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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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Uso racional dos recursos na Saúde 
 
NEGÓCIOS 
 

Em períodos eleitorais, somos bombardeados por debates, promessas e planos de governo 

nos quais os candidatos se comprometem, caso eleitos, a dar soluções aos grandes problemas da 

nação. Mas planos estratégicos de longo prazo e conquistas duradouras precisam ser pensadas além 

dos ciclos eleitorais. 

Dentro dessa concepção de estratégias adequadas para soluções duradouras, o setor de 

saúde pública e privada merece ser visto como um dos temas de maior prioridade. 

Uma das grandes questões que a sociedade brasileira terá de enfrentar é o equilíbrio entre o 

orçamento disponível à área de saúde e o dever constitucional do Estado de prover saúde para toda a 

população. Hoje a relação de pessoas economicamente ativas versus o total da população está no seu 

ponto máximo. A continuação desse movimento demográfico acarreta um aumento considerável de 

idosos no total da população. 

Os atuais programas do governo que atendem a doenças como câncer, Alzheimer e Parkinson 

cada vez mais tomarão recursos. Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama promoveu um forte 

embate no Congresso americano para reformar o sistema de saúde. O Brasil não foge do mesmo 

desafio. Dados do Ministério da Saúde demonstram que o gasto total por habitante saiu de R$ 200, em 

2000, para R$ 450, em 2006, e essa tendência crescente continuará nos próximos anos. Buscando 

reduzir os custos dos medicamentos, um passo foi dado em 1999 com a criação do genérico - que por si 

só, no entanto, não equilibra o orçamento com as necessidades do sistema de saúde. É necessária uma 

medida mais abrangente e holística para melhorar a eficácia do sistema. Programas.  



 
 

Atualmente, o Estado provê atendimento para os medicamentos considerados essenciais por 

intermédio do SUS e da Farmácia Popular. Há também os programas estratégicos, como o da AIDS, e 

um último braço que são os atendimentos às doenças mais onerosas ao bolso do paciente, como as 

degenerativas, neurológicas ou o câncer. Todos esses programas somados consomem uma significativa 

parte do orçamento do Estado e geram discussões acaloradas, como a da CPMF. 

Os seguros e planos de saúde complementam o sistema. Somadas, as operadoras congregam 

43 milhões de vidas e administram recursos na ordem de R$ 65 bilhões. A população naturalmente 

exige cobertura para todas as suas necessidades e não aceita aumentos substanciais na mensalidade 

quando atinge a terceira idade. As operadoras, por sua vez, necessitam manter sua saúde financeira 

para garantir a continuidade de seus serviços e rentabilizar seus acionistas de forma que estes 

mantenham seu interesse em investir nesse segmento. 

Na Inglaterra, em 1999, institui-se o NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence), 

que orienta o Ministério da Saúde (NHS) nos protocolos de tratamento para obter os melhores 

resultados médicos dentro de uma ótica de custo/efetividade. Em 2006, o NICE publicou um protocolo 

para tratamento de hipertensão que recomendava a suspensão do uso de betabloqueadores, devido ao 

risco de causar diabetes tipo 2. Enquanto isso, no Brasil, o Atenolol, um betabloqueador, faz parte da 

lista da Farmácia Popular, enquanto os bloqueadores da renina-angiotensina, recomendados pelo NICE, 

não fazem. A decisão do governo negligencia o custo total ao sistema de saúde que os portadores de 

diabetes trazem.  

Em 1998, foi elaborada a Política Nacional de Medicamentos, que tinha como propósito, entre 

outros pontos, "a promoção do uso racional" de medicamentos. Passados 12 anos, ainda não existe 

uma sistematização do uso racional. Tampouco a iniciativa privada soube adotar ou promover o uso 

racional dos recursos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS ) organizou a troca de 

informações entre prestadores e operadoras. 

O sistema TISS (Troca de Informações em Saúde Suplementar) permite maior fluidez entre os 

agentes, mas apenas a codificação de todo o prontuário médico permitirá avançar para o uso racional de 

recursos. Para isso é necessário transpor barreiras, como a percepção de interferência na decisão do 

médico, quando o que se objetiva é apenas ter recursos para atender a todos os pacientes e não a 

apenas um caso isolado. 

