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A natureza dos hospitais filantrópicos 

 

* Francisco Percival Pinheiro Filho 

 

A Constituição de 1988 garantiu a manutenção de dois sistemas de saúde no Brasil – o público e o 

privado – com a possibilidade de estabelecimento das mesmas coberturas assistenciais. Isto 

significa que o sistema de saúde suplementar privado pode ser o principal sistema de saúde a 

atender um indivíduo, uma vez que, podendo assumir o custo da atenção privada à saúde, este 

indivíduo poderá não utilizar o sistema público de saúde, e, neste caso, o sistema privado de saúde 

deixa de possuir um caráter suplementar. 

 

Garantiu, também, as condições para a consolidação do sistema de saúde suplementar privado ao 

afirmar que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e as instituições privadas poderão 

participar de forma complementar do SUS. 

 

Mais do que garantir as condições necessárias para a consolidação do sistema de saúde 

suplementar privado, a Constituição de 1988 franqueou aos provedores privados de saúde, com 

preferência para os considerados filantrópicos, o acesso ao fundo público que financia o SUS. 

 

Estabeleceu, dessa forma, a dependência dos gestores do SUS em relação aos provedores privados 

de saúde que possuem capacidade instalada para a prestação de serviços especializados de 

atenção à saúde, notadamente os serviços hospitalares de média e alta complexidade. 

 

Os estudos relativos aos hospitais filantrópicos apontam para sua fragilidade econômica e gerencial 

e que esta fragilidade é uma ameaça a sua sobrevivência e constitui um risco potencial ao SUS na 

medida em que estes hospitais são, em muitos municípios, prestadores únicos de serviço ou os 

únicos prestadores de serviços especializados ao SUS. 

 

Apontam, também, algumas alternativas para a solução dessa fragilidade econômica e gerencial: a) 

melhorar a compreensão da diversidade do setor, adotando-se ações e tratamentos diversos em 

função dessa diversidade; b) qualificar suas estruturas e seus instrumentos gerenciais; c) melhorar 

sua avaliação econômica a fim de garantir sua sustentabilidade; d) superar a dependência de 

recursos do SUS por meio da substituição da forma de remuneração de serviços baseada na 

produção e pela prestação de serviços para outros compradores, notadamente os planos de saúde 

próprios. 
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Duas ideias presentes nesses estudos nos levam a refletir sobre a natureza e as consequências da 

relação entre os hospitais filantrópicos e o SUS. 

 

A primeira ideia afirma que os hospitais filantrópicos são um patrimônio público que precisa ser 

preservado e que foram reconhecidos como parceiros fundamentais do SUS pela Constituição de 

1988. Ora, não restam dúvidas que os hospitais filantrópicos são um patrimônio social importante, 

construído e constituído ao longo de anos pelas comunidades nas quais estão inseridos, 

representando, neste sentido, a trajetória mesma dessas comunidades. Agora, assumir que os 

hospitais filantrópicos são um patrimônio público e como tal precisam ser preservados é atribuir-

lhes uma natureza que não possuem. E reconhecê-los como parceiros fundamentais soa bem maior 

que a preferência para a participação de forma complementar do SUS que a Constituição de 1988 

garante. 

 

A segunda ideia sustenta que a operação de planos próprios de saúde é uma possibilidade de 

sustentação financeira dos hospitais filantrópicos. Tais planos de saúde apresentam preços 

menores que os das demais operadoras, constituindo-se, portanto, em alternativa para a parcela 

da população que não pode arcar com planos de saúde a  preços médios de mercado. Ocorre que 

os preços menores decorrem, em boa mediada, dos benefícios fiscais usufruídos pelos hospitais 

filantrópicos e da amortização de investimentos por meio de recursos oriundos do SUS. 

 

Decorrem daí duas questões importantes: a preponderância dos recursos públicos no 

financiamento dos hospitais filantrópicos com o Estado assumindo o papel de  terceiro pagador e a 

possibilidade de ocorrência de subsídios cruzados quando o hospital filantrópico possui duas portas 

de entrada: a destinada aos usuários do SUS e a  destinada aos usuários de planos de saúde 

privados e a atendimentos particulares. 

 

A preponderância dos recursos públicos no financiamento dos hospitais filantrópicos transformou 

definitivamente os propósitos e a função social original dessas entidades, levando-as a se tornarem 

públicas de fato. 

 

Por seu turno, a possibilidade de ocorrência de subsídios cruzados quando o hospital filantrópico 

possui duas portas de entrada leva ao comprometimento do fundo público que financia o SUS com 

ações que implicam estritamente em benefícios privados. 
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Compreender essa alteração na natureza dos hospitais filantrópicos e suas implicações, tanto para 

a estrutura de gestão dessas entidades quanto para a relação que mantêm com o SUS, tendo em 

vista a parcela dos recursos destinados à saúde que recebem, é importante para a formulação de 

modelos de fiscalização operacional que possibilitem a verificação da eficiência, da eficácia e da 

efetividade da política pública de saúde. 

 

* Francisco Percival Pinheiro Filho é Agente da Fiscalização Financeira do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo (TCESP). 


