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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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OMS aprova sistema de saúde pública 
 
NACIONAL 
Brasília  
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou um relatório com elogios ao sistema público 

de saúde no Brasil, mas alertou para a necessidade urgente de financiamento na área. Até 1988, 

metade dos brasileiros não contava com nenhum tipo de cobertura. Duas décadas após a criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), mais de 75% da população depende exclusivamente dele. 

O Programa Saúde da Família, que cobre 97 milhões de brasileiros, é considerado pela OMS 

como "a peça-chave" do SUS, uma vez que conta com mais de 30 mil equipes com "esforços 

concentrados" para alcançar as comunidades mais pobres e mais isoladas do País. Outro destaque 

positivo é a rede de serviços oferecidos, que inclui cirurgias cardíacas, diagnóstico laboratorial e exames 

médicos de alta tecnologia. A OMS cita ainda os programas de vacinação e de saúde bucal e as 

campanhas de prevenção. 

O relatório aponta a descentralização do SUS como "fundamental" na reforma da saúde do 

País. Porém, no nível federal, o problema, segundo a OMS, é a falta de financiamento. O gasto per 

capita do governo brasileiro com a saúde foi de US$ 252 em 2007, atrás de países como a Argentina e o 

Uruguai. O relatório destaca que o financiamento inadequado está ligado à má estruturação de hospitais 

e ao quadro deficiente de profissionais de saúde. 
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SUS aposta na regionalização 
 
NATAL 

 
A imagem comum de ambulâncias com logotipos de prefeituras entrando e saindo de hospitais 

públicos da capital poderá em breve ficar como uma lembrança ruim do passado. Criar uma cultura nas 

comunidades de que é possível acreditar numa atenção básica de qualidade em suas próprias regiões - 

sem a necessidade de se deslocarem até a capital -, é uma das apostas do Sistema Único de Saúde 

para aliviar a pressão sobre as regiões metropolitanas. 

Menos pacientes congestionando os hospitais da capital, mais qualidade no atendimento de 

milhares de pessoas no interior. A ambulância tarepia, como foi apelidado pejorativamente o expediente 

de muitos prefeitos de empurrarem a tarefa de diagnosticar, tratar e reabilitar pacientes é um dos temas 

em debate no seminário sobre a realidade do Rio Grande do Norte e as eleições de 2010. 

Promovido pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária da UFRN em parceria com a TV 

Universitária e a TRIBUNA DO NORTE, o evento acontecerá no dias 14 e 15 e setembro, no auditório da 

Reitoria da UFRN. Elisabethe Souza, coordenadora do Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva (NESC) e 

professora do Departamento de Saúde Coletiva da UFRN, acredita que só criando uma cultura na 

população de uma unidade básica de saúde eficiente em sua própria região poderá por fim à anacrônica 

fragilidade da atenção básica do estado. 

Isso abrirá significativamente a perspectiva de estruturar redes prioritárias, acrescenta ela. 

Entre as prioritárias, estão a peri natal e infantil - para reduzir os índices de moralidade e da prevenção e 

tratamento do diabetes, doença silenciosa e de grande presença no estado. Isso, sem mencionar a 

necessária estruturação da rede urgência e emergência , diz a especialista. 

Há interesse do SUS avançar nessa proposta, mas Elisabethe Souza acredita que o êxito 

dessa proposta passa necessariamente por uma repactuação entre os entes federados. A proposta da 

regionalização aposta na solidariedade e cooperação, acentua ela. E acrescenta: O município de 

pequeno porte, sozinho, não dará conta da atenção, mas juntando força com os vizinhos isso é possível, 

pois ele contará com estratégias de consórcio público para criar unidades de apoio e diagnóstico na 

região que dêem suporte a vários municípios . 

Na chamada média complexidade, porém, o processo revela complicadores, já que há uma 

dependência muito forte da rede complementar por parte do SUS e vice versa. É nessa questão que 

vários interesses se sobrepõem e na maioria deles, infelizmente, é o interesse privado que se sobrepõe 

ao público, lamenta Elisabethe Souza. É necessário haver um enfrentamento da gestão para ter uma 

rede própria dentro da perspectiva da regionalização, acrescenta. 

