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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, 22 de setembro de 2010 
Folha de S. Paulo/BR 
Ministério da Saúde | Programas | Doe Órgãos, Doe Vida 
 

Saúde e segurança são os problemas que mais preocupam 
população, diz Datafolha 
 
ESPECIAL 
 

Especialistas afirmam que a crise no setor resulta da falta de recursos públicos; em 1995, o Estado 
bancava 62% dos gastos com a saúde; em 2009, essa proporção tinha caído para 47%; presidenciáveis 
prometem mais verbas para o SUS, mas nenhum defende a recriação de uma contribuição nos moldes 
da extinta CPMF 
 

RICARDO WESTIN 
DE SÃO PAULO 
 

O caos na saúde pública é o problema que mais tem tirado o sono dos brasileiros. Pesquisa 

feita pelo Datafolha em oito unidades da Federação nos dias 13 e 14 deste mês mostra que em seis 

(BA, DF, MG, PR, RS e SP) a saúde é citada pela população como a preocupação maior. Nas outras 

duas (PE e RJ), a saúde é a segunda preocupação, atrás da violência. 

O Datafolha saiu às ruas na segunda e na terça da semana passada. A pergunta foi sobre os 

problemas que são de responsabilidade dos governadores. Especialistas são unânimes: o caos na 

saúde pública é resultado, em boa medida, do "desfinanciamento" do setor. O presidente e os 

governadores que se elegerem neste ano precisarão ser mais generosos com o SUS (Sistema Único de 

Saúde). 

Em 1995, de todo o dinheiro que se gastava com saúde no Brasil, 62% era público (da União, 

dos Estados e dos municípios) e 38% era privado. Como tempo, porém, o peso do SUS foi caindo. Em 

2009, a proporção do gasto público havia minguado para 47%, e o privado já era responsável por 53%. 

 

 



 
 

Falta Remédio 
 

Os números foram calculados pelo médico Gilson Carvalho, que foi secretário nacional de 

Atenção à Saúde no governo Itamar Franco e hoje é consultor do Conasems (conselho dos secretários 

municipais de Saúde). 

A redução do financiamento se vê nos hospitais lotados, na espera de meses por uma 

consulta, nas ações judiciais contra o governo por remédios e cirurgias, nas greves de médicos e nas 

epidemias, por exemplo. Isso, porém, não significa que os investimentos totais do SUS tenham 

diminuído ao longo dos anos. Cresceram, mas a passos bem lentos. 

A saúde privada, ao contrário, dispôs de mais verbas e conseguiu acompanhar as 

necessidades da população. "Das pessoas que conseguem consulta no SUS, só 45% recebem todos os 

remédios necessários", afirma o médico Antonio Ivo de Carvalho, diretor da Escola Nacional de Saúde 

Pública. 

 

Direito de Todos 
 

Segundo a Constituição, a saúde é "direito de todos" e "dever do Estado". Qualquer brasileiro, 

rico ou pobre, deve ter suas necessidades de saúde atendidas gratuitamente, desde um comprimido 

para febre até um transplante de coração. Dos 193 milhões de brasileiros, a maioria -150 milhões- 

depende exclusivamente do SUS. 

Um pente-fino feito pelo Ministério da Saúde nas contas de 2008 dos governos estaduais 

revelou que, dos 27 governadores, 13 aplicaram na saúde menos que 12% de suas receitas próprias, 

afrontando a Constituição. Juntos, eles deixaram de aplicar no SUS R$ 3,1 bilhões, valor suficiente para 

construir e equipar 60 hospitais. 

Para tentar atingir os 12%, governadores incluem na conta da saúde gastos com despoluição 

de águas, saneamento e plano de saúde dos funcionários públicos. O SUS sente falta do dinheiro, como 

atesta a pesquisa Datafolha. Apesar disso, nenhum governador foi punido. 

 

Decisão Política 
 

O estudo de Gilson Carvalho mostra ainda que, no bolo do SUS, a participação financeira da 

União tem caído. Em 1995, respondia por 64% dos gastos públicos. No ano passado, por 46%. 

Em 2007, o Congresso derrubou a CPMF, tributo que garantia 35% das verbas totais do 

Ministério da Saúde. Embora os principais candidatos à Presidência prometam mais verbas para o SUS, 

nenhum defende publicamente um novo tributo. A conta da saúde, assim, tem ficado mais pesada para 

Estados e municípios. 

"Quem mais tem se responsabilizado pela saúde são os prefeitos, justamente os que recebem 

a menor fatia dos impostos e das contribuições", diz Carvalho. "Está na hora de o presidente e os 

governadores assumirem mais responsabilidades." Para especialistas, o "desfinanciamento" do SUS 

resulta de uma decisão política. "As equipes econômicas impõem outras prioridades", afirma a médica 

Ligia Giovanella, diretora do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Carvalho acrescenta: "O dinheiro 



 
 
que faz sucesso é o do investimento: fazer ponte, edifício... A manutenção do SUS, cara, não é 

prioridade". 

