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Classe C e aumento dos planos empresariais estimulam descentralização do atendimento  
 
Para poupar pacientes de grandes deslocamentos e distribuir melhor a demanda, as redes 
particulares de hospitais apostam na construção de prédios em áreas até agora carentes do 
serviço ao mesmo tempo em que inauguram novas alas onde podem receber equipamentos 
modernos e mais leitos.  
 
O Madre Theodora, em Campinas, é um dos exemplos da tendência: além de ampliar sua 
sede, vai construir outra unidade no município vizinho de Sumaré, por R$ 48 milhões. O 
objetivo dos investimentos é distribuir melhor o atendimento. "Atendemos pessoas de 
Hortolândia, Americana, Limeira, Monte-Mor. Com a nova unidade, estes pacientes poderão ir 
para Sumaré, que é próxima dessas cidades", explica o diretor administrativo e um dos sócios 
do hospital, Alexandre Alves dos Santos.  
 
Além de construir seu novo hospital em Sumaré, o Madre Theodora também aumenta em mais 
de 1,2 mil m² sua maternidade onde atualmente são feitos 350 partos mensais em 44 leitos - 
o hospital é hoje o líder em número de partos na região de Campinas.  
 
As obras também migram para áreas de alta densidade populacional que ainda não contam 
com hospitais. A rede D'Or, nascida no Rio, prepara-se para inaugurar o São Lucas, um 
hospital em São Caetano, no ABC paulista, com investimento de R$ 90 milhões. "Escolhemos 
São Caetano porque a região do ABC é muito importante economicamente mas ainda não tem 
um hospital privado de porte", explica o vice-presidente da Rede D'Or, José Roberto Guersola.  
 
A Amil inaugurou em dezembro o Hospital Vitória, no Jardim Anália Franco, na Zona Leste da 
capital paulista, ao custo de R$ 120 milhões. "O Jardim Anália Franco fica numa região muito 
populosa, e temos um grupo de clientes muito significativo na região", diz o diretor corporativo 
da rede de hospitais da Amilpar, Vinícius Rocha.  
 
A ampliação e melhoria do atendimento a novos pacientes da classe C e usuários de planos de 
saúde empresariais é o impulsionador mais forte para a expansão da rede de hospitais. "Por 
conta do crescimento econômico, há mais clientes de planos coletivos", afirma José Antônio de 
Lima, superintendente corporativo do Samaritano de São Paulo, que acaba de ganhar um novo 
prédio, de 19 andares, ao custo de R$ 180 milhões.  
 
Mas a classe C não é a única razão, alerta André Pimentel, sócio da Galeazzi Associados, que 
fez consultorias em hospitais como o Santa Marina, em São Paulo, e a Clínica São Vicente, no 
Rio. "Os hospitais que existiam há até 15 anos eram ultrapassados, e em alguns casos, não 
respondiam à melhoria de tecnologia e eficiência na medicina", explica.  
 
A própria obra no Samaritano é um exemplo. "Convivendo com um prédio quase centenário, 
sentimos necessidade de responder às novas tecnologias e na área de hotelaria", diz o 
superintendente corporativo do hospital. "Precisávamos de instalação de infraestrutura, com 
novas garagens, espaços gastronômicos, e acomodar um centro único de diagnóstico, com 
uma área só para a mulher", diz.  
 
A Hapvida, que tem como base de clientes de seu plano de saúde a classe C, vai fazer do 
hospital Teresa Lisieux, que custou R$ 65 milhões, uma local para procedimentos de alta 
complexidade, como cirurgias cardíacas, neurológicas, cateterismo e tomografia. O 
investimento está em andamento há um ano e meio. A primeira parte do hospital abriu há 
poucos meses, em 2010. A segunda parte será a nova ala, a partir de 31 de maio, e uma torre 
de 13 andares com previsão de ser concluída até o fim do ano, prevê Jorge Pinheiro, 
presidente da Hapvida. A rede, que atua em 11 Estados do Norte e Nordeste, inaugurou 
recentemente o Hospital Ilha do Leite, também para procedimentos de alta complexidade, e 
adquiriu o hospital do Espinheiro, especializado em pediatria.  
 



Os investimentos das redes privadas também recuperam antigos prédios abandonados no 
setor. O esqueleto de um edifício coberto de pichações na Avenida 23 de Maio, em São Paulo, 
que deveria ter sido um hospital da Unimed-SP, foi comprado pela Intermédica, e as obras, de 
R$ 120 milhões, devem ser retomadas em outubro. O grupo tem oito hospitais, nove pronto-
socorros e, no próximo ano e meio, vai gastar R$ 240 milhões em novas unidades, diz o 
presidente do conselho do grupo Notre Dame Intermédica, Paulo Bartanti. 
 
A Intermédica também começou na semana passada obras em seu hospital em Campinas, com 
um gasto de R$ 30 milhões, e em 60 dias, vai ter um novo prédio hospitalar em São Paulo, 
cuja adaptação e reforma também custarão R$ 30 milhões. Os R$ 30 milhões restantes irão 
para a abertura de cinco centros clínicos: dois em São Paulo, um em Campinas, e dois no 
Estado do Rio. 
 
MT consegue reverter tendência 
 
Até o fim deste ano, o Hospital Santa Rosa, em Cuiabá, vai somar 80 leitos aos 120 que possui 
atualmente: 23 para a UTI, 40 para enfermaria, e o restante, apartamentos. O investimento 
de R$ 6 milhões do hospital representa a reversão de uma tendência, segundo o seu 
proprietário e presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Saúde do estado, José Ricardo 
Melo. "A rede mato-grossense teve hospitais que foram fechados nos últimos dez anos", diz 
Melo. "Havia um excesso de leitos. Se tivessem sido feitos hoje, haveria uma situação de 
equilíbrio. Hoje, está no limite", calcula. 
 
Sem citar números, Melo afirma que, hoje, todos os grandes hospitais em Mato Grosso estão 
ampliando a capacidade, como faz o Santa Rosa. O hospital já conseguiu o nível 2 dado pela 
Organização Nacional de Acreditação (ONA) - um padrão de qualidade adotado pela Associação 
Nacional dos Hospitais Privados (Anahp), com o investimento em segurança de equipamentos 
e controle de maquinário.  
 
A escolha da cidade como sede da Copa do Mundo de 2014 gera maior volume de negócios e 
influencia nos investimentos em hospitais, mas o que chama a atenção para a necessidade de 
mais serviços, segundo Melo, é o desenvolvimento da construção civil na capital mato-
grossense. "Há um volume assustador de apartamentos e casas em construção", afirma. "Mais 
construção significa mais empregos, mais pessoas, e maior demanda do setor de saúde". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 maio 2011, Especial Hospitais, p. H6. 