 

Uso racional 
 

A soma dessas facetas nos obriga a avaliar qual a melhor maneira de fazer o uso racional dos 

recursos. A Constituição garante o direito à saúde a todos os cidadãos. Para atingir a universalização do 

atendimento, é necessário adotar políticas claras com soluções de custo/efetividade pelo fomento e pela 

regulação. 

Isso implica novas resoluções baseadas em estudos fármaco econômicos da lista de 

medicamentos sendo subsidiados pelo governo, definição clara de protocolos de atendimento baseados 

em diagnósticos e maior transparência nas informações sobre pacientes para avaliar epidemiologias e 

prevalências na tomada de decisões da destinação de recursos. 



 
 

Considerando que a relação entre a população que consome os recursos de saúde e a que 

sustenta esses gastos se tornará cada vez mais desfavorável, seria aconselhável fazer os ajustes 

necessários neste momento. A postergação de decisões será cada vez mais traumática para as partes 

envolvidas. Caberá ao governo que venha a ser eleito ter vontade política para fazer as correções 

necessárias. 

DIRETOR DE LINHAS DE NEGÓCIOS DA IMS 
HEALTH 
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Ministério vai investir R$ 76 milhões em políticas de incentivo 
a transplante 
 
VIDA 
Lígia Formenti / BRASÍLIA 

Saúde  
 
Pacote prevê treinamento de funcionários de hospitais que comunicam diagnóstico de morte cerebral à 
família; no primeiro semestre deste ano, 24% dos doadores potenciais não contribuíram com o programa 
porque parentes não autorizaram o procedimento 
 

O Ministério da Saúde vai aplicar R$ 76 milhões em políticas de incentivo para transplantes de 

órgãos no País. O pacote, que deverá ser anunciado hoje, inclui o treinamento de funcionários de 

hospitais para comunicar o diagnóstico de morte cerebral para familiares. 

"A forma como a notícia é dada exerce um papel fundamental na decisão da família", avalia o 

secretário de Atenção à Saúde, Alberto Beltrame. JB Neto/AE Organização. Equipe médica do Instituto 

do Coração (Incor-USP) prepara o transporte de pulmões doados para transplante. 

A recusa de familiares em autorizar a doação de órgãos do paciente com morte cerebral é uma 

dificuldade histórica enfrentada na área de transplantes no Brasil. No primeiro semestre deste ano, dos 

3.421 potenciais doadores identificados por equipes médicas, 809 não tiveram seus órgãos extraídos 

por recusa de parentes, segundo levantamento feito pela Associação Brasileira de Transplantes de 

Órgãos (ABTO). "Ainda é a principal causa de não realização do transplante no Brasil", afirma o 

presidente da associação, Ben-Hur Ferraz Neto. 

O treinamento será feito em salas especiais para simular o ambiente onde a notícia é 

geralmente dada. Para Ferraz Neto, os cursos são bem-vindos, mas precisam ser acompanhados de 

outras ações. "É importante capacitar, mas é necessário também investir na profissionalização das 

equipes que fazem o comunicado para família. Em número significativo dos centros, a conversa com 

familiares é feita por voluntários", informa. 

O pacote lançado pelo ministério prevê investimento de R$ 10 milhões em capacitações. A 

previsão é de que sejam treinados 1,2 mil profissionais em cursos que vão da avaliação do doador e o 

diagnóstico da morte cerebral até a retirada dos órgãos que serão usados no transplante. 



 
 

Para Beltrame, os cursos serão uma importante ferramenta para ajudar a reduzir a 

desigualdade do sistema de transplante do País. "Temos Estados com índice de doadores equivalente 

ao do primeiro mundo. Em compensação, há locais onde o número ainda está abaixo do que seria 

considerado adequado." 

O índice brasileiro de doadores é de 10,06 por milhão de habitantes (PMP). Em São Paulo, 

Estado campeão do ranking, o número é de 22,7 PMP. Já Amazonas e Rondônia têm índice zero, ou 

seja, não há o registro de nenhum doador. 

