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Prezado (a) conselheiro (a), 
 

Estamos encaminhando um clipping de notícias do CNS na mídia, além daquelas com 

assuntos que o Conselho vem debatendo. A intenção é socializar com os Conselheiros Nacionais a 

repercussão nos principais jornais. 
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Prefeitura terceiriza gestão de UPA 
 
Com capacidade para atender 300 pacientes/dia, a primeira  Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em 
Natal, a ser inaugurada pelo presidente Lula,  às 10 horas de amanhã, no conjunto Pajuçara (zona 
Norte), será administrada durante seis meses, em regime emergencial, pelo Instituto Pernambucano de 
Assistência e Saúde (IPAS). A empresa é de Pernambuco e já administra, desde março deste ano, a 
UPA III do bairro da Imbiribeira, no Recife.  
 
Alex Régis 
UPA do Pajuçara vai começar a funcionar em regime de 24 horas e terá plantões com quatro médicos 

 

O contrato firmado entre a prefeitura e o IPAS deve sair na edição de hoje do “Diário Oficial do 

Município”, mas a TRIBUNA DO NORTE foi informada, por intermédio da assessoria de imprensa da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que os valores ainda estavam sendo fechados e, por isso, não 

podia informar quanto será pago por mês àquela instituição. 

A contratação de um serviço terceirizado para gerir a UPA de porte II do Pajuçara, segundo 

informou a assessoria de imprensa da SMS, foi autorizada pela Câmara Municipal de Natal (CMN), 

conforme a Lei nº 6.108, de 02 de junho de 2010, sancionada pela prefeita Micarla de Sousa e publicada 

na edição da quinta-feira, dia 3, do “Diário Oficial”.  

A lei autoriza, ainda, a contratação de pessoal pelo Município do Natal por tempo determinado, 

para atender o que for considerado “necessidade temporária de excepcional interesse público”. São 

vagas em programas sociais nas áreas de saúde e educação. Já na edição do “DOM” de sábado, dia 5, 

foi publicado o termo de qualificação com a assinatura do secretário municipal de Saúde, Thiago 

Barbosa Trindade, reconhecendo o IPAS como organização social e apta a administrar a UPA do 

Pajuçara. 



 
 

Na próxima quinta-feira, a UPA do Pajuçara, começa a funcionar em regime de 24 horas, 

durante os sete dias da semana. Está previsto o atendimento para urgências de pequena e média 

complexidade. A unidade contará também com laboratório para a realização de exames e salas de 

raios-X, consultórios de pediatria e clínica médica, além de ambulatório para sutura, medicação e 

nebulização. 

Além disso, a UPA terá salas de acolhimento, observação, setor de pronto atendimento, setor 

de diagnóstico e terapêutico e será totalmente informatizada. O modelo de atendimento, preconizado 

pela prefeitura, deverá seguir “o protocolo de Manchester, usado nos países da Europa e no Canadá”.  

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente que chegar à unidade será 

imediatamente classificado de acordo com o nível de urgência, receberá um cartão e uma pulseira 

coloridos e encaminhado ao setor de atendimento correspondente. A SMS pretende dar resolutividade 

superior a 90% dos casos de urgência de clínica geral e pediatria que chegarem à UPA, reduzindo a 

demanda transferida para os hospitais maiores 

SMS tenta justificar terceirização 

A TRIBUNA DO NORTE tentou ouvir o secretário municipal de Saúde, Thiago Trindade, sobre 

a decisão que levou a prefeitura a terceirizar a gestão da UPA de Pajuçara. A assessoria de imprensa 

do secretário disse que a parceria do poder público com organizações sociais, com experiência para 

administrar e fazer funcionar as Unidades de Saúde do SUS, tem como objetivo “construir um novo 

tempo para a saúde, otimizando os processos e reduzindo os custos, além de garantir mais serviços de 

qualidade para a população”. 

Sobre o valor do contrato, a assessoria se limitou a informar que “o valor ainda estava sendo 

discutido”, menos de 48 horas antes da inauguração da UPA. Sobre as razões, ainda foi dito que esse    

modelo de gestão através de parceria já é adotado em outros estados do Brasil “e é considerado um 

sucesso absoluto”. Em São Paulo, desde 1998 o Governo do Estado vem firmando parcerias com as 

organizações sociais para administrar os novos serviços de saúde. Segundo pesquisa realizada pelo 

Banco Mundial, o modelo gerou uma melhoria de eficiência superior a 30%, com destaque para o 

incremento na qualidade dos serviços.   

