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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE SAÚDE 

20.02.2018 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Havendo 

número regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 2ª Reunião Ordinária da 

Comissão de Saúde, da 4ª sessão legislativa, da 18ª legislatura, convocada com a 

finalidade de deliberar sobre a pauta anexa. E proceder à oitiva do Dr. David Uip, 

secretário de Estado da Saúde, com objetivo de apresentar o andamento de sua gestão e 

desenvolvimento de ação do terceiro quadrimestre de 2017, conforme previsão expressa 

no Art. 36 da Lei Complementar 141/2012, e o Art. 52 A da Constituição do Estado de 

São Paulo. Também tratar de assuntos de interesse da Comissão.  

Boa tarde a todos os deputados e deputadas, amigos e amigas, senhores 

participantes e telespectadores da TV Alesp, e também internautas.  

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

deputado Marcos Martins. 

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Senhor presidente, nós apresentamos alguns 

requerimentos convidando o ilustre secretário da Saúde para fazer esclarecimentos ou 

prestar informações sobre alguns problemas que ocorrem na saúde. Os requerimentos 

foram entregues em tempo hábil, e não foram incluídos. Eu gostaria de informações 

sobre o que aconteceu. Por que nossos requerimentos não foram incluídos? Ou se dá 

para incluir agora e votar. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Nobre 

deputado Marcos Martins, esta Presidência tem a prerrogativa de pautar no momento 

devido aquilo que lhe achar por bem. Neste caso específico V. Exa. sabe muito bem que 

este presidente é democrático... 

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Não parece. 
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O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Não, V. Exa. 

falou. Eu posso responder?  

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - No momento 

oportuno, V. Exa. pode falar o que achar que deve, porque o senhor tem seu direito e é 

deputado assim como eu. Vossa Excelência sabe o quanto atendo todos da melhor 

forma possível, e faço até visitas quando necessário, dando apoio como presidente desta 

Comissão. Hoje me preocupei em termos aqui um tempo bastante espaçoso e à vontade 

para todos dialogarem com o secretário. Por isso, não me preocupei em aumentar o 

número de itens na pauta, porque o número um de hoje é ouvirmos o secretário. 

Eu tenho um compromisso com V. Exa. de pautar para a próxima reunião todos os 

requerimentos, que é de direito de Vossa Excelência. Não foi nada indemocrático ou 

fora de padrão por não ter pautado. Quando V. Exa. encaminhou vosso requerimento, eu 

já tinha determinado o que pautar e avisado a secretaria da Comissão. Falei que nessa 

reunião vamos aproveitar o momento que vivemos na saúde do Brasil e o secretário terá 

bastante tempo para dialogarmos. Com certeza V. Exa. tem muita questão a apresentar.  

 

O SR. DAVID UIP - Eu não me nego a responder nenhuma de suas perguntas ou 

questionamentos. Nenhum problema. Aguarde minha apresentação, que talvez resolva 

até seus requerimentos.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Vossa 

Excelência tem o meu compromisso de na próxima reunião pautar seus requerimentos. 

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Um é o Iamspe, com um monte de 

problemas.  

 

O SR. DAVID UIP - O Iamspe não tem a ver com a minha secretaria, deputado. 

De novo? Não tem a ver com a Secretaria de Estado da Saúde. É da Secretaria de 

Planejamento e Gestão. 
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O SR. MARCOS MARTINS - PT - O Ribas. 

 

O SR. DAVID UIP - O Ribas eu vou responder. 

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - E foi entregue. O problema é que foram 

entregues. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - São dois 

requerimentos que chegaram às mais, a convocação do secretário e uma do Iamspe. 

Vossa Excelência tem o meu compromisso, como presidente democrático desta 

Comissão, pautar na próxima reunião. 

 

O SR. DAVID UIP - Não tem problema nenhum.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Você sabe o 

carinho e o respeito que tenho por Vossa Excelência. Pela ordem, deputado Itamar 

Borges. 

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Fica o meu protesto por não ter sido 

incluído.  

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Eu entendo e respeito o ponto de vista do 

deputado Marcos Martins, mas acho que essa questão fica superada a partir do momento 

que o requerimento questiona ou pede alguma informação. Esse momento é justamente 

para poder perguntar. O requerimento pode ser transformado numa pergunta.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem. 

Termine, deputado Itamar. 
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O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Posteriormente, sendo caso de uma 

resposta por escrito, com certeza o presidente já assumiu o compromisso de pautar, ele 

colocaria. Às vezes eu como presidente de Comissão também deixo de pautar algum 

assunto para que a pauta fique mais leve e tenha o máximo de tempo suficiente para 

ouvir o secretário, e construirmos o debate. Eu entendo Marcos, você está certo 

deputado no aspecto de não estar. Mas também temos que entender o fato de não ter 

sido pautado, e não vejo prejuízo nesse sentido, até porque o secretário já manifestou 

que vai responder.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Muito 

obrigado, deputado. 

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Antes de dar 

pela ordem a V. Exa., primeiro o Dr. Carlos Neder. Mas quero registrar a presença da 

deputada Analice Fernandes, começando sempre pelas mulheres, um abraço ao vosso 

esposo. Também os deputados Pedro Tobias, Itamar Borges, Doutor Ulysses, que 

sempre faz nossa vez sempre que estamos na correria, Marcos Martins, Carlos Neder, e 

também o Sebastião do PRB. Pela ordem, deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Sr. Presidente, gostaria de sugerir que 

ficássemos com o encaminhamento proposto por V. Exa., mesmo sabendo que o tema 

possa ser abordado e faça parte da exposição do secretário. Ele não se opôs a uma vinda 

posterior, para que possamos analisar mais a fundo a questão da febre amarela. 

Inclusive a TV Assembleia vai gravar hoje um programa com o Dr. Marcos Boulos, 

sobre o tema. Então pediria ao deputado Itamar que fizéssemos dessa maneira. Hoje não 

trataríamos da requisição feita pelo deputado Marcos Martins, mas um compromisso de 

V. Exa. de que faremos isso já na próxima reunião, discutindo uma maneira de 

viabilizar essa discussão.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Deputado 

Carlos Neder, hoje vamos ouvir o secretário e posteriormente após a Comissão até 
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discutimos com o Marcos Martins o que é necessidade de pautar ou não. E como 

sempre, o senhor tem o compromisso deste presidente com a prerrogativa de pautar ou 

não, de decidir algumas questões. O senhor sempre terá minha responsabilidade com V. 

Exa. para tratar democraticamente, como prometi quando fui eleito presidente desta 

Comissão. Pela ordem. 

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Não resolve, porque a ação tomada, a 

intervenção de não pautar, significa uma coisa grave. Não estava na pauta. Foi 

perguntado aqui, meu assessor estava próximo, e a pauta não estava fechada. Então nós 

sempre estivemos abertos para conversar. Não conversa, não fala, e de repente tomamos 

conhecimento aqui da vinda do secretário, que é importante e sempre bem-vindo. Mas 

nosso requerimento não está pautado. Então fica aí quando V. Exa. assumiu a 

presidência, que uma das coisas que falei para você, para ser democrático.  

Eu já fui presidente da Comissão de Saúde, e pautava todos os requerimentos. 

Todos que entravam, não tinha nenhuma restrição. Isso que ocorreu é uma espécie de 

intervenção, porque agora está na moda. Então fica aí o meu protesto. Fica pautado para 

que venha na próxima para tratar desses assuntos, mas que não ocorra mais isso, senão 

será difícil.  

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Já dou pela 

ordem a V. Exa., mas antes deixa eu falar. Deputado Marcos Martins, acredito que isso 

já é matéria vencida e já está resolvido. Mas da forma como sou, o senhor não é 

obrigado a ser, e nem ninguém. Mas eu não meço uma pessoa por um ato. E eu tenho a 

prerrogativa de pautar ou não, decidir quando pautar, segundo o entendimento do 

regimento. Mas todo esse tempo que estamos aqui V. Exa. é prova do meu cuidado 

quanto a democracia nesta Comissão. Às vezes deixo meus compromissos particulares 

do mandato para acompanha-los em trabalhos que Vs. Exas. propõem.  

Você não pode reclamar dessa forma comigo, não pode ter esse tipo de 

reclamação na amizade, porque atendo todos de uma mesma forma. O senhor tem o meu 

compromisso de pautar na próxima reunião. Pela ordem, deputado Itamar Borges. 
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O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Queria apenas cumprimentar. Repito meu 

respeito, e aliás o Marcos Martins foi nosso presidente nessa Comissão, tem uma 

experiência grande. Como o deputado Carlos Neder também, não só por ser da área, 

médico, e conhecer profundamente. Mas acho que tem duas coisas, não podemos 

colocar situações aqui que possam confundir a interpretação do regime. Com todo o 

respeito, não há intervenção nenhuma. Não pode ficar essa impressão de que por não ter 

pautado esse requerimento, há uma medida rigorosa ou drástica de intervenção. Poderia 

não ter nada na pauta, apenas a oitiva do secretário. Como poderia ter aqui outros itens.  

E o presidente optou por aqueles que já estão mais tempo na Comissão e já foram 

despachados para parlamentares, que já receberam pareceres com apenas três itens, e 

que pode inclusive presidente, e aliás queria sugerir para ganharmos tempo, se assim a 

Comissão permitir, que tirasse inclusive esses três itens da pauta e voltassem na 

próxima reunião se for o caso. Não vejo necessidade, porque são itens que já estão com 

parecer dos colegas parlamentares, e inclusive sou relator de dois deles aqui. E dentro 

desse contexto eu quero dizer que o senhor tem toda a razão no que está fazendo.  

Não tenho procuração para ser seu advogado, mas não cometeu nada diferente 

daquilo que eu faço na Comissão que presido, e tantos outros colegas fazem, como às 

vezes até o próprio presidente Marcos Martins, que diz que sempre pautou tudo, mas 

pauta de acordo com o tempo, da oportunidade ou da chegada. É um critério, da mesma 

forma que você pautar a Ordem do Dia na Casa. Daqui a pouco o Colégio de Líderes se 

reúne para decidir o que será pautado essa semana.  

Por fim, com relação a colocação do deputado Carlos Neder, também respeito e 

acho que será deliberada aqui. Agora entendo que se o secretário veio aqui fazer uma 

prestação de contas, e quiser abordar o tema, eu provavelmente não poderei fazer 

perguntas, já justificando que tenho Colégio de Líderes e sou líder da minha bancada, 

mas se tiver perguntas ou o secretário conduzir para esclarecimentos vão acontecer. 

