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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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Foco da saúde está errado, dizem médicos 
 
ESPECIAL 
| 

Para especialistas, UPAs de Dilma Rousseff (PT) e AMEs de José Serra (PSDB) são prioridades 
equivocadas 

Profissionais apontam que ampliar números de posto de saúde e equipe de Saúde da Família traz 
resultados melhores 
 
RICARDO WESTIN 
DE SÃO PAULO 
 

Quando o tema é saúde, duas siglas são repetidamente pronunciadas pelos principais 

candidatos a presidente. A petista Dilma Rousseff promete levantar 500 UPAs (prontos-socorros 24 

horas). O tucano José Serra pretende abrir 154 AMEs (clínicas com médicos especialistas). 

Especialistas em saúde concordam que há carência de prontos- socorros e clínicas com 

especialistas, mas fazem um alerta: UPA e AME são prioridades equivocadas. Para eles, as promessas 

dos candidatos deveriam ser melhorar e multiplicar os postos de saúde e as equipes de Saúde da 

Família - a "porta de entrada" do SUS (Sistema Único de Saúde). Cada equipe de Saúde da Família se 

responsabiliza por um bairro e periodicamente visita todas as casas. Ensina as famílias a evitar doenças, 

faz diagnóstico precoce e acompanha os tratamentos. Os postos de saúde, que devem estar espalhados 

pela cidade, oferecem consultas agendadas com clínicos, pediatras e ginecologistas. 

 

Porta de Entrada 
 

O raciocínio é simples: a "porta de entrada" deve ser a prioridade porque, ao cuidar das 

necessidades básicas de saúde, evita que as pessoas adoeçam ou, já doentes, tenham complicações e 



 
 
precisem do serviço especializado do AME ou da UPA. Um exemplo: se a pessoa teve um diagnóstico 

precoce de hipertensão, toma os remédios e se consulta no posto de saúde a cada três meses, ela 

dificilmente sofrerá dos desdobramentos da pressão alta, como um infarto ou um AVC. Assim, não terá 

de ser levada de emergência para uma UPA. 

"Os candidatos não falam da atenção básica à saúde porque não tem apelo para o eleitor, não 

rende voto", afirma Ligia Giovanella, médica e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública. 

Calcula-se que 85% das necessidades de saúde da população possam ser resolvidas pelos postos de 

saúde e pelo Saúde da Família. 

Só os 15% restantes precisariam de prontos-socorros, de hospitais e de especialistas mais 

caros do que a "porta de entrada". "Priorizar UPA e AME é tapar o sol com a peneira", concorda o 

médico Nelson Rodrigues dos Santos, diretor do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde. "Mas é o que 

dá ibope aos candidatos." 

 

Carências 

 

A "porta de entrada" -que é financiada pela União, pelos Estados e pelos municípios -tem 

muitas carências. No Estado do Rio, só 31,3% da população é coberta pelas equipes de Saúde da 

Família. A cidade do Rio tem 171 postos de saúde -pelos parâmetros do Ministério da Saúde, deveria ter 

no mínimo 206. 

Para Antonio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, a 

implantação de UPAs e AMEs -sem as equipes de Saúde da Família e os postos de saúde necessários  

-desorganiza o SUS. Ambos, no fim, também ficam lotados. "O paciente que não consegue consulta no 

posto de saúde e acaba procurando a UPA. Mas fica horas na fila e, quando é atendido, ouve do médico 

que o caso dele não é de emergência", diz. E continua: "No posto de saúde, diante de qualquer dorzinha 

no peito, o médico vai mandar o paciente para o cardiologista do AME. Qualquer diarreia, para o gastro. 

Ganhando uma miséria no SUS, médico nenhum quer assumir responsabilidade". 

