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A saúde do Brasil
em xeque

O Brasil talvez viva 

hoje um dos momentos 

mais delicados de sua 

história.

Escândalos de corrupção 

atingem todos os 

partidos, colocando 

instituições seculares à 

beira do descrédito. 

Os desvios envolvem po-
líticos de todas as cores 
e instâncias das mais 

variadas. Difícil salvar desse 
lodaçal um ministério, uma 
secretaria, um governo, seja de 
onde for. Claro que os refl exos 
se dão em todos os campos. Na 
Saúde, por exemplo, o rombo 
deixado pela malversação dos 
recursos públicos foi de R$ 20 
bilhões em 2016. 

Dinheiro que deveria ser 
usado para construção de hos-
pitais, compra de equipamen-
tos, contratação de médicos e 
outros profi ssionais vazou para 
os bolsos de quadrilhas infi l-
tradas na máquina do estado. 
Assim, a situação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), já ex-
tremamente preocupante em 
virtude do subfi nanciamento 
fi ca cada vez mais caótica. 

A agravante é que o Governo 
aprovou uma Lei que congela 
por 20 anos os parcos investi-
mentos no setor, o que sinaliza 
tempos de provação para os 
pacientes, em especial para 
os mais vulneráveis social e 
economicamente.

As boas cabeças do País 
e os chamados homens de 
boa vontade têm de se unir 
rapidamente para evitar um 
mal ainda maior. Atualmente, 
a saúde virou mero negócio, 
em vez de focar no bem estar 
do cidadão. É explorada por 
muitos maus gestores e maus 
empresários, que, se ainda não 
são regra, faz anos deixaram 
de ser exceção.

Isso fi ca evidente quando 
falamos de formação médi-
ca. Faculdades são abertas 
sem hospital-escola, sem 
professores qualifi cados, sem 
preceptoria e com grade cur-
ricular contestável todos os 
dias. Assim, todos os anos, são 
ejetados para a linha de frente 
de atendimento profi ssionais 
de formação insufi ciente e que 
representam risco à saúde dos 
pacientes. No mais recente 
Exame Cremesp com forman-
dos de medicina, realizado 

ao término de 2016, quase a 
metade dos participantes da 
avaliação não atingiu a nota 
mínima para aprovação.

É calamidade mesmo! Cer-
ca de metade dos médicos 
que acabou de entrar no 
mercado de trabalho não está 
apta a exercer a medicina. 
Muitos dos recém-formados 
desconhecem o diagnóstico 
ou tratamento adequado de 
casos básicos e problemas 
de saúde frequentes, como 
tratamento inicial do infarto 
agudo do miocárdio, hiperten-
são arterial; crise de asma do 
adulto e criança; atendimento 
inicial de vítima de acidente 
automobilístico; diagnóstico 
de hipertireoidismo, conduta 
na cetoacidose diabética e na 
identifi cação de quadro de do-
enças mentais (esquizofrenia, 
distúrbio bipolar) etc.

Reverter esse quadro e esca-
par de um xeque-mate passa 
necessariamente pela revisão 
da forma de fazer política no 
Brasil, de gerir a coisa pública 
e também pela revisão do mo-
delo de saúde aqui implantado. 
Não é mais possível conti-
nuarmos na idade da treva, 
propondo políticas ao SUS e 
a área suplementar com base 
na doença. Precisamos que a 
atenção tenha como prioridade 
a prevenção e a promoção em 
saúde. 

Humanizando a medicina, 
passando a enxergar o pa-
ciente como gente não como 
um número de quarto ou uma 
carteira de plano de saúde 
estaremos também formando 
o alicerce de futuras gerações 
saudáveis. Com essa ênfase, 
pouco a pouco, pacientes 
deixarão de se submeter a 
procedimentos ou exames de 
alto custo e mais complexos. 

Será uma economia que se 
reverterá para outras necessi-
dades em saúde. O cidadão se 
manterá saudável, pois terá a 
possibilidade de uma doença 
diagnosticada antes e uma 
intervenção competente para 
evitá-la. Esse processo é de 
uma riqueza incrível para um 
sistema de saúde.

