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GDF pode romper contrato
Secretaria de Saúde estuda suspender o aluguel de máquinas de hemodiálise e abre sindicância para apurar possível superfaturamento

SAÚDE

Com a paralisação
dos repasses, não
houve desperdício de
recursos públicos e,
principalmente, não
houve prejuízo aos
doentes renais”

Fabíola Aguiar,
secretária de Saúde do DF 

Leitores do CCoorrrreeiioo comentam a o
aluguel de máquina de
hemodiálise pelo GDF.

Rodinelson Junior
Isso acontece não só nos
hospitais públicos, mas em
todos os órgãos do GDF em
que, por exemplo,
impressoras e computadores
são alugados a preços
hiperfaturados, chegando ao
valor acima do preço de
venda dos mesmos.

Carlos Veiga
Alguém tem dúvida do
destino desse dinheiro? Vai
para os bolsos dos políticos
bandidos. Como o TCDF é
desrespeitado em suas
decisões e não toma
providências, isso também é
suspeito.

Vanessa Rodrigues Crispim
Não precisamos de políticos,
precisamos de
administradores no poder.
Pessoas capazes.

Carlos Lacerda
Volto a repetir, punições
brandas e justiça demorada
são fatores que contribuem
para o mau uso das verbas
públicas e para o retorno de
pessoas descomprometidas
com a sociedade.

Rodrigo Pires
Fico chocado em
testemunhar diariamente
mortes por desvios. Minoria
gananciosa que viaja para a
Europa e desfila de carro
importado, torrando o
dinheiro que salvaria a vida
de várias pessoas. 

Erialdo Ramos Santos
É revoltante. Um caso claro
de mau uso do dinheiro
público. Há que se investigar
a quem interessa gastar
tanta verba com o aluguel
de poucas maquinas em vez
de comprar um número
maior, equipando os
hospitais e diminuindo as
filas. Além da dor da
doença, os pacientes sofrem
com a incerteza do
tratamento!

Filomena Rocha
Pelo que tenho visto é muito
mais barato comprar
equipamento do que alugar.
Para que desperdicar
dinheiro? 

Edson Freitas
Irresponsabilidade com o
dinheiro público. Isso é
assassinato de muitas
pessoas. A saúde do DF está
pra lá da UTI há muito
tempo e a cada dia surgem
novos absurdos.

Opinião do
internauta

» HELENA MADER

O governo vai abrir uma
sindicância para apurar
se o contrato de R$ 29
milhões para aluguel de

12 máquinas de hemodiálise foi
superfaturado. Como o Correio
mostrou na edição de ontem, o
valor é suficiente para comprar
mais de 410 equipamentos seme-
lhantes. A Secretaria de Saúde já
havia determinado a suspensão
dos repasses de pagamentos à
empresa Imunotech, vencedora
da licitação para a prestação do
serviço. Agora, os técnicos do go-
verno vão decidir se rompem o
contrato definitivamente ou se
mantêm o negócio. A empresa
afirma que já fez investimentos e
entregou os aparelhos e que pode
recorrer à Justiça para minimizar
os prejuízos causados pela parali-
sação dos repasses. 

Ontem à tarde, os secretários
de Saúde, Fabíola Nunes, e de Lo-
gística e Infraestrutura, Herbert
Teixeira, mobilizaram quatro inte-
grantes da equipe técnica para ex-
plicar à imprensa as providências
que serão tomadas com relação
ao assunto. Fabíola destacou que
a suspensão temporária do con-
trato não causa nenhum prejuízo
aos pacientes, já que as máquinas
são utilizadas em UTIs e não aten-
dem quem faz o tratamento regu-
lar. “Com a paralisação dos repas-
ses, não houve desperdício de re-
cursos públicos e, principalmen-
te, não houve prejuízo aos doen-
tes renais”, afirma a secretária.

Fabíola Nunes destaca que,
além da abertura de sindicância
interna, a Secretaria de Saúde pe-
diu a realização de uma análise
técnica para saber se existe ne-
cessidade de colocação de má-
quinas de hemodiálise em todas
as UTI’s. Especialistas consulta-
dos pela reportagem garantem
que não existe demanda nem
pessoal capacitado para operar
esse número de equipamentos.
“Geralmente, os hospitais têm
aparelhos portáteis de hemodiá-
lise instalados na área de trata-
mento regular, que podem ser
deslocados para a UTI quando
existe necessidade. Havia um pa-
recer técnico indicando a impor-
tância desse contrato, mas agora
vamos reavaliar isso com os ne-
frologistas”, garante Fabíola.

