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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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População busca judicialmente direito à saúde 
 
CIDADE 
 

Medicamentos ou procedimentos não contemplados pelo SUS, são os alvos principais da Judicialização 
 

Os tempos mudam e com eles, hábitos, posições e nível de conscientização da população. A 

crise da saúde no País é fato. Faltam recursos e políticas públicas. Os brasileiros não estão mais 

esperando sentados providências; hoje eles recorrem à Justiça para fazer valer o que lhes garante a 

Constituição: o direito à saúde. 

O direito à saúde, aí compreendida a assistência farmacêutica, exige plena eficácia. A omissão 

ou ineficácia do Estado na prestação dessa assistência médico-farmacêutica deu oportunidade ao 

surgimento da judicialização, que representa a provocação e a atuação do Poder Judiciário em favor da 

efetivação dessa assistência. Sua crescente escalada no Brasil tomou ares de fenômeno e hoje está 

dividida entre uma saída necessária para garantir o direito fundamental à saúde e a de funcionar como 

um mecanismo capaz de causar transtorno ao planejamento das políticas públicas. A dicotomia 

continua. 

De um lado tem-se na participação do Judiciário a garantia da fiscalização de eventuais 

desmandos por parte do Estado na atenção à saúde. Mas, de outro, o excesso de ordens judiciais pode 

inviabilizar a universalidade da saúde, um dos fundamentos básicos do Sistema Único de Saúde (SUS ). 

 

Direito social 
 

Pela falta de uma política específica, não só para o atendimento de pacientes com doenças 

raras como também o de executar procedimentos médicos, que significam aportes financeiros elevados 



 
 
na efetuação de seus pagamentos, as decisões judiciais vêm obrigando os órgãos governamentais a 

arcar com as conseqüências que já comprometem o sistema de saúde no País. Com o advento da 

Constituição Federal de 1988, de conformidade com seu artigo Nº 196, a saúde passou a ser direito 

fundamental social, ficando consignado que este direito é de todos, indistintamente, constituindo-se em 

dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, os quais se 

integram a uma rede regionalizada e hierarquizada, formando-se num sistema único (SUS).  

Apesar do Estado fazer valer o que determina a Constituição, garantindo o acesso aos serviços 

de saúde, a demanda pelos mesmos é maior do que pode suportar, gerando insatisfações tanto 

individuais quanto coletivas, que acabam por desaguar no Poder Judiciário, a exemplo das ações 

oriundas daqueles que necessitam de alguns medicamentos ou de procedimentos não contemplados 

pelo SUS. 

 
Começo 

 
A judicialização da saúde teve início a partir da busca pelos medicamentos antirretrovirais, para 

o combate ao avanço do vírus HIV. Ela se popularizou por meio de liminares que obrigavam o Estado a 

fornecer gratuitamente remédios de alto custo que não constassem da lista do SUS. Este assunto 

ganha, nos dias atuais, conotação na comunidade jurídica, na comunidade médico- farmacêutica, na 

administração e na imprensa, isso porque a população tem se valido do Poder Judiciário para executar 

essa prestação, ou seja, o Judiciário tem sido provocado a coagir a Administração a cumprir o dever que 

a Lei lhe impõe, garantindo, assim, o direito à saúde. É tão grande a quantidade de ações judiciais 

impetradas com esse intuito, que o fato já vem sendo chamado de "Judicialização da Assistência 

Farmacêutica", "Judicialização da Saúde" ou mesmo "Fenômeno da Judicialização dos Medicamentos". 

 

No Ceará 
 

No Ceará, as ações também predominam e invadem as instâncias jurídicas, Tribunal de Justiça 

(TJCE), Ministério Público Estadual (MPE) e Ministério Público da Saúde. Só este ano, em torno de 

1.200 processos administrativos e judiciais de pacientes requerendo medicamentos que o SUS não 

disponibiliza devido ao valor, estão em trâmite. O SUS tem uma tabela definida pelo Ministério da Saúde 

com a relação dos medicamentos de alto custo para diferentes doenças genéticas, raras. 

Há vários dias, em Fortaleza, crianças portadoras de fenilcetonúria, doença genética 

caracterizada pela ausência da enzima fenilalanina hidroxilase, responsável pela digestão do 

aminoácido fenilalanina, presente na proteína, não recebem o leite PKU Secunda, fundamental para a 

alimentação delas. O PKU Secunda é o único alimento para crianças, de até cinco meses, afetadas pela 

doença. 

O leite é distribuído no Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), com fornecimento da Secretaria da 

Saúde do Estado do Ceará (Sesa) e não é encontrado para venda. Além disso, uma lata do alimento, 

que vem da Alemanha, custa aproximadamente R$ 300,00. O garoto Kalebe da Silva, 8 anos, mora em 

Itapipoca, mas vem com frequência a Fortaleza para receber o leite. O pai de Kalebe, Joaquim Luís da 



 
 
Silva Júnior, que é operador de máquinas, afirma que, nos últimos três anos, está ocorrendo atrasos na 

distribuição do produto e que este ano já é a segunda vez que falta. De acordo com a assessoria de 

imprensa da Sesa, a distribuição do leite foi interrompida em virtude de problemas no pregão eletrônico, 

modalidade licitatória que seleciona a empresa que fará o fornecimento do produto. 

