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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, 17 de setembro de 2010 
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Temas de Interesse | Saúde Pública 
 

Jarbas diz que manterá sistema OSS nos hospitais 
 
POLÍTICA 
CANDIDATO a governador admite que a oposição falhou 
 

O senador Jarbas Vasconcelos (PMDB) voltou a assumir o compromisso de manter, caso eleito 

governador, o sistema de gestão Organizações Sociais da Saúde (OSS) dos três novos hospitais e 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) construídos pelo governador Eduardo Campos (PSB). Em 

entrevista à Rádio FolhaFM 96,7, o peemedebista afirmou que não iria deixar nada "na mão" e fez um 

paralelo com a situação atual daBR232, uma das marcas de sua gestão (1999-2006). "Vou deixar o 

sistema que ele criou, para depois não dizer que o hospital deixou de andar, deixou de funcionar porque 

eu mudei o sistema. Eu não vou fazer com os hospitais que ele criou o que ele fez com a BR-232, que 

não conserva, não manda cortar o mato, nem tapar os buracos de uma estrada com seis anos de 

existência, só porque fomos nós que fizemos", atacou. 

Para o candidato da coligação Pernambuco Pode Mais, o socialista deveria ter investido nas 

unidades já existentes na Região Metropolitana e no Interior, ao invés de ter criado novos hospitais. "O 

governador prometeu tudo, quando ele foi candidato há quatro anos. Por onde ele andava, prometia 

mundos e fundos. Uma promessa que ficou muito clara foi descentralizar a Saúde. Ele fez exatamente o 

contrário", criticou, acrescentando que hospitais regionais, como o de Arcoverde, encontram-se "semi-

paralisados". 

Em relação à política de Segurança Pública, Jarbas pediu mais "transparência" na divulgação 

dos dados e minimizou os méritos da gestão eduardista, afirmando que a redução de homícidios 

anunciada também pode ser verificada em outros estados. Jarbas reivindicou ainda a autoria dos 

investimentos iniciais em Suape e cobrou do rival explicações sobre o atraso nas obras da refinaria, 

ainda na fase de terraplanagem. 



 
 

"O Governo diz que Suape surgiu a partir de 2007. A inverdade foi tão deslavada que o 

Tribunal (Regional Eleitoral) me deu um minuto dentro do guia, dizendo que era um fato 

reconhecidamente público de que quem havia investido fomos nós", retrucou. Na avaliação de Jarbas, a 

larga desvantagem nas pesquisas é culpa da falta de mobilização da oposição local. "Não houve demora 

(em me decidir). A verdade é que a gente não cuidou da oposição aqui. Encontramos muitas 

dificuldades que não foram criadas do dia para a noite, elas foram criadas por uma ausência nossa 

(PMDB), do DEM, do PPS, do PSDB", comentou. 

Após a entrevista, o senador afirmou que a Frente Popular percebeu as "consequências 

pesadas "que as denúncias de cooptação podem vir a ter sobre a campanha de Eduardo Campos 

(PSB)". "Se não fosse uma ação que preocupasse, o Governo não mandaria um deputado - Isaltino 

Nascimento (PT) - responder no mesmo dia", avaliou. "Fica registrado nosso protesto e nosso 

inconformismo em uma ação desbragada do governo com uso de recursos públicos em campanha 

eleitoral", disse, reconhecendo a possibilidade de as investigações serem concluídas somente após o 3 

de outubro. 
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20 anos de SUS 
 

Este ano o 19 de setembro não deve passar despercebido. Há 20 anos (19/9/1990) era 

assinada a Lei 8.080, a Lei Orgânica da Saúde, regulamentando o Sistema Único de Saúde (SUS), 

criado pela Constituição Federal de 1988. Com ela, ''quase'' era concluído um ciclo de intensos debates 

e mobilizações que envolveram os segmentos sociais e políticos de todos os Estados, em particular do 

Paraná. 

O ''quase'' se deve aos vetos do então presidente Fernando Collor ao projeto de lei votado no 

Congresso, cujo texto tratava dos objetivos, atribuições, princípios, diretrizes, organização, direção e 

gestão do novo sistema de saúde. Foram necessários mais três meses de muita pressão social, política 

e muita capacidade de articulação do ministro da Saúde da época, Alceni Guerra, para que uma outra 

lei, a 8.142, fosse assinada em 28 de dezembro de 1990, dispondo sobre a participação da comunidade 

na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 

saúde. 

Nestes 20 anos houve uma verdadeira revolução na saúde brasileira. Basta lembrar que antes 

da Lei 8.080, a legislação dizia que aos municípios brasileiros só competia ''organizar serviços de 

pronto-socorro, principalmente aos indigentes''. É claro que em muitas cidades, com destaque para 

Curitiba, Londrina, Cambé, Ibiporã e Araucária, as novas diretrizes e princípios da lei já vinham sendo 

postos em prática, em caráter experimental, desde a segunda metade da década de 1970. 

Tempos de ditadura militar, de MDB x Arena... Mas foram aqueles embates que fortaleceram 

as convicções de gerações de jovens profissionais de saúde que foram aos poucos sendo convidados 



 
 
por prefeitos e governadores para assumirem as tarefas de secretários de saúde. A ponto de criarem, 

em 1987, em Londrina, durante o IV Encontro de Municípios sobre Saúde, o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), ato político que desempenhou importante papel na 

elaboração e aprovação da Lei 8.080, da 8.142 e que até hoje é um reconhecido interlocutor das 

políticas de saúde. 