Então, está mais do que na 
hora de abrirmos os olhos e 
passar a investir na qualidade 
de vida e no bem estar.

 
(*) - É presidente da Sociedade 

Brasileira de Clínica Médica e 
professor afi liado do Hospital
Militar de Área de São Paulo.

Antonio Carlos Lopes (*)

Informações 
sobre gestão 
de pessoas 
do Poder 
Executivo

O Ministério do Planeja-
mento lançou ontem (22) o 
Painel Estatístico de Pessoal 
(PEP), portal eletrônico que 
reúne em um único de acesso 
as informações estatísticas 
sobre gestão de pessoas do 
Poder Executivo Federal. 
Segundo o secretário de 
Gestão de Pessoas, Augusto 
Akira Chiba, o sistema auto-
matizado simplifi ca o acesso 
e a visualização de dados, 
além de permitir consultas 
personalizadas.

“O painel dá maior trans-
parência porque, muitas 
vezes, as informações estão 
no boletim, só que o usuário 
não consegue extrair e tratar 
os dados. É um ‘faça você 
mesmo’, com uma ferra-
menta para fazer os cruza-
mentos que quiser”, disse. 
Atualmente, as informações 
sobre gestão de pessoas do 
Executivo estão disponíveis 
no Boletim Estatístico de 
Pessoal, que são tabelas atu-
alizadas a cada três meses. A 
ideia é transformar dados em 
informações de apoio para 
gestores públicos, cidadãos 
e imprensa. 

Segundo o ministério, a 
nova ferramenta fornecerá 
uma ampla base de informa-
ções que serão atualizadas 
mensalmente, com opções 
de consulta e uso de grá-
ficos, mapas e planilhas, 
facilitando o agrupamento 
e o cruzamento dos dados. 
Por meio do portal, também 
será possível fazer análises 
associativas sobre despesas 
de pessoal, quantitativos de 
servidores, remunerações, 
concursos, cargos e funções 
e aposentadorias. O painel 
concentra as informações 
estatísticas desde janeiro de 
2017 e está disponível em: 
(https://pep.planejamento.
gov.br/) (ABr).

No primeiro dia da visita do presidente 
Michel Temer à Noruega, o governo do 
país nórdico anunciou ontem (22) um 
corte de 50% no dinheiro enviado ao 
Brasil para enfrentar o desmatamento na 
Floresta Amazônica. A Noruega é a maior 
doadora do Fundo Amazônia, instituído 
em 2008 para captar recursos para ações 
de prevenção, monitoramento e combate 
ao desmatamento e para promover o uso 
sustentável da fl oresta.

Desde então, Oslo já doou R$ 2,8 bilhões, 

valor mais de 45 vezes maior que o da 
segunda colocada na lista, a Alemanha, 
com R$ 60,7 milhões, de acordo com dados 
disponíveis no site do Fundo da Amazônia. 
O último aporte norueguês, realizado em 
dezembro de 2016, foi de R$ 330 milhões.

O contrato entre a nação nórdica e o 
Bndes, responsável pelo fundo, não prevê 
limite máximo de recursos, mas diz que o 
dinheiro será usado em projetos até 2020.

Recentemente, a Noruega já havia 
mostrado preocupação com o aumento 

do ritmo do desmatamento na Amazônia 
e com a aprovação pelo Congresso de 
duas medidas provisórias que reduziam 
a área de proteção ambiental na fl oresta, 
ambas vetadas por Temer. O presidente 
desembarcou em Oslo ontem e teve um 
encontro com investidores noruegueses. 
Ele é acompanhado pelo ministro do Meio 
Ambiente do Brasil, Sarney Filho, que disse 
que o aumento do desmatamento se deve 
a “cortes no orçamento” promovidos pelo 
governo de Dilma Rousseff (ANSA).

A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa apro-
vou projeto, apresentado pelo 
deputado João Daniel (PT-SE), 
que obriga a Política Nacional 
do Idoso a criar serviços de 
cuidado em domicílio, para 
idosos que necessitem de apoio 
ou suporte para as atividades 
diárias rotineiras. O texto 
também prevê a criação de 
centros de atendimento para 
abrigar idosos.

