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NOTA PÚBLICA 

 

O Centro Acadêmico Pereira Barretto, Órgão Oficial e Representativo dos estudantes de 

Medicina da Universidade Federal de São Paulo, vem a público esclarecer a situação do 

Hospital São Paulo e expressar profunda indignação com a conduta adotada pelo 

Ministério da Saúde. 

Há anos o Hospital São Paulo recebe orçamento insuficiente à manutenção dos serviços 

prestados à população, não apenas de São Paulo, mas de todo o país. Além disso, 

constantemente o repasse do governo federal atrasa, obrigando a diretoria do hospital a 

realizar mais empréstimos bancários para o pagamento de fornecedores e funcionários. O 

endividamento chegou ao ponto de o hospital ser obrigado a restringir o atendimento do 

Pronto Socorro a urgência e emergência.  

Além disso, recentemente, o Hospital São Paulo perdeu 44 milhões de reais, referentes 

ao orçamento do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários 

Federais (REHUF), que recebia desde a criação do programa. Com o orçamento restante, 

o Hospital, que atende uma população de mais de 5 milhões de pessoas, tem condição de 

manter apenas 200 de seus 740 leitos. 

Essa crise não é particular do nosso hospital. A diminuição da receita destinada à saúde 

causou o fechamento de diversos prontos-socorros na capital e a redução do número de 

atendimentos. Devido à crise econômica, nos dois últimos anos 2,6 milhões de pessoas 

perderam seus planos de saúde e entraram na rede de atendimento do SUS, incapaz de 

absorver essa demanda. Ainda no ano passado foi aprovada a PEC 55, que limita os gastos 

com saúde, e assim prolonga a crise de subfinanciamento do SUS. 

Estamos perplexos com a conduta do Governo Federal, que negligencia o nosso ensino, 

a saúde de milhões de pessoas, e a pesquisa de um país que uma vez almejou 

independência econômica e autonomia científica. Nos causa mais espanto ainda termos 

que reiterar que o Hospital São Paulo, que possui 1107 vagas de residência médica e 

abrange sete cursos da área da saúde, é um Hospital Universitário. Chamamos todos a se 

juntarem a nós no Ato em Defesa ao Hospital São Paulo, a ser realizado dia 08/06 na 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

 

Centro Acadêmico Pereira Barretto 

São Paulo, 5 de junho de 2017 
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