Como também depois disso, se voltar esse tema aqui, a Comissão vai analisar se é caso 

ou não de um novo momento. Acho que fica dentro desse contexto, respeitando a 

colocação do deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Agradeço V. 

Exa., e já vou dar pela ordem ao deputado Pedro Tobias. Só peço ao senhor que 

enquanto não chega mais um membro, V. Exa. segure um pouquinho para não cair o 

quórum. Peço aos nobres deputados para aproveitarmos o tempo para ouvir o secretário, 
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e depois todo mundo faz perguntas. Vossa Excelência é presidente do PSDB. Com a 

palavra, deputado Pedro Tobias. 

 

O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Presidente, eu acho que estamos perdendo 

tempo. Vamos escutar o secretário, uma autoridade igual ele. Agora com essa febre 

amarela, qualquer canal de televisão abre e o David está falando. Eu acho que problema 

nosso interno nós resolvemos depois. Mas presença de autoridade igual ao Dr. David 

nós precisamos escutar ele. Depois fazemos as perguntas que queremos. O David nunca 

fugiu de nenhuma pergunta. Bem-vindo, secretário. Sobre a febre amarela, é você que 

está orientando o ministro.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Eu sou prova 

de que ouvi o celular dele tocando de Brasília, e orientando. Quero registrar a presença 

do deputado Gilmar Gimenes. Com a palavra, nosso nobre secretário, Dr. David Uip, 

que durante todo esse tempo como secretário, e mesmo antes sempre foi muito ativo nas 

respostas e causas do estado de São Paulo. Antes de passar a palavra ao nobre 

secretário, quero pedir à Mesa que faça a leitura da Ata. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

deputado Itamar Borges. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Solicito a dispensa da leitura da Ata, para 

ouvir nosso secretário. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Dispensada a leitura da Ata, está com a palavra o Dr. 

David Uip. 

 

O SR. DAVID UIP - Muito boa tarde. Cumprimentar os deputados e deputadas 

aqui presentes. E uma saudação, hoje a Secretaria da Saúde veio em peso. Estamos com 

todos os nossos coordenadores, assessores e superintendentes. E homenagear, porque 

estamos com nosso secretário adjunto, Dr. Eduardo Adriano Casemiro; nosso chefe de 
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gabinete, Dr. Nilson Páscoa; todos nossos coordenadores, inclusive o professor Marcos 

Boulos, que está aqui e depois vai gravar com a Assembleia. Isso foi proposital, todos 

nós estamos aqui para dar satisfação às perguntas que os deputados ou a população 

quiserem fazer de qualquer tema. É uma presença maciça que demonstra coesão da 

Secretaria de Estado da Saúde. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Muito 

obrigado pela presença de todos. Em nome do Dr. Eduardo e do Dr. Melo, quero 

cumprimenta-los e agradecer o carinho com que vocês têm tratado as demandas que 

chegam de todos os deputados na Secretaria da Saúde. Sejam muito bem-vindos à esta 

Casa. 

 

O SR. DAVID UIP - E uma homenagem especial ao nosso ministro, professor 

Seixas, nosso decano, que gentilmente está aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Esses dias 

encontrei o professor Seixas no corredor e ele me deu uma aula de uns 15 minutos. 

Muito obrigado por sua presença, sempre ministro.  

 

O SR. DAVID UIP - Muito obrigado. Então vamos mostrar o quadrimestre. 

Quero dizer aos deputados que vou sim falar sobre febre amarela, e responder sobre 

Emílio Ribas. Não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que a exposição será 

muito esclarecedora, até das dúvidas eventuais. Os recursos humanos da Secretaria da 

Saúde. Hoje a Secretaria de Estado, entre os seus funcionários da administração direta, 

organizações sociais e hospitais sociais, tem 134.293 mil funcionários. Se incluirmos os 

terceirizados, estamos beirando os 200 mil funcionários na secretaria. 

Temos 86 ambulatórios; 59 de especialidades, e desses, 35 AME Mais. Aquele 

que tem competência resolutiva para diagnóstico invasivo e cirurgias. São 93 hospitais, 

sendo 55 da região da Grande São Paulo. O governador Geraldo Alckmin, no mês de 

março, até o dia seis de abril, inaugurará cinco novos hospitais no estado. Vai inaugurar 

em Registro, Piracicaba, São José dos Campos, Sorocaba e mais um. Quero convidá-los 

a conhecer, porque é algo emblemático. São hospitais de média e alta complexidade de 

primeira linha. São 16 unidades da rede Lucy Montoro, e inauguremos mais duas ainda 

no mês de março. 
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O Estado é responsável por 48% da produção hospitalar e 45% dos procedimentos 

ambulatoriais. É claro e por lei que o Estado se responsabiliza pelo atendimento mais 

complexo. E por conta disso, a média de investimento está na casa de quase R$ 1.650 

reais na gestão estadual. Uma coisa importante é essa divisão federativa, o que cabe a 

cada ente federativo. Nesse momento o governo federal só financia 25% do que custa a 

saúde do Estado, e 75% é Tesouro, uma média absolutamente fora dos padrões. Nos 

últimos anos o governo federal vem saindo do financiamento. Cada vez financia menos, 

e o Estado, através do Tesouro, financia mais.  

Aqui nós temos a aplicação dos recursos da saúde, com um total de despesas 

líquidas de janeiro a dezembro de 15 bilhões e 702 milhões. E aquilo que é 

constitucional, os 12% obrigatórios, o piso, o Estado investiu 13.24%. Acho que é 

recorde na história do Estado de São Paulo, nunca se investiu tanto na área de saúde a 

despeito dos recursos terem diminuído. O Estado arrecadou muito menos e 

consequentemente foi obrigado a fazer escolhas, investindo 13.24% na saúde. Um 

programa que gosto muito, e aqui os deputados ajudam muito, é o auxílio às instituições 

filantrópicas. São 61 instituições, 57 convênios, e um pagamento do terceiro 

quadrimestre de 70.4 milhões.  

Esse é o Santa Casa Sustentável, o outro programa é o Pró Santa Casa. São 117 

instituições indicadas, 95 convênios, e pagamento de 91.3 milhões. Isso tem de 

investimento do Estado em hospitais filantrópicos e Santas Casas, uma média de um 

bilhão e 500 milhões por ano. É o que faz as Santas Casas e filantrópicos continuarem 

operando no estado inteiro. Aqui a qualificação da atenção básica, uma grande 

preocupação. E isso fica claro no projeto do BID. O Piso de Atenção Básica do estado - 

PAB, três reais por habitante, um investimento de 132 milhões. O pagamento do 

terceiro quadrimestre de 27 milhões. 

O programa Quali Mais, o auxílio financeiro aos municípios que têm IDH baixo, 

com mais ou menos 250 municípios. Pagamento no terceiro quadrimestre de 20.2 

milhões. O programa Sorria São Paulo, com recursos destinados aos municípios e 

atividades relacionadas a atenção bucal, pagamento de cinco milhões no terceiro 

trimestre. Atenção à saúde da mulher, o programa Mulheres de Peito, um grande 

sucesso em todo o estado através de um programa fixo com mais de 300 unidades 

atendendo a mulher e o câncer de mama.  

E nossas carretas que circulam por todo o estado. São quatro unidades moveis, 

que realizaram 15.028 exames de mamografia, 428 exames de ultrassom ou biópsia. E 
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nesse período 111 mulheres que não teriam acesso ao diagnóstico foram encaminhadas 

e agendadas para o tratamento. Isso motivou um aumento muito importante da 

marcação de consultas em nossos postos físicos. A CROS realizou 7.588 agendamentos 

de mamografia no terceiro quadrimestre.  

A saúde do homem é muito importante. Homens com mais de 50 anos de idade, o 

objetivo é fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata e das doenças 

cardiovasculares. As duas morbidades que mais matam os homens no país. Então nós 

temos 25 ambulatórios que abrem aos sábados, para não conflitar agendas. Primeiro 

uma consulta de enfermagem com coleta de exames, e no retorno tem consulta com 

urologista e com o cardiologista. Foram agendados 5.698 pacientes homens, e isso é 

incomum porque homem habitualmente não gosta da prevenção. Mas foram agendados 

e fizeram seus exames no terceiro quadrimestre de 2017.  

Programa de transplante. O Estado de São Paulo bateu todos os recordes de 

transplantes no Brasil, e é responsável por mais de 50% dos transplantes realizados aqui 

no país. Temos por ordem decrescente e de informação, quais transplantes realizados. O 

transplante de rim doador cadáver é de 1.616 no ano de 2017, 508 no quadrimestre. Rim 

de doador vivo, 130 no ano e 52 no trimestre. Pulmão, 98 no ano e 39 no trimestre. 

Fígado falecido, muitos não sabem que pode haver transplante entre vivos. De falecido, 

525 em 2017 e 158 no terceiro trimestre. Fígado vivo, 159 no total do ano e 49 no 

trimestre. Pâncreas, que também é uma novidade, 54 anual e 11 no trimestre. E o 

recorde sempre do transplante de córnea, 4.462 no ano com 1.465 no trimestre.  

Lembrando que estamos iniciando um grande mutirão de cataratas, e vamos 

acrescer mais duas mil cirurgias, em fevereiro e março vamos realizar seis mil cirurgias 

de cataratas no estado, e zerar a fila de pacientes agendados para esse tipo de cirurgia. 

Fila zero em cataratas. Todos os paulistas que precisarem da cirurgia, ela será feita. Ela 

não só envolve o procedimento cirúrgico, mas na sequência tem também o envio de 

óculos, zerando a fila do estado.  

Aqui uma coisa muito interessante que quero mostrar aos deputados, as emendas 

parlamentares. Aqui um agradecimento e um elogio à toda a Secretaria de Estado. Foi 

uma missão quase impossível, de outubro a dezembro, dar conta de todas as emendas. 

Foram 732 emendas e 85 milhões. E praticamente tudo aquilo que dependia da 

Secretaria de Estado e de suas diretorias regionais foram cumpridas. Nós temos ainda 

oito a realizar, sendo que realizamos 732. Os parceiros que são envolvidos nas emendas 

ainda precisam de documentos ou abertura de contas, mas praticamente todas as 



11 
 

emendas parlamentares foram aceitas, realizadas e pagas pela secretaria. Isso foi algo 

que superou qualquer expectativa, um trabalho de 24 horas por dia durante os meses de 

outubro, novembro e dezembro. 

