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Ministério repassa R$ 2,8 milhões
ao AM para o combate à malária

O Ministério da Saúde
anunciou o repasse ao Amazo-
nas de R$ 2,8 milhões para a
intensificação das ações de
combate e controle de malá-
ria. Segundo o mininstério, o
recurso é repassado em parce-
la única do Fundo Nacional de
Saúde para o Fundo Estadual
de Saúde do Amazonas e será
destinado à operacionalização
de ações de eliminação da
doença no Estado, com ênfase
na malária por Plasmodium
falciparum, permitindo refor-
ço nos transportes, ações de
controle vetorial, diagnóstico,
infraestrutura e material de

informática.
A Secretaria de Estado de

Saúde (Susam) será responsá-
vel pela aquisição de insumos
e equipamentos como veícu-
los, barcos, microscópios e
computadores para posterior
distribuição aos municípios do
E st ado.

A portaria que autoriza es-
se repasse foi assinada recen-
temente pelo ministro da Saú-
de, Ricardo Barros. No total,
quase R$ 12 milhões serão in-
vestidos em nove Estados lo-
calizados na Região Amazôni-
ca (Acre, Amapá, Amazonas,
Maranhão, Mato Grosso, Pará,

Rondônia, Roraima e Tocan-
tins), área que concentra mais
de 99% dos casos de malária
registrados no País.

Buscando atingir os Objeti-
vos do Milênio (reduzir 75% a
incidência da malária entre
2000 e 2015), o Brasil conse-
guiu reduzir a quantidade de
casos notificados de 615.246
em 2000 para 143.162 em
2015, uma redução de 77%,
sendo o menor número dos
últimos 36 anos. Na mesma
tendência, é observada queda
de 86% no número de óbitos,
reduzindo de 243, em 2000,
para 34 em 2015.

AÇÃO INTEGRADA

Reintegraçaõ de posse
retira barracos de invasão
no bairro Tarumã-Açú

Barracos foram retirados, na
manhã de ontem, da invasão em
uma Área de Preservação Per-
manente (APP), na Rua Riacho
Fundo, Comunidade União da
Vitória, no bairro Tarumã-Açu,
zonaoestedeManaus.Aretirada
ocorreu em cumprimento a um
mandadode reintegraçaõdepos-
se, segundoinformou aSecretaria
de Segurança Pública (SSP) por
meiodaassessoriadeimprensa.

Conforme a SSP, a área
invadida possui 30 metros de

largura e 202 de comprimen-
to. O mandado foi expedido
pelo juiz de Direito Rogério
José da Costa Vieira, da 19ª
vara cível e de acidentes de
t r abalho.

Ainda conforme a SSP, a
reintegração foi coordenada
pelo Gabinete de Gestão In-
tegrada (GGI), da SSP, e tam-
bém participaram da ação
Polícia Militar (PM), Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu), Corpo de
Bombeiros, Eletrobras e um
Oficial de Justiça.

Múltiplos Transplantes Segundo o Ministério Público, a rede estadual de saúde possui equipamento
hospitalar de última geração, que se encontra ocioso, e poderia ser utilizado na realização de transplantes

MP pede que governo do Estado assuma a
realização de transplantes no Amazonas
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OMinistério Público do
Estado do Amazonas
(MP-AM)estácobran-
do que o governo do

Estadoassumaagestãoeo servi-
çode transplantes noAmazonas.
Segundo o MP-AM, na última
reunião com o secretário da Se-
cretaria de Estado de Saúde (Su-
sam), Pedro Elias, o titular da
pasta assumiu o compromisso
de encaminhar ao Ministério da
Saúde (MS) pedido de creden-
ciamento do Hospital Delphina
Aziz, em Manaus, para a realiza-
ção de múltiplos transplantes,
com base em projeto elaborado
pela Central de Transplantes do
EstadodoAmazonas.

“O MP está cobrando que o
Estadoassumaagestãoeo servi-
ço de transplantes. Sabemos que
pacientes do Amazonas estão
sendooperados noAcre. OAma-
zonas faz captação de órgãos,
mas distribui para outros Esta-
dos”,disseapromotoradeJusti-
ça Silvana Nobre, titular da 58ª
Promotoria de Justiça de Defesa
dos Direitos Humanos à Saúde
Pública(58ªPRODHSP).

Segundo o MP-AM, uma in-
vestigação conduzida em con-
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Custos Intenção do Ministério Público é que o governo deixa de pagar por transplantes na rede particular

junto com a 54ª PRODHSP, que
dispõe,inclusive,dedados eestu-
dos produzidos pela Central de
Transplantes, revela que o Esta-
do tem meios para assumir e in-
crementar a realização de trans-
plantes no Amazonas num futu-
ropróximo. Ainvestigaçãoapon-
ta que o Estado conta com uma
unidade de saúde com equipa-
mentohospitalar de últimagera-
ção que se encontra ocioso, o
Hospital Delphina Aziz, e tam-

bém é eficiente quanto à capta-
çãodeórgãos para transplante.

“O que falta é a capacitação
dos profissionais de saúde para a
realização de transplantes, mas
essa capacitação é oferecida pelo
Ministério da Saúde sem custos
para o Estado”, argumentou a
promotoraSilvanaNobre.

Atualmente,deacordocomo
MP-AM, os transplantes de rim
noEstadodoAmazonassãorea-
lizados,exclusivamente,noHos-

pitalSantaJúlia, únicohabilitado
no Estado para tal. Em contra-
partida, conforme o MP-AM, o
Estado repassou à empresa de
saúde, em 2015, mais de R$ 7,7
milhões para a realização de
transplantes e mais de R$ 5 mi-
lhões por internações que exce-
deram o prazo de sete dias, co-
bertopelocontrato.

“O Estado do Amazonas tem
de habilitar um hospital da rede
pública para a realização de

transplantes”,disseapromotora.
A promotora informou que

existem programas do Ministé-
rio da Saúde que repassam ver-
bas aos Estados que realizam
transplantesdemúltiplasmoda-
lidades, o que rendeu, segundo
ela, mais de R$ 1,5 milhão ao Es-
tado do Acre, no ano de 2015. De
acordo com o médico Tércio
Genzini, especialista em trans-
plantes que tem prestado servi-
ços à Susam, o valor repassado
aos Estados peloSUSéaumenta-
doproporcionalmenteaonúme-
ro de modalidades de transplan-
tes realizados no Estado: por
transplante em 40% quando
duas modalidades sãocredencia-
das,em50% paratrêsmodalida-
deseem60%para quatromoda-
lidades. “Uma vez que os trans-
plantes são superavitários, não
há razãopara queoEstadonãoos
realize”,concluiu apromotora.

Outra fonte de recursos para
a realização de transplantes na
rede pública de saúde do Estado
sugerida nas audiências foi a in-
jeção na rede pública dos recur-
sos dispendidos em contratos
com empresas privadas, como o
queestáemvigorcomoHospital
Santa Júlia, que em 2015, segun-
do o MP-AM, custou mais de R$
12 milhões aos cofres públicos e
que se encerrará em fevereiro de
2 01 7.