Na opinião de Lopes, os assessores de ambos os candidatos "enxergam a saúde pela janela 

dos gabinetes". Dilma defende policlínicas semelhantes aos AMEs. Serra quer mutirões de cirurgias de 

catarata, hérnia e próstata. Segundo o médico Gilson Carvalho, consultor do Conasems (entidade dos 

secretários municipais de saúde), o mutirão é emergencial e não pode virar política de saúde. "O 

paciente precisa ser atendido quando precisa, e não quando há número suficiente para um mutirão."  

 
Os candidatos não falam da atenção básica à saúde porque não tem apelo para o eleitor Priorizar UPA   
[prontos socorro 24 horas] e AME [Clínicas com médicos especialistas] é tapar o sol com a peneira. Mas 
é o que dá ibope 
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Cientistas do país querem remunerar voluntários  
 
CIÊNCIA 
 
Para eles, não pagar pela participação em estudos atrasa ciência nacional Restrições surgiram para 
evitar que os mais pobres aceitassem participar de estudos ignorando seus riscos 
 
RICARDO MIOTO 
DE SÃO PAULO 

 

No Brasil, não se pode pagar alguém para matar monstros em um jogo de computador e ter 

sua atividade cerebral observada. Foi o que Sidarta Ribeiro, neurocientista da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, descobriu quando, querendo aumentar o número de participantes do seu 

experimento, enviou seu projeto de remunerar os voluntários a um comitê de ética. 

Cientistas que utilizam humanos em suas pesquisas dizem que proibir a remuneração em 

dinheiro para atrair voluntários acaba atravancando a ciência nacional. A restrição surgiu ao mesmo 

tempo em que multinacionais farmacêuticas, especialmente a partir dos anos 1990, usavam países do 

Terceiro Mundo para testar seus medicamentos (leia à dir.). 

Uma diretriz de 1996 do Conselho Nacional de Saúde determinou que a participação em 

pesquisas seria "voluntária, vedada qualquer forma de remuneração". A reclamação de cientistas como 

Ribeiro, que trabalham com humanos, é que se foi longe demais com esse banimento. O ideal, dizem, 

seria que os comitês avaliassem a situação caso a caso. 

Quem tem problemas de saúde facilmente se dispõe a participar da busca pela cura. Achar 

gente saudável disposta a perder tempo pela ciência, porém, é mais difícil. Pesquisadores reclamam 

que, por isso, os grupos que estudam ficam enviesados. "Nossos voluntários acabam não sendo muito 

representativos da população. São pessoas naturalmente mais curiosas, mais disponíveis. Ser for 

alguém mais pragmático, não se expõe", diz Edson Amaro Junior, neurorradiologista da USP. "Faz 

diferença ao estudar o cérebro."  

Ele faz uma analogia: "Faz de conta agora que o cara, nas pesquisas eleitorais, tivesse de 

parar quatro horas para participar." A amostra, então, deixa de ser representativa -torna-se uma grande 

pesquisa entre aposentados e desempregados, talvez. Os defensores do veto dizem que, num país em 

desenvolvimento, oferecer remuneração seria se aproveitar do desespero alheio. Sem outras grandes 

opções de renda, os voluntários ignorariam riscos por uns trocados. Além disso, poderia existir risco da 

criação de "voluntários profissionais", algo que também poderia enviesar as amostras. Isso, porém, 

poderia ser evitado por meio de uma triagem que limite a participação de um mesmo voluntário em 

vários estudos. 
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O preço da vida 
 
OPINIÃO 
Thelman Madeira de Souza 
Médico aposentado do MInistério da Saúde 

 

Na realidade, o Sistema Único de Saúde (SUS) não passa de um conjunto de regras inócuas, 

inscritas num pedaço de papel. Em outras palavras, é um faz de conta incapaz de organizar, 

hierarquizar e fiscalizar as ações da saúde, tanto no setor público quanto no setor privado. A 

consequencia dessa ineficiência crônica se traduz no sucateamento da rede pública, origem da baixa 

qualidade de assistência médica, nela prestada, e no baixo padrão técnico da maioria das clínicas e 

hospitais da área privada, inclusive os de propriedade dos planos de saúde. 