E as emendas de 2018 presidente, nós estamos com todas elas já publicadas. São 

1.977. Também um trabalho muito importante. Nós temos 1.429 com as prefeituras, 523 

entidades, 25 unidades próprias, e serão 830 convênios, todos já no sistema. Isso vai 

agilizar muito o cumprimento da nossa missão de atender as emendas parlamentares de 

2018, um investimento muito importante de 203 milhões de reais.  

E agora vou falar de febre amarela, que obviamente é o assunto do dia. Quero 

dizer que o Estado de São Paulo funcionou de uma forma muito interessante nessa 

complexidade que é representada pelas arboviroses. Na minha gestão, que no próximo 

dia cinco completa quatro anos e seis meses, estamos no quinto grande problema. O 

problema foi uma epidemia de H1N1 complexa, depois dengue, Zika vírus, 

Chikungunya, doenças até então não conhecidas, e a febre amarela. Conceitualmente 

precisa ficar muito claro o que aconteceu e do que se trata. Nós temos a febre amarela 

urbana e a silvestre. O último caso de febre amarela urbana no Brasil foi em 1942. 

Então nós vivemos um aumento do número de casos de febre amarela silvestre.   

A febre amarela silvestre depende de algumas variáveis. Primeiro os primatas não 

humanas, depois dois tipos de aedes - o Haemagogus e Sabethes. E por fim o 

hospedeiro final, o homem. Em contrapartida, a febre amarela urbana depende do meio 

ambiente e de outro aedes, o aegypti. Aqui para os senhores terem ideia do tamanho do 

problema. São os casos relatados ao longo dos últimos anos, a partir de 2000. Em 2000 

tivemos dois casos e dois óbitos; em 2008, dois casos e dois óbitos; em 2009, 28 casos e 

11 óbitos. A partir de 2016, tanto a vigilância epidemiológica do estado, como a Sucem, 

os dois responsáveis, os superintendentes diretores e o coordenador Marcos Boulos 

estão aqui. Eles começaram a nos alertar que havia um aumento de mortes de primatas 

não humanos, principalmente na região de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. 

Nesse momento em 2016 houve uma medida conjunta entre a Secretaria da Saúde 

e do Meio Ambiente, e todo primata não humano que morresse no estado deveria ser 

acolhido e investigado para necropsia, para sabermos a causa da morte. Começamos a 

perceber um aumento no número de mortes a partir de 2016. E claramente fomos 

traçando o caminho do que vinha acontecendo. Essas mortes postergaram algo que 

vinha ocorrendo em Minas Gerais. A febre amarela silvestre entrou no estado de São 
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Paulo por três caminhos; São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, pela região de São 

João da Boa Vista e Poços de Caldas, e também por Extrema.  

Infelizmente Minas Gerais não percebeu a tempo o que vinha acontecendo. E a 

partir do momento que o Estado de São Paulo percebeu esse aumento do número de 

primatas, começou a tomar condutas e enfrentamento. A primeira foi a vigilância dos 

macacos. Na sequência a Sucem entrou para as matas para caçar os mosquitos e ver do 

que se tratava. E um programa de enfrentamento com vacinas, do ponto de vista de 

entrincheirar a febre amarela. Está aqui a nossa coordenadora, professora Helena Sato, 

que conseguiu fazer esse cerco desde o primeiro momento. E criamos coisas muito 

interessantes e inusitadas, por exemplo a identificação de corredores ecológicos. Isso é 

sensacional. Vou mostrar um pouco, mas é para ser visto. Nós conseguimos graças a 

esses órgãos da Secretaria de Estado, antecipar onde ocorreria febre amarela. 

Por conta desse bloqueio por vacinas fomos controlando as situações. Nós temos 

duas situações especiais que vou mostrar, pela complexidade, que é Mairiporã e Atibaia. 

Mas esse cerco veio ocorrendo desde 2016, e os números são irrefutáveis. De 2007 a 

2016 o Estado de São Paulo vacinou sete milhões de pessoas. Em 2017, num ano só, 

vacinamos outras sete milhões de pessoas. Então a partir do momento que percebemos 

esse aumento de mortes de primatas, houve um grande programa de bloqueio através da 

vacinação. Naquele momento a dose integral ainda era a droga disponível. 

Um dado que quero chamar atenção dos senhores que é muito importante. O 

mundo tem competência para produzir de 70 a 90 milhões de doses de vacina por ano. 

São quatro fábricas; Bio-Manguinhos, a única do Brasil; Sanofi Pasteur no Senegal; 

uma em Paris; e uma na Rússia. Existem quatro fábricas no mundo com competência de 

produção máxima de 90 milhões. A Organização Mundial de Saúde verificou que essas 

doses seriam insuficientes, especialmente pelo temor de uma epidemia na Ásia. A OMS 

começou a procurar saídas.  

A OMS tem, ou tinha como reserva estratégica de vacina, seis milhões de doses - 

três milhões foram usadas em Angola. Então nós tivemos dois problemas seríssimos 

nessa década; uma na República do Congo, e outra em Angola, que consumiu três 

milhões das doses estocadas pela OMS. A Bio-Manguinhos/Fiocruz, que tinha uma 

produção de mais ou menos quatro milhões de doses por ano, por conta de sua licitação 

da OMS, ajudou tanto nas epidemias de Angola, como na República do Congo. Para 

números a serem entendidos, no ano passado a Fiocruz produzia quatro milhões de 

doses de vacinas - dois milhões destinadas ao Brasil. E a partir do nosso diagnóstico 
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dessa apreensão, ela passou a destinar dois milhões de doses por mês para o estado de 

São Paulo. 

Aqui estão elencados os municípios com diagnóstico de febre. Isso vai de janeiro 

de 2017 até ontem. São 202 casos relatados, 76 óbitos, com letalidade de 37.62%. De 

todos os casos de febre amarela, 15% caminham para a forma grave. A grande maioria 

dos casos de febre amarela nem diagnosticados são, porque na fase aguda ela é 

indistinguível de outras doenças. Então você não consegue fazer o diagnóstico 

diferencial de dengue, de leptospirose ou de malária. A fase inicial e primária da 

infecção, o diagnóstico é indistinguível de outras doenças.  

Dessas que podem ser ou não diagnosticadas na forma aguda, 15% evoluem para 

a forma grave. O que é isso? Ela caminha para insuficiência de órgãos e sistemas, 

principalmente hepático, renal ou coagulação. É uma doença muito grave. A média de 

mortalidade no mundo é de 40 a 50%. No meio disso nós também percebemos a 

gravidade e criamos uma situação de assistência aos doentes. Liderados pelo Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e pelo Instituto de Infectologia Emílio 

Ribas, nós criamos os hospitais com competência de atender esses doentes mais graves. 

Os doentes graves do estado estão sendo encaminhados para os hospitais estaduais que 

têm possibilidade de média e alta complexidade, liderados pela USP e Emílio Ribas. 

Aí aconteceu uma coisa muito interessante, que foram os primeiros transplantes 

de fígado na hepatite fulminante pela febre amarela. Inusitado no mundo, é a primeira 

vez que isso ocorre. Nós temos nove transplantes realizados, e a primeira transplantada 

é uma jovem engenheira que não quis se vacinar por convicções pessoais, e adquiriu a 

doença em Mairiporã. Ela teve alta do Hospital das Clínicas há dez dias. É o primeiro 

transplante realizado no mundo, e primeiro transplantado que sai vivo por uma hepatite 

fulminante pelo vírus da febre amarela. Nós temos muita experiência em hepatite 

fulminante causada por outros vírus, mas pelo vírus da febre amarela é a primeira vez 

no mundo. 

Fez o Hospital das Clínicas, a Unicamp, e também estamos prontos para fazer em 

São José do Rio Preto, e até hospitais particulares. De forma inusitada, conseguiu-se 

uma nova opção terapêutica através do transplante. Paralelamente uma outra descoberta 

muito interessante, ainda para uso compacionado, é um medicamento usado para 

hepatite C, um deles que é o sofosbuvir. A hepatite C faz parte de um grupo dos 

flavivirus, e a febre amarela também. Então os cientistas fizeram analogia, e por que 



14 
 

não usar o remédio para hepatite C, que tem grande sucesso, para tentar diminuir a 

viremia da febre amarela?  

Os primeiros casos compacionados foram interessantes, e agora tem um protocolo 

de pesquisa que está na Conep para ser analisado e julgado. Muito provavelmente o 

Brasil vai descobrir uma nova possibilidade terapêutica com uma droga antiviral 

específica para hepatite C, e agora para o vírus da febre amarela. Ao mesmo tempo que 

você tem um problema sério de febre amarela, um problema de saúde pública do Brasil, 

temos grandes descobertas, como os corredores ecológicos descobertos pela Secretaria 

de Estado. Temos a possibilidade de um novo medicamento e uma nova forma 

terapêutica, que é o transplante de fígado. 

Só uma ressalva. Quer me deixar de mau-humor? É falar que o Estado 

negligenciou na febre amarela. Quando fala isso, e tenho alguns colegas oportunidades, 

aqueles que gostam de cinco minutos de fama, que vão para a rádio e para a televisão 

falar de negligência. Isso não é uma ofensa a mim ou ao governador, ou ninguém que 

está aqui. Nós somos muito amadurecidos e vivemos isso, eu e o Marcos Boulos somos 

da época da epidemia da doença meningocócica, em 1974. Então somos muito vividos. 

Os ofendidos são esses profissionais da saúde que entram nas matas e estão expostos ao 

risco pessoal. 

Quando você entra numa floresta você não tem só o risco da febre amarela, mas 

inúmeros riscos. Esses indivíduos arriscam a si e suas famílias, e trabalham 24 horas por 

dia. Eu entendo como uma ofensa a todos esses servidores públicos que dedicam suas 

vidas à proteção da população. É inadmissível. O Estado de São Paulo se porta da 

melhor forma no embate dessa e de outras arboviroses. Para os senhores verem o que 

aconteceu, de julho de 2016 a junho de 2017 nós tivemos a morte de 187 primatas não 

humanos. De junho de 2017 a 19 de fevereiro de 2018, 578 mortes de primatas não 

humanos. Uma regra simples; a cada quatro macacos mortos, um é por febre amarela.  

