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   Em atenção ao Oficio nº. 2746/2021 (doc. 04836095), recepcionado 

pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante o qual o Ministério Público do Estado de 

São Paulo, em representação formulada pelo Sindicado dos Trabalhadores da 

Administração Pública e Autarquias do Município de São Paulo – SINDISEP solicita 

informações acerca de eventual proposta de Serviço de Saúde Referência aos Idosos e 

Gestantes, prestados pelo Hospital Municipal Dr. Ignácio Proença de Gouvêa e tema sob 

o qual, formulou os quesitos abaixo, esclarecemos: 

  



 
Prefeitura do Município de São Paulo 

Secretaria Municipal da Saúde 
Autarquia Hospitalar Municipal 

Hospital Municipal Dr. Ignácio Proença de Gouvêa 
 

R. Juventus, 562– Pq. da Mooca – São Paulo - SP – CEP: 03124-020 – Fone: (11) 3394-7810  
 
 
 

 

Do Preâmbulo   

A Prefeitura é o principal órgão responsável pela área da saúde. O Prefeito e a equipe de gestão 

dos serviços, pela Secretaria Municipal de Saúde, são os responsáveis pelas ações e serviços de 

saúde no município de São Paulo.  

  Logo, tanto a criação de políticas públicas municipais, como a aplicação de políticas 

nacionais e estaduais devem ser feitas pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde e por sua 

rede de saúde do município. 

  O planejamento de ações no Sistema Único de Saúde em âmbito local dependerá de 

recursos próprios do município (mínimo de 15% de sua receita) e dos repassados pela União e 

pelo Estado. 

 

Do Hospital Municipal Dr. Ignácio Proença de Gouvêa 

  O Hospital Municipal Dr. Ignácio Proença de Gouvêa foi inaugurado em dezembro 

de 1990, em prédio cedido pelo extinto INAMPS à PMSP, localizado na Rua Juventus, 562, Mooca, 

em uma região com pouco mais de 2.600.000 (dois milhões e seiscentos mil) habitantes. É uma 

unidade de médio porte que conta com internação hospitalar para as especialidades de Clínica 

Médica, Cirurgia, Tocoginecologia, Medicina Intensiva Adulta e Neonatal e, Maternidade. 

 

Da Pandemia por COVID 19 

  A partir da edição do Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, restou declarada 

a situação de emergência no Município de São Paulo, com definição de medidas e regras para o 

enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus. 

  E, nesta senda, para melhor estratégia de cuidados, identificou Secretaria 

Municipal da Saúde as unidades referenciadas para casos de internação hospitalar por Covid-19, 

dentre elas o Hospital Dr. Ignácio Proença de Gouvêa (João XXIII), e outros quatro hospitais 

referenciados: Dr. Moysés Deutsche (M’Boi Mirim), Tide Setúbal e José Soares Hungria (Pirituba). 

Além deles, servem de apoio os hospitais de Parelheiros (178 leitos até 31 de maio) e da Vila 

Brasilândia, com 150 leitos de Unidade de Terapia Intensiva, situação esta a perdurar até que 

identificada a diminuição de casos e decretado o final da pandemia no município. 

  Traçadas as considerações preliminares e, atentos aos questionamentos do 

SINDSEP, entendemos que, com os esclarecimentos e informações ao norte e com o atendimento 

ao primeiro quesito proposto, os demais estarão atendidos e/ou prejudicados, neste passo: 
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Existe uma proposta de transformação do Hospital Municipal Dr. Ignácio Proença de 

Gouvêa em “Hospital Geral Amigo do Idoso e Gestante”? 

  Dentre os princípios do SUS de Universalização, Equidade e Integralidade e, 

considerando que a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas, cabendo ao Estado 

(Governo) assegurar este direito, o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as 

pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou 

pessoais.  

  Assim é que, diminuir as desigualdades, significa que, apesar de todas as pessoas 

possuírem direito aos serviços, elas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em 

outras palavras, a equidade está no tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a 

carência é maior. 

  Para o atendimento das necessidades das pessoas, importante a integração de 

ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. 