 

Origem 
 

A maioria das doenças raras ou especiais são de origem genética (cerca de 80%) e, no Ceará, 

uma Organização Não Governamental (ONG), representada pela Associação Cearense de Profissionais 

atuantes em Doenças Genéticas (ACDG), presta assistência médico, psicológica, odontológica, 

farmacêutica, nutricionista, fonoaudióloga e jurídica aos pacientes portadores das doenças raras. A 

ACDG catalogou a existência de 794 portadores de síndromes genéticas no Estado, dos quais 275 

estão cadastrados na associação. 

 
Ações Judiciais 
 

Gasto com cumprimento da Lei, perto dos R$ 500 mil 
 

O Ceará gasta R$ 20 milhões, por ano, na compra de medicamentos de alto custo, oriundos da 

demanda do judiciário e que não compõem a tabela do SUS. Esse dinheiro gasto com mais de 500 

processos/ano, representa mais da metade do que é gasto com recursos do Tesouro para garantir a 

assistência farmacêutica de toda a população cearense, com medicamentos da assistência 

especializada e contrapartida para a farmácia básica. A Sesa gasta ainda R$ 135 milhões, por ano, na 

aquisição dos medicamentos de alto custo. 

Desse total, 60% dos recursos são do Ministério da Saúde e 40% do Tesouro do Estado. 

Decorrentes da judicialização, há processos que chegam a quase meio milhão de reais como é 

o caso a seguir. Para garantir durante quatro meses, 64 frascos do medicamento Elaprase aos 

pacientes Alan Andrade Peixoto e Carlos Henrique de Lima, portadores de mucopolissacaridose e que 

ingressaram juntos na Justiça, a Sesa está desembolsando R$ 443 mil. O medicamento é importado. No 

prazo de um mês deve ser finalizado processo de compra e entregue às famílias dos pacientes. 

Além de Alan e Carlos, a previsão de que receberão medicamentos no prazo de um mês, 

através de três outros processos judiciais: Hugo Tavares Sombra e Ana Beatriz Menezes Benevides, 96 

frascos de Neglazyme, no valor de R$ 300 mil, os irmãos Jean e Jeovani da Silva, 32 frascos de 

Elaprase, ao custo de R$223 mil e ainda os irmãos Claudiane, Claudiano e Carlos Henrique de Lima. 

"No Ceará há R$ 12 milhões para atender 7 milhões de usuários da atenção básica e R$ 30 

milhões para serem gastos com 250 pacientes que usam medicamento de alto custo. O Estado está 

acuado pela judicialização", diz Einstein Nascimento, supervisor de medicamentos de alto custo, da 

Sesa. 

ADALMIR PONTE ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PÔRTO* 
 

 
 



 
 

Judicialização, um remédio ou um mal necessário? 
 

O papel do Poder Público, no Estado Democrático de Direito, é o de assegurar à coletividade 

direitos e garantias fundamentais, adotando-se como parâmetro o princípio da dignidade da pessoa 

humana, previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal. Dessa forma, acredito que o fenômeno da 

judicialização decorre da violação desses direitos, bem como de vários fatores que contribuem para esse 

panorama, tais como: a conscientização da população sobre seus direitos, o maior acesso da população 

ao Poder Judiciário, com a crescente atuação dos órgãos e entidades (Ministério Público, Defensoria 

Pública, Advocacia, Associações, etc); a socialização da informação, através da internet e outros meios 

de comunicação, permitindo ao paciente ou familiar procurar obter o seu direito; a evolução global e 

avançada do conhecimento técnico e científico na área farmacêutica; a não incorporação, por parte do 

Poder Público, de novos medicamentos ao sistema de saúde; etc. 

O "Fenômeno " é a única saída para se fazer valer o direito do cidadão? Não, a judicialização 

nem sempre é necessária, pois existem outros mecanismos, tais como: realização de acordos em 

audiências nos processos administrativos, pactuação entre os entes públicos (União, Estados, 

municípios) para dispensação de determinado(s) fármaco(s), incorporação de novas drogas nas listas 

oficiais do SUS,em nível federal,estadual e municipal, bem como a solicitação administrativa do 

medicamento à própria Secretaria de Saúde respectiva, tendo esta a obrigação de fornecer o 

medicamento para o qual recebe o financiamento específico. 

O que fazer para evitar que a judicialização desequilibre as contas públicas e? Não podemos 

esquecer da Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, segundo a qual a União, 

Estados e Municípios estão obrigados a empregar percentuais mínimos na saúde, posto que este 

(saúde) é um direito básico e essencial assegurado ao ser humano, motivo pelo qual merece prioridade. 

Há ainda que se considerar o fato de que, para a implementação desse direito fundamental, pode a 

decisão judicial determinar remanejamento dos recursos públicos de setores não prioritários (verbas 

destinadas, por exemplo, à Publicidade) para as questões urgentes e inadiáveis de saúde, de forma a 

eliminar a ocorrência de desequilíbrio das contas. Qual a saída para conter a demanda desenfreada de 

ações judiciais? 

Não existe demanda desenfreada, e sim omissão do Poder Público em prestar assistência em 

saúde a quem dela necessita. Como saída para conter esta demanda considero que uma ampliação do 

acesso da população aos medicamentos de alto custo seria substancial (incorporação de medicamentos 

nas listas oficiais), posto que são inacessíveis à grande massa, num país repleto de desigualdades 

sociais como o nosso. 

