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Brasília-DF, 2 de dezembro de 2011 

 

Paciente do SUS tem à disposição quatro vezes menos médicos que usuários da rede 

privada 
 

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem quatro vezes menos médicos que a rede privada. Para cada mil 

usuários de planos de saúde, existem 7,6 postos de trabalho ocupados por médicos, enquanto no SUS a 

taxa cai para 1,95 posto preenchido para cada mil pacientes da rede pública. 

 

No Brasil, os usuários de planos de saúde dispõem de 3,9 vezes mais médicos que os pacientes da rede 

pública, considerando a população atendida pelo SUS de quase 145 milhões de brasileiros e a atendida 

pelas operadoras, superior a 46 milhões de clientes. Os dados são da pesquisa Demografia Médica no 

Brasil, divulgada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e o Conselho Regional de Medicina do 

Estado de São Paulo (Cremesp). 

 

O número de médicos na rede particular fica acima da média nacional no Centro-Oeste, Nordeste e Sul - 

10,3, 9,6 e 9,5 para mil usuários, respectivamente. No entanto, somente a Região Sudeste tem razão de 

médicos superior à taxa nacional na rede pública. Todas as outras regiões estão abaixo da média nacional 

nesse quesito. 

 

A pesquisa destaca uma distorção gritante na Bahia, onde o índice chega a 1,25 médico na rede pública 

por mil pessoas dependentes do SUS, enquanto os usuários de planos de saúde no estado têm à disposição 

15,14 médicos. No estado, 89% da população têm acesso somente à rede pública.  

 

O levantamento não avalia se o contraste se reflete em melhor qualidade e acesso à assistência médica no 

país. Porém, aponta que a tendência é a concentração de profissionais prestando serviços para as 

operadoras de saúde, já que o setor oferece mais vagas de emprego. 

 

“[A diferença] pode estar contribuindo para escassez de serviços públicos. Se não invertermos a equação, 

iremos aumentar ainda mais a desigualdade de médicos no [setor] público e privado”, disse Mário 

Scheffer, coordenador da pesquisa e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(USP). 

 

As taxas foram calculadas com base nos postos de trabalhos ocupados por médicos em hospitais privados 

que atendem por operadoras de planos de saúde e os postos ocupados por profissionais em 

estabelecimentos financiados pelo governo, como instituições públicas, hospitais filantrópicos ou serviços 

particulares conveniados. Não foram contabilizados consultórios médicos particulares.  

*Fonte: Agência Brasil 

  

Dilma rejeita ‘faca no pescoço’, mantém ministro e confronta Comissão de Ética 

 

Irritada com a “faca no pescoço”, a presidente Dilma Rousseff desmoralizou na quinta-feira, 1º, a 

Comissão de Ética Pública da Presidência ao não aceitar de pronto a recomendação de demissão do 

ministro do Trabalho, Carlos Lupi, feita pelo colegiado. Disposta ao confronto, Dilma desafiou os 
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integrantes da comissão a demonstrar as razões que embasaram a decisão dos cinco conselheiros e abriu 

uma crise com o órgão incumbido de vigiar os malfeitos dos ministros e demais integrantes do governo. 

 

Ao atropelar a comissão, Dilma deu uma sobrevida a Lupi e ganha tempo político para, segundo 

assessores, restabelecer sua autoridade e preparar a mudança no Trabalho, em poder do PDT, mas 

cobiçada pelo PT. 

 

Lupi, que desde a manhã de quinta-feira fez uma romaria aos gabinetes do Planalto, incluindo o da 

presidente Dilma, não está, porém, livre de ser demitido. Na conversa com Dilma, Lupi fez questão de lhe 

dar explicações e informar que estava pedindo “reconsideração” da punição à Comissão de Ética.  

*Fonte: O Estado de s. paulo 

  

‘O PT quer tirar o Lupi a fórceps’, acusa deputado do PDT 

 

As relações entre o PT e o PDT azedaram de vez. Um dia depois de o presidente do PT, Rui Falcão, dizer 

que há “aparelhamento” do Ministério do Trabalho, comandado por Carlos Lupi, o deputado Paulo Pereira 

da Silva (PDT-SP) não escondeu o incômodo e partiu para o contra-ataque. “O PT quer tirar o Lupi a 

fórceps”, disse ele. Presidente da Força Sindical, Paulinho, como é conhecido, lembrou que o PDT foi o 

primeiro partido aliado a apoiar Dilma Rousseff na disputa pela Presidência, no ano passado. Sugeriu, 

porém, que seu partido pode virar as costas para o PT na eleição para a Prefeitura de São Paulo, em 2012. 

 

“Estamos a 10 meses das próximas eleições. Será que Rui Falcão já está desprezando o eventual apoio da 

central e do partido em São Paulo?”, provocou o deputado, que pode concorrer à sucessão do prefeito 

Gilberto Kassab, numa referência à candidatura do ministro da Educação, Fernando Haddad. Na entrevista 

ao jornal O Estado de S. Paulo, publicada nesta quinta-feira, 1º, Falcão disse que não deveria haver 

representação das centrais sindicais nas delegacias regionais do Trabalho. Foi mais longe: criticou a 

concessão de cartas sindicais “sem critério” e defendeu o fim do imposto sindical.  

