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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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Grupo quer melhorias no tratamento da Aids
REGIONAL
O Grupo de Apoio à Livre Orientação Sexual do Cariri (Galosc) criou uma carta que destaca a prevenção
da doença
Juazeiro do Norte
A sensibilização para que sejam efetivadas políticas públicas mais eficazes para o tratamento e
prevenção da Aids está sendo foco de debate, por meio da Carta de Juazeiro do Norte. Criada com a
finalidade de recomendar aos órgãos públicos, nas instâncias municipal, estadual e federal, o
documento foi criado por iniciativa do Grupo de Apoio à Livre Orientação Sexual do Cariri (Galosc),
durante o Seminário Aids, SUS e Controle Social, realizado, recentemente, no Município. A carta agora
será repassada para os representantes dos poderes executivo e legislativo.
O documento conta com a parceria da Liga Acadêmica de DST/Aids da Faculdade de Medicina
de Juazeiro, Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de
DST, Aids e Hepatites Virais Rede Latino-Americana e Caribenha para ações voluntárias em HIV/Aids e
Grupo Assistencial SOS Vida de Petrópolis, Conselho Nacional de Saúde e, ainda, Conselho Municipal
de Saúde.
O diretor do Galosc, João Alves da Silva, afirma que o evento fez parte da I Jornada de
Promoção dos Direitos Humanos da Saúde e de Prevenção as DSTs/HIV/AIDS e Hepatites Virais do
Cariri da Diversidade. O objetivo, de acordo com o diretor, foi promover um espaço de interlocução entre
os conselhos municipais de saúde, gestores e sociedade civil para potencializar a discussão das
políticas públicas integrais e intersetoriais de saúde em DST/ HIV/AIDS em Juazeiro para toda a Região
Metropolitana do Cariri.

A carta condensa as análises, intenções e propostas referentes às políticas públicas do
segmento DSTs/AIDS e a reivindicação para sua implantação. Além disso, também recomenda a
realização sistemática de seminários e encontros regionais sobre os temas. Segundo João Alves, esse
tema deveria ser levado com mais intensidade e de forma educativa às comunidades. Conforme ele,
ainda falta uma atuação maior dos poderes públicos no sentido de cumprir às recomendações do
Ministério da Saúde, com as políticas efetivas.
"Não devemos nos restringir apenas ao Carnaval e ao 1º de dezembro (Dia Internacional de
Combateà Aids)", diz ele. O diretor afirma que os postos de saúde dos municípios têm que ter
disponíveis preservativos para quem precisar. "É importante trabalhar com mais seriedade no que diz
respeito a essas ações preventivas", enfatiza. Ele afirma que a carta será encaminhada para a Câmara
Municipal de Juazeiro do Norte e a solicitação é para que seja lida na sessão.
De acordo com o diretor do Galosc, a intenção é fazer com que os parlamentares da cidade
tomem conhecimento das políticas públicas que devem ser desenvolvidas por meio da municipalidade.
Ele afirma que são destinados pelo Fundo nacional de Saúde (FNS) aos municípios como Crato,
Juazeiro do Norte e Iguatu, R$ 75 mil para serem investidos em políticas de prevenção, por meio o
Fundo Municipal de Saúde, mas destaca que ainda são insuficientes os serviços voltados para a
finalidade de prevenção.