O projeto recebeu parecer 
favorável da relatora, deputada 
Cristiane Brasil (PTB-RJ). Ela 
apresentou um substitutivo que 
engloba essa proposta e outras 
duas que tramitam apensadas, 
que também tratam do aten-
dimento domiciliar de idosos. 
Segundo a deputada, os proje-
tos trazem para o Legislativo o 
debate sobre o chamado “cui-
dado de longa duração”, que 
envolve a prestação de serviços 
demandados por pessoas com 
grau reduzido de capacidade 
funcional, física ou cognitiva.

Cristiane lembrou que a po-
pulação brasileira passa por um 

Às vésperas do início das 
festas juninas, as atividades 
da Câmara foram reduzidas. 
Amanhã (24), é celebrado o 
dia de São João e muitos par-
lamentares da Casa voltaram 
mais cedo para seus estados 
para aproveitar os festejos 
em suas bases eleitorais. Os 
dias de terça e quarta-feira, 
tradicionalmente os mais mo-
vimentados na Câmara, foram 
bem tranquilos nesta semana. 
Ontem (22), apenas duas co-
missões relizaram audiências. 
Dos 513 deputados, apenas 
17 registraram presença  até 
o início da tarde.

Ao longo da semana, várias 
reuniões das comissões per-
manentes foram canceladas e 
o plenário abriu sessão de vo-
tação apenas na última terça-
-feira (20). Foram aprovados 
poucos projetos, entre eles, o 
que libera a comercialização 
de medicamentos com subs-
tâncias inibidoras do apetite.

A afi rmação foi feita pelo 
comandante do Exér-
cito, general Eduardo 

Villas Bôas, em audiência públi-
ca ontem (22) na Comissão de 
Defesa Nacional da Câmara. O 
general revelou que projeções 
trabalhadas pelo Exército 
calculam em cerca de U$ 23 
trilhões o potencial em recursos 
naturais existente apenas na 
região amazônica. 

Apesar disso, não existiria 
nenhum projeto específi co de 
aproveitamento destas gigan-
tescas riquezas, refl etido ainda 
no entender de Villas Bôas na 
ausência de um projeto nacio-
nal como um todo. Ele concor-
dou com a afi rmação de Roberto 
Requião (PMDB-PR) para 
quem ‘o Brasil é grande demais 
pra abrir mão de um projeto 
nacional’. “É exatamente isso, 
o Brasil é um superdotado num 
corpo de adolescente. A Ama-
zônia continua praticamente 
abandonada, falta um projeto 
e densidade de pensamento”, 

A Comissão de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com 
Defi ciência aprovou proposta 
que institui o Serviço de Apoio 
Especializado para Atividades 
Básicas da Vida Diária para pes-
soas em situação de dependên-
cia. O objetivo é oferecer, com 
recursos públicos, o serviço 
de cuidador para pessoas com 
defi ciência severa ou idosos 
que precisem de ajuda para 
atividades diárias como tomar 
banho ou se trocar.

O projeto, de autoria da depu-
tada Mara Gabrilli (PSDB-SP) 
recebeu parecer favorável do 
relator, deputado Cabo Sabino 
(PR-CE). Elaborado pelo depu-
tado João Campos (PRB-GO), e 
aprovado em maio, o substituti-
vo da Comissão de Seguridade 
prevê o serviço de cuidador 
para todas as pessoas com 

elevado grau de dependência. 
Cabo Sabino elogiou a proposta, 
que segundo ele aperfeiçoa a 
legislação para deixar explícito 
a previsão de oferecimento de 
apoio adicional, na fi gura do 
cuidador. 

De acordo com o projeto, o 
serviço será fi nanciado pelos 
recursos do Fundo Nacional 
de Assistência Social (FNAS). 
Vinculado ao Ministério do De-
senvolvimento Social, o fundo 
fi nancia ações de assistência 
social no País. As diretrizes, 
os critérios de elegibilidade e 
os procedimentos do serviço 
serão definidos em regula-
mento pelo governo federal. A 
proposta, que tramita de forma 
conclusiva, será analisada agora 
nas comissões de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

A tendência de quórum baixo deve se manter

na próxima semana.

