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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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Serra foca na saúde 
POLÍTICA 
Alana Rizzo 
 

O exército de jaleco, criado pelos coordenadores da campanha de José Serra ( PSDB) à 

Presidência da República, recebeu ontem orientações para divulgar atos do ex-ministro da Saúde e 

provocar o debate sobre saúde pública nestas eleições. A oposição acredita que esse é um tema frágil 

na candidatura do PT. O Movimento Brasil Saúde, lançado em Brasília, se intitula como suprapartidário. 

Porém, o que se viu na divulgação do manifesto foram declarações claras de apoio ao tucano.  

O médico sanitarista e ex-ministro interino da Saúde José Carlos Seixas disse que a área 

precisa de uma liderança autêntica, de caráter e não titubeante . Para o líder do DEM na Câmara dos 

Deputados, Ronaldo Caiado (GO), a discussão sobre a saúde está ganha. Vamos levar de goleada. O 

governo teve a chance de aprovar a Emenda 29 e em sete anos não fez nada. Deputados estaduais e 

federais, secretários, ex-funcionários do ministério e da Fiocruz, médicos e enfermeiros  participaram da 

mobilização que elencou pontos da passagem de Serra pelo ministério e cobrou mais investimentos na 

área.  

Cautela 

O coordenador do movimento, Renilson Rehn, pediu cautela aos militantes por conta da Justiça 

Eleitoral e prometeu para julho um site com mais força. O baiano trabalhou com Serra no ministério e no 

governo de São Paulo. Na última visita do ex-governador à Bahia, Renilson o acompanhou nos hospitais 

de Irmã Dulce. 

Em sua segunda visita à Bahia este mês, Serra privilegiou o corpo a corpo nas ruas de 

Alagoinhas e Feira de Santana. Com a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva rachada no estado, 

os tucanos esperam ganhar força e diminuir as diferenças no Nordeste, reduto de Lula. Hoje, Serra 

estará em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. 
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Falta de remédios contra aids causa protestos 
VIDA 
Fabiane Leite 
ONGs realizam atos em vários Estados. Ministério da Saúde aponta problemas na assinatura de 
contratos  

 

A falta de pelo menos quatro medicamentos do coquetel contra a aids, inclusive de droga 

utilizada por crianças, leva hoje movimentos sociais que defendem portadores do HIV a realizar 

manifestações em diferentes Estados. 

Além do abacavir e da lamivudina, cujo desabastecimento foi informado recentemente, estão 

em falta, segundo o Ministério da Saúde, a nevirapina e a associação entre lamivudina e zidovudina 

(AZT). Organizações não governamentais que defendem os pacientes apontam ainda desabastecimento 

do efavirenz, o que o ministério diz desconhecer. O programa nacional de combate à AIDS é 

considerado um dos melhores do mundo por organismos internacionais. 

Segundo o Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do ministério, problemas na 

assinatura de contratos com laboratórios públicos dos Estados explicam o desabastecimento da 

lamivudina e da zidovudina, usados por 172 mil pessoas. No caso da nevirapina e do abacavir, utilizados 

por 4, 1 mil, entre elas 400 crianças, o nó foi em um contrato internacional em que o governo adquire as 

drogas de um laboratório indiano por meio do Unicef, órgão das Nações Unidas para a infância, diz o 

ministério. "É o desmanche de um programa considerado referência. E o presidente Lula ainda quer 

fazer acordos de cooperação para a produção de drogas com outros países.  

A falta de remédios pode aumentar a resistência ao HIV", disse William Amaral, secretário do 

fórum de ONGs no Rio. No Estado, a lamivudina distribuída para pessoas com hepatite foi remanejada 

para quem vive com o HIV. "Pela quarta ou quinta vez na década, somos obrigados a sair às ruas para 

exigir sobriedade das gestões federal e estaduais", disse Luiz Alberto Volpe, que vive com o HIV e 

preside a ONG Hipupiara. "Houve um atraso no fechamento dos contratos entre o ministério e as 

primeiras parcelas, que chegariam entre fevereiro e março, só estão chegando agora", disse Rogério 

Scapini, responsável pela logística de medicamentos e insumos do departamento, sobre o caso da 

lamivudina e associações. Com a falta, as entregas passaram a ser fracionadas, sobrecarregando a 

logística dos programas estaduais. "Houve um mix de problemas, tanto de um como de outro", disse o 

técnico, quando questionado se os problemas eram do ministério ou dos laboratórios.  

