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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, 27 de abril de 2010 
O Dia Online/RJ 
 
Golpe de R$ 200 milhões no SUS 
 
RIO 
Polícia apreende documentos em três clínicas e um laboratório suspeitos de forjar atendimentos em São 
Gonçalo 

 

Rio - Um esquema de fraudes envolvendo três clínicas e um laboratório particulares de São 

Gonçalo pode ter lesado durante seis anos em mais de R$ 200 milhões o Sistema Único de Saúde 

(SUS). Em operação deflagrada ontem de manhã, policiais da 72ª DP ( São Gonçalo) e da 

Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) cumpriram mandados de busca e apreensão nos quatro 

estabelecimentos. 

Investigadas há três meses pela Polícia Civil e o Ministério Público, as unidades médicas 

emitiam notas de consultas e exames nunca realizados em pacientes "fantasmas". Os serviços eram 

cobrados da Secretaria de Saúde de São Gonçalo, responsável pelo repasse da verba do SUS para 

unidades conveniadas da rede particular. O secretário de Saúde de São Gonçalo, Daniel da Silva Júnior, 

afirmou que desconhecia o esquema fraudulento. 

Os documentos apreendidos traziam carimbos e assinaturas de médicos que nem sequer 

trabalhavam nas clínicas investigadas. Segundo a polícia, a fraude era aplicada há seis anos e cada 

unidade envolvida lucrava de R$ 60 mil a R$ 120 mil por mês. O delegado Adilson Palácio, da 72ª DP, 

afirma que não há indícios de que médicos estejam envolvidos no esquema. "Os funcionários e 

administradores colocavam carimbos falsos com nomes de médicos e assinaturas falsas", declarou. 

A fraude foi descoberta após denúncias de que três clínicas estavam falsificando formulários de 

atendimento. Os prontuários eram preenchidos com letra ilegível. "Encontramos muitos 

encaminhamentos de falsos pacientes para um laboratório com solicitação de exames de fezes, urina e 



 
 
sangue. Todas as fichas eram preenchidas com nomes, diagnósticos e tratamentos ilegíveis", contou o 

delegado. 

Os responsáveis pelas unidades investigadas devem ser intimados a depor ainda hoje. Ontem 

foram ouvidos 10 funcionários das clínicas investigadas. Até o fim da semana, o delegado pretende 

conseguir mandados de prisão dos envolvidos. O Ministério da Saúde informou que a responsabilidade 

pela administração dos recursos do SUS em São Gonçalo é da Secretária Municipal de Saúde. O 

ministério afirma, no entanto, que vai apurar se há denúncias sobre o golpe no Departamento Nacional 

de Auditoria do SUS. 

Servidores sob investigação 

Embora tenha afirmado desconhecer qualquer tipo de fraude na rede particular conveniada do 

SUS em São Gonçalo, o secretário municipal de Saúde, Daniel Júnior, determinou a instalação de uma 

comissão de sindicância para apurar o possível envolvimento de funcionários da secretaria. 

O secretário também suspendeu, por tempo indeterminado, todos os pagamentos que seriam 

feitos às unidade médicas sob investigação. Na tarde de ontem, policiais estiveram na sede da 

Secretaria de Saúde de São Gonçalo, onde também foram recolhidos diversos documentos. 
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O Dia Online/RJ 
 
Mais hospitais para transplantes 
 
CIÊNCIA 
Cinco unidades da rede privada vão fazer as cirurgias em pacientes cadastrados pelo SUS 

 

Rio - Cinco hospitais privados do Rio começarão a fazer, a partir do mês que vem, transplantes 

de rim e fígado em pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS): Hospital das Clínicas de Niterói, Quinta 

e Barra D"Or, Clínica São Vicente de Paula e Hospital Adventista Silvestre. O objetivo, segundo o 

secretário estadual de Saúde, Sérgio Côrtes, é que pacientes não sejam mais prejudicados pela 

precariedade das unidades públicas. 

"Se um paciente do Hospital do Fundão éo primeiro da fila para receber um órgão, e o Fundão 

não tem condições de fazer o transplante, esse paciente será transplantado em um dos cinco hospitais 

privados credenciados. No passado, se as unidades públicas não tinham condições de fazer o 

transplante, o órgão era oferecido ao paciente privado. Ou seja, o da rede pública acabava sendo 

prejudicado", explicou Côrtes ontem, no lançamento do Programa Estadual de Transplantes. 

Durante o evento, pacientes lembraram das dificuldades de manter os exames em dia, 

condição fundamental para poder fazer o transplante. Segundo eles, nem sempre a rede pública faz os 

exames de três em três meses, o que acaba beneficiando doentes da rede particular, que podem pagar. 

Côrtes também anunciou a inauguração, em 2011, de hospital estadual destinado a transplantes de rim 

e fígado. Será no antigo Hospital Santa Mônica, em Niterói. 

 
 
 



 
 
Brasília, 27 de abril de 2010 
Folha de S. Paulo - São Paulo/SP 
 
Ministro da Saúde recomenda sexo contra hipertensão 
 
COTIDIANO 
Sugestão de Temporão, em tom de brincadeira, veio junto de outras para que o brasileiro se exercite e 
consuma menos sal Pesquisa do ministério mostra que a proporção de brasileiros com pressão alta 
subiu de 21, 5%, em 2006, para 24, 4% no ano passado  
 
ANGELA PINHO 
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA 
 

"Façam sexo", recomendou o ministro José Gomes Temporão ( Saúde) para que os brasileiros 

não engrossem os números de vítimas de hipertensão. A sugestão, feita em tom de brincadeira, veio 

junto a outras para que pessoas se exercitem. Pesquisa divulgada ontem pelo ministério mostrou que a 

proporção de brasileiros com pressão alta foi de 21, 5%, em 2006, para 24, 4% em 2009. Também 

cresceu o número de pessoas que não fazem exercício físico. Foram entrevistadas 54 mil pessoas por 

telefone. 

Inicialmente, o ministro brincou dizendo que, além de cinco porções diárias de frutas e 

hortaliças, as pessoas deveriam fazer sexo cinco vezes por dia. Por dia? "Não, não seria razoável, cinco 

vezes por semana seria melhor", disse Temporão. Pesquisa Datafolha publicada no início do ano 

mostrou que, de janeiro a setembro de 2009, 23% das pessoas consultadas não haviam tido relações 

sexuais. A maioria tinha entre 35 e 60 anos. O ministro recomendou no final da conversa com jornalistas: 

"Dancem, façam sexo, mantenham o peso, façam atividades físicas e, principalmente, meçam 

a pressão". Para Fernando Nobre, presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão, o conselho do 

ministro faz sentido. "Toda atividade prazerosa tem valor no combate à hipertensão", disse. Ele ressalta, 

porém, que não se pode esquecer outros fatores importantes para prevenir ou tratar o problema: cuidar 

do peso, ingerir menos sódio e fazer exercícios regulares. Também é importante o acompanhamento 

periódico da pressão arterial –a partir dos 18 anos, ao menos uma vez por ano. 

Outro dado da pesquisa mostrou que os brasileiros estão comendo mais frutas e verduras, o 

que é positivo, mas diminuiu o consumo de feijão, importante fonte de fibras e proteínas. A queda foi 

associada à maior presença de comidas industrializadas  - que têm mais sódio. As maiores vítimas da 

hipertensão são os idosos -63, 2% tinham o problema em 2009. 
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