Tratamento
O Hospital Referência para tratamentos dos portadores do vírus HIV positivo é o Santo Inácio,
localizado no Município de Juazeiro do Norte. De acordo com o integrante do Galosc, são pelo menos
400 pessoas em tratamento na região do Cariri. Para João Alves, falta também um despertar dos
próprios portadores da doença, de se integrarem mais para exigir políticas direcionadas à assistência
dos portadores.
Ele afirma que uma das lutas da entidade nesse momento é a criação de uma casa de apoio
voltada ao atendimento desse público, que inclui homens, mulheres e crianças de cidades não só da
região do Cariri, que recorrem ao tratamento, mas de cidades limítrofes de estados como o de
Pernambuco. A execução das políticas direcionadas à prevenção, principalmente, são executadas por
meio dos Postos de Assistência Médica (PAM), nos municípios. A própria secretária de Saúde de
Juazeiro, Luciana Matos, reconhece a necessidade de maior compreensão e sintonia entre os setores
ligados a licitação e finanças, para a execução das políticas públicas pactuadas pelo Ministério da
Saúde.
A criação de uma Casa de Apoio deve ser feita, conforme João Aves, via consórcio entre
municípios atendidos no Ambulatório DST/AIDS, em Juazeiro, para garantia de manutenção e
sustentabilidade. Para ele, só se torna possível a aplicação das políticas públicas de forma efetiva com a
desburocratização dos serviços destinados aos portadores do vírus HIV positivo, além dos
esclarecimentos que devem ser dados de forma constante a toda sociedade. Implementação "As
recomendações são para implementar as políticas públicas voltadas aos portadores do HIV positivo"
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Saúde faz guias de tratamento para o SUS e para planos
VIDA
Fabiane Leite
O Ministério da Saúde financia duas iniciativas paralelas para definir tratamentos de doenças,
uma para usuários de planos de saúde e outra para o Sistema Único de Saúde (SUS), o que, segundo a
pasta, é necessário porque os trabalhos têm metas diferentes.
O órgão optou por não fazer um esforço único, o que, na opinião de especialistas, pouparia
recursos e evitaria a desigualdades no tratamento. Decidiu também não aproveitar orientações já
produzidas por grupos de médicos que trabalham voluntariamente para o governo.
Uma das iniciativas é um convênio de R$ 598,4 mil assinado no início do ano passado entre a
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e entidades médicas, com recursos do ministério.
Prevê a formulação de pelo menos 80 diretrizes terapêuticas para o sistema de saúde suplementar e faz
parte do chamado PAC da Saúde, o programa Mais Saúde. Já estão prontas e em processo de
implantação diretrizes sobre partos e tabagismo, por exemplo.
Por outro lado, em iniciativa com hospitais privados filantrópicos de excelência, e investimento
de R$ 1 milhão por ano, a pasta elabora cerca de 90 diretrizes para doenças que exigem do SUS
tratamentos caros, como hepatite B e anemias graves.
Segundo o secretário de Atenção à Saúde do ministério, Alberto Beltrame, enquanto as
diretrizes para os planos são amplas, as do SUS visaram só o que o governo pagará e a área de alto
custo. São coisas diferentes: na ANS são mais gerais, recomendações; as nossas, mais normativas,
afirmou, destacando em seguida que, por enquanto, não houve sob reposição de temas. Se houver, não
há impedimento que se trabalhe com a ANS, a orientação técnica geral é igual. Porém, existem ainda
orientações de tratamento já produzidas por outros órgãos da pasta. Exemplo é uma orientação para
tratar tabagismo feita em 2001 pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca). Enquanto o Inca, por exemplo,
recomenda começar tratamento farmacológico para pessoas que fumam a partir de 20 cigarros por dia,
a diretriz dos planos quer que os remédios sejam dados a partir de 10 cigarros por dia. Outro exemplo
são os cuidados na hora do parto, já alvo de orientação do ministério, mas com diretriz em produção
pela ANS. Beltrame reafirma que os dados não se sobrepõem.

Iniciativa
É estranho que a ANS tome a iniciativa em vez do próprio ministério reforçar suas bases de
trabalho, disse José Ruben de Alcântara Bonfim, coordenador da Sociedade Brasileira de Vigilância de
Medicamentos (Sobravime) e integrante do grupo de especialistas voluntários que atualiza a cada dois
anos a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename).