Essa constatação que, certamente aborrece o ministro José Gomes Temporão e tantos outros 

sanitaristas considerados os pais do SUS- instituição tida como "uma criação genial", mas incapaz de 

universalizar a assistência médica, tampouco revolucionar a saúde em nosso país - leva os brasileiros a 

considerarem ruim o sistema. Assim é porque reflete o descaso das nossas autoridades da saúde no 

trato da coisa pública. Também porque há omissão da fiscalização da rede privada de saúde e, em 

especial, dos planos de saúde, que agem impunemente: desrespeitam contratos, direcionando pacientes 

para as suas unidades próprias e omitindo socorro. Tudo isso, diga-se de passagem, sob os olhares 

lenientes e coniventes do Ministério da Saúde, conselhos regionais de medicina e da Agência Nacional 

de Saúde (ANS). 

Hoje, todos nós estamos à merce de um sistema de saúde público sem comando, em que 

gestores despreparados, ilhados num contexto de corrupção, licitações fraudulentas e impunidade, 

seguem sem questionar as ordens de governantes inescrupulosos. Cuidam apenas de seus interesses 

políticos mesquinhos. Enquanto isso, dane-se a população, exposta a filas intermináveis nas portas de 

hospitais falidos, carentes de médicos e de baixo padrão técnico. 

Como o sistema é único, a falência do setor público soma-se às mazelas de um setor privado 

decadente, comas exceções de praxe. Esse setor, por sua vez guiado pela lógica do lucro fácil, não se 

constrange em contratar por salário vil profissionais inexperientes, desqualificados tecnicamente, para 

atender àqueles sem condições financeiras de buscar os serviços de alguns hospitais particulares de 

ponta. 

Na verdade, as camadas mais pobres da população costumam chamar a maioria das clinicas 

particulares, com justa razão, de trambiclínicas, pois não passam disso. É o que se ve noticiado 

fartamente na mídia, com respeito à utilização de estudantes de medicina em hospitais e clínicas da 

Baixada Fluminense e zona oeste do Rio de Janeiro. Há. também, trabalho de falsos médicos em 

aproximadamente vinte hospitais, conforme o levantamento da Delegacia de Repressão a Crimes contra 

a Saúde Pública. 



 
 

E bom lembrar: toda essa promiscuidade ganha, em boa hora, repercussão na mídia, ne 

assumiu o papel, por legal, de responsabilidade dos conselhos de medicina, da Agência Nacional de 

saúde (ANs) e do Ministério da Saúde mediante atuação do Departamento Nacional de Auditoria do 

SUS (Denasus). No entanto, se tudo isso reflete a má gestão e a insensibilidade com o próximo, a culpa 

e a impunidade, de outro angulo, cabem às três esferas governamentais, uma vez incapazes de 

executar, na sua inteireza, um orçamento já minguado. E, ao mesmo tempo, não criam mecanismos 

capazes de impedir os desvios de um recurso tão precioso e insuficiente. Perde-se-o com a 

incapacidade de execução orçamentária e com a falta de fiscalização dos recursos públicos. Resultam 

da insatisfação da população com as condições físicas das unidades hospitalares e postos de saúde, 

como também a dos médicos comprometidos com a ética médica, em contexto de relações precárias de 

trabalho e baixas salários. E, enquanto a saúde pública se esfacela, os planos de saúde, 

silenciosamente, direito econômico (mediante prática monopolista); praticando uma medicina protocolar; 

e fazendo a apologia da ortotanásia, proibida pelo nosso Código Penal, em nome do lucro a qualquer 

preço. Para eles, o mercado da saúde se assemelha ao mercado clandestino, ilegal e imoral da venda 

de armas, onde a preservação da vida é a exceção e a rotina é a morte. 

