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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. 

 

 

Brasília, 11 de junho de 2010 
Correio Braziliense - Brasília/DF 
Ministério da Saúde | Órgãos Vinculados | Conselho Nacional de Saúde 
 
Secretaria sob nova direção 
 
CIDADE 

 

A crise na rede pública,com a falta de medicamentos, materiais e até profissionais, chegou ao 

ápice com a interdição do Hospital de Samambaia. Governo muda o secretário e cria um órgão 

estratégico para infraestrutura e logística. 

Helena Mader 

Em meio ao clima de caos no sistema público de saúde, causado pela interdição de setores do 

Hospital de Samambaia e pelo desabastecimento crônico dos hospitais, o governo decidiu fazer uma 

mudança radical na Secretaria de Saúde. O médico Joaquim Barros Neto deixa o comando da pasta, 

que será ocupada pela sanitarista Fabíola de Aguiar Nunes. Outra novidade é a criação da Secretaria 

Extraordinária de Infraestrutura e Logística de Saúde, que ficará responsável por todo o trabalho 

burocrático, como compra de medicamentos, material hospitalar e licitação para obras. O 

anestesiologista Herbert Teixeira Cavalcanti será o responsável pela nova estruturado governo. 

O anúncio dos dois secretários foi feito pelo governador Rogério Rosso e pela vice Ivelise 

Longhi, durante uma coletiva de imprensa realizada ontem demanhã, na residência oficial de Águas 

Claras. Rosso negou que a troca de comando tenha relação com a interdição da pediatria e da clínica 

médica do Hospital de Samambaia, determinada pelo Conselho Regional de Medicina na última terça-

feira. Essa é uma restruturação estratégica para enfrentar os problemas na área de saúde, que 

representam o nosso maior desafio, justificou o governador.  

A médica sanitarista Fabíola de Aguiar Nunes é formada pela Universidade Federal da Bahia e 

fez mestrado em saúde pública na Califórnia, nos Estados Unidos. Chegou a Brasília em 1982 e,10 anos 

depois,fez concurso para a Secretaria de Saúde do DF. Aposentou-se como médica da rede e, de 2002 



 
 
a 2007, dirigiu a Fiocruz Brasília (Fundação Oswaldo Cruz).Também integrou o Conselho Nacional de 

Saúde e tem um forte discurso de fortalecimento da saúde pública.  

Judicialização A secretária de Saúde disse que uma de suas metas é evitar a judicialização da 

saúde. Ela se referiu à quantidade de pacientes que recorrem à Justiça para conseguir vagas em 

hospitais ou internação em unidades de tratamento intensivo. Temos menos de sete meses, mas 

podemos começar a reverter o processo de desmonte do serviço público de saúde que aconteceu nos 

últimos anos em Brasília. Temos apenas que cumprira lei, com postura ética para lidar com a população 

e para prestar contas do nosso trabalho , afirmou Fabíola. Minha meta é encontrar soluções para 

fazermos a reforma sanitária , acrescentou a nova secretária. 

A ideia do governo é que a parte burocrática fique a cargo da nova secretaria, para que a pasta 

da saúde possa se dedicar integralmente à melhoria do serviço nos hospitais públicos. Um dos maiores 

desafios da Secretaria Extraordinária de Infraestrutura e Logística de Saúde será garantir a celeridade 

da compra de remédios e material hospitalar, sem desrespeitar a Lei de Licitações.O governador 

Rogério Rosso decidiu separar as duas atribuições depois das denúncias recentes de 

desabastecimento.Em 6 de maio, o Correio mostrou que várias cirurgias haviam sido suspensas porque 

o Hospital de Base não tinha em seu estoque produtos básicos como esparadrapo, seringas e cateteres. 

À época, a Secretaria de Saúde explicou que a grande dificuldade era o fato de o Tribunal de Contas 

exigir que as compras fossem feitas com o preço mínimo, o que levava as empresas a desistirem de 

participar do processo. 

O secretário Herbert Teixeira Cavalcanti afirma que é possível contornar esse problema, agindo 

sempre na legalidade. Sei que, para fazer as compras de forma correta, vamos contrariar os interesses 

de alguns grupos. Mas nossa meta é agir com transparência e legalidade, garante o chefe da nova pasta 

do GDF. Todo processo bem instruído, com um edital bem elaborado, é concluído com sucesso. Não 

falta dinheiro para comprar medicamento e suprimentos, o que precisa ser feito é um abastecimento de 

forma legal, acrescentou Herbert Cavalcanti. 

 
 
Brasília, 11 de junho de 2010 
Folha de Londrina - Curitiba/PR 
Ministério da Saúde | Institucional 
 
TCU detecta falhas no gestão do SUS/PR 
 
GERAL 

 

- O Tribunal de Contas da União (TCU) concluiu que oito estados que foram submetidos a uma 

auditoria dos recursos transferidos para o Sistema Único de Saúde (SUS) apresentaram problemas na 

utilização das verbas. No Paraná, ocorrem falhas na integração entre os sistemas de gestão do Estado e 

os do município e a falta de informatização. 