E outra coisa que aconteceu é a expansão do vírus para novas áreas. O município 

de São Paulo, como nós já esperávamos, Sorocaba, São José dos Campos, Taubaté e 

vizinhos que fazem parte da Grande São Paulo. Os corredores ecológicos que falei. É 

sensacional você perceber como foi possível, inclusive diagnosticar o aumento da 

velocidade do mosquito em três vezes. O que você esperava de quilômetro por hora foi 

triplicado. Isso foi percebido também por especialistas, e possibilitou que nós 

fizéssemos a vacinação cautelar, e inclusive começou pelo distrito de Anhanguera, 

antecipando a chegada do vírus. 
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Aqui são os corredores ecológicos. Isso é inusitado no mundo, e obviamente será 

publicado no mundo inteiro, porque é uma das formas de prevenção que antecipa a 

chegada dos vírus na região. Olha Mairiporã como é complexo. Não foi o mosquito que 

invadiu a cidade, mas a cidade que invadiu as matas. E é uma mata complexa. A serra 

do mar é mata fechada e também muito complexa. Esse vírus obviamente vai chegar na 

zona de litoral do estado de São Paulo. Difícil, porque se os senhores olharem os 

condomínios que estão instalados dentro das matas dessa região de Mairiporã e Atibaia.  

E o que ocorreu é que a vacinação antecipou a chegada do vírus, mas os 

indivíduos não vacinados, principalmente os que têm casas nos condomínios e 

acabaram contaminados. Ou aqueles que se negaram a ser vacinados. É uma situação 

peculiar, difícil e dura, porque obviamente que toda morta é muito lamentada. É uma 

situação extremamente complexa.  

Essa é uma outra coisa que cria uma polêmica que não consigo entender. Quem 

faz a recomendação das áreas expostas é uma dualidade, um composto do governo 

federal, Estados e municípios. Então nós tínhamos 414 cidades vistas como expostas, e 

aumentou para 520. Você só sabe que aumenta a partir do momento que você faz o 

diagnóstico da morte de primatas não humanos. Hoje nós consideramos o estado de São 

Paulo como uma área endêmica da febre amarela. A decisão do Estado e do governo 

federal é de vacinar a população do estado inteiro.  

Aí as áreas de vacinação cautelar. Nós nos antecipamos na área metropolitana de 

Campinas, depois Jundiaí, na sequência Mairiporã e Atibaia, chegando na região da área 

metropolitana de São Paulo, principalmente a capital. A partir do momento que 

percebemos a morte de macacos em alguns parques do estado, também de forma 

inusitada fechamos os parques. Para que você fecha um parque? Dois motivos bem 

objetivos; primeiro para fazer o inventário do que está acontecendo no parque, fomos 

pesquisar as mortes desses primatas. Quero convidar os senhores a irem no Horto 

Florestal conhecer os profissionais que trabalham lá. Eles conhecem família por família 

dos macacos, é incrível. Eles conseguem diagnosticar qual macaco morreu em qual 

família. É um trabalho muito interessante.  

Fechamos os parques e mantivemos fechados por quase três meses até que a 

população da região norte fosse totalmente vacinada. Foram mais de um milhão e cem 

mil pessoas vacinadas nessa região, e então abrimos os parques. No ponto de vista do 

que é combinado, o Ministério da Saúde faz a política. Os governos de Estado fazem a 

governança. O ato vacinal e de vigilância são do município. Então estamos 
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absolutamente entrosados - governo federal, estadual e municipal - nesse embate. Mas o 

ato vacinal é de decisão de cada município, e é fácil entender o porquê. Uma coisa é a 

estratégia de você vacinar a cidade de São Paulo, com quase 12 milhões de pessoas. 

Outra coisa é você vacinar 70% dos municípios com menos de 30 mil habitantes. A 

estratégia é outra. 

O que você precisa para vacinar pessoas? Primeiro dos insumos; vacina, seringa e 

documentação. Você precisa documentar o que está vacinando. Depois precisa de 

estratégia e logística; como você distribui essas vacinas por todo o estado? E terceiro, 

treinamento; o estado de São Paulo estava pronto e treinado. Mas surgiu um problema, 

obviamente o número de vacinas disponíveis no Brasil era menor que a necessidade 

eventual. Então o que ocorreu? Decidiu-se pelo fracionamento da vacina, por múltiplos 

de cinco. Talvez pudesse ser até por múltiplos de dez. Da onde saiu essa ideia? É testada 

cientificamente e usada na República do Congo e em Angola. Nós descobrimos que a 

vacina integral tem 60 vezes mais anticorpos que o necessário. E a vacina parcial, essa 

fracionada em cinco, tem um número de anticorpos suficiência para uma proteção de 

pelo menos oito anos. O índice de proteção, tanto da vacina fracionada, como integral, é 

de 98%. 

Então estamos usando uma vacina que tem competência do ponto de vista de 

produzir anticorpos semelhante a vacina integral. Nós temos uma vacina imperfeita. 

Essa é de 1936, e feita de vírus vivo atenuado. Como toda vacina de vírus vivo, ela pode 

causar a doença. O efeito adverso é raro, basicamente é febre e dor muscular. O efeito 

adverso grave que leva à morte é raríssimo. A média na literatura é de uma para 450 mil 

aplicações. No estado de São Paulo estamos tendo um para um milhão. É um risco que 

você pesa risco e benefício, obviamente você prefere o benefício. Não há dúvida, 

porque é uma doença grave e eventualmente mortal. 

Em 2017 foram definidas 77 novas áreas de recomendação provisória cautelar de 

vacina, e imunizadas sete milhões de pessoas. A meta para 2018 é vacinar mais nove 

milhões e 200 mil pessoas. O balanço parcial, na campanha que foi de 25 de janeiro até 

dia 17, vacinamos três milhões, 871 mil, 434 pessoas. 41.8% do nosso objetivo, que é 

vacinar 95% dessa população. E por conta disso nós adiamos a campanha até o dia dois 

de março. E assim o faremos até entendermos que 95% da população será vacinada.  

Por que as pessoas não procuram a vacina? Num primeiro momento aquela 

corrida desenfreada e descabida. Num segundo momento nós conclamando a população 

para vacinar, e as pessoas não querem. Três motivos. O primeiro é que as pessoas 
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temem os efeitos adversos da vacina. Eles existem. O segundo é uma informação 

inadequada, de que a vacina fracionada é menos protetora que a integral. Não é. E o 

terceiro motivo, que acho inclusive criminoso e antidemocrático, é das campanhas 

sendo feitas, inclusive na internet, para desencorajar as pessoas de serem vacinadas. Isso 

é absolutamente inadmissível, e não é só para febre amarela. 

Há um conjunto de pessoas que são contra vacinas. Isso é de uma imbecilidade 

nunca vista. Não há argumento científico que fale contra qualquer vacina. Febre amarela 

é uma questão de vida ou morte. Então trabalhamos muito fortemente, todos nós 

estamos à disposição da imprensa 24 horas, estamos reiteradamente falando. Existe um 

projeto de comunicação muito bem feito para tentar nos mostrar a importância da 

vacinação, claro que falando a verdade. Não dá para dizer que essa vacina não tem 

efeito adverso. Ela tem, mas é assim que funciona. Qual é o plano B? Não tem. Não tem 

outra vacina e nem outra estratégia. Temos que vacinar. 

Então são 53 municípios englobados nessa campanha de vacinação e mais 20 

distritos da cidade de São Paulo. Áreas abrangidas da campanha, os municípios que me 

referi. E aí a vacina, a cobertura acumulada ao longo de cada cidade do estado. A cidade 

de São Paulo conseguiu vacinar até agora 50% da população. E óbvio que vamos 

acompanhando município por município. Outra coisa que aconteceu, essa região do 

estado, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, tem uma população já exposta ao vírus 

da febre amarela. É uma população mais vacinada. Quando estamos vindo para o centro, 

é uma população menos vacinada, por isso da preocupação de elencar esses 54 

municípios.  

Outra coisa que virou polêmica e acho engraçadíssimo é a história de dengue. 

Uma coisa é você fazer hipótese e diagnóstico de dengue, e outra coisa é confirmar. Do 

jeito que estamos hoje, todo mundo muito atento, qualquer coisa com febre é 

arbovirose. Então você acaba notificando mais casos do que realmente existem. E eu 

acho bom, porque quanto mais notificar melhor, mais providências você toma. Mas nós 

trabalhamos com os casos confirmados. Aí está uma comparação de 2017/2018, 

inclusive comparando os meses de janeiro e fevereiro. Casos notificados, houve uma 

diminuição de 43%, e casos confirmados um aumento de 26% e nenhum óbito. No ano 

de 2018 nenhum óbito, e 2017 cinco óbitos. A mortalidade pelo vírus da dengue caiu 

muito no estado. 

Aqui o Chikungunya, encrenca. Essa é uma doença crônica preocupante, mas 

também caiu tanto em notificados como confirmados. 55 e 78% respectivamente. Zika 
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vírus teve uma queda exuberante no estado, 67% de casos notificados e 50% de 

confirmados. Sempre tive a impressão de que vivíamos uma tempestade, parece que é 

isso mesmo, mas estamos muito atentos. Aí o programa do BID, que gostamos muito. O 

responsável está aqui, é o Ricardo Tardeli. É um programa que envolve cinco regiões do 

estado; Vale do Ribeira, litoral Norte, Vale do Jurumirim, área metropolitana de 

Campinas e Itapeva. Estamos construindo hospitais, unidades básicas, centro de atenção 

psicossocial, ambulatórios de especialidades, e reformas de departamentos de saúde nas 

cinco regiões.  

É um investimento importante de mais de 900 milhões, dois terços do BID, um 

terço do Tesouro do governo estadual. E aqui algumas fotos mostrando que está 

havendo esse primeiro dia positivo. O Hospital Regional do Vale do Ribeira em 

Registro, a conclusão é agora em março de 2018. Aqui é o Hospital de Caraguatatuba, 

que vai ficar pronto durante 2018. As PPPs de Sorocaba e São José dos Campos, e 

também estamos iniciando, esperamos que nos próximos dias, as obras do grande 

Hospital da Mulher, que substituirá o Pérola Byington na região da Luz, no centro de 

São Paulo. E aqui o novo Hospital Estadual de Sorocaba. É realmente deslumbrante, 

com alta tecnologia e o que há de mais moderno que existe hoje, tanto na iniciativa 

privada, como pública. É um hospital de competência para atender média e alta 

complexidade.  

