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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, 16 de setembro de 2010 
O Norte - João Pessoa/PB 
Ministério da Saúde | José Gomes Temporão 
 

Saúde vista em detalhes 
 
BRASIL 
Brasília 

 

O secretário de Gestão do Trabalho e Educação  e Saúde do Ministério da Saúde, Francisco 

Campos, explicou que, muitas vezes, nem mesmo altos salários, em torno de R$ 20 mil oferecidos pelos 

prefeitos, são capazes de atrais esses profissionais. "Existe, primeiro, uma diversidade de tamanho de 

municípios, às vezes, uma concentração de pobreza, desassistência, e os médicos, enfermeiros e 

dentistas procuram melhores condições de trabalho. Muitas vezes, esses municípios são mesmo muito 

remotos. O mundo inteiro enfrenta esse problema, não é só oBrasil, e temos que ter incentivos 

adicionais, além do salarial, que é muito importante, mas não é suficiente para levar esses profissionais 

para essas áreas." 

De acordo com o ministério, cerca de mil cidades no Norte, Nordeste e no Centro-Oeste têm 

dificuldade em alcançar a meta do programa Saúde da Família de um médico para cada 3 mil 

habitantes. "A gente identifica que devemos ter quase mil municípios na lista dos que tem menos de um 

médico, com contrato de 40 horas semanais, para 3 mil habitantes, que é o que preconiza o programa 

Saúde da Família. Uns mais escassos, outros menos. Poderíamos ter 500 localidades onde haveria 

necessidade dessa carreira do SUS." 

O secretário ressaltou que o ministério não pretende substituir a gestão feita pelos municípios, 

mas atuar de forma a complementar a assistência à saúde oferecida à população local. "Hoje, o 

Ministério da Saúde faz um repasse para o município que contrata esses profissionais. O ministério 

poderia, em vez de repassar o recurso, repassar o contrato dos profissionais para eles irem trabalhar 

nos municípios", explicou Campos. 

 



 
 
Brasília, 16 de setembro de 2010 
O Globo/BR 
Ministério da Saúde | Órgãos Vinculados | SUS 
 

Movimento Brasil Eficiente defende reforma da arrecadação e 
dos gastos 
 
ECONOMIA 
 
Proposta que será levada ao próximo presidente prevê metas para serviços essenciais 
 
Vivian Oswald 
BRASÍLIA 

 

O Movimento Brasil Eficiente (MBE), organização que reúne 70 entidades empresariais, receita 

ao próximo presidente uma combinação de duas reformas: na maneira como o Estado arrecada e na 

forma como gasta. Proposta assinada pelos economistas Raul Velloso e Paulo Rabello de Castro 

recomenda a adoção de metas na prestação de serviços essenciais - inclusive para servidores públicos 

– visando a gerar economia pela eficiência. A criação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) - no 

âmbito de uma profunda reforma tributária - e a vinculação de parte da arrecadação federal para cobrir o 

déficit previdenciário também estão na lista. 

O presidente do MBE, Carlos Schneider, entregou dia 13 à candidata petista Dilma Rousseff o 

"Diagnóstico Fiscal do Brasil", o documento-base do MBE com recomendações para o ajuste. As ideias 

já haviam sido apresentadas ao tucano José Serra. Um dos maiores desafios do Brasil nos próximos 

anos, diz o documento, é a necessidade de investimentos: "entre 2011 e 2020 será preciso construir no 

Brasil o equivalente a duas cidades de São Paulo, completas, do zero em relação ao estágio atual!". 

- O governo é hoje, em tempos de crescimento, o maior vilão da economia, porque os gastos 

públicos competem com os investimentos privados e criam pressões inflacionárias. (O Brasil) é uma 

pista em que não cabemos dois carros. Quando os dois sobem, há pressão na demanda. O gasto 

corrente cria demanda e não oferta. O governo é um auxiliar, meio, e não fim - diz Raul Velloso, que 

cuidou da parte de despesas da proposta. 

Uma das sugestões do documento é que, a cada dia 31 de dezembro, uma Secretaria Nacional 

de Despesa Pública meça a produtividade dos gastos. Ela cuidaria do cumprimento das metas fixadas 

em um Plano Decenal (2011-2020), previsto em lei de ajuste do gasto público e de contenção da carga 

tributária, que os especialistas chamam de "Lei do Brasil Eficiente".  

 

Metas para servidores nas áreas de educação e saúde  

 

Um exemplo é a meta de crescimento médio anual de 6% para o país na década. Esta meta 

requer estimular a alta dos investimentos a 25% do PIB (hoje são 18%). Velloso defende a eficiência nos 

gastos com educação e saúde com mecanismos que criam metas e premiação do servidor público, de 

cobrança de resultados, como nas Organizações Sociais (OS), onde a rotatividade dos leitos é 35% 

maior que a dos hospitais públicos. 



 
 

- Aumentar a rotatividade no SUS significa economia anual de R$ 9 bilhões. Sem cortar nada. 

Não estamos falando em privatizar, mas usar os mesmos critérios do sistema privado – disse ele, que vê 

necessidade de amplas mudanças na Previdência (pública e privada). 

Para Velloso, ou se concentram os recursos previdenciários em quem ganha menos ou se 

destinam recursos aos mais jovens. Para ele, o foco está distorcido e não melhora a distribuição de 

renda. 