A situação deve ser normalizada nos próximos dias. A associação dos laboratórios não 

comentou. O "mix de problemas", afirmou Scapini, também explica os atrasos de nevirapina e abacavir, 

"parte do Ministério da Saúde, parte do Unicef, da Anvisa e do produtor". A situação deve ser 

normalizada em meados de maio. Em resposta, o Unicef destacou que os problemas foram do 

laboratório e decorrentes do fechamento do espaço aéreo europeu. Já o gerente-geral do laboratório 

indiano, Balaji Subramaniam, disse que o atraso é da alçada do governo e do Unicef. 
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Dívida milionária ameaça UTIs 
CIDADE 
Para cobrar R$ 56 milhões que o GDF não pagou, hospitais particulares ameaçam deixar de internar 
pacientes da rede pública 
Helena Mader 
 

O GDF tem uma dívida de R$56 milhões com os hospitais particulares e, diante do atraso no 

pagamento, a rede privada ameaça parar o atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O valor milionário se acumulou ao longo dos últimos dois anos, período em que o governo não repassou 

os recursos devidos por internações em leitos de UTI das unidades particulares. Agora, os empresários 

do setor pressionam o GDF a quitar os débitos e recorreram até ao Ministério Público do Distrito Federal 

e Territórios. Em reunião com representantes das clínicas privadas ontem de manhã, o governador 

Rogério Rosso (PMDB) prometeu encontrar uma solução para esse impasse. 

Todos os dias, as unidades particulares de saúde recebem cerca de 100 pessoas cujas contas 

são pagas pelo SUS. Cada leito de UTI na rede privada custa, em média, R$ 1 mil. Nesse valor estão 

incluídos gastos com honorários médicos dos intensivistas, medicamentos e material hospitalar. Se o 

paciente estiver em estado muito grave e o caso exigir maiores investimentos, a conta pode ser ainda 

maior. Com base na média de pessoas internadas diariamente, é possível estimar os gastos mensais do 

GDF com a terceirização de leitos de UTI em pelo menos R$ 3 milhões. 

A falta de investimentos para equipar a rede pública é uma das causas do deficit de leitos nos 

hospitais do SUS no Distrito Federal. O Hospital de Base, por exemplo, deveria ter 80 leitos de UTI, mas 

a central que recebe pessoas em estado grave possui apenas 32 vagas. A realidade se repete em todos 

os hospitais públicos da cidade e, diante do deficit de leitos, muitos brasilienses precisam recorrer à 

Justiça para conseguir uma internação. Para cumprir essas decisões judiciais, a Secretaria de Saúde 

manda pacientes para hospitais privados. 

O promotor de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários de Serviços de Saúde, Diaulas Ribeiro, 

critica o atraso no repasse dos pagamentos aos hospitais particulares e ataca o que chama de 

judicialização da saúde. Ele enviou um ofício à Secretaria de Saúde e ao novo governador pedindo 

informações sobre as providências que serão tomadas para resolver o problema. A Justiça manda os 

pacientes para a UTI na marra, isso é internação compulsória. Na prática, isso representa um confisco, o 

que é proibido pela Constituição, critica Diaulas. A Justiça manda bloquear leitos de hospitais e depois 

manda o GDF pagar a conta, quando e como quiser. Isso é um absurdo, é preciso acabar com essa 

indústria das UTIs privadas, cobra. 

Negociações 

Só uma clínica no Lago Sul tem R$ 9 milhões a receber do GDF. O Sindicato dos Hospitais 

Privados alega que esses valores são muito altos para as finanças de unidades de pequeno porte e que 

o atraso no pagamento pode levar o setor à quebradeira. A gerente- executiva da entidade, Daniele 

Feitosa, diz que os hospitais particulares têm interesse em manter os contratos com o governo, mas 



 
 
cobra pressa do GDF para uma solução definitiva. Não temos nenhuma objeção na continuidade da 

parceria com o governo. Só queremos receber pelos atendimentos prestados, explica a representante 

do setor. Depois de uma reunião, o governador nos prometeu um imediato levantamento das dívidas 

para pagamento, conta Daniele. Para o promotor de Defesa dos Usuários do SUS Jairo Bisol, é preciso 

investir nos hospitais públicos para minimizar a dependência da rede privada. O governo tem que 

multiplicar os leitos públicos de UTI, com contratação de pessoal e compra dos equipamentos 

necessários. Já está mais do que comprovado que a privatização da saúde não é o caminho, defende 

Bisol. 