 

Morte cerebral 

 

 Outro objetivo do ministério é melhorar a notificação de pacientes com morte cerebral no País. 

"A estimativa é de que apenas 50% dos casos são informados", diz Beltrame. Para elevar os números, a 

pasta também vai anunciar um aumento pago por procedimentos como o diagnóstico de morte cerebral, 

que abre caminho para transplante. Para reajustes, serão investidos R$ 29 milhões. 

Quando um potencial doador é identificado, a equipe do hospital deve fazer o comunicado à 

central de transplantes. A partir daí, são realizados exames para comprovar a ocorrência da morte 

cerebral. Passada essa etapa e com autorização da família para que o transplante seja realizado, o 

corpo do doador deve ser mantido em condições adequadas até que o receptor seja encontrado e as 

equipes médicas, localizadas. São elas que fazem a retirada do órgão do doador e o transplante para o 

receptor. 

O governo vai anunciar também a criação de80 leitos para transplante de medula óssea e a 

implementação de centros para transplante de córnea, ossos e pele. Ferraz Neto considera as ações 

importantes, mas reafirma que o principal desafio é reduzir as desigualdades. "O sistema nacional de 

transplantes avançou bastante nos últimos anos, mas é preciso que essa melhora seja geral, 

beneficiando todos brasileiros e não apenas algumas regiões." Para ele, a saída é, além da capacitar, 

criar linhas que incentivem Estados a melhorar o sistema de captação de órgãos e de cirurgias. 
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Saúde eleitoral 
ESPECIAL ELEIÇÕES 2010 
 

"Vitrines" de Serra e Dilma na área têm realidades diferentes 
da propaganda na TV 
 

Trunfos eleitorais de José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT), os AMEs (clínicas com 

médicos especialistas) e as UPAs (prontos-socorros) não funcionam tão bem quanto suas propagandas 

mostram. Em SP, em alguns AMEs faltam profissionais -há dificuldade para encontrar médicos 

especialistas no interior. 



 
 

Em outros, sobram vagas -diante da ociosidade, alguns AMEs resolveram ampliar a região de 

cobertura planejada. No Rio, as UPAs estão abarrotadas. Têm fila até para entrar. Os pacientes 

precisam esperar do lado de fora, ao ar livre. Não há nem sequer senha. 

HUDSON CORRÊA 
DO RIO 

 
Unidades enaltecidas por petista têm fila para entrar na fila do Rio 
 

Colocadas na vitrine das propostas de Dilma Rousseff (PT) para a área desaúde, nem todas as 

UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) 24 horas são "uma coisa limpa",onde não"tem fila de espera", 

como disse o presidente Lula ao inaugurar uma unidade em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no 

final de agosto. 

Quem procura a UPA da Penha, zona norte do Rio, administrada pelo governo estadual, é 

informado que deverá aguardar do lado de fora da unidade. Lá, 30 cadeiras colocadas em um terreno de 

areia servem de "sala de espera" para os pacientes. A reportagem esteve no local no dia 14 passado. 

Uma galinha ciscava entre os pés das pessoas que aguardavam atendimento. Não havia distribuição de 

senhas. 

O recém-chegado precisava perguntar quem era o último da fila e se entender com eles. Ao 

menos dez pessoas estavam em pé, pois faltavam assentos sob o toldo branco. Alguns aguardavam 

acomodados ao pé de árvores ou em dois bancos de madeira. Três dias depois, a reportagem voltou à 

UPA e encontrou Janaina Larissa Santana, 17, sentada em um banco de madeira com seu bebê de 

quatro meses no colo. Eram 10h, e Janaina contou que havia chegado ao local à meia-noite com o filho 

com 39 graus de febre. 

Voltadas para o atendimento de casos de emergência, as UPAs foram criadas no Rio pelo 

governador Sérgio Cabral (PMDB) em 2007. Adotadas como projeto nacional na área de saúde, o 

governo federal passou a liberar dinheiro para novas construções pelo Brasil. 

