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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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Foco em prevenção sai mais barato para saúde pública 
Planejar a utilização de recursos priorizando atenção básica traz vantagens sociais e econômicas  

 

Marina Gomara mgomara@brasileconomico.com.br 

 

Quando o assunto é atenção básica na área de saúde, ela é considerada uma autoridade internacional. 

Em visita ao Brasil para um seminário realizado ontem, em São Paulo, sobre o tema, a 

americana Barbara Starfield - professora emérita e diretora do Centro de Políticas de Atenção Primária 

da Universidade John Hopkins, nos EUA – mostrou humildade. E, de última hora, disse que precisou 

mexer na sua palestra pois notou que os brasileiros já tinham entendido quais eram os benefícios da 

atenção básica à saúde. 

O foco na prevenção, no atendimento de um paciente por um generalista e não por um médico 

especializado 

( uma das premissas da saúde básica) , traz diversas vantagens para um país, entre elas, 

sociais e econômicas. Para comprovar essa tese, Barbara explicou que entre populações de 18 países 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), as nações com melhor 

atenção básica são também as com menos mortes prematuras, menor mortalidade infantil, menos 

suicídios e uma maior expectativa de vida ( incluindo maiores de 80 anos) . "Esses países têm uma 

distribuição mais justa dos recursos de saúde, apresentam menores custos de saúde, nenhum ou 

poucos seguros de saúde particulares e uma menor desigualdade social", apontou. Segundo o Banco 

Mundial, 30% das internações hospitalares poderiam ser evitadas com atenção primária, assim 

como 21% dos gastos públicos hospitalares. Um país que queira adotar como política o foco na atenção 

básica à saúde, segundo Barbara, precisa ter uma cobertura universal financiada pelo governo para que 

seja mais acessível, mais focada na pessoa – no paciente - e mais eficiente no controle da doença. 



 
 

Diferentemente do que muitos podem pensar, Barbara informou que uma quantidade maior de 

visitas a médicos especialistas não leva a um melhor atendimento. "Visitar mais médicos não aumenta a 

qualidade da intervenção nem a cura. Aumenta, sim, o custo" explica. Quantos mais especialistas são 

consultados, mais altos os gastos dos governos locais ou federais. No Brasil, desde 1998, o governo 

federal adotou como estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) o foco no Programa Saúde da 

Família (PSF). Uma das diferenças principais do sistema nacional para os outros existentes no mundo 

baseados no médico de família é a equipe multidisciplinar que conta com médicos, dentistas, técnicos e 

agentes comunitários da saúde. 

Um dos principais desafios, aliás, de se ter um sistema único de saúde no Brasil é conseguir 

atender a populações tão diversas como as ribeirinhas na Amazônia e as famílias de cidades como São 

Paulo e Rio. O PSF recentemente foi mencionado pela Organização Mundial da Saúde como um 

programa de referência com experiência exitosa. "Nem a China, nem a Índia têm isso", contou Claunara 

Schilling, diretora do departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Segundo ela, desde 1998 

o número de equipes do PSF tem crescido 6% por ano. 

Nesse ritmo, o governo conseguirá atender à meta estipulada de ter 70% da população coberta 

pelo PSF nos próximos cinco anos - hoje 96% dos municípios brasileiros têm equipes. Um dos 

resultados mais significativos do PSF foi a redução da mortalidade infantil que pode levar o Brasil a 

atingir as metas do Milênio. "A cada 10% de aumento que havia nos recursos do PSF para o Norte e o 

Nordeste houve mais de 4% de redução na mortalidade infantil ", conclui. 
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Aprovada criação de grupo 
 

Antônio Paulo Da equipe de A CRITICA BRASÍLIA ( DA SUCURSAL) - A Comissão da 

Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional aprovou a criação de um grupo de 

trabalho que terá como tarefa elaborar um diagnóstico da saúde na Amazônia. Também vai tratar, junto 

ao Ministério da Saúde e de órgãos federais ligados ao setor, de problemas que vêm ocorrendo como o 

tratamento fora do domicílio (TFD), principalmente quanto ao valor concedido aos pacientes para a 

cobertura dos custos. O GTSaúde da Amazônia vai se debruçar ainda sobre a política de distribuição de 

soro antiofídico; implantação e estruturação de centros de referências nas capitais da Região Norte para 

transplantes renais e outros tipos de transplantes, assim como tratará da viabilidade para implementar 

programas e ações como telemedicina e saúde fluvial itinerante. 

