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O presente trabalho é parte do projeto de pesquisa de iniciação científica “Santa Casa de 
Misericórdia no Estado de São Paulo: um estudo da instituição hospitalar na perspectiva 
sincrônica e diacrônica”, com apoio do CNPq, e visa desenvolver a análise da 
distribuição das Santas Casas de Misericórdia no Estado de São Paulo. Para isto, são 
considerados os lugares sociais enquanto espaços isotrópicos, uma vez que respondem a 
determinações mais gerais inclusivas e, ao mesmo, espaços desiguais, em virtude das 
determinações individuais e grupais de cada localidade, como afirma Armando Corrêa 
da Silva (1991).  
Mediante a pesquisa bibliográfica e levantamentos de artigos publicados na grande 
imprensa, observou-se que a grande maioria dos artigos e notícias destaca sempre o 
financiamento do SUS (Sistema de Único de Saúde) como o principal problema das 
instituições filantrópicas, uma vez que o órgão que repassa as verbas utiliza uma tabela 
de valores muito defasada. A questão da gestão administrativa das instituições 
hospitalares raramente  é posto em voga na grande imprensa, recebendo maior destaque 
na bibliografia especializada.  Por meio do mapeamento das unidades hospitalares 
existentes no estado de São Paulo, foi possível chegar a algumas conclusões. Quando 
considerado a relação do total de leitos existentes nas Santas Casas para cada 1000 
habitantes, pôde-se observar o grau de centralidade que algumas destas instituições 
hospitalares exercem, no interior paulista. Este é o caso, por exemplo, de Presidente 
Prudente, de São Carlos e de Araraquara. Isso mostra, num primeiro momento de 
análise, a importância que esse tipo de instituição exerce no interior do Estado, tendo 
uma função de cobrir os atendimentos da sua cidade, assim como de cidades de menor 
porte populacional nos seus arredores.  
Um outro resultado obtido com o mapeamento é a nítida diferença no custeio deste tipo 
de hospital no estado de São Paulo, quando se considera o número de leitos.  
Os hospitais de grande porte, acima de 2000 leitos, recebem em média 65 reais por leito. 
Enquanto isto, os hospitais de menores, que são a maioria, recebem em média 23 reais. 
De um lado, isto pode ser interpretado  em função da escala de produção e da 
complexidade tecnológica, demonstrando que os hospitais de maior porte são mais 
produtivos e viáveis economicamente. 
Por outro lado, apesar do baixo custo operacional, o hospital filantrópico de  pequeno 
porte tem sido a principal instituição  responsável pela drenagem de recursos públicos 
provenientes do SUS para o interior paulista.  
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The present work is part of a scientific initiation research project "Santa Casa de 
Misericórdia in the State of São Paulo: a study of the hospital institution in the 
perspective synchronic and diacrônica", with support of the CNPq, that is going 
to develop the analysis of the distribution of the Santa Casa de Misericórdia in 
the São Paulo State.  For this, the social places are considered while spaces 
isotropic, since answer determinations more general and, to the even, uneven 
spaces, because of the individual determinations and groups of each locality, 
according to Armando Corrêa  da Silva (1991).  By means of to bibliographical 
research and the articles published in the newspaper, observed itself that to 
majority of the authors detaches always the financing by SUS (Unified Health 
System) as the main problem of the philanthropic institutionsThe question of the 
administrative management of the hospital institutions is rarely popular position 
in the newspaper, receiving bigger highlight in the bibliography specialized.  By 
means of the mapping of the existing hospital units in the São Paulo State, was 
possible arrive to some conclusions.  When it considered the relation of the total 
of existing beds in Santa Casa for each 1000 inhabitants, was able to be 
observed the rank of centrality that some of these hospital institutions have.  
This is the case, for example, of the Presidente Prudente, São Carlos and 
Araraquara. In a first moment of the analysis, these shows how important that is 
kind of institution is in the São Paulo State, having a function of cover the 
services of the city, as well as of other cities of minor carry population in the his 
outskirts.  Another result obtained with the mapping is to sharp difference in the 
funding of this kind of hospital, when itself the number of beds considers.  The 
large-scale hospitals, more than 2000 beds, receive on average 65 reais by bed.  
While this, the small hospitals, that are the majority, receive on average 23 reais.  
In this side, this can be interpreted that, in function of the scale of output and of 
the technological complexity, the bigger hospitals are more productive and 
viable economically.  On the other hand, despite of the operational cost bass, the 
philanthropic hospital of small-scale decrease has been the main responsible 
institutions by the drainage of public resources originating from the SUS across 
São Paulo state.    
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