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    M E N U

De�cit nas contas ameaça atividades em
hemocentro que atende 249 cidades em SP;
entenda
outubro 7, 2021 - 9:43 am Reportagem

 

Instituição com sede em Ribeirão Preto aponta defasagem na tabela SUS e no repasse anual do

estado. Frente parlamentar pede ao governo paulista aumento em recursos na previsão orçamentária

de 2022. Doação de sangue no Hemocentro de Ribeirão Preto 

Divulgação/ Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto 
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Responsável por garantir transfusões de sangue a pacientes de um terço dos municípios do estado de

São Paulo, o Hemocentro de Ribeirão Preto (SP), ligado ao Hospital das Clínicas da USP, está com as

atividades ameaçadas diante de um de�cit orçamentário que pode chegar a quase R$ 9 milhões em

2021. 

Além da defasagem no custeio por meio da tabela SUS e da redução no pagamento de exames de alta

complexidade, a instituição relata que a verba complementar enviada pelo governo paulista há 15

anos não é reajustada na proporção ideal (veja no grá�co abaixo) e não é su�ciente para garantir que

todas as despesas com procedimentos e fornecedores sejam pagas. 

Segundo a direção do hemocentro, uma redução das atividades já foi iniciada em julho em parte das

unidades da rede. Se essa medida se estender ainda mais, pode começar a haver queda nos estoques

de sangue. 

“Começamos a reduzir a jornada de trabalho dos funcionários de uma forma global para poder

chegar ao �nal do ano e pelo menos ter uma perspectiva de sobrevivência”, a�rmou Dimas Covas,

diretor-presidente da Fundação Hemocentro, em recente reunião de uma frente parlamentar que

acompanha a situação da instituição. 

O grupo de deputados estaduais paulistas com quem Covas se reuniu tenta mais do que dobrar os

recursos hoje enviados pelo estado, de R$ 7,5 milhões para R$ 15 milhões, na previsão orçamentária

do governo para 2022, enviada à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) no �nal de setembro. 

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que o governo autorizou em setembro o repasse

de R$ 30 milhões extras para apoio às atividades do HC de Ribeirão Preto, que reúne em seu

complexo o hemocentro. 

“O crédito suplementar se soma a outros R$ 561 milhões já destinados pelo Estado à instituição neste

ano. A Secretaria de Estado da Saúde preza pelo pleno funcionamento do Hemocentro e mantém

contato permanente com o serviço”, informou. 

A frente parlamentar, por sua vez, informa que não há garantia de que esses recursos de fato sejam

usados no hemocentro. 

O g1 procurou o Ministério da Saúde, mas, em um primeiro retorno, a pasta não falou sobre a

defasagem na tabela SUS, alegando que a questão deveria ser tratada com a Secretaria de Estado da

Saúde. A reportagem ainda aguarda um posicionamento do órgão nesta quinta-feira (7) sobre a

redução no custeio de procedimentos de alta complexidade. 

Pesquisadora do Centro de Terapia Celular do Hemocentro, em Ribeirão Preto (SP) 

Reprodução/EPTV 

O hemocentro 

Fundado no �nal da década de 1980 como parte de uma política pública para garantir maior

segurança às doações de sangue, o Hemocentro de Ribeirão Preto realiza em média 103 mil

transfusões por ano e atende mais de 30 mil pacientes em 131 hospitais conveniados de 249

municípios do estado de São Paulo que concentram uma população de mais de 8,2 milhões de

pessoas. 

Além disso, é referência em pesquisas em hematologia, biotecnologia e terapia celular, bem como em

tratamentos contra doenças como o câncer de sangue. 

Os procedimentos são realizados em 14 unidades, entre núcleos de hemoterapia, agências

transfusionais e postos de coleta nas seguintes cidades: 

Ribeirão Preto 
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Franca 

Fernandópolis 

Araçatuba 

Presidente Prudente 

Taubaté 

Batatais 

Olímpia 

Bebedouro 

Jales 

Votuporanga 

Orçamento no negativo 

A Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto hoje conta basicamente com duas fontes de receita: 

recursos obtidos pelo SUS; 

recursos repassados pelo governo de São Paulo por intermédio do Hospital das Clínicas. 

Segundo informações prestadas pela direção ao g1, em 2021 a previsão é de que essa receita chegue

a R$ 50.112.174 em 2021. Por outro lado, as despesas devem somar R$ 58.925.000, o que resultará

em um de�cit orçamentário de R$ 8.812.826,00. 

Dimas Covas, diretor-presidente do Hemocentro de Ribeirão Preto 

Vanessa Martins/Jornal A Tribuna 

Um dos motivos que levam a esse quadro, segundo o hemocentro, está na defasagem dos valores

pagos pelo governo federal pelo Sistema Único de Saúde. 

“A tabela de ressarcimento dos procedimentos SUS e consequentemente do contrato de

�nanciamento �rmado com a Secretaria de Saúde não é reajustado desde 2008”, diz a direção. 

Para ilustrar essa diferença, a instituição usa como referência a Classi�cação Brasileira Hierarquizada

de Procedimentos Médicos (CBHPM), parâmetro para o cálculo de procedimentos médicos, em que a

remuneração da União chega a ser três vezes menor, por exemplo, para transfusões. Veja abaixo: 

O concentrado de hemácea, obtenção de hemocomponente através do fracionamento de uma bolsa,

custa em média R$ 565,10, mas resulta em uma remuneração de R$ 132,15. 

A transfusão de sangue custa em média R$ 24,27, mas apenas R$ 8,09 são pagos pelo governo,

segundo o Hemocentro. 