*Promotora de Justiça de Defesa da Saúde Pública 
A opinião do especialista 
 

 
 
 
 
 



 
 

Faltam políticas públicas 
 

Tem se tornado cada vez mais complexa a relação que no cotidiano se estabelece entre o 

cidadão, o Estado e o sistema de saúde no âmbito público e privado no Brasil. A Carta Magna brasileira 

de 1988 possibilitou constitucionalmente espaços de participação do cidadão na formulação das 

políticas públicas e instrumentos de controle e fiscalização dessas políticas. Assim sendo, o cidadão da 

sociedade globalizada é crescentemente conscientizado quanto aos seus direitos e deveres como 

cidadão, usuário de serviços públicos ou cidadão consumidor de serviços privados. Esta é uma 

realidade presente em todos os segmentos das políticas públicas de Estado. 

O objetivo deste ensaio é discutir a Política de Saúde na perspectiva da sua materialidade para 

o cidadão, usuário do Sistema Único de Saúde (SUS ) e o cidadão consumidor dos serviços privados de 

saúde, uma vez que todos estão albergados no que preceitua o art. 196 da CF/88: "A saúde é um direito 

de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

de riscos de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação". 

Com base no princípio da universalidade, todo o cidadão tem direito material à assistência 

pública de saúde, sendo, por consequência, dever do Estado garanti-la. A complexidade dos métodos 

da medicina moderna traz para o centro da discussão ônus tecnológico necessário à elucidação 

diagnóstica. Isto implica em cifras cada vez mais vultosas para a medicina diagnóstica que, em última 

instância, tem que ser arcada pelo cidadão beneficiário do tratamento médico. No entanto, quem paga 

essa conta? Como ceifar uma vida que depende de tratamento de alto custo financeiro? Como 

discriminar cidadão, se a Política Pública de Saúde garante a universalidade para usufruto dos bens de 

consumo da saúde pública? Esses são questionamentos recorrentes nos órgãos de controle externo do 

País que desembocam no Poder Judiciário. 

Na contramão dessa questão está o Estado que garante constitucionalmente o direito à saúde 

de modo equânime e, no entanto, tem que estabelecer critérios e regulação orçamentária para a 

alocação do erário público. De fato, essa é uma discussão calorosa permeada por vários ângulos de 

análise: financiamento público, justiça, política, Direito e por que não afirmar, uma perspectiva ético-

filosófica do homem na sua representação psicossocial. 

Em meio a esse quadro, estão os profissionais da saúde, pública ou privada, que se deparam 

no dia a dia do trabalho com situações nas quais necessitam do conhecimento legal acerca da 

responsabilidade profissional frente à conduta terapêutica do paciente, bem como os profissionais da 

área sócio-jurídica que precisam discernir tecnicamente o que de fato é legítimo para atingir o parâmetro 

da legalidade. 

A propósito desta temática o Instituto Episteme, que presta assessoria nas áreas de saúde e 

educação, está com inscrições abertas para o Curso de Capacitação Multiprofissional em Direito e 

Saúde que deverão ser encerradas no dia 24 deste mês. 

ROSA ÂNGELA DE BRITO FALCÃO - MS. Em Políticas P. - UFC 
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De novo, a velha CPMF 
 
OPINIÃO 
 

A volta da famigerada Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira (CPMF) está 

de novo nos planos de muita gente no governo e no Congresso Nacional que, hoje, comemora 11 anos 

da promulgação da chamada Emenda 29 e igual tempo de idas e vindas da votação de leis que a 

regulamentam. 

A emenda obriga os estados e municípios a aplicar 12% e 15%, respectivamente, da 

arrecadação de impostos em ações e serviços de saúde. Para a União foi definido o piso de10% das 

receitas, equivalente a5% acima das aplicações realizadas em 1999, ano anterior à promulgação. Em 

2009, quando tudo parecia caminhar bem, a base aliada do Planalto incluiu uma emenda no Projeto de 

Lei Complementar 306/08, recriando a CPMF, derrubada em dezembro de 2008 pelo Senado Federal, 

dessa vez como Contribuição Social para a Saúde (CSS). 

A nova CPMF é, na verdade, tão antiga quanto a que foi repudiada pela maioria da opinião 

pública do país, conforme pesquisas realizadas à época da memorável sessão noturna em que a 

maioria dos senadores votou contra a pretendida prorrogação da sua cobrança para além de 31 de 

dezembro de 1998, como previa a lei. Era, aliás, daí que vinha seu caráter provisório, que os governos - 

o atual e o anterior – tentaram transformar em permanente. O velho imposto do cheque seria recriado 

sem qualquer novidade em seu recolhimento, exceto pela alíquota de 0,1% - a da CPMF era de 0,38% - 

e por assumir caráter permanente. 

Vista assim do alto, a alíquota parece baixa demais para motivar a indignação do contribuinte. 

Mas, escaldado pela histórica voracidade do poder público brasileiro, qualquer um sabe que isso é só o 

começo. Tanto é assim que, em recente depoimento no Congresso Nacional, Elias Jorge, responsável 

pelo Departamento de Economia do Ministério da Saúde, disse considerar insuficiente a alíquota 

proposta. 

Não se intimidou em propor que a CSS já começasse com 0,3% sobre o valor do cheque e de 

qualquer outra movimentação financeira das pessoas e das empresas, ou seja, três vezes maior que a 

inicialmente proposta. A base aliada espera apenas o comando do Planalto para retomar o discurso em 

favor de garantir mais recursos para a saúde e, por trás disso, empurrar mais um tributo na sociedade. 