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que, por determinação do governador, foi criado um 

grupo de trabalho que fará auditoria em todos os contratos com os hospitais particulares. O grupo inclui 

representantes da Secretaria da Fazenda e da Corregedoria Geral do DF. Até o resultado final dessa 

auditoria, a Secretaria de Saúde não vai se pronunciar, diz a nota. 
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Só depois de auditorias 
POLÍTICA 
 
Pagamento de UTIs em hospitais particulares será apurado antes de a conta ser paga 
 
Carlos Carone  
 

Diante das suspeitas do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) sobre um 

suposto esquema de pagamento de propina dentro da Secretaria de Saúde, o governador Rogério 

Rosso (PMDB) reuniu-se com integrantes do Sindicato Brasiliense de Hospitais, Casa de Saúde e 

Clínicas (SBH) para tratar do pagamento de uma dívida que gira em torno de R$ 40 milhões. As 

suspeitas recaem nos contratos do GDF sobre o direcionamento de pacientes da rede pública para as 

Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) de hospitais particulares. O valor é relacionado arestos apagar 

dos últimos seis  anos que não foram completamente honrados pela Secretaria de Saúde. 

O governador mostrou-se preocupado com a inadimplência e cobrou explicações dos gestores 

dos contratos. Foi determinado que auditores da Controladoria-Geral do DF, da Secretaria de Fazenda e 

da pasta da Saúde tomem pé da situação atual para que, então, o GDF decida sobre o pagamento ou 

não da conta. "Não haverá qualquer tipo de precipitação em relação a este assunto", disse o 

governador. Rosso pretende fazer valer o reconhecimento da dívida, conforme o decreto publicado pelo 

então governador em exercício Wilson Lima (PR), no último dia 4 de abril. Para isso, entretanto, quero 

aval do Ministério Público, que será consultado depois que a auditoria for concluída. O decreto 

determina a retomada dos pagamentos das faturas do exercício deste ano aos hospitais particulares. 



 
 
Existe o interesse do governo em identificar onde foi parar o dinheiro que seria usado para o pagamento 

dos hospitais particulares e que estava suspenso desde setembro do ano passado. 

De acordo com a gerente-executiva do SBH, Danielle Feitosa, a conta dos hospitais 

particulares com a transferência de pacientes da rede pública para a privada tornou-se uma bola de 

neve desde setembro do ano passado, quando os pagamentos foram interrompidos de vez. "Temos 

restos a pagar dos últimos seis anos, mas a maior parcela, cerca de R$ 36 milhões, é referente apenas 

ao ano passado", explicou a gerente. 

A entidade não quis se pronunciar a respeito das suspeitas de cobrança de propina por parte 

de alguns políticos que teriam influência dentro da secretaria. 

"Não temos interesse de realizar nenhum tipo de articulação política ou comentar sobre algum 

tipo de proposta para acelerar os pagamentos de forma irregular", afirmou Danielle Feitosa. Até 2004, os 

hospitais da rede privada atendiam os pacientes do SUS apenas sob liminares concedidas pela Justiça. 

Desde então, o Conselho de Saúde do DF, vinculado a Secretaria de Saúde, criou uma tabela de preços 

sobre a diária das UTIs. Os valores variavam de R$ 800 a R$ 1 mil. "Todo o processo fez  parte de uma 

contratualização acertada entre o sindicato e a Secretaria de Saúde. Nesta época, a dívida chegou a R$ 

20 milhões", explicou Danielle. 

AUGUSTO CONTESTA 

O ex-secretário de Saúde deputado federal Augusto Carvalho ( PSS) enviou ontem, ao Jornal 

de Brasília uma nota sobre as suspeitas do Ministério Público envolvendo denúncias de caixa dois na 

pasta. Nela, critica o jornal e o promotor Jairo Bisol, mas não explica as denúncias. "Já tomamos as 

medidas legais e cabíveis e os envolvidos serão instados a confirmar ou não suas acusações, bem 

como a apresentar provas, tanto do suposto caixa dois, quanto do esquema que a que se referem as 

denúncia", diz a nota. 