O governo quer construir 500 unidades (ao custo de R$ 1 bi) até o fim do ano. A administração 

deve ficar com governos ou prefeituras. Mas Lula está longe do objetivo. Até quinta-feira passada, 84 

UPAs haviam sido inauguradas em todo o país. Dilma, se eleita, assumiria o compromisso de atingir a 

meta. 

Ao inaugurar a unidade de Nova Iguaçu, Lula afirmou que, além de não ter fila, nas UPAs a 

"pessoa é tratada pela gravidade da doença". A reportagem também esteve na UPA de Irajá.  

Zélia Barroso, 57, disse que chegou às 8h ao local e chorava indicando dor nas costas. 

"Ela não chegou a ser atendida. Foi atendida na classificação de risco às 8h57, mas, quando 

foi chamada, às 10h10, não estava mais na unidade, tinha deixado o local", informou a secretaria.  

Sobre as filas nas UPAs, a secretaria estadual de Saúde informou que "os pacientes que 

necessitam de atendimento mais simples (...) acabam realmente esperando um pouco mais".  

Afirmou ainda que "paciente nenhum deixa de ser atendido". 

 

 

 



 
 
VITRINE DE SERRA 
RICARDO WESTIN DE SÃO PAULO 
 
Faltam médicos e sobram vagas em rede divulgada por tucano 
 

Nos 34 AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) de São Paulo, bandeira eleitoral de 

José Serra (PSDB) na saúde, não se veem filas nem salas de espera abarrotadas. Os doentes só 

chegam com hora marcada. 

Essas policlínicas oferecem consultas com cardiologistas, neurologistas, oftalmologistas e 

outros médicos especializados. E realizam exames de diagnóstico que vão além do raio-X básico, como 

ressonância, endoscopia e eletroneuromiografia. Em algumas cidades, os AMEs também fazem 

pequenas cirurgias -de hérnia ou catarata, por exemplo. 

Os AMEs têm no máximo três anos. Estão, portanto, novinhos. Pintura impecável e ar-

condicionado em ordem. Eis, por fim, o SUS (Sistema Único de Saúde) funcionando às mil maravilhas? 

Não chega a tanto, dizem secretários de Saúde de municípios atendidos por AMEs. Eles, que falaram à 

Folha sob a condição de não serem identificados, reconhecem que as policlínicas de Serra ajudam a 

aliviar a carência de médicos especialistas no SUS e a desafogar os centros cirúrgicos dos hospitais. No 

entanto, apontam uma falha: falta sintonia com o restante da rede pública. 

Os casos da costureira Lídia Prata Batista, 56, e do pedreiro Antônio Pereira da Silva, 58, 

ilustram o que os secretários querem dizer. A Folha encontrou os dois pacientes no AME Heliópolis, na 

zona sul de São Paulo. A costureira, que é de Mairiporã e será operada da vesícula, fez todos os 

exames no AME. Como aquele ambulatório não realiza a cirurgia, foi encaminhada dali para umhospital 

público. A operação será em junho de 2011. 

Já o pedreiro, que mora no Guarujá, fazia exames de próstata. Tem um tumor. Antes de chegar 

ao AME, havia sido transferido de posto de saúde em posto de saúde. O jogo de empurra atrasou o 

diagnóstico em um ano. "O Estado deveria investir não só nos AMEs, mas também ajudar as redes 

municipais de saúde para que ofereçam a retaguarda adequada para os AMES", afirma um dos 

secretários de Saúde. 

Outro problema decorrente da falta de sintonia com os municípios é a ociosidade em alguns 

AMEs. 

Os secretários dizem que houve pouco diálogo com os municípios e que,por isso, as demandas 

década local foram mal calculadas pelo Estado. A Secretaria de Estado da Saúde diz que há parceria 

com os municípios tanto na definição de especialidades como na identificação das demandas regionais. 

Os 34 AMEs são administrados por entidades privadas sem fins lucrativos. Elas recebem dinheiro dos 

cofres estaduais para manter os serviços em funcionamento. 
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Em fim de governo, ressurge o Cartão SUS 
 
POLÍTICA 
 

Depois de oito anos de inépcias, irregularidades e empulhações, o Ministério da Saúde 

acelerou o que seria uma reformulação do Cartão SUS, um plástico que guardaria a história das 

relações de um cidadão com a rede médica pública. 