Diante desse divórcio da atividade médica com o juramento de Hipócrates, fornecedor de uma 

postura virtuosa na busca do bem-estar do próximo, necessitamos, urgentemente, de uma reflexão 

bioética, capaz de reintroduzir na relação médico- paciente três princípios importantes: o da autonomia 

do paciente; o da beneficência do médico e o da justiça para a sociedade. 
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"Isso não existe", diz Temporão sobre matéria de revista 
 
POLÍTICA 

 

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, negou há pouco qualquer influência da Casa 

Civil nas compras de medicamentos do governo. Em entrevista coletiva no núcleo fluminense do 

Ministério da Saúde, Temporão afirmou que a compra emergencial do medicamento Tamiflu para 

tratamento de infectados pelo vírus da gripe H1N1, no ano passado, foram discutidas diretamente pelo 

ministério com a fabricante do produto, a farmacêutica Roche. O ministro disse que o Ministério da 

Saúde é autônomo na sua gestão de compras e não sofre influência da Casa Civil em processos 

similares, conforme aponta reportagem desta semana da revista Veja. "Isso não existe." 

Segundo Temporão, nenhum integrante da Casa Civil participou no ano passado das reuniões 

de negociação com o laboratório, que, afirmou o ministro, resultaram em preços 76,7% abaixo do preço 

de mercado. Ele disse que o teor das discussões foi registrada em ata, disponíveis no ministério, e que 

"não há hipótese" de integrantes da Casa Civil terem participado. O ministro disse ter conversado pela 

manhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo telefone, a quem deu explicações sobre o teor da 



 
 
reportagem da revista Veja. Segundo a revista, Vinícius Castro, sócio do filho da ex-ministra Erenice 

Guerra, recebeu R$ 200 mil por suposta influência na compra de Tamiflu. 

Temporão afirmou que o presidente recomendou que ele desse explicações à imprensa. Em 

meio ao risco de pandemia da chamada gripe suína, o governo federal realizou sete compras do Tamiflu 

(fosfato de oseltamivir), totalizando 14,5 milhões de tratamentos (dez comprimidos). O valor da compra, 

segundo o ministério, foi de R$ 400 milhões. Em média, cada tratamento custou R$ 28. Segundo o 

ministério, nas drogarias o valor é de R$ 150.  

"O Ministério da Saúde julgou a quantidade necessária para compor o estoque estratégico por 

critérios técnicos, balizados por parâmetros internacionais. O preço foi discutido exaustivamente com a 

Roche, o único laboratório no mundo que fabrica  esse medicamento, diretamente pelo ministério", 

afirmou Temporão, lembrando que a existência de um único produtor impediu qualquer processo de 

seleção do fornecedor. "Não há, portanto, motivo para dizer que a compra desse medicamento foi 

intermediada por quem quer que seja. Até porque não era um certame com a participação de várias 

empresas. Só há um produtor e tínhamos uma pandemia. Qual seria a necessidade de alguém 

intermediar?" 

O ministro disse não conhecer Castro e Israel Guerra, filho de Erenice, nem ter informação 

sobre ingerência deles no Ministério da Saúde. Ele disse ter ouvido hoje do ministro de Relações 

Institucionais, Alexandre Padilha, que o governo já acionou a Polícia Federal para investigar mais essa 

denúncia. 

 

 
Brasília, 18 de setembro de 2010 
O Estado de S. Paulo/BR 
Temas de Interesse | Saúde Pública 
 

Fraude no Amapá atingiu hospitais 
 
NACIONAL 
Bruno Paes Manso 
 
Pedro Paulo Dias contratou empresa por R$ 1 milhão por mês para dar manutenção em equipamentos, 
mas saúde era sucateada  
 
 

Para realizar a manutenção dos equipamentos sucateados nos hospitais amapaenses, o então 

secretário do Estado da Saúde, Pedro Paulo Dias (PP), que deixou o cargo este ano para ser 

governador, contratou por meio de licitação feita às pressas uma empresa sem especialização na área. 