 

Autor da proposta, o deputado federal Francisco Praciano (PT-AM) justificou a criação do GT 

em função das necessidades espaciais, distâncias e dificuldades de acesso à saúde por parte das 

populações que vivem no interior dos sete Estados da Região. Citou a falta de médico perito, técnicos 

em radiologia e outras especialidades. "Quando fui ao Município de Apuí entregar um mamógrafo, 

resultado de uma emenda individual, lá tive conhecimento de que existem só dois desses aparelhos nos 

61 municípios amazonenses", disse. 
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Dia D de vacinação 
BRASIL 

36 mil postos serão abertos amanhã para imunizar crianças, jovens e grávidas Ministério da 

Saúde, em parceria com secretarias estaduais e municipais de Saúde, promove amanhã o Dia Nacional 

de Vacinação contra a GripeH1N1. Todos os 36 mil postos de vacinação do País deverão estar abertos 

para imunizar doentes crônicos com menos de 60 anos, grávidas em qualquer período de gestação, 

crianças de seis meses a menores de dois anos e adultos de 20 a 29 anos. 

O objetivo do Dia D é reforçar a importância da vacinação para os grupos prioritários e dar uma 

nova oportunidade às pessoas que ainda não se imunizaram? É uma iniciativa importante, pois as 

pessoas costumam ter mais tempo livre no fim de semana. Estamos seguros de que todos os brasileiros, 

mesmo os que não vão tomar a vacina, estarão empenhados nesse grande esforço para proteger a 

saúde das pessoas mais vulneráveis à nova gripe? , disse o ministro José Gomes Temporão. 

A vacinação de grávidas, crianças e doentes crônicos, que tinha previsão para terminar dia 22 

de março, foi prorrogada até 23 de abril. O público-alvo, considerando esses três públicos, é de 20, 4 

milhões de pessoas. Até 23 de abril, todas as grávidas, independentemente do período de gestação, 

que ainda não se vacinaram, devem tomar a vacina. As mulheres que engravidarem após o fim da 

terceira etapa poderão se imunizar nas fases seguintes. Não é necessário apresentar atestado médico 

para comprovar a gravidez. 

Na vacinação das crianças, pais e responsáveis devem levar aos locais de imunização apenas 

os bebês de seis meses a menores de dois anos. É muito importante levar o cartão de vacinação das 

crianças. Elas receberão uma dose dividida em duas vezes. A segunda meia dose será administrada 30 

dias após a primeira. Se a criança completar seis meses depois de 23 de abril, também poderá ser 

vacinada nas etapas seguintes. Em relação aos doentes crônicos, devem procurar os postos de 

vacinação pessoas com menos de 60 anos que têm problemas crônicos de coração, pulmão, rins, 

fígado, diabéticos, pacientes em tratamento para Aids e câncer ou os grandes obesos. Aqueles que 

serão vacinados devem levar um documento de identidade com foto e a carteira de vacinação. 

Os idosos com doenças crônicas devem aguardar, pois terão um Dia D exclusivo no dia 24 de 

abril, quando começa a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso, que vai até 7 de maio. Nesse 

período, todas as pessoas com mais de 60 anos serão imunizadas contra a gripe comum,como acontece 

todos os anos. 

SAIBA + 

A meta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 80% do público-alvo de 20 a 29 anos, 

formado por 35, 1 milhões de pessoas. Essa faixa etária foi a que teve o maior número proporcional de 

casos de doença respiratória grave causada pelo novo vírus no ano passado:23% do total de 461 mil 

casos, em todo o País. Ao todo foram adquiridas 113 milhões de doses para vacinar 91 milhões de 

pessoas contra gripe pandêmica. 
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