No Rio de Janeiro, o governo estadual vem fazendo contrato de gestão para todas as novas 

unidades. As parcerias também são destaque no Ceará (Fortaleza), Paraná (Curitiba) e Pernambuco 

(Recife), onde foi instalada a primeira UPA totalmente informatizada do país.  

Custeio de UPA será feito pelo Ministério da Saúde 

A UPA de Pajuçara é classificada como de porte II, cuja responsabilidade, pelos critérios do 

Ministério da Saúde, é de cobrir uma área entre 100 mil e 200 mil habitantes. O custeio mensal de uma 

unidade desse porte está calculado em R$ 175 mil mensais, recursos que serão repassados pelo 

Ministério da Saúde. O custo anual fica em torno de R$ 2,1 milhões. 

De acordo com as normas do M.S, a UPA do Pajuçara deve funcionar, no plantão, com no 

mínimo quatro médicos. No caso, a Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte (Coopmed-RN) é quem 

vai atuar, a partir desta quinta-feira, dia 10, como recontratada pela IPAS, durante os plantões diários, 

disponibilizando três clínicos e um pediatra. 



 
 

A UPA de Pajuçara vai permitir a desativação do pronto-socorro que funciona naquele conjunto 

há 14 anos. É o chamado  Serviço Pré-Hospitalar, que foi inaugurado em 29 de março de 1996, na 

gestão do então prefeito Aldo Tinoco Filho. “Eu mesmo estou aqui há 12 anos”, diz o bioquímico Valci 

Silva de Oliveira. “Aqui, o serviço funciona 24 horas e atende gente de todo canto, até de outros 

municípios”. 

Valci Oliveira diz que a população “é muito carente” de serviços de saúde, por isso, acredita 

que se for para melhorar o  atendimento, a UPA é bem-vinda. Segundo ele, o Serviço Pré-Hospitalar do 

Pajuçara faz cirurgias de baixa complexidade, como sutura de cortes, drenagem de ferimentos e outros 

procedimentos, enquanto os casos mais graves são encaminhados para os Hospitais Santa Catarina ou 

Walfredo Gurgel. 

Oliveira informava, na manhã de sábado, dia 6, que sempre tem profissionais de plantão no PS 

do Pajuçara, que funciona 24 horas por dia. Apenas o posto ambulatorial, que não funcionava no fim de 

semana, estava fechado. Profissionais como ele devem ser remanejados para outras unidades de saúde 

do município, já que o Serviço Pré-Hospitalar será transformado em unidade básica de saúde. 

A esperança da comunidade, inclusive de pessoas que residem próximo à UPA de Pajuçara, é 

que os serviços de saúde prestados à população venham a melhorar, como diz o autônomo Francisco 

das Chagas Silva: “A gente tem de ter uma expectativa de melhora”. 

Para Silva, a apreensão das pessoas é que o atendimento, depois da inauguração da UPA, 

não seja interrompido, “como tudo que começa, no Brasil, e não vinga”. Ele até se animou com a 

inauguração da UPA, porque no sábado já tinha gente limpando todo o terreno em volta do prédio e até 

luminárias colocaram na quadra de esportes: “Aqui era tudo escuro à noite”. 

Já a funcionária pública federal Helda Freire falou das dificuldades que enfrentou no 

atendimento básico, até para vacinar uma criança: “Tive que ir para o posto de Saúde do Santarém”. Em 

outra ocasião, ele disse que para vacinar a filha foi buscar uma agulha no Centro Clínico de Santa 

Catarina.  

Para o aposentado Osemar Alves Batista, o empecilho foi marcar uma consulta médica, porque 

“o computador estava quebrado”. Em função da idade, 70 anos, dona Sebastiana Ferreira do 

Nascimento, admitia que sempre foi bem atendida no posto de saúde do Pajuçara: “Faz um ano que não 

vou, mas era atendida logo”. Ela diz estar bem de saúde, e quando foi atendida, por causa da pressão, 

foi imediatamente medicada e recebeu remédios para tomar em casa.  