Segundo o relatório, ''há um descompasso'' entre as programações de ações do Estado. O 

problema aconteceria,por exemplo,em relação ao município de Curitiba. A programação estipula 



 
 
quantos pacientes serão atendidos por cada ente do SUS no estado. OTCU apontou que o estado está 

atrasado na informatização do sistema. 

O superintendente de Gestão do Sistema de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 

Irvando Carula,diz que o problema de atraso na informatização do sistema deve ser solucionado. 

''Estamos desenvolvendo um sistema próprio que vai ser melhor que o anterior e do que o do Ministério 

da Saúde, mas que não está completamente pronto'', explica.A previsão, diz Carula, é que até o fim do 

ano o sistema paranaense esteja implantado. ''Já temos outra experiência bem-sucedida na gestão das 

farmácias, que utiliza um software desenvolvido pela Celepar (Companhia de Informática do Paraná) e 

que é utilizado inclusive por outros estados'', defende. Mesmo com a informatização completa do 

sistema, Carula prevê que o Estado não deixará de utilizar o telefone para se comunicar com os 

municípios. ''O sistema é misto e funciona bem por telefone'', completa. 

 
 
 
Brasília, 11 de junho de 2010 
O Estado do Maranhão - São Luís/MA 
Ministério da Saúde | Institucional 
 
MPF exige melhoria para a saúde dos índios guajajara 
 
CIDADE 
 

O Ministério Público Federal no Maranhão (MPF) propôs Ação Civil Pública (ACP), com pedido 

de liminar, contra a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a União para que regularizem os serviços 

de saúde indígenas prestados à etnia tenetehára/ guajajara, que vive na terra índígena Caru, nos 

municípios de Alto Alegre do Pindaré e BomJardim. 

Em reivindicação pelas más condições de atendimento, os índios chegaram até a bloquear a 

Estrada de Ferro Carajás. O MPF decidiu propor a ação após ter tomado conhecimento da interdição da 

estrada de ferro por índios da aldeia Maçaranduba. Eles ameaçavam destruir parte da rede ferroviária 

com a implosão de uma ponte, por onde passam trilhos da Vale, localizada no município de BomJardim 

(próximo a Alto Alegre), caso os serviços aos índios não fossem regularizados. 

A Funasa enviou ao MPF as reivindicações dos indígenas por escrito,em grande parte relativas 

à saúde na região. Após auditoria do Ministério da Saúde (Denasus), o Ministério Público Federal 

verificou que as exigências eram procedentes 

Carência - Para o MPF, está óbvia a carência dos serviços que devem ser prestados aos 

índios, direito que lhes é garantido pela Constituição. "Independentemente de qualquer juízo acerca da 

legitimidade das ações de protesto e dos meios escolhidos por parte dos indígenas, percebe-se que fica 

evidenciado o quadro de irregularidades e insuficiências que impossibilitam o acesso dos indígenas aos 

serviços de atendimento médico prestado", declarou o procurador da República 

Alexandre Silva Soares, autor da ação. 

Após inspeção na aldeia Maçaranduba, em março de 2009, o Departamento Nacional de 

Auditoria do Sistema Único de Saúde, mostrou que os atendimentos oferecidos pelo pólo-base de Santa 

Inês, responsável pela região, apresentavam deficiências estruturais quanto ao transporte, 



 
 
medicamentos, pessoal (faltavam membros para as equipes) e de planejamento (os pacientes atendidos 

não tinham, sequer, direito a café da manhã e jantar). 

No município de São João do Caru, também de responsabilidade do pólo de Santa Inês, foi 

realizada auditoria a pedido do MPF e os mesmos problemas foram constatados. Providências - A 

Funasa comunicou ao Ministério Público Federal (MPF) que tomaria as devidas providências para 

resolver os problemas apontados.  

No entanto, a atual manifestação indígena mostrou que eles continuam a sofrer com as 

deficiências de atendimentos que, destaque-se, são sempre as mesmas mostrando com isso que parece 

não haver nenhuma ação para adequar os serviços ao que é estabelecido pelo próprio Ministério da 

Saúde. 

Desse modo, o MPF quer urgentemente que a Funasa e a União adequem os 

estabelecimentos do pólo-base de Santa Inês, que regularizem o fornecimento de remédios, ofereçam 

as refeições em quantidades adequadas e meios de transporte suficientes para a demanda. 

O MPF quer ainda que a Funasa e a União sejam condenadas na obrigação de fazer, no que 

diz respeito à atuação conjunta e solidária para a elaboração de um plano de reestruturação do pólo-

base de Santa Inês em um prazo de 90 dias. 

Povo 

- Os guajajaras (conhecidos como teneteara ou tenetehára) são um dos povos indígenas mais 

numerosos do Brasil. Habitam 11 terras indígenas na margem oriental da Amazônia, todas situadas no 

Maranhão. 

Em 2000, sua população era de 13.100 pessoas. - A língua falada por eles é o teneteara, da 

família tupi- guarani. Sua história de mais de 380 anos de contato foi marcada tanto por aproximações 

com os brancos como por recusas totais, submissões, revoltas e grandes tragédias. 
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