Apesar do sugestivo aniversário da promulgação da Emenda 29, comemorado hoje, a ordem talvez só 

venha depois das eleições. Espera-se que, seja qual for o resultado das urnas, não faltem vozes a favor 

do bom senso. Afinal, ninguém é contra a prioridade que se deve dar à saúde, uma das funções básicas 

do Estado e que as filas do SUS comprovam estar sendo abandonada nos últimos anos. Mas a 

imposição de carga tributária superior a um terço de tudo que é produzido pela sociedade também não 

deixa dúvida quanto à necessidade de rever gastos supérfluos em favor do bem-estar da população. É 

sempre mais fácil para o governo atender a cada necessidade dos brasileiros ou de povos amigos 

aumentando impostos. Mas, com certeza, não terá sido essa a preferência do eleitor. 
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SP boicota vitrines federais na saúde 
 
Estado governado pelo PSDB é um dos poucos a não investir no Samu e nas UPAs, que Dilma promete 
ampliar Governo paulista afirma que decisão de não dar recursos aos programas não é política e que a 
prioridade são os AMEs  
 
RICARDO WESTIN 
DE SÃO PAULO 
 

O governo de São Paulo ignora o Samu (ambulâncias de resgate) e as UPAs (prontos-socorros 

24 horas), as principais "vitrines" do governo Lula na saúde. Ao contrário do que ocorre na maior parte 

do país, as cidades paulistas não recebem dinheiro estadual para colocar e manter os dois programas 

em funcionamento. 

São financiados só com verbas federais e municipais. A ampliação das UPAs e do Samu está 

nas promessas de Dilma Rousseff, a candidata do PT à Presidência. São Paulo foi governado até março 

por José Serra, o postulante do PSDB. 

O governo paulista nega motivação política e justifica que sua prioridade são os AMEs (leia 

texto abaixo). A Folha consultou todos os 27 governos e constatou que apenas três não investem no 

Samu: São Paulo, Rondônia e Amazonas. E que são quatro os que não aplicam nas UPAs: São 

Paulo, Rondônia, Espírito Santo e Santa Catarina. Às vésperas da eleição, o presidente Lula 

tem ajudado a campanha de Dilma inaugurando UPAs pelo país afora. A última foi anteontem, em São 

Bernardo do Campo. No discurso, ele atacou Serra por não ter apoiado o Samu quando era governador. 

 

Independência 
 

Os Estados, porém, não são obrigados a financiar os programas do ministério. Pelas regras do 

SUS, cada ente federado (União, Estados e municípios) é independente. A maioria dos Estados tem 

sido solidária. Nesses locais, o Samu e as UPAs funcionam com 50% dos custos cobertos pelo 

ministério, 25% pelo Estado e 25% pela prefeitura. 

Em São Paulo, a conta dos municípios é mais pesada. Arcam com 50%. "Isso prejudica 

aexpansão dos programas", diz Maria do Carmo Carpintéro, presidente do Cosems-SP (entidade dos 

secretários municipais de Saúde). São Paulo tem 32 centrais municipais ou regionais do Samu -50% da 

população está coberta. Estados como Rio Grande do Sul e Goiás já são100% atendidos. 

No caso das UPAs, há cinco em funcionamento em cidades paulistas. Outras 106 estão em 

construção ou têm projeto aprovado. A execução de ambos os programas depende do interesse do 

município. 

 
 



 
 

Contrapartida  
 

"Os Estados precisam se corresponsabilizar pelo financiamento. E o ministério também precisa 

ter um papel maior", afirma o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Francisco Batista Jr. Isso, diz 

ele, é necessário porque as prefeituras gastam cada vez mais com saúde, mas suas arrecadações não 

crescem na mesma medida. Questionado pela Folha, o ministério afirmou, por nota, que defende que 

"todos os Estados participem". 

O sanitarista Nelson Rodrigues dos Santos, diretor do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, 

critica a influência dos partidos na saúde. "Há uma possibilidade muito grande [de ser decisão política] 

porque São Paulo é governado pela oposição. Isso ocorre em todo o país e nos dois lados [oposição e 

situação]. Mostra o atraso da nossa política." 
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A terceirização ocupa mais espaço 
 
Isaac Lira – Repórter 
 

Ao ocupar o vácuo oferecido pelo sucateamento do Sistema Único de Saúde, os contratos com 

empresas privadas têm sido utilizados como solução para as carências da rede municipal de Saúde em 

Natal. 

Utilizada primeiramente para a realização de cirurgias eletivas, a iniciativa privada atua hoje 

dentro dos postos de saúde, fornecendo inclusive médicos, na realização de exames e em breve 

participará também da distribuição de medicamentos. A despeito da satisfação dos usuários, a questão 

suscita polêmicas acerca da legalidade e divide opiniões.  

Emanuel Amaral 
 

Muito embora a satisfação dos usuários do SUS acerca do preenchimento das escalas de 

médicos, os movimentos sociais se opoem à terceirização da saúde muncipal. Desde o início de agosto, 

os profissionais da Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte têm atuado não somente ao fazer 

cirurgias de média e alta complexidade, como é costume há mais de 10 anos, mas também no 

fechamento das escalas dos pronto-atendimentos do Município. Não é novidade os empecilhos 

encontrados pela Secretaria Municipal da Saúde para fechar as escalas das unidades de saúde. Não há 

médicos suficientes no quadro, justificava a gestão. Para lidar com o déficit, a Secretaria tem contratado 

a Coopmed para fornecer mão de obra. 