O Cartão SUS é um projeto do tucanato e, se promessa de governo tivesse algum valor, desde 

o final de 2001 ele já estaria no bolso de cem milhões de pessoas. Por pouco, suas maracutaias não 

acabaram em CPI. Agora, no melhor estilo triunfalista, o ministério começou a rodar uma marquetagem 

e lançou o "Projeto Revitalização do Cartão SUS". Em nenhum momento informam o que aconteceu 

com essa iniciativa a ponto de ser necessário "revitalizá-la". Ela torrou R$ 400 milhões e deu em nada. O 

Ministério da Saúde quer começar tudo de novo, comum projeto que, pela lei da gravidade, cairá no colo 

de duas ou três grandes empresas de softwares e equipamentos. A burocracia do doutor José Gomes 

Temporão nunca botou a cara na vitrine para explicar o fracasso do projeto. 

Faltando três meses para o fim do governo, querem recriar o universos em explicar porque a 

máquina do DataSUS ficará de fora. Ao contrário das grandes empresas, ele trabalha com softwares 

livres. Se o DataSUS não serve para nada, deveriam fechá-lo. O que acontecerá como que já foi feito? A 

escassa coordenação que existe baseiase num cadastro trabalhado pelo DataSUS. 

Num governo que defende o uso de softwares livres na máquina federal, o SUS quer se juntar 

à Polícia Federal e ao Detran, contratando programas fechados. Pode até ser o melhor caminho, mas a 

experiência mostra que, desde o início, o Ministério da Saúde fez uma opção preferencial pelas 

encomendas. Compraram milhares de modem numa época em que a rede bancária começava a operar 

as contas de seus clientes pela internet. 

Nessa área, tudo o que podia dar errado, errado deu. Querem apressar o negócio porque, se o 

dinheiro não for gasto logo, cairá em exercício findo. Nesse caso, a pressa destina-se a torrar logo o 

dinheiro da Boa Senhora. O doutor Temporão e Nosso Guia deveriam tomar a mais simples das 

decisões: o que não fizemos em oito anos não devemos tentar fazer em três meses. Sobretudo se 

"fazer" significa fechar contratos milionários. 
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Vacinação ao longo da vida 
 

VIVA 
 
Criar uma nova consciência sobre imunização leva tempo, munindo-se de boas informações 
 

Estar com a carteira de vacinação em dia há tempos não é mais indicado apenas a crianças e 

adolescentes, antes de darem os primeiros passos para o mundo adulto. Com a quantidade de vacinas 

desenvolvidas (pelo menos,uma nova a cada ano), o quadro de imunização vem sendo modificado 

significativamente. 

Conforme a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia (SBIm), Isabella Ballalai, o 

objetivo da entidade é trabalhar na educação continuada dos profissionais de saúde, a fim de muní-los 

de informações acerca da nova concepção de vacinação, direcionando em seguida esses resultados à 

população.  

Estratégias de prevenção, controle e bloqueio de doenças infecciosas são adotadas, na 

realidade, segundo o médico imunologista, João Cláudio Jacó, pelo Programa Nacional de Imunizações 

(PNI). "Têm sido extremamente efetivas ao longo dos anos e dos desafios vividos por este programa", 

diz, Jacó, que preside a II Jornada Nacional de Imunizações, de6 a8 de outubro, no Centro de 

Convenções do Hotel Praia Centro, em Fortaleza. Dra. Isabella Ballalai explica que a SBIm apoia as 

estratégias conduzidas pelo Ministério da Saúde e procura colaborar no sentido de divulgar as 

campanhas. 

A educação continuada dos médicos melhora a prescrição e com isso a adesão da população, 

informa a pediatra, que também participa deste evento em Fortaleza. "Há vacinas disponíveis na rede 

privada há dez anos, masque só agora começam a entrar na rede pública. É importante que os médicos 

orientem seus pacientes sobre isso". 