Obras concluídas no terceiro quadrimestre. A despeito de todas as dificuldades 

financeiras, o Governo do Estado não parou uma obra na área de saúde. Óbvio que nós 

não identificamos algumas, e nem poderia ser diferente, mas tocamos todas as obras. 

Obras em execução, todas essas também em pleno andamento. Repasse de convênios, 

vários foram feitos, e até adiantei que é um investimento importante no estado.  

E respondendo uma das perguntas que ouvi do nobre deputado, sobre o Emílio 

Ribas. Fui informado na véspera da operação pelo corregedor geral do Estado, Dr. Ivan, 

que haveria uma operação envolvendo vários estados, inclusive o de São Paulo, na 

capital e algumas outras cidades. E que haveria uma pessoa a priori envolvida, que é o 

motorista do Instituto de Tecnologia Emilio Ribas. É isso que eu e a secretaria sabemos, 

o resto é por conta da Corregedoria do Estado, dos órgãos da Polícia Civil e do 

Ministério Público. É uma investigação que está em sigilo por conta de descobrir-se 

mais uma máfia do roubo de medicamentos. 

Não tenho outras informações. Fui avisado na véspera por uma questão de 

gentileza do corregedor, e inclusive solicitado que obviamente mantivesse sigilo, 
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porque no sigilo é que obteremos os melhores resultados para a descoberta dessa máfia, 

que é mais uma. Tem a máfia de prótese, dos medicamentos. Várias máfias na saúde. 

Isso está por conta do Ministério Público, a Polícia Civil e Corregedoria do Estado. 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Muito 

obrigado, Dr. David Uip, secretário de Saúde, por sua explanação aqui nesta Comissão. 

Sempre muito bem-vindo. Quero acusar a presença do deputado Raul Marcelo. Está sob 

a Mesa uma justificativa do deputado André do Prado. Algum deputado? Doutor 

Ulysses, pela ordem. 

 

O SR. DOUTOR ULYSSES - PV - Muito boa tarde, secretário. Gostaria de 

agradece-lo e parabeniza-lo imensamente pela sua disposição de vir até aqui e nos 

proporcionar essas elucidações, que foram muito importantes. Antes de interpela-lo, não 

poderia deixar de manifestar publicamente a grande satisfação que estou 

experimentando hoje, ao receber o Dr. José Carlos Seixas, do qual tive o privilégio de 

ser colega de turma. Indiscutivelmente o Seixas foi um dos expoentes da turma do 

jubileu de ouro de 1963, da Faculdade de Medicina da Universidade São Paulo. 

Parabéns. 

Só tenho uma pergunta para fazer, de ordem mais administrativa. Fiz duas moções 

e pessoalmente também tive a oportunidade de conversar com o senhor na última vez 

que esteve aqui, a respeito da instalação da DRS na cidade de Itapeva, por ser uma 

cidade sede de região administrativa. Um importante centro médico regional, cuja 

instalação iria facilitar muito para a DRS de Sorocaba, que já está muito congestionada. 

Só queria saber se existe alguma coisa, alguma perspectiva positiva nesse sentido. 

 

O SR. DAVID UIP - Estamos estudando as DRS do estado inteiro. Para nós 

ainda há uma desproporção ainda, porque ela precisa ser evoluída no ponto de vista de 

entendimento técnico, da disposição das DRS. Itapeva é uma delas que estamos 

estudando. O problema é maior do que esse, para toda cidade de São Paulo tem uma 

DRS. É um estudo amplificado que está sendo feito com muito cuidado, porque não 

adianta mudar para igual ou pior. Itapeva faz parte desse estudo. Muito obrigado, 

deputado. 
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O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

deputado Raul Marcelo. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Quero cumprimentar o presidente e demais 

membros da Comissão. Secretário, é uma satisfação estar contigo novamente. Sou da 

região de Sorocaba e tivemos no começo do ano uma situação muito constrangedora 

para a cidade. Foi um escândalo de repercussão nacional, envolvendo o ponto dos 

médicos no Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Eu acho que é um assunto delicado e 

devemos tomar cuidado quando tratamos dele, porque os servidores são quem assume a 

frente do serviço público e executa de fato o serviço, que inclusive numa concepção 

democrática devem ser chamados para participar da elaboração do planejamento das 

áreas de atuação. 

Mas ali ficou evidente, porque a imprensa fez uma cobertura que eu inclusive 

acho que dispensa até mais provas. Os jornalistas da TV Globo ficaram na frente do 

hospital acompanhando os médicos que chegavam, batiam o ponto e saíam. Iam para a 

academia, outro ia passear no shopping. Faziam tudo durante o dia, menos a 

permanência ali no espaço de trabalho dentro do hospital. Eu encaminhei um 

documento a V. Exa. solicitando que numa situação como essa, minha avaliação, e disse 

isso à imprensa da minha cidade, eu acho que a diretoria do conjunto hospitalar deveria 

ser afastada, por uma razão muito simples. Uma empresa com 25 mil funcionários, se 

pegar uma multinacional, quando falta um, isso chega até a chefia. Você tem um 

trabalho feito no dia, e se tem alguma peça que não encaixou ali, é claro que é reportado 

aos superiores. 

Eu acho que no claro do hospital temos centenas de servidores que trabalham 

todos os dias, mas como a imprensa mostrou, é muito difícil imaginar que o supervisor 

ou aquele servidor na hierarquia funcional acima não tenha tomado conhecimento da 

ausência de um médico. E se tomou conhecimento, não fez nada ou foi conivente. E se 

fez, tem que ser comprovado. E aí a pergunta que faço a V. Exa., se foi comprovado que 

tinha uma documentação interna dando monta dessa situação que estava ocorrendo ali. 

Ou se foi uma vez só. Segundo a imprensa, foram vários vídeos que vieram a público.  

A primeira questão é essa, o que está sendo feito do ponto de vista administrativo? 

Várias representações foram encaminhadas ao Ministério Público e é matéria a ser 

investigada pela polícia, e por aí vai. Mas minha pergunta é no ponto de vista 

administrativo. E aí engancho numa outra, em relação a esse caso específico, porque a 
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cidade espera uma resposta da Secretaria da Saúde. A outra é que teremos em março, 

acabei de chegar e vi o slide, a inauguração do novo hospital na Raposo Tavares, num 

modelo de contratualização, terceirização. E a pergunta que fica também, em que 

situação nós vamos ter com o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, que é um complexo 

grande. Tem o Hospital Eleonor, que já passou por diversas reformas nos últimos anos. 

Esse caso dos médicos não é o primeiro. Nós tivemos há alguns anos a Operação 

Hipócrates, que também prendeu várias pessoas. Como fica o Conjunto Hospitalar de 

Sorocaba? Eu lembro que na última vez que estive com vossa senhoria, você disse que 

tinha um estudo dentro da Secretaria da Saúde para ter uma nova roupagem no conjunto 

hospitalar. Queria saber se esse estudo está concluído, como fica. Dizer a V. Exa. que a 

expectativa da região de Sorocaba é muito grande, tanto em relação ao novo hospital, 

mas sobretudo como fica agora essa grande referência nossa para atender o SUS. O 

conjunto hospitalar tem um grande número de funcionários e é muito importante para a 

nossa região. Mais uma vez, é uma satisfação estar com vossa senhoria aqui. 

 

O SR. DAVID UIP - Deputado, o senhor foi muito cuidadoso em suas palavras, e 

a Secretaria de Estado é muito cuidadosa em suas posturas. Talvez se tivesse tido a 

mesma postura de cuidados há dez anos, não teria acontecido o que aconteceu, inclusive 

imputando responsabilidade de culpa a quem não tinha. Não foi dado direito de defesa 

adequado naquela situação. Nós fomos muito cuidadosos. As imagens são explicitas, 

como se lida com isso numa hora dessas? Qual é o caminho público para isso? Primeiro 

o direito democrático de defesa de todo mundo. Nós abrimos uma apuração preliminar e 

envolvemos não só aqueles três médicos, como suas chefias.  

Essa apuração terminou em tempo recorde, em pouquíssimos dias. E já foi 

encaminhado há semanas para a Procuradoria Geral do Estado. Então está nas mãos da 

Procuradoria, que se entender como afirmativo, parte para uma sindicância punitiva, e aí 

há o desfecho. Esse é o caminho público e democrático de como você aborda uma 

situação a despeito das evidências, que são constrangedoras. Não há a menor dúvida. A 

Secretaria de Estado se coloca como vítima, porque pagamos todo mundo em dia. Mas 

eu tenho profundo respeito pelo funcionário público e seu direito de defesa, então é 

assim que as coisas correm. Muito rapidamente encerramos nossa parte e 

encaminhamos para o procurador geral do Estado, que vai tomar as providências que 

entender como devidas. 
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Aquela história de dez anos atrás repercute até hoje. Tem coisas que foram 

adequadas, e outras não. Por isso somos muito cuidadosos nessa avaliação e 

investigação. Na última sexta-feira liguei para o arcebispo de São Paulo, Dom Odílio, 

propondo uma reunião envolvendo a PUC, os parlamentares da região, prefeitos, todo 

mundo que tem interesse para discutirmos uma nova forma de gestão. É uma decisão do 

Estado, e obviamente quero discutir isso com quem é de direito antes de trazer a público 

essa decisão do Estado. Há uma decisão tomada, mas como tem parceiros envolvidos, 

peço sua paciência de alguns poucos dias para que consigamos tratar com isso.  

A PUC tem interesse de ensino naquele hospital. Seus professores trabalham lá e 

dão aulas em nossos ambulatórios. A prefeitura tem interesse na região, os deputados 

estaduais e federais também, os vereadores a mesma coisa. Então estamos sendo muito 

cuidados no tratamento dessa questão para que seja primeiro de interesse da população, 

que é isso que vale, e depois o conhecimento e aceitação de todos que estão envolvidos 

na questão. Isso está andando muito rapidamente, e teremos soluções nos próximos dias.  

Uma última coisa, o novo hospital regional. Existem decisões que fazem parte de 

contrato. Então a PPP, em sua primeira licitação, licitou a construtora e a OS 

responsável pela bata cinza, tudo aquilo que não envolve a saúde diretamente - 

segurança, limpeza, alimentação. E licitou agora a bata branca, a mesma coisa 

aconteceu em São José dos Campos. Então essa história está pronta e esse hospital vai 

ser inaugurado já em parte funcionando, provavelmente no dia 30 de março. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Muito 

obrigado secretário e deputado Raul Marcelo, como sempre com suas sábias perguntas. 