- Os jovens pobres não têm nada. Têm o Bolsa Família, que é bem menor. A Previdência está 

focada em grupos que não merecem - diz ele, ao destacar pensionistas que recebem mais de uma 

aposentadoria e as pensões das filhas de militares. A proposta de reforma tributária de Paulo Rabello 

oferece uma solução para bancar o déficit da previdência. 

Castro defende o chamado IVA de dois andares: o federal e o local (estados e municípios). Do 

IVA federal partirão os recursos hoje já transferidos aos outros entes da Federação. Mas a divisão será 

baseada na arrecadação de IPI, PIS, Cofins, Cide e IOF e não mais do Imposto de Renda. 

- Não há perda. Coincidentemente, eles se equivalem. A arrecadação do IR e da CSLL ficaria 

exclusivamente com o governo federal, que deverá usá-la para cobrir o déficit previdenciário. Juntos, os 

tributos somariam 11% do PIB, justamente o que consome a previdência dos setores público e privado. 

É essencial a destinação obrigatória de recursos para ficar claro o custo da Previdência para 

quem está na ativa, diz Castro: - O Brasil hoje paga com o seu trabalho a conta previdenciária, que não 

tem funding (fonte de financiamento). Se a conta previdenciária for aumentando, o IR vai subindo. Isso 

criará uma tensão entre os que trabalham e os que folgam. Essa é a tensão que existe em cada família.  

 

Transparência é um dos objetivos da reforma  
 

No novo regime de tributação, baseado no IVA, União, estados e municípios terão os mesmos 

recursos que recebem hoje. Outra premissa é a transparência. 

- É preciso dar ao cidadão o benefício da informação sobre o que paga, quanto paga e onde. O 

economista alerta sobre a necessidade de empenho político para se aprovar a reforma:- Todo mundo 

adota IVA e o Brasil não porque o Congresso não vota matéria polêmica. Isso é um ataque à cidadania, 

um chute na democracia. É uma democracia Tiririca. 

 

 
 
Brasília, 16 de setembro de 2010 
Diário do Amapá - Macapá/AP 
Ministério da Saúde | Institucional 
 

Pré-natal masculino é estimulado pelo Ministério da Saúde 
em todo o país 
 

Médicos do SUS orientam pais a realizarem exames durante gestação da parceira. Depois de 

ampliar o acesso da população masculina à rede de saúde, a Política Nacional de Saúde do Homem, 

que este ano completa um ano, tem agora um novo desafio. Paralelamente às ações de incentivo ao 

aumento da quantidade de procedimentos urológicos no Sistema Único de Saúde (SUS ), como exames 



 
 
e cirurgias de próstata, vasectomia e fimose, a Política vai estimular os futuros pais a fazerem um check 

up durante o pré-natal da parceira. 

A ideia é que os profissionais de saúde aproveitem o momento em que o homem está mais 

sensível, às vésperas de ser pai, para incentivá-lo não só a acompanhar as consultas durante os nove 

meses de gestação da parceira como também a realizarem exames preventivos. O princípio é: ele 

precisa se cuidar para cuidar da família. "É uma estratégia que estamos difundindo entre as secretarias 

municipais de Saúde", declarou José Luiz Telles, diretor do Departamento de Ações Programáticas e 

Estratégicas (Dapes) do ministério, área responsável pela Coordenação de Saúde do Homem. 

As secretárias de Estado e município do Amapá começarão a incentivar esta prática que tem 

tende a estabelecer uma prática da visita do homem amapaense aos consultórios, não mais apenas ao 

urologista, mas também no acompanhamento ao pré-natal da esposa. O principal objetivo é combater 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), por meio de exames de sífilis, HIV e hepatites virais B e 

C. Na oportunidade, médicos também diagnosticam hipertensão arterial, diabetes e colesterol.  

Além disso, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) deverão promover reuniões mensais com os 

casais para informá-los sobre as alterações que podem ocorrer com a mulher e entre o casal durante a 

gravidez e o nascimento do filho. "Consciente dessas mudanças, o homem tende a ficar mais 

compreensível com a parceira e entender melhor seus próprios sentimentos, o que reduz, inclusive, a 

violência doméstica", "Com isso, aumenta-se o vínculo entre a gestante e o companheiro e também 

entre ele e o filho", destaca-se.  

Considera-se que, por motivos culturais, os homens têm mais resistência a procurarem 

cuidados médicos e terem atitudes preventivas com relação a problemas de saúde. Segundo estudos do 

Ministério da Saúde, a população masculina geralmente procura os serviços de saúde por meio da 

atenção especializada, já com o problema de saúde detectado e em estágio de evolução. Muitos deles 

também não seguem os tratamentos recomendados. 

Indicadores mostram que os homens têm hábitos de vida menos saudáveis e estão mais 

suscetíveis a fatores de risco para doenças crônicas. 

"Eles utilizam mais álcool e outras drogas em maior quantidade do que as mulheres, não 

praticam atividade física com regularidade e se alimentam pior. Estão também mais expostos a 

acidentes de trânsito e de trabalho. Por isso, apresentam mais problemas de saúde do que elas e vivem, 

em média, 7,6 anos menos", explica o diretor José Luiz Telles. 

As internações de homens por transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool 

representam 20% de todas as internações no SUS. Eles apresentam, entre outros problemas, mais 

doenças cardiovasculares, colesterol elevado, diabetes e hipertensão. 
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