcance da Produção Conveniada/Contratada - Ambulatorial e Hospitalar Validado 3 0
B02. Taxa de Ocupação (leitos SUS - Clínica Cirúrgica e Clínica Médica) Validado 3 0
B03. Taxa de Ocupação de Leitos de Terapia Intensiva Validado 3 0
B04. Tempo Médio de Permanência - Especialidade Clínica Validado 2 2
B05. Tempo Médio de Permanência - Especialidade Clínica Cirúrgica Validado 2 2
B06. Tempo Médio de Permanência - UTI Não validado 2 1 Média de permanência entre 7 a 10 dias.
B07. Taxa de Mortalidade Institucional Não validado 2 1 Índice entre 3 a 5%
B08. Indicação de Infecção Hospitalar Validado 2 2

B09. Incidência de Queda de Paciente Validado 2 2 Confirmar informação de zero quedas em 9 meses.

TOTAL     97 44

45,36%

Observação do Núcleo Técnico Executivo
Comissão Regional não fez nenhuma observação que justificasse a pontuação concedida. 



Mapa de Indicadores / B - Indicadores de Produção Avaliado Como
Pontos 

Possiveis
Resultado Observação

B01. Taxa de Alcance da Produção Conveniada/Contratada - Ambulatorial e Hospitalar Validado 3 0
B02. Taxa de Ocupação (leitos SUS - Clínica Cirúrgica e Clínica Médica) Validado 3 0
B03. Taxa de Ocupação de Leitos de Terapia Intensiva Validado 3 0
B04. Tempo Médio de Permanência - Especialidade Clínica Validado 2 2
B05. Tempo Médio de Permanência - Especialidade Clínica Cirúrgica Validado 2 2
B06. Tempo Médio de Permanência - UTI Não validado 2 1 Média de permanência entre 7 a 10 dias.
B07. Taxa de Mortalidade Institucional Não validado 2 1 Índice entre 3 a 5%
B08. Indicação de Infecção Hospitalar Validado 2 2

B09. Incidência de Queda de Paciente Validado 2 2 Confirmar informação de zero quedas em 9 meses.

TOTAL     97 44

45,36%

Observação do Núcleo Técnico Executivo
Comissão Regional não fez nenhuma observação que justificasse a pontuação concedida. 





Abaixo 50%
Entre 50 e 60%

Entre 60 e 70%
Entre 70 e 75%
Acima 75%

Média: 65,6

Mediana: 

67,5



Abaixo 50%
Entre 50 e 60%

Entre 60 e 70%
Entre 70 e 75%
Acima 75%

Média: 61,5

Mediana: 

64,4



Abaixo 10%
Entre 10 e 50%
Entre 50 e 60%
Entre 60 e 70%
Entre 70 e 75%

Média: 36,4

Mediana: 

52,6



Abaixo 10%       =   EXCLUSÃO
Entre 10 e 50%  =  - 30%
Entre 50 e 60%  =  - 20%
Entre 60 e 70%  =  - 10%
Entre 70 e 75%  =   - 5%
Acima de 75%    =      0

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

PROGRAMA SANTA CASA SUSTENTÁVEL
QUADRO DE PENALIDADES



VALOR 
MENSAL VALOR ANUAL Convenio 2014 

pago em 2015
Convenio 2015 pago 

em 2015

PRO STA CASA 30.059.904,82 360.718.857,79 40.528.429,00 126.798.471,00 

STA CASA 
SUStentável 24.269.152,70 291.229.832,40 125.060.745,00 28.581.334,00 

Outros Auxílos de 
base fixa 14.034.529,34 168.414.352,08 12.285.372,00 77.461.251,00 

TOTAL 68.363.586,86 820.363.042,28 177.874.546,00 232.841.056,00 

Total pago em 2015 410.715.602,00 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo



Programa 
Santa Casa 

SUStentável

“Um programa de cooperação mútua”
e de qualificação hospitalar “
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OBRIGADO!!
david_uip@saude.sp.gov.br