No RN, o estudo que ensejou esse novo desenho do SUS para o interior foi concluído há três 

anos pelo Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva (NESC), da UFRN, vencedor do edital público para 

pilotar uma pesquisa sobre problemas específicos da saúde na região Nordeste (Bahia, Ceará e 

Sergipe). 



 
 

A grande preocupação do SUS nesse momento é com o processo de regionalização da saúde, 

confirma Elisabethe. Para ela, a intenção é mudar a mentalidade sobre formas de atuação da rede numa 

visão mais abrangente dos problemas ligadas à saúde pública. Segundo ela, além de investimentos em 

equipamentos, cada região precisaria empenhar-se na busca de trabalhadores qualificados, introduzindo 

mudanças em suas práticas de saúde. 

 

Bate papo 
 

Elisabethe Souza - coordenadora do Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva 

 

Preocupação do SUS agora é com a regionalização 

 

 

Qual a maior preocupação do SUS hoje no RN? 

Há muitas preocupações. Mas eu diria que a grande preocupação do SUS, neste momento, é 

com o processo de regionalização da saúde no Brasil. No Rio Grande do Norte eram sete regiões de 

saúde até que um redesenho da rede produziu uma oitava. Foi esse desenho, por sinal, que baseou o 

processo de regionalização da saúde, proposta pela atual política de saúde, em parceria com o 

Ministério e a Secretaria de Saúde, Conselho de Secretários Municipais de Saúde e, em alguns 

momentos, a Organização Pan Americana de Saúde. 

 

O que esse redesenho propõe exatamente? 

A regionalização busca, em última análise, estruturar no RN as redes de atenção à saúde 

dentro das oito regiões junto com a Política Nacional de Humanização. 

 

Em resumo, é isso. O que precisa ser mudado? 

Existe hoje um desenho regional que precisa ser aprofundado para responder às necessidades 

de cada população. Para que haja essa produção são necessários investimentos e desenvolvimento de 

políticas sociais e uma estruturação de redes que coloquem o sistema regional de saúde em condições 

de responder aos problemas locais de saúde. A idéia é que se produza uma sinergia entre municípios da 

mesma região dentro de uma proposta de repactuação visando a estruturação da rede, evitando a 

dependência com a região metropolitana de Natal. 

 

O que já existe de concreto dentro dessa proposta? 

Em cada região já foi instalado um colegiado de gestão regional, composto pelos gestores dos 

municípios. Esse é o ambiente onde dará a pactuação para as políticas e iniciativas voltadas à região 

sanitária. A participação do estado nesses colegiado é fundamental. Além do investimentos em 

equipamentos, são desejáveis as mudanças em processos de trabalho. Afinal, a saúde precisa de 

trabalhadores qualificados e mudança nas práticas. 

 

 

 



 
 

O que exatamente precisa ser mudado dentro do modelo atua? 

O modelo que predomina hoje é muito centrado em resposta a queixas e não a produzir saúde 

no sentido de pensar ações de promoção de vigilância, de clínica diagnóstica e clínica terapêutica 

incluindo-se aí a questão de assistência hospitalar ou assistência à reabilitação. Deve se questionar até 

que ponto só a instalação de um equipamento de saúde vai potencializar o atendimento à população. 

Para isso são necessárias estratégias articuladas com outro setores e políticas. Os municípios devem 

pensar conjuntamente as saídas para toda a região. 
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SUS com recurso privado 
 
SAÚDE 
 

Que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem problemas a serem sanados ninguém duvida, mas a 

grande questão é como encontrar e implementar soluções eficazes. No 2.º Seminário Terceiro Setor e 

Parcerias na Área de Saúde, realizado em São Paulo na semana passada, esse foi um dos temas 

abordados. Durante o evento, o doutor em Direito de Estado e procurador do Estado do Paraná, 

Fernando Borges Mânica, lançou seu terceiro livro: O setor privado nos serviços públicos de saúde.  