Para Bonfim, o governo federal poderia ter recorrido a grupos como esse. Ele aponta, por
exemplo, que a própria comissão que elabora a relação já se manifestou sobre o tratamento
farmacológico do tabagismo. O especialista também defendeu a criação de um órgão só para a
produção de diretrizes, a exemplo do que existe no sistema de saúde britânico. É preciso um só órgão
para cuidar disso. Não é possível fragmentar decisões que não são só de natureza clínica, mas
econômica e social. A diretriz é para o paciente pobre e rico. AANS está disposta a implantar a
equidade, o SUS talvez não porque não está preparado e não quer , diz Wanderley Marques Bernardo,
da Associação Médica Brasileira e coordenador científico do projeto de diretrizes conveniado com a
ANS.
Para Bernardo, o governo atual não teve interesse em dar continuidade a um projeto de
diretrizes para o SUS da gestão anterior. Beltrame, nega e explica que o trabalho atual, com os hospitais
de excelência, já é uma atualização do anterior, do qual também participou.

Para Entender
Diretriz ajuda a selecionar tecnologia
Diretrizes terapêuticas são orientações sobre diagnósticos e tratamentos para médicos e
pacientes feitas com base em evidências científicas. Diversos países as adotam para enfrentar o arsenal
de tecnologias que surgem a todo o momento. Estudos apontam que a elaboração melhora a qualidade
da assistência e o uso dos recursos.
F.L.
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A dor que os números escondem
O PAÍS
Saúde do Rio tem bons indicadores e melhor média de leitos no país, mas atenção básica ainda é
problema
Paulo Marqueiro
As histórias da doméstica Luciana de Souza, de 30 anos, e das donas de casa Tatiane Car
valho, de 26, e Lidiane Guerra, de 28, cruzaram-se na porta do Hospital estadual Carlos Chagas, em
Marechal Hermes, subúrbio do Rio, na fria manhã da última sexta-feira. O encontro das três reflete os
desencontros do sistema de saúde do Rio de Janeiro.
Moradora de Marechal Hermes, Luciana chorava, enquanto abraçava a filha Bruna, de 6 anos,
que mal conseguia ficar em pé. A menina estava com febre e vômitos, mas não conseguiu atendimento
no Carlos Chagas. Quando Luciana chegou, pouco antes das 7h, já não havia mais senhas.

- A menina está ardendo de febre, mas eles falaram que não tem pediatra - disse Luciana, que
pensou em levar a filha a outro lugar, mas não tinha dinheiro para as passagens. A seu lado, estava
Lidiane com seus quatro filhos: Juan Carlos, de 10 anos, Lídia, de 8, Larissa, de 5, e o caçula João
Pedro, de 1 ano e três meses, que se recupera de catapora. Ela queria mostrar ao médico os exames
que o menino tinha feito, mas também não foi atendida.
-Na semana passada, eu consegui pegar número, mas tive de sair de casa de madrugada, com
o meu marido, para estar no hospital às 5h. Consegui fazer os exames, mas agora tenho de mostrá-los
ao médico. Moradora da Favela do Muquiço, em Guadalupe, Lidiane diz que a família já teve plano de
saúde, mas, quando o marido, que é metalúrgico, trocou de em pagar plano de saúde ou médico
particular. Quando sobra algum dinheiro, a gente compra remédio. Tenho que depender de hospital
público. Em outras palavras, isso pode significar uma via-crúcis por postos de saúde, Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais da cidade.
- Quando a UPA não resolve, tenho de ir para o Salgado Filho (hospital municipal no Méier) afirma Lidiane. "É preciso chegar às 4h" Tatiane também perdeu a viagem. No Carlos Chagas, não
conseguiu atendimento para o caçula Daniel, de 6 meses, que estava com crise de bronquite.
Empurrando o carrinho de bebê ao lado do outro filho, Davi, de 4 anos, ela contou que há quatro dias
estava tentando consulta para Daniel.
-Eu vim terça, quarta, quinta e hoje. Mas quando chego aqui, dizem que já não tem número. É
preciso chegar às 4h. Mas como vou sair de madrugada, neste frio, com meu filho, que tem crise de
bronquite? Na semana anterior, Tatiane passara por drama semelhante, ao buscar atendimento para o
filho mais velho, Davi.
- Fui à UPA de Marechal Hermes, mas não havia pediatra. Então fui para a UPA da Penha. Lá
tinha, mas estava lotada. Então fui para o Lourenço Jorge (hospital municipal na Barra da Tijuca), onde
fui muito bem atendida. Mas tive de pegar duas conduções para ir e duas para voltar. Nas filas e salas
de esperadas unidades de saúde, histórias como a de Tatiane se confundem com a de outras mães. Na
tarde da última sexta-feira, a auxiliar de ser viços gerais Cristiane Paulino dos Santos, de 29 anos, era
uma das 50 pessoas que aguardavam atendimento na UPA da Penha.Ofilho Reinaldo, de1 ano e 4
meses, estava com diarreia e vômitos: -Primeiro, eu fui ao Hercula no Pinheiro (em Madureira), mas não
havia pediatra; depois fui à UPA de Irajá, que também não tinha. E agora estou aqui - disse Cristiane.
Os números, às vezes, mascaram a dor. Quem analisa as estatísticas do Datasus sobre a
oferta de serviços básicos de saúde no Estado do Rio de Janeiro imagina o melhor dos mundos. De
acordo os dados do Ministério da Saúde, o Rio registra 2,9 leitos de internação por mil habitantes, a
melhor média do país, ao lado de Goiás. Se forem observados os postos de trabalho médico, o Rio, com
4,1 (por mil habitantes), só fica atrás do Distrito Federal, que tem 4,9. Mas por que esses números
empalidecem quando são confrontados com a realidade das filas de hospitais, UPAS e postos de
saúde?
Para o médico sanitarista Paulo Buss, ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
atual diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da instituição e membro da Academia
Nacional de Medicina, o Rio - apesar de ostentar bons indicadores de saúde em relação a outros

