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Recurso – Hospital Universitário Ciências Médicas terá linha de crédito no valor de R$ 20 milhões

O repasse de R$ 52,9 milhões para quatro hospitais filantrópicos, anunciado ontem pelo governo do Estado,
representa um alívio para as unidades de saúde que prestam atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
em Minas. Parte do dinheiro, liberado por meio de um programa do BDMG direcionado para instituições do tipo e
que dará mais tempo para elas saldarem o financiamento, será usado para quitar dívidas com os credores. Até o
fim de 2016, deverão ser repassados cerca de R$ 100 milhões para os hospitais.

As unidades contempladas ontem com a linha de crédito foram o Hospital Universitário Ciências Médicas (o
antigo São José), em Belo Horizonte, com R$ 20 milhões; a Santa Casa de Montes Claros, no Norte de Minas,
com R$ 14,8 milhões; a Santa Casa de Passos, no Sul, com R$ 10 milhões, e a Beneficência Social Bom
Samaritano, em Governador Valadares, no Leste, que receberá R$ 8,1 milhões. 

Presidente da Faculdade de Ciências Médicas, Wagner Eduardo Ferreira contou que a instituição faz 1.200
cirurgias por mês, totalmente custeadas pelo SUS, mas deve R$ 28 milhões aos bancos. “Com os R$ 20 milhões
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que recebemos deste programa, a dívida fica mais barata e mais fácil de pagar num momento de crise, ajudando
a estabilizar a situação”, destacou.

Quitação
O pagamento do financiamento, inclusive, terá prazo ampliado. “Ao dar a folga financeira aos hospitais, eles
passam a ter sobra no orçamento e atendem melhor, utilizando recursos em outras atividades”, enfatizou o
presidente do BDMG, Marco Aurélio Crocco.

O prazo estendido para saldar o financiamento é destacado pelo provedor da Santa Casa de Montes Claros, Heli
de Oliveira Penido, que atende cerca de 1,5 milhão de pessoas da região por mês. Com 80% dos atendimentos
prestados pelo SUS, as dívidas da unidade chegam a R$ 22 milhões. “O recurso de banco privado é de curto
prazo e custo alto. O financiamento vem em boa hora para nos aliviar”.

Benefícios
O financiamento, de acordo com o governador Fernando Pimentel, é um ganho para os pacientes mineiros.
“Achamos extremamente importante o papel dos hospitais filantrópicos, e, nessa primeira rodada, garantimos
900 leitos, somando os quatro hospitais contemplados. Um dos gargalos do SUS são justamente os hospitais
filantrópicos”.

Nos próximos 30 dias, mais quatro hospitais também terão acesso ao recurso. De acordo com o Estado, outras
duas entidades foram aprovadas, mas elas ainda precisam apresentar a documentação exigida para a liberação
da verba.
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