O secretário de Logística e In-
fraestrutura em Saúde, Herbert
Teixeira, destaca que o contrato
só foi assinado depois de tramitar
no Tribunal de Contas do Distrito
Federal e após avaliação da asses-
soria jurídica da pasta. “O proces-
so ficou 28 dias no Tribunal de
Contas e voltou sem nenhuma
pendência. Entendi que o contra-
to estava pronto para ser assina-
do”, explica Herbert. “Pouco de-
pois, recebi denúncias sobre um
possível superfaturamento e de-
terminei imediatamente uma au-
ditoria nos contratos. Também
mandei devolver o que já havia

Há mais de 10 anos, apenas
um dos cinco elevadores do Hos-
pital Regional de Taguatinga
(HRT) funciona. Nos últimos 10
dias, o cenário que já era compli-
cado, chegou ao limite com a in-
terdição do último equipamento
que atendia cerca de 400 pacien-
tes do hospital. Entre as mais pre-
judicadas estão as 90 pessoas in-
ternadas no quarto andar do pré-
dio, que abriga as áreas de orto-
pedia e de cirurgia geral. Diferen-
temente dos demais pisos, o últi-
mo não possui rampas de acesso,
restando apenas as escadas para
uso comum de pacientes, visi-
tantes, médicos e funcionários. 

“Há vários anos, dependemos
apenas de um dos elevadores,
mas como ele estava funcionando
mal, a Secretaria de Saúde decidiu
interditá-lo por tempo indetermi-
nado. Desde então, dependemos
das escadas e das rampas em to-
das as áreas do hospital”, revela

uma funcionária que prefere não
ser identificada.

Uma paciente, que também
optou pelo anonimato, afirma
que o atendimento do hospital é
bom, se comparado às demais
unidades da rede pública do Dis-
trito Federal. “O que falta é estru-
tura para os funcionários traba-
lharem. Com essa história dos ele-
vadores, eu preferi passar a noite
dormindo em um banco na sala
de recuperação cirúrgica do que
me arriscar pelas escadas pouco
depois da minha cirurgia de apen-
dicite”, conta a jovem de 27 anos.

Dificuldades
Um dos oito filhos da aposen-

tada Maria Soares, 63 anos, fez
uma cirurgia de vesícula há 15
dias. Ontem, apenas com a ajuda
de um médico, ele desceu e subiu
as escadas do hospital para fazer
os exames pós-operatórios. Ma-

nuel Soares, 33 anos, estava abati-
do e cansado, mas teve que se es-
forçar para garantir os exames. “É
totalmente absurda essa situação.
Eu sofro de dores no joelho e já es-
tou com as pernas inchadas de
tanto subir e descer os degraus. Fi-
co com pena das meninas que tra-
zem a comida, porque elas não
conseguem carregar tudo sozi-
nhas, ainda mais de escada”, la-
menta a mãe de Manuel.

Há pouco mais de um mês, Luís
Jorge Martins da Cruz, 60 anos, está
em uma situação parecida com a
do filho de Maria Soares. O instru-
tor de autoescola veio de Paracatu
(MG) para fazer um exame no HRT
e acabou se tratando ainda de uma
infecção no fígado. “Há mais de
duas semanas ele estava esperan-
do pela cirurgia, mas não conse-
guiu fazê-la porque não tem condi-
ções de voltar do centro cirúrgico
pelas escadas. Assim, ele está vol-
tando para a cidade dele para ten-

tar resolver o problema lá”, diz a ir-
mã de Luís, Domingas Martins.

Apesar disso, para o mineiro, a
vinda ao DF foi proveitosa, já o
tratamento da infecção aliviou as
fortes crises pelas quais ele pas-
sava.“Não me arrependo de ter
vindo porque fiz o exame, mas
queria ter feito logo a cirurgia.
Além disso, passei duas sema-
nas, em jejum, com a promessa

de que faria o procedimento. Foi
um desgaste terrível e eu perdi
mais de 10 quilos”, relembra.

Retorno
Como o Hospital Regional de

Taguatinga não possui verba para
fazer o conserto do elevador, o ca-
so está sob a responsabilidade da
Secretaria de Saúde, que conse-

Elevadores parados no HRT 400

guiu uma empresa para reparar ao
menos um dos cinco elevadores
do hospital. Apesar disso, não há
previsão para que o serviço seja
executado, mas a Secretaria afir-
ma que o pedido foi feito em cará-
ter emergencial. 

O governo já prepara um edi-
tal de licitação para fazer a troca
de todos os equipamentos. O do-
cumento deve ficar pronto em
duas semanas. Enquanto isso, o
HRT continua funcionando, mas
apenas as cirurgias de emergên-
cia estão sendo realizadas. O
posto de atendimento do Corpo
de Bombeiros no hospital está li-
berando provisoriamente alguns
funcionários para auxiliar o
transporte de pacientes.