A UPA de Pajuçara, projeto do Governo Federal, foi pioneira no Estado ao utilizar a 

terceirização dentro do atendimento de urgência. Poucos meses depois, o Hospital dos Pescadores, nas 

Rocas, recebeu tratamento semelhante: passou a funcionar com médicos da iniciativa privada. O 

processo tem sido estendido. Desde o dia primeiro de setembro, a Coopmed atua também na recém-

inaugurada Maternidade de Felipe Camarão. O Hospital Infantil 

Sandra Celeste, por sua vez, trabalha em regime misto, com médicos cooperados 

complementando a escala. 

A intenção do Secretário Municipal de Saúde, Thiago Trindade, é estender o sistema para uma 

unidade da Zona Oeste ainda esse ano. A distribuição de medicamentos é outro setor que deve abrir 

espaço para a contratação de empresas privadas dentro do Sistema Único de Saúde em breve. Trata-se 

do Farmácia da Gente , nome provisório de um programa para distribuir medicamentos em gestação na 

Prefeitura. Como novo sistema, o usuário do SUS poderá retirar o remédio prescrito pelo médico em 

uma farmácia conveniada, ao invés de precisar se dirigir à farmácia pública de um posto de saúde. Num 

primeiro momento serão 67 itens. Depois, o programa será expandido para os medicamentos de 

usuários cadastrados com doenças crônicas, como pressão alta e diabetes. 

Na setor farmacêutico, um outro projeto da Secretaria de Saúde de Natal causou atrito entre 

gestão e servidores. No dia 28 de agosto, a SMS publicou a contratação emergencial, por dispensa de 



 
 
licitação, do DNA Center para centralizar a realização de exames de toda a rede municipal. O Conselho 

Regional de Farmácia protestou contra a medida, alegando a existência de equipamentos e profissionais 

no serviço público com capacidade para dar conta da demanda. Detalhe: desde maio a rede convive 

com a falta de reagentes e insumos necessários à realização de exames. A licitação, alvo de diversos 

recursos, não andou, segundo a SMS, e a solução apontada foi a terceirização. 

Esses fatos, todos recentes, dão continuidade a um processo que remonta à criação do SUS. A 

administração pública convive com outras terceirizações, de atividades complementares, como vigilância 

e limpeza. Com a formação das cooperativas médicas, o que, no RN, foi iniciado com a Cooperativa dos 

Médicos Anestesiologistas, a realização de cirurgias de alta complexidade seguiu o mesmo rumo. O 

SUS em si não possui, nem nunca possuiu, hospitais, equipamentos ou profissionais para atender a 

população nesse setor. 

O que indiscutivelmente existe hoje é um aprofundamento desse processo, no que tange a 

Natal com uma participação cada vez maior da iniciativa privada nos serviços públicos de saúde. 

Processos semelhantes vivem cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Entidades 

denunciam prefeitura 

Apesar da satisfação dos usuários do SUS acerca do preenchimento das escalas de médicos, 

conseqüência direta da contratação da cooperativa médica para as unidades de saúde, os movimentos 

sociais na área da saúde, principalmente os Conselhos Municipal, Estadual e Federal, fazem uma 

ferrenha oposição ao modelo adotado pela Prefeitura de Natal. Na visão   movimentos, o Sistema Único 

de Saúde é incompatível com esse tipo de participação da iniciativa privada. 

Por conta disso, o Conselho Municipal de Saúde realizou na última quinta-feira uma reunião 

extraordinária acerca do aprofundamento das terceirizações na saúde municipal. O presidente do 

Conselho Nacional de Saúde, Francisco Júnior, também participou do encontro. Ficou acordado o 

encaminhamento de uma nova denúncia contra a Prefeitura do Natal pela não-adoção de medidas para 

diminuir a dependência do setor privado. A primeira delas foi protocolada em fevereiro de 2009, onde se 

recomendou a reestruturação da rede com serviços eminentemente públicos. 

Entre os inúmeros argumentos utilizado pelos Conselhos, a impossibilidade de se delegar uma 

atividade essencial, como a saúde, do público para o privado, é um dos mais utilizados. Nesses termos, 

a execução da saúde pública por empresas privadas inviabilizaria os princípios do SUS, no que diz 

respeito a universalidade, pois, segundo os conselhos, cada contrato tem um teto financeiro e de 

procedimentos. 

Além disso, o caráter preventivo, e de cuidado na Saúde, ficaria também inviável. Marcelo 

Medeiros, presidente do Conselho Municipal de Saúde, aponta uma divergência política, não 

necessariamente partidária, entre os dois modelos. Os investimentos em serviços de urgência, a partir 

de terceirizações, privilegiam a cura dos problemas imediatos da população, enquanto o que propõem 

os conselhos é o cuidado do paciente e a assistência preventiva. Um dos exemplos é o Programa de 

Saúde da Família, onde a assistência multiprofissional cuida da saúde dos usuários, antes do 

desenvolvimento de doenças crônicas, mais graves e de tratamento mais caro. 