Relatora, deputada Cristiane Brasil.

Cabo Sabino: A proposição deixa explícito a previsão de 

oferecimento de apoio adicional, na fi gura do cuidador.

Comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, em 

audiência pública no Senado.
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Para comandante do Exército, 
país precisa de projeto

para recursos da Amazônia
O Brasil é uma nação sem consciência da sua própria grandeza e das riquezas presentes em seu território

na Guerra Fria, o que dividiu se-
tores, levou ao abandono de um 
projeto nacional e evolui hoje 
para a “perda da identidade e o 
estiolamento da auto-estima”.

As afi rmações de Villas Bôas 
em relação à região amazônica e 
à crise de projetos foram apoia-
das por senadores como Cris-
tovam Buarque (PPS-DF), Va-
nessa Graziottin (PCdoB-AM) 
e Lindbergh Farias (PT-RJ). 
Para Cristovam, até hoje amplos 
setores da sociedade brasileira 
continuam presos a mecanismos 
ideológicos herdados da Guerra 
Fria, o que ele percebe como 
“um anacronismo”.

Villas Bôas também fez 
questão de reiterar que vê 
com “preocupação” uma maior 
abertura para a exploração das 
riquezas minerais por empresas 
de fora. Mencionou que o Exér-
cito tem levantamentos sobre a 
“estranha coincidência” entre a 
demarcação de terras indígenas 
com a presença das riquezas 
minerais (Ag.Senado).

afirmou o comandante do 
Exército.

Villas Bôas voltou a reiterar 
declarações recentes dadas à 
imprensa para quem “o Brasil 
está à deriva, sem rumo”, como 
consequência de um acúmulo 
de crises que iria além de seus 
aspectos econômicos. Fez 

questão de reiterar que este 
diagnóstico não se aplicaria à 
atual gestão federal, pois este 
processo “já vem há muito 
tempo”. Ele entende que um 
dos equívocos cometidos pela 
sociedade brasileira foi deixar-
-se levar pelas linhas de con-
frontação ideológica existentes 

Câmara reduz atividades 
em tempo de festas juninas

A tendência de quórum baixo 
deve se manter na próxima 
semana, quando se celebra o 
Dia de São Pedro (29), data que 
também motiva a realização de 
grandes festas juninas. 

A movimentação na Casa, 
no entanto já estava alterada 
há algumas semanas devido 
à paralisação do andamento 
de projetos polêmicos, como 
o da reforma da Previdência. 
Algumas lideranças apostam 

que o ritmo pode se inten-
sifi car, caso chegue à Casa a 
denúncia da Procuradoria-
-Geral da República contra 
o presidente Michel Temer, 
situação que caberá à Câmara 
julgar se aceita ou não. O 
presidente da Casa, Rodrigo 
Maia, já adiantou que pode 
suspender o recesso previs-
to para o mês de julho a fi m 
de acelerar a tramitação do 
processo (ABr).

Criação do serviço de atendimento 
domiciliar a idoso

processo de envelhecimento e o 
Estado precisa estar preparado 
para atender os idosos com 
políticas públicas adequadas. O 
texto determina que a política 
de atendimento aos idosos deve 
incluir serviços de atenção ao 
idoso e de apoio aos familiares 
e cuidadores informais em 
centros-dia e centros-noite. O 
idoso poderá passar o dia no 
centro e até dormir à noite, 
caso haja necessidade familiar.

A proposta determina tam-
bém a criação de serviço de cui-
dado domiciliar para idosos que 
necessitem de apoio extensivo e 
generalizado de terceiros, como 
pessoas com Mal de Alzheimer e 
outras moléstias incapacitantes. 
O projeto tramita em caráter 
conclusivo e será analisado ago-
ra nas comissões de Seguridade 
Social; de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Serviço de cuidador para 
pessoas em situação

de dependência

Noruega corta recursos para Amazônia