Na obra, Mânica faz reflexões sobre a participação da iniciativa privada no SUS e como a 

implementação de leis mais transparentes em relação a essas parcerias poderiam, junto com o aumento 

de investimentos públicos, ajudar a melhorar o sistema público de saúde brasileiro. Veja a entrevista 

concedida por Mânica a Gazeta do Povo. 

 

Qual sua avaliação, de uma forma geral, de nosso Sistema Único de Saúde em relação a 

outros sistemas públicos de outros países? É comum o SUS ser criticado, mas ele realmente é um 

sistema ruim? 

Não, não diria que o SUS é um sistema ruim. Se nós levarmos em conta o volume de recursos 

públicos que é investido no SUS em relação ao volume que outros estados aplicam em saúde, nós 

chegamos à conclusão que nosso sistema é eficiente. Nós tivemos, nestes últimos 20 anos, desde que o 

SUS foi criado, um avanço muito grande em diversas áreas, mas é necessário mais. Há a necessidade 

de ajustes no volume de investimentos e na forma de gerenciamento das entidades prestadoras de 

serviços públicos de saúde. 

 

Os maiores problemas seriam a questão do volume de investimentos públicos e a forma que se 

dá participação das entidades privadas? 

Sim. Países como França, Canadá e Portugal investem acima de 7% do PIB em recursos 

públicos para saúde. No Brasil, o investimento em 2008 dado mais recente que eu tenho não chegou a 



 
 
4% do total do PIB. Essa questão do investimento precisa ser urgentemente resolvida. Isso passa por 

uma discussão que vem se arrastando há dez anos, com a regulamentação da Emenda Constitucional 

n.º 29, que vai definir o que é exatamente um gasto em saúde. O segundo problema que o Brasil 

enfrenta é questão da gestão dos serviços públicos de saúde. Isso passa pelas formas da participação 

privada na prestação desses serviços. 

 

Qual é efetivamente o problema em relação à participação privada no sistema público de saúde 

e como solucionar? 

Muitas pessoas entendem que a Constituição Federal veda a terceirização da saúde por 

considerar a saúde uma atividade fim do Estado. Essa interpretação, partindo na análise histórica do 

Estado brasileiro, e com a experiência de outros países também, é nos termos da Constituição 

absolutamente equivocada. A nossa Constituição prevê nos art. 197 e 199 a possibilidade da 

participação privada nos serviços públicos de saúde.  

 

Então por que a prestação privada é tão criticada?  

Porque não há no Brasil uma legislação adequada que garanta segurança e transparência 

nesta relação do Estado com os prestadores privados. O que é necessário no Brasil é que haja uma 

revisão na legislação da saúde para que as hipóteses de participação privada sejam explicitamente 

definidas em legislação federal. 

 

Essa participação privada é necessária? 

Aqui no Brasil ela é necessária e sempre foi necessária, desde o momento que o Estado 

assumiu a saúde como um dever seu, e continuará sendo necessária, especialmente porque o 

desenvolvimento da saúde nas últimas décadas tem sido extraordinário. Na saúde, ao contrário de 

outros setores da economia, a evolução tecnológica não diminui custo, mas aumenta, porque uma 

tecnologia nova não necessariamente substitui a antiga e, além disso, induz demanda. Essa questão 

específica da saúde faz com que possamos dizer que a saúde não tem custo, mas tem um preço. O 

gerenciamento do sistema de saúde com a possibilidade de participação privada deve ser o mais 

eficiente possível para dar conta dessa evolução e do atendimento das necessidades das pessoas. 

 

O principal gargalo do SUS, hoje, está na média complexidade. Se essa participação do setor 

privado for aprimorada, esse problema seria um dos pontos a ser atacados? 