 
 

Já Francisco Júnior, presidente do Conselho Nacional de Saúde, acrescenta que o atual 

panorama delegar a execução de serviços a cooperativas e outros entes privados é ilegal e mais caro 

para os cofres públicos. A ilegalidade citada por Francisco Júnior é um reflexo da convicção de que o 

SUS precisa ser eminentemente público. Ele também acredita na utilização dos recursos para servir 

interesses diferentes do interesse público. Esses contratos servem para o enriquecimento dessas 

empresas e profissionais. Estão fazendo do SUS balcão de negócios, diz Júnior. 

Por conta dessa visão, os conselhos lutam, inclusive na Justiça, para diminuir a participação 

das cooperativas e demais entes privados no Sistema Único de Saúde. Eis a verdade para esses 

movimentos sociais: os profissionais e empresas privadas precisam ser substituídos por profissionais 

concursados, servidores públicos. 

 

Desafio qualquer um a encontrar outra solução 
 

O secretário municipal de Saúde, Thiago Trindade, fala em soluções concretas. Ao ouvir as 

alegações de movimentos sociais, conselhos de saúde e também do Ministério Público, cujo 

posicionamento coincide em grande parte com o evocado pelo Conselho Nacional de Saúde, Thiago é 

taxativo: Desafio qualquer uma encontrar outra solução para os problemas da saúde pública em Natal. A 

população precisa de uma resposta imediata e eu não tenho outra alternativa. A gestão adota, aprova e 

defende o modelo de gestão compartilhada . Ou seja, a contratação de empresas para atuar no SUS. 

A carência demão de obra e as dificuldades com a burocracia são dois fatos evocados por 

Thiago Trindade para explicar a adoção do modelo de gestão compartilhada. A primeira parte do 

argumento se reporta à famosa dificuldade de atrair médicos para o serviço público. Concursos são 

abertos e poucos são os interessados. Para se ter uma idéia, nos três últimos concursos menos de cinco 

médicos se interessaram em ser servidores públicos. Explicação: o salário, alegam os profissionais, é 

baixo. A cooperativa, por sua vez, consegue negociar valores mais lucrativos que o oferecido pela 

Prefeitura de Natal. Atualmente os médicos cooperados nos serviços de pronto-atendimento do 

Município recebem cerca de R$ 918 por plantão. Já os colegas da rede pública, com vínculo de servidor, 

recebe, para desempenhar o mesmo serviço, cerca de R$ 600. O servidor tem salário-base, direito a 

férias, décimo terceiro e todos os direitos trabalhistas garantidos. Os cooperados não. 

Mesmo assim, no fim das contas, se as duas categorias trabalharem as mesmas quantidades 

de horas, os médicos das cooperativas recebem mais. Como os concursos não são atrativos e os 

médicos negociam salários que alegam ser mais justos através das cooperativas, a luta para fechar 

escalas com profissionais eminentemente públicos é inglória. Assim, o serviço público depende de 

vínculos com entes privados, ao contrário do que reza a legislação sobre o tema, onde a saúde 

particular deve atuar como complemento. 

Nesse meio tempo, entre debates ideológicos e de legalidade, há milhões de pessoas que 

dependem diariamente do serviço público de saúde. É possível esperar a resolução da polêmica? O 

secretário de saúde acredita que não. Hoje eu só consigo fechar as escalas de unidades importantes, 

como o Hospital dos Pescadores e a UPA de Pajuçara, com o contrato com as cooperativas médicas. E 

não posso deixar a população esperando a reestruturação do sistema , diz. 



 
 

O presidente da Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte, Fernando Pinto, tem 

posicionamento semelhante. Ele acredita que as cooperativas desempenham papel importante no 

sistema de saúde de Natal hoje, tendo em vista a satisfação de gestores e usuários com os serviços nas 

unidades com gestão compartilhada. Quero deixar claro que a cooperativa não é contra a estruturação 

do serviço público ou contra a estruturação da carreira dos médicos. Nós ocupamos um espaço que o 

SUS não alcança, por suas deficiências. Sema cooperativa, a saúde pública hoje não funciona , aponta. 

 

Ações tentam diminuir algumas distorções, diz MP 
 

No que diz respeito à legalidade dessas contratações com a iniciativa privada, existe uma série 

de ações na Justiça, protocoladas pelo Ministério Público, para tentar diminuir a dependência do setor 

privado e corrigir algumas distorções existentes, na opinião da Promotoria da Saúde. A maioria delas diz 

respeito a contratos com a cooperativa médica e com hospitais da rede privada. A promotora Iara 

Pinheiro admite a dependência dos contratos com particulares, a ilegalidade de algumas situações, mas 

não vê perspectivas, a curto prazo, para a resolução do problema. 

Iara Pinheiro explica que, a rigor, não há ilegalidade na contratação de empresas para prestar 

serviços ao SUS. Há toda uma legislação a respeito, que permite e disciplina o vínculo. A grande 

questão no que diz respeito ao Rio Grande do Norte é a forma como o vínculo é realizado. A contratação 

das cooperativas começou há 12 anos, com a cooperativa dos anestesiologistas, e se expandiu para a 

Cooperativa Médica, que atua em várias especialidades, e a Cipen, responsável pelas cirurgias 

pediátricas. Nesse tempo, o que devia ser temporário acabou se tornando permanente. 

Em todo esse tempo, não houve investimentos maciços em saúde pública, suficientes para a 

estruturação de uma rede própria de saúde no Estado e nos municípios. Resultado: toda vez que fala-se 

em terminar o contrato com as cooperativas há uma grande crise na saúde, com  filas de cirurgias 

paradas, deficiência no atendimento às urgências, etc. Ao mesmo tempo, os contratos têm uma 

particularidade considerada ilegal: o poder público paga ao hospital e ao profissional ao mesmo tempo. 