Os exames pré-transfusionais custam R$ 88,90, mas rendem um retorno de R$ 34,08. 

Segundo Dimas Covas, a situação �cou ainda pior quando o governo federal estabeleceu teto nos

pagamentos para procedimentos de alta complexidade, como os exames de compatibilidade para

doação de órgãos, até então remunerados por tabela à parte da cotação dos SUS. 

“O Ministério [da Saúde] colocou um teto muito rígido em cima dessa tabela e isso limitou o

faturamento de todos os serviços. Ainda existia uma certa margem com esse faturamento que deixou

de existir. Foi reduzido isso em mais de 50% muito recentemente. Isso veio de certa maneira a

agudizar esse desequilíbrio”, a�rma Covas. 

Como forma de compensar esse desfalque, o Hemocentro de Ribeirão Preto recebe repasses anuais

complementares do estado, que hoje chegam a R$ 7,5 milhões e são pagos por intermédio de uma

rubrica especí�ca dentro do orçamento do Hospital das Clínicas, denominada “outras despesas

correntes sem atividade hemoterápica.” 

Mesmo com essa subvenção, no entanto, as atividades não se sustentam, segundo a instituição. 
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Isso porque, de acordo com o hemocentro, os reajustes feitos em torno desses repasses também não

são os ideais. Segundo a instituição, essa subvenção se desvalorizou ao longo do tempo. Em 2006, os

então R$ 6 milhões destinados ao hemocentro equivaliam a 9,4% dos recursos destinados à rubrica

no orçamento do HC. Quinze anos depois, os R$ 7,5 milhões representam apenas 4,6%. 

Nas contas da instituição, se aplicado o mesmo percentual de 15 anos atrás, hoje o hemocentro

deveria receber R$ 15,4 milhões por ano. 

Hemocentro de Ribeirão Preto (SP) 

Arquivo Cedoc/EPTV 

Ofícios obtidos pelo g1, encaminhados por políticos ao governo do estado, mostram que o de�cit nas

contas do Hemocentro não é exclusivo de 2021 e é de conhecimento do Executivo paulista ao menos

desde 2019, mesmo ano em que a frente parlamentar com 29 deputados estaduais foi criada para

acompanhar a situação. 

Nos documentos, parlamentares mencionam que a instituição já havia registrado rombos anuais de

até R$ 6 milhões. Em 2020, a instituição chegou a fazer uma campanha de doação de insumos para

manter as coletas de sangue. 

“A demanda continua a mesma, aumentou até em termos de serviço e de fornecimento de sangue, e

a remuneração caiu do ponto de vista do governo federal e do ponto de vista do orçamento que

estava dentro do HC. Isso leva a um extremo desequilíbrio �nanceiro e a fundação tem observado

de�cits crescentes ao longo de vários anos e este ano está prevendo um de�cit de R$ 8 milhões”,

a�rma Covas. 

Atividades ameaçadas 

Segundo o diretor-presidente da fundação, nenhuma resposta foi dada por autoridades estaduais e

federais mesmo após os pedidos apresentados, seja associados à revisão no orçamento paulista

quanto à tabela SUS, no âmbito federal, o que coloca em risco as atividades do hemocentro. 

Desde julho, parte da rede passou a funcionar com equipe e horário reduzidos para coleta de sangue

e atendimento a pacientes. Se nada for feito, as atividades terão que ser reduzidas ainda mais. 

“No início deste ano solicitamos reuniões com os escritórios regionais de saúde e apresentamos a

di�culdade. Nessa di�culdade não teremos condições de manter o serviço. Fizemos algumas reuniões

com a Secretaria de Saúde, alguns encaminhamentos, possíveis, mas o resultado é que até agora não

houve uma direção de�nida”, diz. 

Deputados estaduais no plenário da Assembleia Legislativa de SP (Alesp). 

Divulgação/Alesp 

Orçamento estadual 

O tema recentemente voltou a ser discutido para o orçamento 2022 do estado, encaminhado à

Assembleia Legislativa do Estado (Alesp) no �nal de setembro, com uma receita estimada em R$ 286,5

bilhões para o ano que vem, 17% a mais do que para 2021. 

“O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) do Estado foi entregue na Alesp. Veri�camos que houve

aumento signi�cativo de receita. É fundamental que consigamos promover essa adequação, que

salvará a vida de milhares de pessoas”, disse o deputado estadual Rafael Silva (PSB), coordenador da

frente parlamentar em ofício enviado ao governo de São Paulo esta semana. 

Os deputados da frente parlamentar em defesa do hemocentro convidaram o secretário estadual da

Saúde, Jean Gorinchteyn, e o secretário da Casa Civil, Cauê Macris, para uma reunião sobre o de�cit

�scal da instituição. A data do encontro ainda não foi con�rmada. 
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« Trabalhador morre esmagado por empilhadeira
na Bahia

Terremotos no sul do Paquistão deixam ao menos
20 mortos e centenas de feridos »

A expectativa é que a lei do orçamento receba emendas, seja analisada pela Comissão de Finanças,

Orçamento e Planejamento, e seja colocada em votação no plenário até dezembro. 

Doação de sangue no Hemocentro de Ribeirão Preto 

Maurício Glauco/EPTV 

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca 

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região 

“

 Tweetar  O email  O email  Partilhar

Pesquisar

Pesquisar

Últimas notícias
Ibiza e Barcelona reabrem baladas para visitantes vacinados contra a Covid-19 – e máscaras

seguem obrigatórias

Imóveis de alto padrão em construção são demolidos em São Vicente, SP

Con�ra as principais notícias da região de Piracicaba nesta quinta-feira, 7 de outubro
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