 

Brasília, 22 de setembro de 2010 
Folha de Londrina - Curitiba/PR 
Ministério da Saúde | Programas | Saúde da Família 
 

Ciap está sob intervenção federal 
 
FOLHA POLÍTICA 
 
Decisão da Justiça Federal Criminal atende liminar à ação do MPF, que, em julho, há havia denunciado 
21 por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha 
 

O juiz da 2 Vara Federal Criminal de Curitiba, Marcus Holz, acatou ontem à tarde o pedido de 

liminar formulado em ação do Ministério Público Federal (MPF) e determinou a nomeação de um 

interventor federal para o Centro Integrado e Apoio Profissional (Ciap). A entidade, alvo da ''Operação 

Parceria'' deflagrada em maio passado pela Polícia Federal (PF), Receita Federal e Controladoria Geral 

da União (CGU), foi acusada de desviar pelo menos R$ 300 milhões de um total de R$ 1 bilhão 

recebidos por meio de convênios entre ministérios da Saúde e do Trabalho e Emprego e prefeituras do 

Paraná e de outros três estados. Em Londrina, os desvios teriam superado os R$ 10 milhões; quatro 

pessoas ligadas à oscip, entre as quais o presidente deposto do Conselho de Administração, Dinocarme 

Aparecido Lima, dois filhos dele e um contador seguem presas em Curitiba. Um integrante da suposta 

quadrilha, apesar de estar com prisão preventiva decretada desde maio, está foragido. 

A liminar de ontem foi pedida na mesma denúncia criminal de 21 de julho passado na qual o 

MPF denunciara 21 pessoas ligadas ao Ciap por crimes de lavagem de dinheiro e formação de 

quadrilha, já acatada pela Justiça contra 18 dos citados. As audiências de instrução do processo tiveram 

início em Londrina no último dia 2, quando o juiz federal criminal Eduardo Appio ouviu parte das 

testemunhas de acusação. Em Londrina, o Ciap mantém convênios com a administração municipal para 

execução do Programa Saúde da Família (PSF), Samu, Policlínica e controle de endemias, os quais, já 

informou a Prefeitura, serão rescindidos ou, caso da Policlínica e do controle de endemias, encampados 

pelo Município. 

Segundo a assessoria de imprensa do MPF, o pedido de liminar foi formulado pelo procurador 

federal Elton Venturini e o interventor já teria, inclusive, sido nomeado. A assessoria de imprensa da 

Justiça Federal confirmou a ordem para a intervenção, mas não entrou em detalhes - como nome do 

interventor, data e local da posse e atribuições dele, por exemplo -, sob alegação de que o processo 

corre sob segredo de Justiça. 

A FOLHA tentou contato com dois advogados do Ciap. Maria Lúcia Buzato disse que estava 

fora de Londrina e não teria esclarecimentos a fazer - apenas quem poderia se manifestar a respeito, 

argumentou, seria o colega João Gomes. A reportagem chegou a contactá-lo, mas, antes mesmo de o 

assunto da entrevista ser colocado, logo em seguida o celular do advogado desligou e ele não atendeu 

mais. 



 
 

O procurador-geral do Município, Demétrius Coelho, afirmou que soube da intervenção federal 

''pela imprensa'', mas que hoje iria ao MPF obter informações sobre o papel do interventor, sobretudo 

em relação aos convênios com o Município. ''A gente vai ter que ver como vai pagar esse mês (que 

vence no quinto dia útil); em tese, talvez seja feito o pagamento ao interventor. Mas pedimos 

documentos (que liberem a verba mensal de R$ 2 milhões dos convênios) ao Ciap e a entidade ficou de 

nos enviar até amanhã (hoje); se apresentarem, isso segue à Saúde e à Controladoria para conferirem'', 

resumiu. Em coletiva há duas semanas, o Ciap anunciou que realiza uma auditoria externa com 

''enfoque interventor'', mas não definiu prazos para conclusão ou apresentação de resultados. 

 

 
Brasília, 22 de setembro de 2010 
Jornal do Commercio PE - Recife/PE 
Ministério da Saúde | Institucional 
 

Estado tem o 1º condenado por desvio no SUS 
 
CIDADE 
 

Ação do Ministério Público Federal (MPF) em Pernambuco resultou na primeira condenação de 

pessoas acusadas de envolvimento no desvio de medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS). 

José Wanderlei Ferreira Guimarães foi condenado a cinco anos, seis meses e 20 dias de reclusão, além 

do pagamento de multa, pelo crime de receptação qualificada. Ele é apontado como atravessador. De 

acordo com o processo, ele adquiria produtos de procedência ilícita e revendia o material a empresas do 

ramos de distribuição de medicamentos, desde 2008. A denúncia foi ajuizada pela procuradora da 

República Mirella de Carvalho Aguiar, num desdobramento da Operação Desvio, deflagrada em abril 

deste ano pelo MPF, Polícia Federal (PF) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) .Na 

ocasião, foram cumpridos mandados de prisão preventiva, condução coercitiva, busca e apreensão. 

Na casa de José Wanderlei Ferreira Guimarães foram apreendidos medicamentos de origem 

pública, com inscrições Ministério da Saúde, proibido comércio e venda proibida. Uma testemunha 

declarou que o laboratório Hebron confirmou que os lotes de remédios apreendidos com o condenado 

haviam sido encaminhados exclusivamente à Secretaria da Saúde do Estado de Pernambuco. 

Além de José Wanderlei Ferreira Guimarães, quase 50 pessoas já foram denunciadas pelo 

MPF como integrantes do esquema criminoso. Em função da grande quantidade de envolvidos, outras 

denúncias podem vir a ser oferecidas pelo órgão. A quadrilha envolvia funcionários de hospitais públicos 

que desviavam medicamentos e outros produtos para os atravessadores. 
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