Na visão da promotoria, o vínculo deveria ser com os hospitais os mais importantes hospitais 

de Natal têm contratos com o SUS que seriam responsáveis por conseguir a mão de obra. Os médicos 

não aceitam. Querem se reportar diretamente à Secretaria de Saúde. Eis um dos primeiros vícios, na 

opinião do Ministério Público. Outro ponto é a existência de servidores que tem um duplo vínculo, 

público e privado. 

Entre a preponderância do público no Sistema Único de Saúde e a continuidade do 

atendimento à população, o Ministério Público considera o último fator mais importante. Não dá para 

simplesmente decretar a suposta ilegalidade e paralisar o serviço. Além de toda essa questão complexa 

que se coloca, está a saúde da população, que é muito mais importante, diz Iara Pinheiro. 

O entendimento é acompanhado pelo Tribunal de Contas da União em recente acórdão relativo 

ao Estado da Paraíba, que vive situação semelhante. O MPF da Paraíba pediu a nulidade dos contratos 

naquele estado, mas o TCU não acatou o pedido para não levar a população à desassistência. Ao 

mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal julga atualmente pelo menos três Ações de 



 
 
Inconstitucionalidade sobre terceirizações, inclusive com respeito às UPAs, onde organizações sociais 

filantrópicas são responsáveis pela gestão da unidade. Ainda não há decisão sobre o caso. 

Veja o quanto a prefeitura gasta Contratos de terceirização na Secretaria Municipal de Saúde 

iniciados em 2009 para serviços de atendimento ao público Oftalmologia: Três contratos com clínicas 

para consultas ambulatoriais, no valor de R$ 716,5 mil Fonaudilogia: Um contrato com clínica para 

realização de consultas no valor de R$ 1.187 milhão Fisioterapia: Um contrato com clínica no valor de 

R$ 77 mil Exames: Contratos com quatro laboratórios no valor de R$ 1,9 milhão Cirurgias e ambulatório 

de alta complexidade: Contratos com hospitais, instituições filantrópicas e cooperativas no valor de R$ 

46,4 milhões Total (valores aproximados) Campeãs de reclamações sobre aparelhos R$ 50 milhões.  

 

Bate-papo 
 
Sylvio Eugênio - secretário executivo Plano é pagar até R$ 10 mil por mês aos médicos 
Sylvio Eugênio, secretário executivo da Prefeitura de Natal, responsável pelo Plano de Cargos e 
Carreira dos servidores da Saúde  
 

Qual será o salário dos médicos após a aprovação do Plano, caso se chegue a um consenso 

com a categoria? 

Estamos programando R$ 6 mil entre salário base e gratificação por atividade médica, além de 

gratificações específicas para cada tipo de profissional. Assim, o médico do serviço de urgência vai 

ganhar mais de R$ 8 mil e o médico do Samu vai chegar a quase R$ 10 mil.  

 

É possível voltar a ter um serviço público financeiramente atrativo para os médicos, que hoje 

não se interessam pelos concursos da Prefeitura? 

Essa é a intenção. Hoje perdemos profissionais e temos problemas com as escalas. Haverá um 

impacto de cerca de R$ 5 milhões por mês, sendo R$ 2,7 milhões somente com a área de saúde. 

 

 
 
Brasília, 11 de setembro de 2010 
Tribuna do Norte - Natal - Natal/RN 
Ministério da Saúde | Institucional 

 
Valor da hemodiálise é reajustado 
 

Brasília  
 

A partir de 1º de outubro, os serviços de hemodiálise em todo o país terão garantidos um 

incremento de aproximadamente R$ 200 milhões do orçamento do Ministério da Saúde. A medida 

beneficiará diretamente cerca de 70 mil doentes renais atualmente atendidos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). Os recursos serão liberados por meio de portaria que será publicada na próxima semana 

e serão destinados ao reajuste de 7,5% no valor das sessões de hemodiálise como também à ampliação 

da oferta dos serviços na rede de saúde. 



 
 

Elisa Elsie Governo anuncia uma série de medidas para melhorar os serviços a portadores de 

doenças renais em todo o Brasil a partir de outubro. Os investimentos do governo federal no setor de 

hemodiálise foram anunciados pelo Ministério da Saúde durante encontro com representantes do 

ministério, da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e da Associação Brasileira dos Centros de 

Diálises e Transplantes (ACDT). Para o reajuste no valor das sessões serão destinados R$ 122 milhões 

por ano. 

O restante do investimento (cerca de R$ 78 milhões) será aplicado no chamado encontro de 

contas ; isto é, na rechecagem da produção de hemodiálises pelos serviços habilitados em todo o país. 

As medidas têm o objetivo de identificar a real demanda por este tipo de procedimento e, a partir disso, 

ampliarmos e aprimorarmos os atendimentos, explica o secretário de Atenção à Saúde do ministério, 

Alberto Beltrame. 

Todo ano, o SUS absorve cerca de cinco mil novos doentes renais. Os percentuais de reajuste 

nos serviços de hemodiálise foram definidos a partir de negociações com as entidades representativas 

do setor e com base em parâmetros obtidos a partir de estudo técnico realizado pelo Ministério da 

Saúde. O aumento em 7,5% incidirá nos valores de quatro procedimentos. 