Acho que sim. O Brasil tem se tornado um polo turístico de turismo de saúde, especialmente na 

cirurgia plástica, na oncologia, alta complexidade. Ao mesmo tempo, na atenção básica e na média 

complexidade existe um déficit muito grande. Nesses serviços que atendem aquela população que mais 

necessita, nós encontramos os grandes problemas. Alguns autores chegam a mencionar: os pobres com 

o serviço público, os ricos com o mercado. O serviço público que os pobres necessitam não funciona e o 

serviço público que, tantos pobres, como ricos dependem, os de alta complexidade, tem um 

funcionamento melhor. A possibilidade de parceria vai funcionar desde atenção básica até a alta 



 
 
complexidade, mas deve ser focado, obviamente, muito mais na atenção básica e na média 

complexidade. 
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Ministério Público denuncia associação e sanguessugas 
 
PAÍS 
LÚCIO VAZ 
 

O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou a Associação Beneficente Cristã (ABC), 

entidade ligada à Igreja Universal, e mais dez pessoas, incluindo quatro ex-deputados, por envolvimento 

com a Máfia dos Sanguessugas. Segundo a denúncia, a ABC elaborou licitação fraudulenta visando a 

aquisição de sete ambulâncias, apresentando informações falsas ao Ministério da Saúde e direcionando 

as compras a empresas ligadas ao grupo Planam.  

O esquema criminoso teria causado prejuízos de R$ 2,1 milhões aos cofres públicos em 

valores atuais. Para financiar as aquisições, a ABC contou com a atuação dos ex-deputados federais 

Wagner Salustiano, Marcos Roberto Abramo, BispoVanderval e João Batista Ramos da Silva, todos da 

bancada evangélica e ligados à Igreja Universal do Reino de Deus, que apresentaram emendas ao 

Orçamento da União prevendo recursos para a compra dos veículos. Os responsáveis pela entidade 

muitas vezes eram pastores e bispos da igreja. O esquema de apresentação de emendas para financiar 

a compra de ambulâncias do Grupo Planam foi revelado em 18 de dezembro de 2005. Em maio de 

2006, a Operação Sanguessuga, da Polícia Federal, confirmou a existência do esquema e apresentou o 

nome de pelo menos 11 deputados envolvidos. A CPI dos Sanguessugas apontou o envolvimento de 72 

parlamentares, sendo 69 deputados e três senadores. Dos deputados envolvidos, apenas cinco 

conseguiram a reeleição em 2006. 

Em conversa gravada pela PF, o líder da quadrilha chegou a propor a um assessor do 

deputado Nilton Capixaba (PTBRO) a contratação de um profissional para matar o repórter que 

investigava a fraude em Rondônia, em 2005. O esquema de corrupção, com a participação de 

servidores da Câmara e funcionários do Ministério da Saúde, era liderado pelos sócios proprietários da 

Planam, Darci e Luiz Antônio Vedoin. Os dois pagavam propinas a deputados que apresentavam as 

emendas ao Orçamento. Participavam da fraude as prefeituras que realizavam as licitações dirigidas. 

 

NOTAS FALSAS. 
 

No caso da ABC, a vencedora de duas licitações foi a Santa Maria Comércio e Representação, 

empresa dos Vedoin, que emitia notas falsas para acobertar os reais compradores e vendedores de 

ambulâncias. 

A Santa Maria funcionava no mesmo prédio da Planam, em Cuiabá. Nesse caso, também 

foram denunciados a mulher de Darci, Cléia Vedoin, e o empresário Ronildo Pereira Medeiros, além do 



 
 
exdiretor da ABC Randal Ferreira de Brito e do ex-presidente da entidade Saulo Rodrigues da Silva. A 

entidade informou falsamente ser dedicada à saúde, que faria milhares de atendimentos por mês, 

possuiria diversos profissionais da área médica, além de leitos no SUS, o que justificaria o gasto com 

ambulâncias. 