Deputado Pedro Tobias, com a palavra. 

 

O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Obrigado presidente. Secretário, eu agradeço, 

e se todos vocês permitirem, vou agradecer também o Ademar, que está terminando a 

obra da maternidade. Ontem essa briga para a quarta sala de cirurgia, a primeira cirurgia 

ontem foi nessa salona bonita para operar. A única coisa é que precisa arrumar um ar 

condicionado para nós, não fica só para obstetra ou pediatra. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Exigente o 

Pedro.  
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O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Amigo David, está quase terminando o 

mandato, e espero que Deus ajude o próximo governador Márcio França, e coloque 

juízo na cabeça, que insista para você continuar secretário, ou escolha alguém desse 

time que você está trabalhando há quase oito anos. A saúde não é partido, não é de 

grupo. Saúde é para todos. E precisamos de gente que já sabe como funciona. Estou 

muito preocupado porque está chegando o fim de março e não sei como ficará a 

Secretaria da Saúde. Segunda-feira você vai com o governador inaugurar obra de 

maternidade, demorou porque fazem 400 partos por mês. Fazem reforma e parto ao 

mesmo tempo.  

E a maior felicidade e agradecimento ante isso, é que nosso governador vai dar a 

aula inaugural na Faculdade de Medicina da USP. Seu papel foi muito importante. Eu 

não venho para cobrar, mas para agradecer. Espero que você continue secretário, ou 

quem sabe em 2019 vira ministro da Saúde. Grande abraço.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Muito 

obrigado, deputado Pedro Tobias. Só acusar a presença da Associação Brasileira de 

Mulheres Médicas. A Marilene Melo, vice-presidente, seja bem-vinda a esta Comissão. 

Também o bispo Carlos de Castro, presidente do Conselho de Pastores de São Paulo e 

coordenador geral de projetos da ABMM. Seja sempre bem-vindo a esta Comissão. 

Com a palavra, deputado Vinholi. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Obrigado presidente Cezinha de 

Madureira. Cumprimentar os parlamentares e todo o público presente. Uma breve fala 

para cumprimentar o secretário David Uip, que fez história na gestão da Saúde do 

Estado de São Paulo. Ouvi meu presidente Pedro Tobias falar, querida Analice, e com 

certeza ele vai deixar um grande legado no estado de São Paulo. Um estado que 

enfrentou as questões da saúde, e mesmo com a forte crise que acometeu nosso país, 

inaugura hospitais do porte do Hospital de Sorocaba e São José dos Campos. Em nossa 

querida Bebedouro também prestes a inaugurar, os avanços feitos em nossa Catanduva 

também com o Hospital do Câncer.  

E todo o trabalho feito nos hospitais do estado, combatendo sempre com presteza, 

eficiência e honestidade os desafios que teve. Dr. David, espero que aconteça o mesmo, 

como o presidente Pedro Tobias disse, e que possamos ter um ótimo ministro da Saúde. 
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Que seu legado no Estado de São Paulo seja tocado em frente e respeitado. Que 

possamos continuar tendo uma saúde com vários desafios, mas avançando.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Muito 

obrigado, deputado Marco Vinholi. Só lembrando ao deputado Pedro Tobias que não se 

esqueça de me convidar para a inauguração da maternidade. Alguém mande o recado 

para ele, que já saiu. Mais algum deputado gostaria de se manifestar? Antes de dar pela 

ordem a Vs. Exas., quero agradecer o Dr. David Uip por esses quase oito anos de 

trabalho.  

 

O SR. DAVID UIP - Quatro e meio.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - O Pedro falou 

oito anos, entendi oito anos.  

 

O SR. DAVID UIP - Fui antecedido pelo professor Giovanni. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Está certo. Por 

esse trabalho excelente que V. Exa. tem feito. Por mais que tenhamos uma dificuldade 

muito grande na saúde no Brasil por culpa do governo federal nos últimos anos. Mas o 

senhor é um grande maestro, e tem nos atendido com uma maestria muito grande. Muito 

obrigado. Também acusar a presença do Juninho, de Itapeva. Com a palavra, o deputado 

Marcos Martins. 

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. 

Secretário. Vou deixar algumas perguntas para que o senhor possa responder 

posteriormente, e demais assuntos para a volta do senhor. Certamente esses 

requerimentos solicitados serão colocados, e voltamos a tratar dos demais assuntos. 

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Com a palavra, 

o deputado Carlos Neder. 
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O SR. CARLOS NEDER - PT - Em primeiro lugar quero cumprimentar o 

secretário e sua equipe, um abraço especial ao Dr. José Carlos Seixas, pela presença na 

reunião. O secretário participa nesse momento por um dispositivo constitucional, o Art. 

52 A, que define que os secretários de diferentes pastas compareçam ao parlamento 

estadual para nos informar sobre as prioridades e ações que vêm sendo desenvolvidas. 

Se compararmos essa apresentação com anteriores, veremos que ela teve um perfil 

diferenciado, e é razoável que seja assim, em função da importância que precisou ser 

dada para a questão das zoonoses, em especial a febre amarela. 

Entretanto, isso gera algumas lacunas na apresentação, que para nós é importante 

ter acesso a esse tipo de informação. Infelizmente o documento só chegou à Assembleia 

às 11 horas da manhã de hoje, e tão pouco nós deputados recebemos a apresentação 

previamente, o que dificulta que façamos um debate mais qualificado, conhecendo de 

antemão a apresentação. Então reitero aqui a necessidade do envio prévio, porque o 

documento é apresentado no Conselho Estadual de Saúde e poderia ser entregue à 

Assembleia com mais antecedência, porque nos ajudaria a qualificar o debate.  

Numa ocasião anterior o secretário nos informou que ele havia tido um 

entendimento com o governador de que na saúde não haveria contingenciamento. 

Lembrando que logo que o governador assumiu, em fevereiro de 2015, ele baixou um 

decreto contingenciando gastos dentro da lógica do ajuste fiscal, e em função disso 

várias áreas foram afetadas. Mas o secretário negociou corretamente que a área da saúde 

não sofresse esse tipo de contingenciamento. Então perguntaria ao secretário se na 

prática isso se configurou como decisão de governo, ou se por razões diversas acabou 

ocorrendo o contingenciamento numa determinada rubrica ou perfis e gastos que 

deveríamos discutir. 

Segunda questão diz respeito às organizações sociais. Eu represento a Assembleia 

na Comissão de Fiscalização e acompanhamento dos contratos de gestão das OS. E nós 

já conversamos aqui em outros momentos que enquanto sua apresentação tem caráter 

quadrimestral, já nas OS os dados são trimestrais. Isso dificulta um pouco que façamos 

uma análise comparativa. E por outro lado, os dados das OS acabam não vindo com a 

importância que têm. Se compararmos os anos de 2011 e 2017, vamos ver que houve 

um acréscimo de 48% dos gastos com organizações sociais. O que coloca um desafio 

para todos nós, que é pensar o futuro, ainda mais na vigência da Emenda Constitucional 

95.  
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A Assembleia acabou de decidir que vai instalar uma CPI para acompanhar as 

organizações sociais, com prazo de 120 dias prorrogáveis por mais 120. Fui escolhido 

pela Bancada do Partido dos Trabalhadores para compor essa CPI, que deve ser 

instalada em breve. Então pergunto a V. Exa. se a Secretaria de Estado da Saúde 

pretende colaborar para que a Assembleia Legislativa possa cumprir uma prerrogativa 

dela, que é de fiscalizar as organizações sociais que fazem gestão privada, mas 

essencialmente com verbas públicas, oriundas do fundo estadual e também com a 

contribuição da União. 

Vossa Excelência falou do acréscimo de 66 mil trabalhadores aproximadamente, 

indo de 134 mil para 200 mil no quadro funcional da secretaria, e 66 mil, se entendi 

bem, são contratados por essas entidades parceiras mediante contratos de gestão.  

 

O SR. DAVID UIP - E os novos hospitais e ambulatórios.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Exatamente, já inclui o pessoal. Então essa 

mudança do perfil, veja que fui médico sanitarista concursado da Secretaria de Estado 

da Saúde, e nós temos uma mudança no perfil do quadro, isso não só na secretaria. 

Entretanto, considerando o debate que fizemos aqui sobre a questão das endemias, das 

zoonoses, e temos aqui a presença do Dr. Marcos Boulos, já conversamos numa ocasião 

anterior se V. Exa. entende que a estrutura da Secretaria da Saúde voltada à questão da 

saúde pública, do controle de doenças transmissíveis se mostra adequada, ou se essa 

situação que temos hoje nos obriga a pensar uma outra estrutura.  

E particularmente, quero discutir a questão da regionalização da estrutura da 

Secretaria de Estado da Saúde. Nós temos o Estatuto da Metrópole aprovado no 

Congresso Nacional em 2015, que definiu um prazo de três anos para que os governos 

de Estado redefinam suas regiões administrativas e pensem em instâncias de governança 

regionais, com caráter interfederativo. Isso é importante para nós que defendemos o 

SUS, porque permite uma relação com os gestores municipais de outra natureza. Foi 

feito todo um esforço, inclusive com empenho grande do atual secretário de Saúde de 

São Paulo, Dr. Wilson Polara, quando era seu secretário adjunto, para redefinir a 

estrutura da atenção hospitalar na secretaria, pensando níveis diferenciados de 

organização dos hospitais. 

Então pergunto se do ponto de vista da regionalização como um todo, não apenas 

olhando para a atenção hospitalar, mas também o que se espera de apoio da Secretaria 
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de Estado da Saúde na atenção secundaria e também de apoio a atenção básica, se há 

estudos para que modernizemos a estrutura da secretaria, sobretudo com foco na 

regionalização, que não é contraditório com a defesa que sempre fizemos da 

municipalização na saúde. Alguns hospitais estaduais hoje já não fazem sentido 

continuarem sob gestão estadual, sobretudo os hospitais gerais. Já conversamos sobre 

isso. 