Decisão de prefeita surpreende sindicalista 

O Fórum Estadual de Defesa da Saúde Pública foi surpreendido com a decisão da prefeita 

Micarla de Sousa de terceirizar a gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pajuçara. “Vamos 

tomar medidas, junto com o Ministério Público, para tentar reverter esse processo de privatização da 

saúde pública”, disse a sindicalista Soraya Godeiro. 

Como presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Natal (Sinsenat), 

Soraya Godeiro explicou que tomou a iniciativa de convocar a reunião do Fórum para o começo da noite 

de ontem, que contou, inclusive, com a participação da promotora de Defesa de Meio Ambiente, Elaine 

Cardoso, com quem a TRIBUNA DO NORTE tentou falar, mas o telefone celular não respondia. 



 
 

Soaraya Godeiro disse que até a quarta-feira da semana passada, havia o compromisso da 

prefeita Micarla de Sousa de preencher o quadro de servidores da UPA com o remanejamento de 

pessoal dos quadros da Secretaria Municipal de Saúde e até a convocação de parte dos concursados 

de 2006, quando houve a aprovação de 510 candidatos. 

“Desde a gestão da ex-secretária Ana Tania Sampaio que foi acordado que não haveria 

contratação de uma organização de saúde”, disse a sindicalista, para explicar que, em Brasília, está 

para ser julgada uma ação direta de inconstitucionalidade no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra a 

contratação de organizações sociais pelo serviço público de saúde. 

O Ministério da Saúde respondeu, por intermédio de sua assessoria de Comunicação Social, 

que a portaria 1.020, datada de 13 de maio do ano passado, prevê que a gestão das UPAs está a cargo 

dos Estados e Municípios, que também poderão intermediar a contração das chamadas Oscip – 

Organizações Sociais de Interesse Público – para administrar as UPAs. 

Luís Fernando Pires dos Santos é um dos 34 técnicos em enfermagem e três enfermeiros que 

foram chamados para os quadros da UPA de Pajuçara, mas que foram surpreendidos com a informação 

de que o serviço seria terceirizado. “A chefe do Setor de Recursos Humanos da SMS – Ilza Karla – 

participou da reunião do Fórum e não soube explicar quem estava sendo chamado para o nosso lugar”. 

Luís Fernando Pires relata, inclusive, que até uma portaria publicada no “Diário Oficial do  

Município” de 14 de maio deste ano, designou cinco servidores públicos municipais para constituírem a 

Comissão de Avaliação dos Servidores da UPA Pajuçara. 
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Micarla diz que contratou empresa pernambucana devido a 
atraso da Câmara 
 

A falta de servidores públicos na área da saúde foi o motivo alegado pela prefeita Micarla de 

Sousa para contratar o Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde como administrador da Unidade 

de Pronto-atendimento de Pajuçara, a primeira da capital, a ser inaugurada amanhã, com a presença do 

presidente Lula. Micarla disse ainda que o contrato com dispensa de licitação, de forma emergencial, foi 

escolhido pelo “atraso da Câmara em votar a lei que autoriza a contratação”. 

Para a prefeita, o uso de uma Organização de Sociedade Civil com Interesse Público (Oscip), 

como é o caso do Instituto, não significa uma “terceirização”, mas uma “parceirização”. “Não estamos 

terceirizando um serviço, mas utilizando um parceiro. Um conselho administrativo irá fiscalizar as 

atividades da Oscip que administrará a UPA”, disse Micarla de Sousa. 

O contrato de seis meses com o Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde foi publicado 

hoje no Diário Oficial, no valor de  R$ 5,982 milhões. 
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SES e Ministério da Saúde entregam 80 kits a conselhos 
municipais 
 
GERAL 
Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com o Ministério da Saúde, aos conselhos 
municipais de saúde. 

 

A entrega aconteceu ontem em solenidade no auditório do Palácio Henrique de La Rocque. O kit é 

composto de TV de 32 polegadas, aparelho de fax,antena parabólica, decodificador e a liberação do 

sinal do Canal Saúde.A finalidade é contribuir para que os conselheiros de saúde se apropriem de 

informações e adquiram habilidades para comunicação digital indispensáveis ao exercício do controle 

social. 

O critério para o recebimento foi o envio ao Conselho Estadual de Saúde - posteriormente 

encaminhada à Secretaria de Gestão Estratégica e Participava do Ministério da Saúde - da ata assinada 

pelos conselheiros municipais de saúde e registro fotográfico que comprovou a instalação dos 

equipamentos recebidos anteriormente (computador e impressora)no espaço físico reservado ao 

conselho. Além disso,o grupo de trabalho estadual adotou a estratégia de visitação visando comprovar 

as situações relatadas nas atas. 