SAIBA + 

O GDF repassou, no período de janeiro de 2007 a 16 de dezembro de 2009, um total de R$ 

162 milhões para o pagamento do convênio de utilização de UTI em hospitais particulares. Com este 

dinheiro, o governo poderia equipar 1.246 UTIs nos hospitais do DF, sendo que os equipamentos 

custam em torno de R$ 130 mil. Os dados dos repasses para o pagamento das UTIs estão no Sistema 

de Gestão Governamental. O pagamento não é ilegal, mas segundo especialistas é uma prática utilizada 

para contornar uma estrutura insuficiente de UTIs nos hospitais públicos. Em 2008, foram gastos mais 

de R$ 71 milhões para o pagamento de UTIs em hospitais particulares. Em 2007, foram gastos mais de 

R$ 41 Milhões. 
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Ordem é descentralizar 
CIDADE 
 
Governador deu prazo até sexta-feira para apresentação de proposta 
 

O governador do Distrito Federal, Rogério Rosso, deu prazo até a próxima sexta-feira para que 

um grupo de trabalho, coordenado pela secretária-adjunta de Planejamento, Orçamento e Gestão, 

Jozélia de Medeiros, apresente proposta de descentralização de recursos  financeiros às Regionais de 

Saúde de todo o Distrito Federal. A medida deve conferir maior agilidade na resolução de pendências e 

demandas. O grupo de trabalho conta também com as Secretarias de Saúde, Fazenda e Corregedoria-

Geral do DF. Rosso, ao lado da vice-governadora, Ivelise Longhi, participou de reunião com diretores de 

todas as regionais de Saúde do DF, na manhã de ontem, no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Na 

ocasião, determinou esforço concentrado para regularizar o abastecimento de remédios e materiais de 

consumo na rede pública. Pediu especial empenho à Unidade de Administração Geral (UAG) da 

Secretaria de Saúde, à Central de Compras e à Corregedoria para que atuem em conjunto para 

melhorar o fluxo de compra e distribuição de medicamentos, tomando como base as atas de registro de 

preços do Governo Federal e governos estaduais. Ele anunciou também que a Farmácia de Alto Custo, 

depois da reforma, voltará a funcionar em dez dias, na estação do Metrô da 102 Sul. 

Também foram anunciados o início do funcionamento do laboratório do Hospital Regional de 

Taguatinga, a Subestação de energia do Hospital Regional de Sobradinho, o pronto-socorro obstetrício 

do Hospital Regional do Gama, a unidade de Odontologia do Hospital Regional da Asa Sul, a entrega de 

palmtops para agentes do programa Saúde na Família, e a rapidez no processo de nomeação de 728 

profissionais de saúde, além da convocação imediata de 250 agentes comunitários para o combate à 

dengue. 

Atualmente 35% da rede pública de Saúde está informatizada. O governador também 

determinou a aceleração dos procedimentos nessa área. A meta agora e concluir a informatização de 

todos os hospitais e centros de saúde do DF até o final deste ano. As reuniões com o segmento de 

saúde prosseguem hoje, no auditório do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) , quando estarão sendo 

tratadas questões relativas aos recursos humanos. 

EMERGÊNCIAS 

Na oportunidade o governador anunciou uma série de medidas que visam melhorar o 

atendimento à população na rede pública de Saúde do DF. Algumas medidas têm efeito imediato, como 

a distribuição dos equipamentos médico-hospitalares que estão estocados no depósito da Secretaria. 

Rosso também assinou decreto que qualifica a Cruz Vermelha como organização social para que a 

entidade possa gerenciar as duas primeiras Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) do DF. Elas já 

estão prontas e funcionarão no Recanto das Emas e em São Sebastião. 



 
 

As UPAs vão abrir as portas ao público em oito semanas, período em que estarão plenamente 

equipadas para realizar cerca de 500 atendimentos por dia, cada uma delas, nas especialidades Clínica 

Médica, Ortopedia, Pediatria, Ginecologia, entre outras. "As duas, somadas, vão atender mil pessoas 

por dia, reduzindo a demanda e a pressão sobre os demais hospitais da rede pública de Saúde", disse 

Rosso. 

SAIBA + 

Na segunda-feira, na tentativa de investigar falhas no sistema de Saúde, Rogério Rosso visitou 

os depósitos da Secretaria de Saúde, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Na ocasião, foram 

identificados dois problemas que atrasam a distribuição de remédios e equipamentos: falta de médicos 

responsáveis pelo parecer e liberação de toda a mercadoria e demora para catalogar o patrimônio. 
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