estados - tem um modelo excessivamente apoiado na hospitalização, dando pouca importância à
atenção primária:
- O problema é a organização do sistema. O Rio, historicamente, sempre investiu em hospitais
de emergência. Os governos diziam: "Não tem hospital? Abre mais um." Isso é uma deformação, porque
em 99% de seu tempo de vida, a pessoa precisa de atenção primária e não de hospital.
"A menina está ardendo em febre, mas eles falaram que não tem pediatra" Luciana de Souza,
ao buscar atendimento para a filha no Carlos Chagas.
"Hoje os postos de saúde funcionam que nem aquele pinball: bate aqui, manda lá" Paulo Buss,
médico e ex-presidente da Fiocruz.

Estado custou a aderir ao Saúde da Família
O PAÍS
Programa cobre só 32% da população
Ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Paulo Buss diz que o Rio de Janeiro foi o
estado que mais tardiamente aderiu ao Programa Saúde da Família (PSF), que dá ênfase à atenção
primária.
Segundo dados do Ministério da Saúde, apenas 32% da população do Estado do Rio são
cobertos pelo Saúde da Família, terceiro percentual mais baixo do país (só fica atrás do Distrito Federal,
com 12%, e de São Paulo, 27,5%). Paulo Buss diz que o Rio não precisa construir hospitais, mas
reorganizar o sistema: - O que tem de alterar é o modelo. Hoje, os postos de saúde não são nada. Se
você precisar de um exame, não vai ter. Eles funcionam que nem aquele pinball: bate aqui, manda lá. É
preciso criar um modelo profissional, em que o posto seja capaz de solucionar 90% dos casos.
Para o pesquisador da Fiocruz Francisco Viacava, é possível que a falta de investimentos na
rede de atenção primária ou sua baixa efetividade sejam o principal motivo para explicar essa
peregrinação em busca de assistência, e que a situação seja diferente nas grandes cidades que
investiram no Saúde da Família. No entanto, diz ele, não há dados disponíveis que comprovem isso.
-O fato é que algumas filas nunca deixarão de existir, mas as pessoas poderiam aguardar
tranquilamente em suas casas se o investimento em gestão dos serviços tivesse sido feito. De qualquer
forma, é inadmissível que numa cidade como o Rio as pessoas procurem hospitais para tratar de
problemas que poderiam ter sido evitados, ou pelo menos remediados, nas unidades de atenção básica.
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