O Ministério da Saúde e a Controladoria Geral da União apuraram que a ABC não era 

cadastrada no sistema nacional de saúde e não deu o uso adequado às ambulâncias adquiridas, que 

não tinham os equipamentos que justificariam grande parte dos recursos federais obtidos. Ao serem 

interrogados nos diversos processos e inquéritos policiais que respondem, os Vedoin e o sócio Medeiros 

detalharam como funcionava o esquema e como era a remuneração de parlamentares e assessores 

envolvidos com as emendas senhor citou, os fichas-sujas estão alegando supostas 

inconstitucionalidades, como a retroatividade. 

A maioria absoluta dos membros do TSE entendeu que a lei não retroage para prejudicar 

nesse caso. Eles consideraram que somente em causas penais é que é proibida a retroatividade. Mas 

essa não é uma lei de sanção criminal, porque não é eleitoral. Esse preceito está bem definido no 14º 

artigo da Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado em ação penal. O 

texto está bem claro, não tem dúvida. 

Esse é um dos questionamentos. Mas existem outros, como o do direito adquirido... Quanto ao 

direito adquirido, não existe essa proteção, o que também está definido na Constituição. O Artigo 5º, 

Inciso 36, determina que a legislação não prejudicará o direito adquirido e o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada. Mas isso só configura com o pedido de registro. Ou seja, no ato do requerimento da 

candidatura, quando se oficializa ou não o deferimento. Portanto, a lei não tem como prejudicar um 

direito inexistente, até porque ela entrou em vigor antes das convenções partidárias. 

 

E sobre a anualidade? Ou seja de que só poderia ser aplicada na eleição de 2012 e apenas em 

2014 no DF?  

Também não vai prosperar. Essa ao menos foi a decisão do TSE, que é o órgão máximo do 

sistema eleitoral brasileiro. Pela sua maneira de analisar a Lei da Ficha Limpa, o seu cliente e candidato 

a governador do DF, Joaquim Roriz, tem poucas esperanças de obter o registro no STF. 

O processo contra o candidato Roriz diz respeito ao fato de ter renunciado ao mandato de 

senador por livre e espontânea vontade. Afirma-se levianamente que o governador renunciou para 

escapar de um processo de cassação. É o que pesa sobre ele. Na época houve a denúncia que 

envolveu o Banco de Brasília (BRB) e o desconto de um cheque de R$ 2,2 milhões destinado ao 

empresário Nenê Constantino. 

Ele largou o mandato antes de que fosse aberto o processo por quebra de decoro parlamentar.  

Acontece, a meu ver, com a experiência de advogado criminalista há 40 anos, que ninguém 

pode sustentar uma posição como essa, de que ele quis escapar da cassação. O governador Roriz, 

como qualquer pessoa, pode ter tido inúmeros motivos para renunciar ao mandato. Pode ter sido por 

não se adaptar ao cargo de legislador, por uma incompatibilidade pessoal, por um motivo familiar ou por 

estar acometido de alguma doença. 



 
 

Acontece que já estava em andamento a representação do PSOL que pedia a abertura do 

processo por quebra de decoro parlamentar. E a lei enquadra os que renunciam para fugir de processos 

de cassação. Entende-se que a decisão foi para escapar de ser condenado e perder os direitos políticos 

por oito anos. 

Digamos que o governador não renunciasse e fosse submetido a uma investigação por quebra 

de decoro parlamentar. Ninguém poderia prever se ele seria realmente cassado por seus pares no 

Senado. Existem exemplos no próprio Sendo de parlamentares que cometeram vários delitos de 

improbidade administrativa, foram submetidos ao Conselho de Ética e acabaram absolvidos, pois as 

denúncias foram julgadas improcedentes. Então, não se pode afirmar que o governador renunciou para 

escapar de uma cassação. 

 

Essa tese que o senhor está defendendo não comoveu o Ministério Publico Eleitoral, os juízes 

do Tribunal Regional Eleitoral do DF e os ministros do TSE. O senhor acredita mesmo que no STF essa 

concepção terá algum impacto?  

O entendimento de que Roriz entregou o mandato para não ser cassado parece ser 

consenso... 
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