O secretário de Estado da Saúde, José Márcio Leite,ressaltou a importância do kit canal saúde 

para os municípios."Os conselhos municipais de saúde devem implantar e acompanhar as políticas 

públicas deste setor, além de conhecer e levar a situação do dia-a-dia para as suas comunidades , 

afirmou. 

Na opinião do secretário, o conselho precisa acompanhar os avanços do estado e ser parceiro 

dos gestores na implantação das políticas de saúde. O KitCanal Saúde será uma ferramenta importante 

na capacitação e na qualificação dos conselheiros municipais", prevê Márcio Leite.Entrega - 

Participaram da solenidade de entrega dos equipamentos a representante de gestão Estratégica do 

Ministério da Saúde, Zenite Bogéa; a presidente,Isabel Macêdo, e o vice-presidente Américo Araújo,do 

Conselho Estadual de Saúde (CES); a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Iolete Arruda; a 

representante do Núcleo Estadual do MS, Solange de Lurdes; e o representante dos prefeitos 

municipais, Juvenal Leite de Oliveira, que é o prefeito de Sucupirado Riachão. 

Zenite Bogéa elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Conselho Estadual de 

Saúde para fortalecer o controle social e pediu apoio dos prefeitos no fortalecimento dos conselhos 

municipais."O Governo Federal aprovou o Programa de Inclusão Digital e o sucesso deste projeto 

depende da parceria dos gestores estaduais e municipais, que precisam ter os conselhos de saúde 

como colaboradores e participantes das decisões", explicou Bogéa. A SGEP adquiriu e distribuiu 

computadores para todos os conselhos de saúde do Brasil. Ao todo foram beneficiados 5.564 conselhos 

municipais, 26 estaduais e o Conselho do Distrito Federal. O prefeito Juvenal Oliveira lembrou que o 

Governo do Estado tem feito investimentos importantes em todas as áreas para incentivar o crescimento 



 
 
do Maranhão.Oliveira citou como exemplos a instalação das primeiras usinas termoelétricas de grande 

porte, a Geramar I e II, no município de Miranda do Norte e a construção de72 unidades de saúde no 

estado. "A população de Sucupira do Riachão está feliz porque em breve receberá um hospital de 20 

leitos totalmente equipado e que vai facilitar ao atendimento na região". 
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Orçamento flexível 
 
OPINIÃO 

 

O persistente propósito do governo Lula de se comparar com os antecessores ganha uma condição 

inusitada. É o corte orçamentário indolor. Desde fevereiro último, foram suspensos R$ 31,8 bilhões de 

desembolsos previstos no Orçamento-Geral da União (OGU)para 2010, mas a julgar pela manifestação 

em coro dos ministérios afetados, o dinheiro bloqueado não vai fazer falta. Parece que os gestores das 

pastas descobriram como tocar suas metas sem levar em conta a limitação dos recursos. Isso,de fato, é 

uma inovação.Em alguns ministérios, fala-se em futura reposição do corte orçamentário, quando a 

receita de tributos assim o permitir.  

É futurologia. O normal é administrar com os recursos disponíveis, não com os incertos 

.Ademais, uma suposta anulação do bloqueio dependeria de várias injunções, inclusive de vontade 

política.É impressionante a manifestação dos ministérios desconsiderando o contingenciamento de 

verbas. Não haverá perdas, disse há poucos dias o ministro Fernando Haddad, cuja pasta é a mais 

atingida. Terá R$2,39 bilhões a menos em 2010. Na verdade, a carência orçamentária para o setor 

educacional é muito maior do que a cifra bloqueada. Basta lembrar que o Plano Nacional de Educação 

(PNE) para o período de 2001 a 2010 está deixando de cumprir grande parte de suas metas por falta de 

recursos.Também deve ser ressaltado que o investimento educacional no país é muito em relação ao 

PIB. Deveria ser de, no mínimo, 6%, mas não chega a 4%.Já o Ministério dos Transportes foi alvo do 

segundo maior corte de recursos:teve reduzido o limite de gastos em mais de R$ 900 milhões.  