Apesar dos avanços, das conquistas, a saúde continua sendo um problema crítico para milhões 

de brasileiros. Estão aí os debates e as plataformas políticas dos candidatos nas eleições deste ano 

para confirmar a afirmativa. Isso acontece, em parte, porque a dívida sanitária acumulada nas décadas 

anteriores à de 1990 era enorme. Basta lembrar o fato de que antes de 19/9/1990 ainda tínhamos a 

figura dos ''indigentes''na nossa realidade. Ou seja, milhões de cidadãos de segunda categoria. Que não 

deixaram de existir do dia para a noite. Lembramo-nos que mesmo assim encontrávamos, vários anos 

seguidos, em impressos dos hospitais universitários e filantrópicos, a categoria de ''indigente ou não 

contribuinte''. 

Registramos os 20 anos da Lei 8.080. Devemos comemorar as conquistas que a Lei Orgânica 

da Saúde propiciou, mas precisamos também trabalhar pela sua atualização. Defendemos a revisão da 

Lei Orgânica da Saúde. Novos modelos de atenção, novos modelos de gestão precisam ser 

implantados. Desta vez, de baixo para cima. Ou seja, dos municípios para os estados e destes para a 

União. Por isso propomos um amplo movimento pela criação de Leis Orgânicas Municipais de Saúde. 

Na nossa opinião, uma boa forma de comemorar os 20 anos da regulamentação do SUS. 

ARMANDO RAGGIO é médico e secretário municipal de Saúde de São José dos Pinhais e 

MARCIO ALMEIDA é médico e consultor nas áreas de saúde e educação em Londrina 
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MP barra cobrança pelo SUS 
 
GERAL 
VETO LEGAL 

 

Uma decisão judicial proibiu o Hospital Santa Cruz, de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio 

Pardo, de fazer qualquer tipo de cobrança a pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O 

Ministério Público no município entrou com pedido de execução de sentença, dada no ano passado, 

após receber novas denúncias de cobranças feitas por médicos anestesistas. 

Um inquérito aberto na promotoria em 2009 identificou que eram feitas cobranças por médicos 

anestesistas. O hospital afirmou que não havia profissionais nesta especialidade conveniados ao SUS, o 

que levava à cobrança. Menos de um ano depois, uma nova denúncia chegou ao MP, que entrou com 

pedido de execução para garantir o cumprimento da sentença. A assessoria do hospital informou que a 

diretoria só irá se manifestar sobre o caso quando for notificada da decisão judicial. 

 
 



 
 
Brasília, 17 de setembro de 2010 
Gazeta do Povo - Curitiba/PR 
Ministério da Saúde | Programas | SAMU 
 

Prontos-socorros de Londrina em crise 
 
SAÚDE 
 

O Hospital Universitário (HU) e a Santa Casa restringiram ontem o atendimento no pronto-

socorro, alegando superlotação. Não há previsão para a volta à normalidade. Com essas duas unidades 

restritas, Londrina tem três hospitais com problemas de atendimento no pronto-socorro nesta semana, já 

que o Hospital Evangélico (HE) paralisou o serviço ao Sistema Único de Saúde (SUS) justificando falta 

de pagamento por parte da prefeitura. 

A assessoria de imprensa do HU considerou normal a superlotação, argumentando não ser tão 

diferente do que normalmente ocorre. Por volta das 16h30 de ontem, 59 pessoas estavam internadas no 

pronto-socorro e 12 estavam em atendimento. Havia 71 pessoas num espaço projetado para abrigar 48. 

O OS do HU estava com 23 pacientes acima da capacidade, e só voltaria ao atendimento quando a 

situação se normalizasse. 

Já na Santa Casa, havia 19 pacientes internados num espaço preparado para abrigar apenas 

quatro. Além disso, 11 pessoas estavam sendo atendidas por volta das 17 horas. Pelo menos cinco 

delas seriam internadas. Dos 19, dois estão recebendo atendimento de Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI), porque a unidade está lotada, com 36 leitos ocupados. 

Os serviços de urgência e emergência, como o Siate e o Samu, foram orientados a não 

encaminhar pacientes para os dois hospitais. Para esses casos, sobraram os hospitais Zona Norte e 

Zona Sul. Mesmo assim, as unidades admitem que, se houver algum paciente em estado grave 

necessitando de atendimento, ele será atendido no sufoco. 

A reportagem entrou em contato com o secretário de Saúde, Agajan Der Bedrossian, mas a 

assessoria informou que ele estava em reunião e retornaria a ligação, o que não ocorreu até o 

fechamento desta edição. 

 
Descredenciamento 
 

O prefeito de Londrina, Barbosa Neto (PDT), ameaçou descredenciar o Hospital Evangélico 

(HE) para atendimentos de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O anúncio, feito durante 

entrevista coletiva ontem, ocorre no segundo dia de fechamento do pronto-socorro da unidade. Na 

manhã da quarta- feira, os médicos plantonistas interromperam os trabalhos alegando falta de 

pagamento dos salários. A direção do HE afirmou que a prefeitura tem de repassar R$ 3 milhões para o 

hospital. 
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