Pressupõe o princípio da integralidade que a questão da saúde seja articulada com outras 

políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que 

tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos. 

  Destarte, as políticas públicas de saúde precisam acompanhar a dinâmica e a 

demanda da sociedade. 

  Segundo dados do IBGE, o número de idosos (indivíduos com idade igual ou 

superior aos 60 anos) que residem no distrito do Brás e Mooca é, respectivamente, de 3.019  (três 

mil e dezenove) e 14.528 (quatorze mil, quinhentos e vinte e oito). Ao comparar esses valores com 

o número de idosos no país, é possível concluir que a Mooca apresenta um percentual 

significativamente maior do que a média. 

  O que não significa dizer que, como aventado, o Hospital Municipal Dr. Ignácio 

Proença de Gouvêa – HMIPG, obrigatoriamente, seria o serviço municipal apto a suprir as 

necessidades da população idosa na região. 

  Na qualidade de Diretor Técnico do HMIPG, gestor responsável pelo seu 

funcionamento, organização, assistência médica, cumprimento das disposições legais e 

regulamentares e, considerando o quanto acima explanado, uma sugestão fora aventada: a de 

que o HMIPG poderia vir a suprir referida demanda represada na região. 

  Por conseguinte, as políticas de saúde, como já dito, são de competência exclusiva 

de SMS e condicionadas à ampla discussão com os setores da sociedade, mediante os 

regulamentares Conselhos afetos a matéria. 
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  Por todo exposto se conclui, com clareza solar insofismável, que toda e qualquer 

alteração na política de saúde municipal, ressalvadas as medidas de exceção, dependem de 

estudos de viabilidade, do interesse público, da conveniência e das condições orçamentárias.  

  É sabido e, não escapa ao entendimento do homem médio, que a Administração 

Pública possui seu próprio regramento, independentemente de uma opinião, ou ideia particular. 

  Em ressalto, a proposta se funda na observação alcançada a partir de experiências 

vivenciadas durante os 38 (trinta e oito) anos dedicados ao exercício da medicina, com atuação na 

saúde pública e que ora exerce a cargo de Diretor Técnico do HMIPG, responsável pelo 

atendimento na região Mooca/Brás/Bresser e adjacências. 

  Por óbvio e, pela atribuição institucional do cargo, que não compete ao Diretor 

Técnico de uma instituição de saúde, a alteração de políticas públicas de saúde instituídas, o que 

não impede, quer na condição de gestor da unidade local, quer na condição de médico, quer na 

condição de cidadão, que proposições, sugestões ou ideias sejam apresentadas, que se espera 

sejam entendidas como sugestões a instigar o debate, a propulsão de ideias e de solução, com 

consequente submissão às devidas analises pelos departamentos competentes. 

  Por oportuno, convém ainda referenciar a infundada informação de fechamento da 

Unidade, que jamais foi aventada por este Subscritor, em repiso, na qualidade de profissional 

da saúde, não se concebe a diminuição de equipamentos destinados aos cuidados e assistência à 

saúde da população, mas sim seu incremento, sendo certo que toda e qualquer sugestão, é 

sempre no sentido de aumento dos serviços ofertados, nunca sua mitigação, incluindo-se a 

atenção à população idosa e gestante pelo HMIPG. 

  E por fim, mas não menos importante, cumpre registrar nosso sentimento de 

indignação e pesar.  

  O texto apresentado à comunidade e à Nobre Representante do Ministério Público é 

claramente, parafraseando o próprio artigo, sustentado por “rumores” e “especulações”, aventa, 

inclusive, “possível aspirações eleitoreiras”, com nítido caráter de manipulação de informações, 

põe em risco a prestação dos serviços, promove a distorção de ideias, dissemina o conflito entre 

usuários e Municipalidade, numa atitude que prejudica toda a coletividade, este signatário como 

médico, no exercício do cargo que lhe foi confiado, de Diretor Técnico do HMIPG, detém a 

preocupação atual e precípua de bem servir aos usuários, no exercício pleno de seu mister. 

 

São Paulo, 28 de julho de 2021. 

 

DR. CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA VACCAREZA 

Diretor Técnico - HMIPG 