No entanto, a informação da pasta é de que o cronograma das obras em andamento não será 

afetado. Falta dizer que empreendimentos ainda não iniciados serão adiados por mais um tempo. E 

gargalos de infraestrutura vão se agravando. Para para sanar as deficiências em rodovias são 

necessários investimentos da ordem de R$ 183,5 bilhões,diz estudo realizado pelo Ipea. No Ministério 

da Saúde, os cortes somam R$ 344milhões, e não deverão prejudicar nenhum programa importante, 

prevê José Gomes Temporão. Vale lembrar que recentemente esse mesmo ministro apelou às 

lideranças partidárias no Congresso para aprovar a CSS (Contribuição Social para a Saúde),tendo em 

vista a necessidade de ampliar os escassos recursos para o setor.O Ministério do Desenvolvimento 



 
 
Social, responsável pelo Bolsa-Família, perdeu no último corte mais R$ 205 milhões, mas não se 

lamenta.  

A informação é de que há expectativas obre o desbloqueio de recursos.Enfim, a reação dos 

setores atingidos pelos cortes orçamentários foge ao padrão. Há esforço para aparentar que nada 

aconteceu. Ademais, há a crença deque o dinheiro tirado será logo reposto. Curioso isso. Tal 

comportamento põe em xeque o objetivo do bloqueio.O Palácio do Planalto anunciou a diminuição de 

despesas por dois motivos.Um deles é colaborar para conter aceleração da economia e, 

consequentemente, combater a inflação. Assim, o Banco Central não ficaria sozinho com a tarefa anti-

inflacionária. A outra intenção que parece clara é reafirmar o compromisso das metas fiscais, 

tranqüilizando o mercado quanto ao cumprimento do superávit primário equivalente a 3,3% do PIB. É 

uma situação delicada.  

A União inchou sua estrutura burocrática e agora é levada a fazer cortes que acabam atingindo 

investimentos. Resta torcer para que a execução orçamentária encontre o melhor caminho. Educação é 

um dos setores mais atingidos pelo corte de verbas.Terá R$ 2,39 bilhões a menos em 2010 
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Núcleos levam ações de saúde mental a PSF 

 

Cento e três reivindicações saíram da 1ª Conferência de Saúde Mental do Recife, em março, 

mas uma em especial lança luz sobre a atenção básica. É a que exige a criação dos Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (Nasfs), como orienta o Ministério da Saúde na Portaria 154/2008. Só ontem a 

prefeitura instalou a primeira das 19 equipes prometidas para este ano,com a missão de mudar a cultura 

do acolhimento em saúde mental. 

Recai sobre eles a responsabilidade de levar, pela primeira vez, psiquiatras, psicólogos e 

outros especialistas  aos postos de saúde, serviço mais próximo da comunidade. A coordenadora da 

instalação dos Nasfs, Thatiane Torres, ressalta que não se resumirão a educar equipes do Programa de 

Saúde da Família (PSF), como diz a portaria. Apostamos num modelo que fortalecerá o PSF a partir da 

troca de saberes. Assim, o cuidado será mais qualificado. 

Os dez profissionais do primeiro núcleo trabalharão com a unidade do PSF São José do 

Coque, Centro. A expectativa é aumentar a resolubilidade nos serviços, diz a nutricionista Ana Alice 

Almeida. O grupo mescla sangue novo em saúde mental, como Ana, com outros calejados. A proposta é 

inovadora e isso entusiasma qualquer profissional , anima-se o psiquiatra Anchieta Caraciolo, com 20 

anos de bagagem em hospitais de longa permanência, Caps e PSF.Mas de nada adiantará entusiasmo 

se outros municípios não fizerem sua parte, alerta o coordenador do Conselho Municipal de Saúde, 



 
 
psicólogo Rosano Carvalho. Se não priorizarem criação de Caps, leitos em hospital geral, emergência e 

ambulatório, continuaremos a concentrar serviços na capital, reproduzindo a lógica das filas de 

madrugada em hospitais de referência e ônibus lotados trazendo pacientes do interior.Segundo a 

gerente de Saúde Mental do Estado, Marcela Lucena, há iniciativas encorajadoras em Abreu e Lima, 

Jaboatão, Olinda, Paulista, Timbaúba, Caruaru,Chã Grande, Águas Belas, Garanhuns,Salgueiro, Serrita 

e Ibimirim. 
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