Qual é o sentido do hospital de São Matheus, Guaianazes, Parada de Taipas, Vila 

Nova Cachoeirinha ou Vila Penteado continuarem sob gestão estadual? Dentro da 

lógica da proposta original do SUS, esses hospitais poderiam perfeitamente estarem sob 

gestão regional ou municipal. Claro que havendo um financiamento compatível da 

União e também do Estado. Como V. Exa. está sendo lançado aqui como futuro 

ministro, seria importante que nós atualizássemos essa agenda, porque fala-se hoje de 

um novo pacto federativo. E há necessidade de nós retomarmos a discussão do 

arcabouço legal do SUS pensando como de fato ele pode permitir um protagonismo 

maior dos municípios. Mas isso implica em rever a própria organização do Estado e 

suas instâncias regionais. 

Dentro desse discurso que me parece ser a convicção de V. Exa. e uma decisão do 

atual governador, não sei se será do próximo, não está autorizado a incorporar nenhum 

novo hospital na rede estadual. Foi dito por V. Exa. numa reunião anterior nossa. 

Entretanto, estranhamente num período mais recente, aventou-se a possibilidade do 

Hospital Universitário da USP vir para a gestão da secretaria municipal com 

participação da Secretaria de Estado da Saúde. E essa discussão de nenhum hospital a 

mais para a Secretaria de Estado foi considerado num momento de séria crise do 

Hospital São Paulo. Foi naquele contexto que conversamos. E depois adveio a crise do 

Hospital Universitário. 

Precisamos pensar se esse hospital continua vinculado à USP, como defendo, e 

inclusive como ex-aluno da Faculdade de Medicina da USP, como o Doutor Ulysses, o 

Dr. José Carlos Seixas. Ou se vamos ingressar nessa seara de que a Secretaria de Estado 

da Saúde vai começar a assumir a gestão de hospitais de ensino, a começar pelo 

Hospital Universitário da USP. Por fim, não quero me estender além do que já fui, mas 

é sempre uma satisfação fazermos esse debate, há uma restrição por parte do Cosems - 

Conselho de Secretários Municipais de Saúde, em relação as emendas parlamentares de 

caráter impositivo. Já havia esse problema com as emendas na União, e agora temos em 
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São Paulo. Metade das emendas para serem gastas na área da saúde, e outra metade para 

outras áreas.  

Qual é a preocupação dos secretários da Saúde? É que havendo um piso de gastos 

da Emenda Constitucional 29 e da Lei Complementar 141, de no mínimo 12%, e V. 

Exa. falou que o Estado já está gastando 13,24%, que as emendas parlamentares acabem 

sendo incorporadas nesse cálculo do piso de gastos. E muitas vezes nós com boa 

intenção apresentamos emendas que não estão necessariamente de acordo com o 

planejamento estratégico da secretaria, do plano estadual e regionais de saúde. Como 

cada vez mais haverá emendas na área da saúde com caráter impositivo, qual é o 

mecanismo que vocês estão pensando para que nossas emendas contribuam com o 

planejamento da secretaria, com o Conselho Estadual de Saúde, e não sejam meramente 

de cunho eleitoreiro para favorecer esse ou aquele outro mandato parlamentar, mas indo 

às vezes na contramão do que é o planejamento da secretaria. 

E por fim, nós já conversamos também que a legislação do Conselho Estadual de 

Saúde está defasada. Nós precisamos de uma nova lei para o conselho. E não é uma 

prerrogativa nossa. Está claro hoje que seria uma invasão de competência do Poder 

Executivo. Então pedi a V. Exa. que recuperasse um estudo da época do secretário 

Giovanni, que previa constituir o Conselho Estadual de Saúde por lei, e não por decreto, 

e colocar dentro desse projeto a possibilidade de termos conselhos gestores nas 

unidades estaduais de saúde, a exemplo do que temos no município de São Paulo e em 

vários outros municípios. 

Então são sugestões que V. Exa. pode nos ajudar, seja na condição de secretário 

ou quem sabe de futuro ministro.  

 

O SR. DAVID UIP - Obrigado deputado. Hoje já saí daqui como deputado, virei 

ministro e ex-secretário. Já fui demitido também, já passei como tudo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - E já saiu com 

proposta de ficar no próximo governo também. 

 

O SR. DAVID UIP - Pois é, hoje já variei de lado a lado. Deputado, é sempre um 

prazer esse debate com vossa senhoria, inclusive ideológico, porque acho muito bacana 

essa pluralidade de pensamentos. Gosto muito disso. Eu tenho uma opção de gestão, 

brigo isso de manhã, à tarde e à noite. Minha opção de gestão é pelas organizações 
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sociais. Isso é uma decisão de governo que na verdade não é minha. Essa decisão veio 

do tempo do governador Mário Covas, que teve como relator, por coincidência, o atual 

governador Geraldo Alckmin. Quando comparo com os resultados da gestão por OS e 

administração direta, não dá para ir para o segundo debate. Os resultados são muito 

expressivos, inclusive publicados cientificamente. Não por culpa de administração 

direta. 

O pessoal da administração direta é de primeiríssima categoria. Sou funcionário 

público há 42 anos e dirigi os principais hospitais da administração direta. Mas é por 

conta de uma lei totalmente ultrapassada, que vem da época do Getúlio Vargas. Os 

hospitais da direta sofrem com uma lei ultrapassada, que precisa evoluir. Mas é muito 

curioso para quem senta na cadeira de secretário, porque você precisa tomar decisões. E 

minhas decisões são muito claras. Eu descobri uma coisa curiosíssima, deputado. O 

povo não está interessado em quem paga a conta, mas no bom serviço.  

Nosso secretário do conselho estadual está aqui presente e é testemunha dos 

embates que temos lá. Minha prerrogativa é muito clara em cima do que é melhor para o 

povo. Chegou um momento que nossos postos de periferia estavam fechados. Nós 

abríamos concursos públicos para funcionários, médicos, enfermeiros e técnicos, e não 

tínhamos candidatos. Então havia uma decisão muito clara, ou punha para funcionar 

através dos concursos públicos malsucedidos, ou fazia uma nova forma de gestão. E nós 

terceirizamos, com estrondoso sucesso. É só ver o que aconteceu no hospital de Taipas. 

Fui visitar esse hospital e no dia que entrei no pronto socorro uma senhora veio e 

falou, “não tem médico para me atender”. Eu falei, “chama os médicos”, e sabe quantos 

tinham? Um no pronto socorro. Não tinha médico porque os concursos não conseguiram 

preencher as vagas. Hoje o hospital de Taipas atende 20 mil pessoas por mês. Mudou a 

relação de atendimento em pronto socorro, como mudou de internação. Inclusive é uma 

coisa interessante, você programa orçamentariamente o hospital de um jeito e ele fica de 

outro. Então essa foi uma opção de gestão em cima daquilo que acredito ser melhor para 

a população. Não tenho dúvidas.  

A escolha de gestão OS é consagrada, não só pelo PSDB, como por diversos 

partidos, inclusive o PT, que tem isso em vários estados. Acho que é uma decisão de 

gestão. Até brinco, quer mudar o jeito? Ganhe a eleição para governador, coloque outro 

secretário e mude o jeito. Por enquanto é do meu jeito, essa foi minha opção de gestão. 

Claramente optei pela gestão das OS, vigiadas e sérias, acompanhadas pelo Poder 

Legislativo. As OS que vão se submeter a uma CPI, e obviamente vamos contribuir, a 
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Secretaria da Saúde não tem nada que não possa ser visto ou perguntado, e nada que não 

deva ser respondido. Não temos problemas. 

O senhor sabe tão bem quanto eu que não é tudo uma maravilha, onde não tem 

problema na saúde? Até brinco com os secretários de Segurança Pública e de Educação, 

“vocês se dizem as áreas mais complexas, vão ver o que é a saúde”. A saúde se 

referencia em vários níveis de governo. Eu dependo do orçamento federal, do 

orçamento que brigo com outros secretários e me relaciono com os municípios. O 

governador no final do ano deu um acréscimo no orçamento. Não vou dizer que foi de 

forma voluntária, porque teve que me aguentar, e nós todos que estamos aqui são 

testemunhas das maratonas. O governador é muito rígido com orçamento.  

Para você convence-lo de onde estão a mais, não é uma coisa que só passa pelo 

Planejamento e pela Fazenda. Ele precisa ser convencido. Mas no final do ano deu um 

acréscimo de 186 milhões para a saúde. Foi absolutamente fundamental para que nós 

déssemos conta daquilo que era devido. E temos problemas por conta do governo 

federal financiando cada vez menos. É muito difícil. Para os senhores terem ideia, o 

governo federal deixa de repassar uma média de dois bilhões de reais para o Estado de 

São Paulo, por ano. Entre o estouro de teto, o número final é de dois bilhões. 

Credenciamentos que precisamos. 

É uma situação muito difícil de você manter um orçamento. O meu não é 

pequeno, é de 23 bilhões. Mas mesmo assim temos dificuldades, porque a saúde custa 

cada vez mais. Além disso, há a migração dos planos de saúde privada que vieram para 

o Estado. 500 mil indivíduos perderam plano de saúde e vieram para o SUS. Além 

disso, cinco histórias que envolvem recursos - febre amarela, dengue, Zika, 

Chikungunya, H1N1. Você tem que ter uma estrutura não só de prevenção, como de 

atenção. Sou absolutamente a favor da medicina preventiva, e o Estado brasileiro faz o 

contrário. Ele paga a conta de doenças. É uma mudança de paradigma. 

Ontem assisti o ministro no Roda Viva, e ele coloca claramente que na visão dele 

tem que haver uma mudança total dessa relação de financiamento. Eu também acho. 

Sou um indivíduo que defende de forma contundente o SUS, como melhor e único 

modelo de inclusão. Agora, o SUS precisa ser repaginado. Me preocupa muito a 

restrição orçamentária que já existe e virá para a frente. Como você faz? Tem coisas que 

são inevitáveis. Você não vai diminuir o número de partos. Tem um custo fixo de 

internação que continuará existindo. Aumentam as doenças crônicas na internação, 
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aumenta as causas externas como trauma, acidentes. Esse custo nós vamos precisar, mas 

temos que pensar diferente.  

Outra coisa deputado, que acho muito interessante. A saúde é o caminho final de 

uma porção de coisas que dão erradas. Você vê o saneamento básico no país. Quando 

falo que 50% não tem esgoto e água tratada, como falo em saúde pública? É difícil. 

Meio ambiente, o que acontece nessa história toda? É um problema claro da macro e 

micro ecologia. As invasões, os programas de instalações de empresa sem o menor 

cuidado, a conta final vem para a saúde. Mas tem os intermeios, as coisas que 

antecedem. Então é algo que me preocupa muito para o SUS no futuro. Ele tem que ser 

visto de forma mais moderna e atualizada, porque existem coisas que se contrapõe.  