*Fonte: O Estado de S. Paulo 

  

Líder do governo diz que recomendação da Comissão de Ética é "uma bala" em Lupi 
Para Romero Jucá, embora a recomendação da comissão tenha peso, a decisão final sobre o futuro de 

Lupi no ministério caberá à presidenta Dilma Rousseff 

 

A recomendação da Comissão de Ética Pública da Presidência da República de exoneração de Carlos Lupi 

do cargo de ministro do Trabalho foi avaliada pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-

RR), como uma “bala”. “Não sei se é uma bala fatal, mas é uma bala”, disse, após reunião com a ministra 

de Relações Institucionais, Ideli Salvatti. 

 

Para Jucá, embora a recomendação da comissão tenha peso, a decisão final sobre o futuro de Lupi no 

ministério caberá à presidenta Dilma Rousseff. “Sem dúvida é um fato preponderante, negativo. É uma 

indicação do Conselho de Ética Pública pedindo o afastamento do ministro, mas a posição final é da 

presidenta”, declarou o líder. 

 

Assessores próximos a Lupi são suspeitos de cobrar propina para liberar contratos com organizações não 

governamentais (ONGs) no Ministério do Trabalho. Além disso, o ministro foi acusado de ferir o Código 

de Ética da Alta Administração Pública ao viajar pelo interior do Maranhão, em 2009, a bordo de um 

avião particular do dirigente de uma ONG que posteriormente teve contratos com o ministério. 

 

A Comissão de Ética Pública decidiu, além da recomendação para a exoneração, fazer uma advertência 

ética ao ministro Carlos Lupi. As decisões da comissão foram baseadas em denúncias contra o ministro 

publicadas na imprensa. 

*Fonte: Agência Brasil 
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Ministro Luiz Fux volta atrás e vota por regra mais rígida na Ficha Limpa 
Anteriormente, o parecer do ministro era de que ficariam inelegíveis apenas os políticos que 

renunciassem quando já houvesse processo aberto no Conselho de Ética 

 

A Lei da Ficha Limpa voltou a ser discutida nesta quinta-feira (1º) no Supremo Tribunal Federal (STF), 

com a devolução do pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa. Ele votou pela constitucionalidade 

integral da norma, mas o julgamento foi interrompido por um novo pedido de vista, desta vez, do ministro 

Antonio Dias Toffoli. 

 

Antes do pedido de vista, o ministro Luiz Fux, relator das três ações sobre o mesmo tema e que estão 

sendo julgadas em conjunto, fez um ajuste em seu voto. Ele foi o único a votar no início do julgamento, no 

dia 9 de novembro, e havia contestado dois pontos da Lei da Ficha Limpa. Um deles é o que declara 

inelegível o político que renuncia o mandato para escapar de processo que pode levar à cassação. 

 

No seu parecer, Luiz Fux entendeu que o político nessa situação só ficaria inelegível se renunciasse 

quando já houvesse processo aberto no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados ou do Senado.  

 

Depois de duras críticas de movimentos em defesa da lei, que viram no voto uma brecha para a 

impunidade, o ministro admitiu que poderia adaptar seu voto para manter o rigor da norma, o que cumpriu 

hoje, mantendo a lei como estava. 

 

O ministro Luiz Fux, no entanto, manteve a opinião de que é necessário subtrair o prazo de inelegibilidade 

de oito anos do tempo entre a condenação do político e o trânsito em julgado do processo. Para ele, caso a 

lei se mantenha como está – inelegibilidade desde a condenação por órgão colegiado, passando pelo 

cumprimento da pena, e depois mais oito anos - poderia significar uma “cassação oblíqua de direitos 

políticos”. 

 

Joaquim Barbosa 

Em seu voto, o ministro Joaquim Barbosa entendeu que a lei veio homenagear o princípio de moralidade 

administrativa previsto na Constituição Federal. Repetindo muitos dos argumentos usados quando a lei 

começou a ser julgada em processos pontuais de políticos no ano passado no STF, Joaquim Barbosa 

afirmou que os critérios de elegibilidade devem ser seguidos por todos que desejarem ingressar na política 

e não são uma punição. 

 

“É chegada a hora de a sociedade ter o direito de escolher e orgulhar-se, poder votar em candidatos probos 

sobre os quais não recaia qualquer condenação criminal e não pairem dúvidas sobre malversação de 

recursos públicos”, declarou o ministro. 

 

Ações 

Das três ações julgadas em conjunto, a principal é a da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que pede 

que toda a norma seja considerada constitucional. Para a OAB, o princípio da presunção de inocência até 

julgamento definitivo não deve ser aplicado no direito eleitoral, já que a moralidade administrativa é mais 

importante que um direito individual. 

 

A entidade também defende que a Lei da Ficha Limpa seja aplicada para todos os casos anteriores à sua 

vigência, pois os critérios de inelegibilidade não são uma punição, apenas uma condição que precisa ser 

cumprida pelos candidatos. A mesma tese é defendida na ação protocolada pelo PPS. O principal 

obstáculo para esse entendimento é uma regra constitucional que diz que nenhuma lei irá retroagir para 

prejudicar. 

 

A terceira ação em análise é do Conselho Nacional dos Profissionais Liberais (CNPL). O órgão pede a 

anulação do item que diz que fica inelegível por oito anos o profissional excluído do exercício da 

profissão por órgão profissional competente. 
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O ministro Dias Toffoli disse que não há previsão de quando levará o caso novamente a plenário.  

*Fonte: Gazeta do Povo, com informações da Agência Brasil 
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