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Sessão solene da Câmara reconhece
importância do Setor Filantrópico da Saúde

A Câmara dos Deputados promoveu, na manhã desta quinta-feira (09), uma sessão
solene em homenagem às Santas Casas e hospitais sem fins lucrativos, por ocasião do
aniversário da CMB. O evento, que contou com a participação de diversos
parlamentares e representantes de entidades filantrópicas, além do Ministério da
Saúde, ressaltou a importância dos hospitais sem fins lucrativos no atendimento à
população e manutenção da Saúde Pública brasileira.

O presidente da CMB, Edson Rogatti, agradeceu o apoio dos parlamentares, ressaltando
a importância histórica das entidades, mas que, mesmo sem recursos suficientes, têm
oferecido um trabalho de excelência à população. Ele disse que, em 54 anos de atuação
e representatividade da CMB, comemorados nesta sexta-feira (10), a entidade
consolidou um relacionamento institucional com os parlamentares, quer deputados
quer senadores, contando com o apoio das 16 Federações que a compõe e a
participação de todos os associados. 'Nos faltam recursos. Estamos há mais de 15 anos
sem aumento na Tabela de Procedimentos do SUS, mas mesmo assim, procuramos
realizar um trabalho de excelência, mesmo diante das dificuldades. E isso, graças ao
esforço e determinação de cada um dos profissionais que compõem um hospital:
gestores, enfermeiros, médicos, equipes de limpeza e instrumentação. Todos têm seu
papel fundamental. Como presidente da CMB e da Fehosp, só posso tentar expressar,
com estas simples palavras, o tamanho do orgulho que sinto de nosso setor'.
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Rogatti ressaltou também a atuação do segmento filantrópico na saúde. 'No Brasil, são
mais de três mil entidades que atendem o Sistema, das quais cerca de duas mil são
santas casas e hospitais sem fins lucrativos. Somos responsáveis por 56% de todo o
atendimento SUS no País; 63% das internações de alta complexidade; 59% dos
transplantes; 68% dos procedimentos de quimioterapia; 66% das internações de
cardiologia; 69% das cirurgias oncológicas; 56% dos leitos SUS estão localizados em
cidades com até 30 mil habitantes. Em 927 desses municípios, as santas casas são as
únicas a oferecer leitos e atendimento. Fazemos muito com os poucos recursos que
recebemos. E nem por um minuto sequer nos cansamos da batalha diária de prover um
atendimento humanizado e de qualidade. Há mais de 500 anos, a filantropia surgiu sob
a filosofia de ‘amor à humanidade’ e, por isso, não paramos, nem fechamos as portas
dos hospitais', garantiu.
Já o presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas e um dos autores do
requerimento da sessão solene, deputado Antonio Brito (PSD-BA), destacou o trabalho
realizado pela CMB, da qual já foi presidente, apontando a parceria entre a instituição e
o parlamento, garantindo que a Saúde seja representada e defendida na Casa
Legislativa. 'Convém reforçar que diversas medidas estão sendo implementadas para
minimizar a situação destas entidades. Muitas delas funcionam como paliativo para dar
um fôlego financeiro e manter as atividades. Porém, não podemos perder o foco na
razão primária da crise, que é o desequilíbrio entre custo e receitas, decorrente do
subfinanciamento dos contratos dessas entidades com o SUS. Enquanto houver
defasagem, haverá crise', lembrou.
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