Saúde é direito da população e dever do Estado. Eu acho ótimo, mas quero saber 

quem paga a conta. É possível dar saúde para todos integralmente? Vamos ter que 

discutir isso. Como vamos fazer para financiar a saúde para todos? Como entram nessa 

história os planos de saúde, convênios e contratos? Qual é a participação? Agora o 

Supremo finalmente decidiu que é o ressarcimento do SUS em cima daquilo que é 

atendido pelos planos de saúde. É uma dívida de 5.6 bilhões. Estão sendo discutidos 

alguns bilhões que estão na justiça. É complexo, acho que é uma discussão que tem que 

ser muito bem-feita, e de uma forma bem plural. 

Quanto aos hospitais, coube a esse grupo que está aqui representado em peso hoje, 

responder as obras que estavam em andamento. Está aqui o Ademar, todo nosso grupo, 

e felizmente vamos entregar todas as obras que estão em andamento, sem exceção. Não 

tem nada pior na saúde do que começar e não terminar. Até o final de 2018 vamos 

entregar todas as obras em andamento, seja em ambulatórios, centros psicossociais, 

hospitais. Havia esse compromisso. 

O HU para mim é uma moleza responder, fácil. É só o conselho universitário 

decidir e conversar comigo. Enquanto o conselho não se posicionar, não tem conversa. 

Eu respeito o conselho universitário da USP. Que eu saiba, não decidiu sobre o Hospital 

Universitário, então não dá para conversar com reitor ou ninguém enquanto não houver 

uma decisão de quem é de direito, o conselho universitário da universidade. As 

propostas que me chegaram para assumir o hospital não foram pertinentes, e nem levei à 

frente. Porque não vi nenhuma dessas propostas respaldadas por quem é de direito, o 

conselho universitário. 

Outra coisa, quer levar o hospital do Estado? Com muito prazer, desde que leve o 

hospital e o orçamento. Agora não vem com essa para o meu lado, levar o hospital e 
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você pagar a conta, porque não vai dar certo. Quer municipalizar o hospital? Não tenho 

nada contra, mas leve a conta. Essa história de nós vamos municipalizar e eu continuo 

pagando é só o que me faltava. Eu pagar a conta e entregar o hospital para outra gestão, 

esqueçam. Sorte de muitos que minha vida na secretaria a priori tem pouco tempo. Esse 

grupo aqui é muito bacana e unido, e eu brinco com eles falando que talvez eu saia, mas 

quem sabe eu volte, para ninguém achar que a coisa acaba antes do horário. 

Esse grupo é muito interessante. Estamos juntos há quatro anos e meio, mas que 

herdei. As pessoas que eu trouxe para a secretaria, e foram quatro, são muito 

interessantes. Um, o Wilson Polara, virou secretário de São Paulo. O Geraldo virou 

secretário de São Bernardo do Campo. O Durval e o Ricardo sanearam a FURP. A boa 

notícia é que a FURP está no azul pela primeira vez na história. Fechou o ano de 2017 

no azul. Então felizmente hoje a FURP é uma fundação do Estado de São Paulo, do 

remédio popular, saneada. Como saneado está o Instituto Butantan, que progride e 

felizmente as coisas caminharam muito bem.  

Então não há possibilidade de nesse momento ou qualquer outro eu entender que 

o Hospital Universitário venha para o Estado sem que haja concordância de quem é 

direito, que é a universidade. E aí passa inclusive, isso é mais do que a decisão 

individual de uma pessoa ou outra. Eu nunca vi uma decisão ser definida pelo 

conselheiro universitário, então não vai ocorrer decisão enquanto não houver isso. Não 

vou apresentar para o governador enquanto não estiver convencido do que o conselho 

universitário quer. As emendas para mim são uma coisa claríssima. Nós deveríamos 

discutir um cardápio de interesses dos deputados juntos, é absolutamente justo, porque 

objetiva suas regiões junto com a secretaria que entende o que é preciso e melhor para 

cada região. 

Os interesses são diversos. Nós na secretaria temos muito claro o que é preciso. É 

complicado fazer gestão num estado que tem 70% dos municípios com menos de 30 mil 

habitantes. Mas 70% da população mora nos outros municípios. É uma coisa complexa. 

Para mim é muito claro, um cardápio conjunto entre a nossa Assembleia e a Secretaria 

de Estado atendendo lado e outro em benefício da população. Cosems é o parceiro, tem 

um presidente muito competente, que é o professor Carmino. Estamos tratando.  

O Hospital São Paulo é uma coisa que falta sensibilidade do Ministério da Saúde. 

O Estado repassa de forma voluntária 56 milhões por ano a esse hospital. E é difícil 

explicar que o único hospital federal, na verdade o Hospital São Paulo está claro que é 

ligado a organização social, tem cunho universitário ligado a universidade. É um 
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negócio complexo, deveria haver uma definição de quem é quem nessa história. Mas o 

Estado repassa 56 milhões por ano para esse hospital, e as coisas caminham da forma 

que sabemos. A Santa Casa de São Paulo tenho boas notícias, voltou a ter uma produção 

entendida pelo Estado como aceitável. Ela tinha uma produção bizarra e pífia, e hoje 

evolui com uma produção que já atende mais as necessidades do município e do Estado. 

Sou absolutamente a favor da regionalização. Acho que caminhamos para isso. 

O professor Polara tem um plano muito interessante, que inclusive usamos no 

Santas Casas Sustentáveis, de hierarquização do ponto de vista de hospitais 

estruturantes, estratégicos e de apoio. Eu acho que isso é muito claro. Mas para você 

colocar isso em execução, tem que haver uma macro negociação, inclusive federal. A 

priori, é quem paga a conta. A ideia é muito interessante. A efetivação precisa ser mais 

amplificada, e a discussão tem que envolver os três entes federativos. Terceirização eu 

já falei, regionalização também.  

E as OS é isso deputado, o senhor participa da comissão. Houve um entendimento 

equivocado da secretaria, meu especialmente, que achei que essa reunião seria na 

próxima terça-feira. Por isso o relatório só chegou hoje. A ideia era encaminhar esse 

relatório com uma semana de antecedência. Faço a exposição desse relatório e desses 

dados, sempre que possível de forma antecipada para o conselho estadual. Infelizmente 

chegou hoje por um equívoco de interpretação da minha parte e do meu grupo. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Apenas pela questão 

do Conselho Estadual de Saúde e da legislação, e de um envio de projeto de lei, acho 

que isso poderia ser uma medida importante da sua gestão. A legislação está 

completamente desatualizada. São Paulo já esteve à frente de outros estados, e hoje há 

experiências muito mais avançadas do que temos aqui. Inclusive a questão dos 

conselhos gestores em âmbito de unidades que não serão municipalizadas, que ficam 

sob gestão estadual. O que acontece é que vão surgindo experiências, como é o caso do 

Mandaqui e outras unidades, sem que haja uma disciplina de algo que poderia ser 

estendido a outras unidades. 

Como há uma decisão do Supremo a partir de um projeto do Roberto Gouveia, e 

que fiz o substitutivo e foi aprovado na Assembleia, vetado pelo governador Alckmin e 

depois nós derrubamos o veto, e o então governador José Serra entrou com uma ADI no 

Supremo... 

 



34 
 

O SR. DAVID UIP - Esse é o problema.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Há três meses houve uma decisão definitiva do 

Supremo, dizendo que a competência é exclusiva do Executivo. Então se eles não 

encaminharem esse projeto de lei, não temos como avançar. É uma questão 

fundamental, como um dos princípios do SUS, a democratização e controle por parte da 

sociedade civil, trabalhadores e usuários. Como já há um estudo avançado na assessoria 

da Secretaria de Estado, fica mais uma vez a sugestão. 

 

O SR. DAVID UIP - Obrigado deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Agradecer 

também a presença da deputada Maria Lúcia Amary e do deputado membro desta 

Comissão, Hélio Nishimoto. Temos ainda uma pauta com três itens, dando sequência. 

Item um. Projeto de lei 1378/2015, do deputado Paulo Correa Jr., que expõe sobre 

a obrigatoriedade de hospitais públicos e estaduais pertencentes ao SUS, de oferecer 

exames preventivos, periódicos e gratuitos. Foi relator da matéria o deputado Hélio 

Nishimoto, que deu seu parecer favorável. Em discussão.  

 

O SR. DOUTOR ULYSSES - PV - Pela ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

deputado Doutor Ulysses. 

 

O SR. DOUTOR ULYSSES - PV - Eu acho que esse projeto deveria ser 

reestudado, porque fazer exames periódicos e preventivos não é atribuição hospitalar. 

Isso daqui deveria ser solicitado para unidades ambulatoriais de saúde. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Acho que V. 

Exa. como bom médico que é, poderia pedir vistas e propor uma emenda a esse projeto, 

conversando com o deputado Paulo Correa Junior.  

 

O SR. DOUTOR ULYSSES - PV - Então peço vistas juntamente com o 

deputado Carlos Neder, que já pediu também. 
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O SR. CARLOS NEDER - PT - Não posso agora, porque já solicitei 

anteriormente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Acho que para 

o bem andar desta Comissão, Vs. Exas. podem até contribuir para o resultado final. 

Estão cedidas vistas a Vossas Excelências. E eu peço vistas para o item dois e três.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, presidente. Peço vistas conjuntas ao 

item dois, que trata da Semana de Conscientização sobre Perigos de Dormitar em 

Excesso.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Sr. Presidente, ainda aproveitando a presença do 

secretário. Foi entregue pelo deputado Marcos Martins um hall de perguntas que seria 

interessante recebermos depois a resposta. Eu gostaria de fazer chegar às mãos do 

secretário e de sua equipe o projeto de lei 170, que apresentei, sobre a questão da 

regionalização no estado de São Paulo. Acho que é uma contribuição. Tem gente que 

acha que a oposição só critica, mas ela também sugere e tem expectativas. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Sou prova de 

que V. Exa. presta um trabalho importantíssimo nesta Comissão e para o estado de São 

Paulo. Muito obrigado a todos. Em nome do Dr. Eduardo, quero agradecer toda a 

equipe da Secretaria de Saúde, secretário Dr. David Uip. Não sabemos se é secretário, 

ministro, continua secretário ou se está dispensado. Um grande abraço a todos. Está 

encerrada esta Comissão. 