 
Na fila 
 

Vacinas que já estão na fila para a população são as que visam imunização do HPV (papiloma 

vírus humano), Hepatite A e Coqueluche, tanto para adolescentes como para adultos. A cobertura 

vacinal brasileira é uma das mais significativas, uma vez que nenhum outro país disponibiliza tantas 

vacinas para a população, pontua Ballalai. Jacó revela que trabalhar com imunização o levou a um 

aprendizado intenso, sobretudo após a superação da pandemia do vírus influenza H1N1. "Temos que 

valorizar, cada vez mais, conceitos antigos, como a manutenção de altas coberturas vacinais da 

população, mesmo na aparente ausência da doença", diz lembrando o ressurgimento de casos de 

sarampo no Brasil, mesmo após duas campanhas nacionais ocorridas na última década. 

Por isso, procurar manter os calendários de vacinação em dia, de acordo com a faixa etária, e 

participar de campanhas nacionais são atitudes indicadas, a fim de controlar as doenças endêmicas e 

evitar o retorno daquelas não mais presentes, como a poliomielite. A aprovação de uma nova vacina 



 
 
para distribuição na rede pública costuma levar em conta vários fatores, sobretudo, em termos de custo-

benefício. A pediatra confirma que o Ministério avalia, em um conjunto, qual vacina terá melhor impacto 

naquele momento, como é o caso da imunização de varicela (catapora). 

A vacina contra a coqueluche já está sendo observada, após surto em localidades dos EUA e 

América Latina. O mercado de vacinas cresceu muito em todo o mundo, comenta Ballalai. Embora as 

fábricas já necessitem de expansão, o público-alvo para as novas descobertas e produções em 

imunização se concentra nos adolescentes e adultos jovens, sempre mais sujeitos a contraírem 

infecções em função do estilo de vida. O objetivo das sucessivas campanhas e reciclagem dos 

profissionais de saúde é proceder a uma repescagem do público que não está com o calendário vacinal 

em dia. A médica cita o caso da vacina contra varicela, que antes era ministrada em dose única e que 

hoje, segundo estudos, foi comprovada a necessidade de uma nova dose. 

Toda vacinação deve ser precedida de uma avaliação médica e acompanhamento do histórico 

vacinal do paciente, alerta. Segundo os especialistas, é equivocado o conceito de que se toma uma vez 

a vacina na infância e se está livre das doses seguintes. E também que a quantidade de antígenos que 

um indivíduo poderá entrarem contato ao longo da vida pode afetar ou não seu sistema imunológico. 

O sistema imunológico deve ser estimulado. A hepatite é hoje um dos focos que ainda tem 

baixa cobertura. Para adolescentes e adultos, a vacina tríplice viral (em duas doses) é outra indicada 

para se evitar a rubéola congênita. A de coqueluche, por sua reemergência, mais a vacina contra HPV. 

O Brasil fecha seu quadro com a cobertura de duas vacinas: uma contra a doença pneumocócica e a 

meningocócica, ambas já sendo disponibilizadas em diversos estados brasileiros. 

ROSE MARY BEZERRA 
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Falta de Profissionais 1 
 

O governo federal, através do Ministério da Saúde, montou um grupo de trabalho formado 

também por representantes dos governos estadual e municipal e por entidades representativas dos 

profissionais, com "a imediata função de propor soluções para um dos mais sérios problemas hoje 

existentes na rede pública: a falta de profissionais de saúde em algumas localidades. O Caderno 

Municípios, recentemente, publicou uma matéria sobre a escassez de médicos no interior de Sergipe, e 

como isso afeta a qualidade do atendimento da população. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Falta de Profissionais 2 
 

A previsão é de que a proposta de plano de carreira para profissionais do SUS deva ser 

finalizada em 90 dias. Mas o Ministério da Saúde adianta que a oferta de altos salários em pequenos 

municípios não é o suficiente para manter os profissionais nessas localidades. Um dos focos da 

comissão será a busca pela qualidade de vida dos profissionais como forma de garantir sua 

permanência nessas regiões. Aliás, a questão dos salários é o que mais preocupa a Confederação 

Nacional dos Municípios (CNM) por conta da situação, já delicada, das finanças municipais. 
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