Total de pacientes afetados no
HRT com a falta de elevadores

Jorge teve a cirurgia no fígado adiada: 10 quilos mais magro 

Salários serão revistos
Depois do embate entre a Se-

cretaria de Saúde e a Real Socie-
dade Espanhola de Beneficência,
responsável pela gestão do Hos-
pital Regional de Santa Maria, o
governo quer rever alguns termos
do contrato firmado com a enti-
dade. A secretária de Saúde, Fa-
bíola Nunes, disse que pretende
discutir o salário do diretor da
unidade de Santa Maria e tam-
bém os valores pagos pela inter-
nação de pacientes em unidades
de tratamento intensivo (UTIs)
do hospital.

A queda de braço envolvendo
o governo e a Real Sociedade co-
meçou na semana passada, de-
pois que a entidade ameaçou
suspender os atendimentos por
conta de um suposto atraso no
repasse dos recursos mensais
previstos em contrato. A Secreta-
ria alegou que estava proibida
por decisão judicial de fazer os
pagamentos referentes às inter-
nações em UTI. A Real Sociedade
Espanhola subcontratou outra
empresa para gerir a unidade de
tratamento intensivo — o que foi
questionado pelo Ministério Pú-
blico do DF. Ontem, depois que a
Justiça liberou os pagamentos
para evitar um caos na UTI do
Hospital Regional de Santa Ma-
ria, o GDF efetivou o repasse de
R$ 2,6 milhões pelo atendimento
dos pacientes da unidade. 

Apesar da liberação, a Secreta-
ria de Saúde efetuou uma glosa,
ou seja, um corte de R$ 1 milhão
nos repasses à Real Sociedade Es-
panhola. Fabíola Nunes disse que

o contrato com a entidade prevê
que 90% dos pagamentos sejam
feitos pelos serviços prestados e
10% condicionados à comprova-
ção de implantação de medidas
de controle de qualidade do aten-
dimento.

“Eles têm que criar comissão
de controle de infecções, de ava-
liação das causas de óbitos, de
controle dos prontuários, que são
formas de garantir a qualidade.
Isso não vinha sendo feito e mes-
mo assim eles estavam receben-
do 100% do valor previsto. Mas
agora, resolvi seguir o contrato à
risca e efetuamos a glosa pelo não
cumprimento das regras previs-
tas”, explica Fabíola Nunes, que
também questiona o salário do
dirigente da unidade. “Nossos di-
retores da rede pública ganham
entre R$ 4,4 mil e R$ 20 mil. No
Hospital de Santa Maria, o diretor
(Evandro Oliveira Silva) recebeu
em abril R$ 25.781. Discordo que
ele tenha que receber tão acima
dos diretores dos outros hospi-
tais, já que o pagamento do salá-
rio é feito com recursos públicos.”

A Secretaria de Saúde também
abriu sindicância para apurar as
circunstâncias da morte da pa-
ciente Maria Lucas Barbosa da
Silva, 56 anos. Ela faleceu no Hos-
pital de Santa Maria na madruga-
da de sábado e a família denun-
ciou que a paciente não conse-
guiu vaga em UTI. “Vamos saber
o que aconteceu, a paciente esta-
va sob a responsabilidade do hos-
pital desde o último dia 10”, afir-
mou a secretária. (HM)

Valor do aluguel de 12 máquinas
de hemodiálise

R$ 29
MILHÕES

sido entregue e suspendi um trei-
namento que seria oferecido pela
empresa aos médicos da rede”,
acrescenta o secretário.

Justiça
A empresa vencedora da lici-

tação nega as denúncias de su-
perfaturamento. O diretor admi-
nistrativo e financeiro da Imuno-
tech, Dênerson Dias Rosa, afirma
que o contrato fechado com a Se-
cretaria de Saúde representa uma
economia de R$ 6 milhões ao go-
verno. Ele destaca que o objeto
do acordo é o fornecimento de
kits e bolsas de efluentes para
realização de hemodiálise. “Nos-
sos valores estão abaixo dos co-
brados no mercado”, afirma Dê-
nerson. “O contrato prevê o aten-
dimento de 2.592 pacientes em
dois anos e tudo foi feito de for-
ma regular, com condições finan-
ceiramente muito vantajosas pa-
ra a Secretaria de Saúde”, acres-
centa o diretor da empresa.

Dênerson Dias diz que é “es-
tranho” o contrato ser paralisa-
do depois da compra e entrega
de todas as máquinas e insumos.
“A única irregularidade existente
é por parte da Secretaria de Saú-
de, que já foi notificada três ve-
zes pelo Tribunal de Contas do
DF para demonstrar o motivo
técnico de sua escolha e, até ago-
ra, não respondeu ao TCDF”, ex-
plica. O diretor da Imunotech
afirma ainda que a empresa tem
interesse em manter o contrato
nos termos atuais, mas diz que a
empresa pode recorrer à Justiça
para reaver os investimentos fei-
tos com equipamentos e treina-
mento de pessoal. 

A secretária de saúde, Fabíola Nunes, diz que será feita uma análise técnica para saber se há necessidade das máquinas em todas as UTIs
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