Todos eles referem-se à tabela da Terapia Renal Substitutiva (TRS). São dois procedimentos 

de hemodiálise realizados de uma a três vezes por semana. Essas sessões passarão a custar R$ 155. 

Os outros dois procedimentos de hemodiálise que sofrerão reajuste estão relacionados ao tratamento de 

pacientes portadores de HIV. Nestes casos, os valores aumentarão de R$ 213,76 para 229,79. 

Este investimento é resultado de um grande esforço orçamentário do Ministério da Saúde, 

afirma o secretário Alberto Beltrame que, durante o encontro com representantes da SBN e da ABCDT, 

destacou a importância da manutenção do diálogo entre o governo e o setor para a permanente 

qualificação dos serviços de hemodiálise no país. As entidades que participaram do encontro aprovaram 

os investimentos anunciados e reconheceram a dedicação e a transparência do ministério no processo 

de negociação. 

A análise realizada pelo Ministério da Saúde para a definição técnica do reajuste de 7,5% no 

valor dos procedimentos é resultado de consultas a cerca de 20% do total de clínicas 

(aproximadamente, 630) que atualmente estão habilitadas para oferecer serviços de hemodiálise por 

meio do SUS. As unidades preencheram um questionário que avaliou desde aspectos gerais dos 

serviços (tamanho, localidade, instalações/ equipamentos, aquisição de insumos/escala de atendimento, 

tributação) até o custo deles com recursos humanos. 

O levantamento feito pelo ministério é um recorte de um grande estudo sobre o setor que está 

sendo realizado pelo Ibope em parceria com o Hospital Oswaldo Cruz. A expectativa é que esse amplo 

diagnóstico seja concluído até o final deste ano. Somente em 2009, o Ministério da Saúde investiu R$ 

1,6 bilhão nos serviços de hemodiálise pelo SUS. 

Este valor corresponde a um acréscimo de 141% em relação a 2001. Com os R$ 200 milhões 

de incremento, o investimento do governo federal no setor chegará a R$ 1,8 bilhão. A rede pública conta 

com cerca de 630 serviços habilitados para o atendimento a doentes renais, que recebem atendimento 



 
 
integral e gratuito. Em 2004, eram 483 unidades. Todos os estados e o Distrito Federal têm pelo menos 

um serviço habilitado. 

 

 

 
Brasília, 11 de setembro de 2010 
A Tribuna - Rio Branco/AC 
Ministério da Saúde | Órgãos Vinculados | Fundação Nacional de Saúde 

 

 
TCU agiliza devolução de verbas do governo 

 

As fiscalizações do Tribunal de Contas da União (TCU) quase que duplicaram a quantidade de 

dinheiro devolvido por gestores que empregaram de forma irregular os investimentos repassados pelo 

governo federal no Estado. 

De acordo com a análise da Secretaria de Controle Externo (Secex) do TCU, foram 

determinadas a devolução de R$ 15.146.789 até agosto deste ano, contra os R$ 8.716813 de 2009. 

Como foram comprovadas irregularidades, as auditorias resultaram também na aplicação de multas que 

chegaram a R$ 606.051, valor que também superou os R$ 523.611 do ano passado. 

O TCU também trabalhou com ações preventivas, evitando o gasto desnecessário de R$ 

51.552.421 até agosto deste ano. A atuação dos auditores teve maior resultado nas áreas da saúde, 

saúde indígena e em obras, para isso foram organizadas inspeções nos municípios do interior, em 

órgãos do Estado.  

As verbas e os serviços oferecidos pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a 

Fundação Nacional do Índio (Funai), a Fundação Nacional da Saúde (Funasa ) e a Universidade Federal 

do Acre (Ufac) também foram alvos de fiscalização. Segundo o secretário da Secex, José Ricardo 

Tavares Louzada, as áreas de energia, educação, saúde, saúde indígena, as ONGs, os convênios com 

as prefeituras a infra-estrutura aérea e rodoviárias serão os alvos dos acompanhamentos em 2011.  

 

 

Estoque de processos 

 

A Secex acreana também divulgou o fim do estoque de processos de anos anteriores. Hoje, 

60%  dos processos de 2009 já foram julgados e a meta é encerrar o ano sem denúncias e fiscalizações 

pendentes. Com essa agilidade, os gestores atuais estão sendo responsabilizados pelos próprios atos, 

pois estão sendo fiscalizados agora, não daqui a cinco ou dez anos, o que contribui para melhorias na 

própria administração, no ressarcimento e multas encaminhadas pela Advocacia-Geral da União, além 

de termos pessoas que podem ser enquadradas na Lei da Ficha Limpa , falou o representante.  

 
 
 



 
 

Medidas cautelares 
 

Com medidas cautelares, a Secex do Acre conseguiu evitar o desperdício de R$ 600 mil por 

mês, dinheiro que seria utilizado de forma indevida na folha de pagamento de servidores de órgãos 

federais. Nas atividades preventivas, os representantes do TCU ainda conseguiram diminuir os valores 

contratuais em gastos que chegariam a R$ 30 milhões. Ações como essas deixou a Secex do Acre em 

primeiro lugar em 2009 na comparação com as secretarias de outros Estados. Fomos, também, um dos 

primeiros a implantar a Rede de Prevenção e Combate ao Desperdício em parceria com a Receita 

Federal, MPF, AGU e PF , finalizou Louzada. 
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