O valor aproximado do contrato era de R$ 1 milhão por mês.  

Hospital em Macapá: testemunha relata rotina de falsificação de guias de pagamentos no 

Estado. Isso significa que a empresa recebia em um ano quase o dobro do orçamento anual de toda a 

Polícia Civil do Estado, cujo valor é de R$ 6,2 milhões. Apesar do contrato milionário, os responsáveis 

pela manutenção dos hospitais não prestavam praticamente serviço algum, com consequências 

desastrosas para a saúde pública do Amapá. 



 
 

Os detalhes sobre os supostos esquemas foram relatados à Polícia Federal pelo empresário 

Francinaldo da Rocha Cordeiro, proprietário da empresa Mega Hospitalar Eletricidade, especializada em 

manutenção de equipamentos hospitalares, que não conseguiu participar das concorrências. O descaso 

na área da saúde permitia que sumissem equipamentos importantes de diversos hospitais, como 

ocorreu com uma mesa cirúrgica ortopédica e um mamógrafo do Hospital Geral de Macapá, segundo os 

depoimentos. 

A principal empresa beneficiada pelo suposto esquema era a Mecon, de Francisco Odilon 

Filho, que além de fazer manutenção de maquinário em hospitais, tinha contrato para vender 

equipamentos hospitalares à Secretaria Estadual da Saúde. Na cidade, Odilon também é dono da 

Faculdade Fama e da Choperia da Lagoa. Segundo Cordeiro, Odilon tinha também uma empresa que 

fornecia alimentos aos presos do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e ao Hospital de 

Emergência. Comida muitas vezes "estragada". 

Na Polícia Federal, a testemunha afirmou que presenciou o dono da Mecon pagando propina a 

um diretor do Hospital Estadual de Santana chamado Mauro. Só pelo serviço prestado no Hospital de 

Jari, a Mecon ganhava R$ 200 mil ao mês. Apesar disso, segundo o depoente, os equipamentos, tanto 

em Jari como em municípios como Oiapoque, Calçoene, Amapá, Santana e Macapá estão sucateados 

por falta de manutenção. Mesmo diante da suposta improdutividade, Cordeiro afirma que a empresa 

tinha prioridade na liberação de pagamentos da pasta. 

Falsificação. Em outros hospitais do Amapá, conforme a testemunha, a rotina de falsificação 

das guias de pagamentos era semelhante ao esquema que ele acompanhou no Hospital de Jari. Lá, as 

"guias falsas" de prestação de serviço eram atestadas pelo diretor do hospital, Dr. Ernesto, ou pelo 

enfermeiro Chico Bahia. 

Mas nem todos os funcionários aceitavam passivamente a situação. No depoimento, Cordeiro 

conta que o diretor chegou a reclamar com o então secretário da Saúde, Pedro Paulo Dias, das 

péssimas condições e da falta de manutenção dos equipamentos. Mas que depois relatou ter sido 

ameaçado de demissão. Cordeiro tentou conversar com um dos diretores do Hospital Geral sobre o 

problema. Esse se omitiu e lhe respondeu que "não iria se meter com peixe grande". 

Em setembro de 2009, Cordeiro conta que chegou a encontrar Odilon, junto com uma terceira 

pessoa. Diante das cobranças da incompetência dos serviços prestados pela empresa, Odilon 

respondeu a Cordeiro: "Não adianta você se meter que aqui eu mando em tudo". Na empresa de Odilon, 

conforme o inquérito, ainda havia um funcionário conhecido como Sabá, artífice de eletricidade, que 

também trabalhava na Secretaria da Saúde. Cordeiro diz que era Sebá o responsável pelos desvios de 

equipamentos dos hospitais para o depósito de Odilon, que ficava ao lado da Faculdade Fama. 
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