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ENTREVISTA Fábio Vilas-Boas, secretário de Saúde do Estado

ANDERSON SOTERO

Formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), o novo
secretário de Saúde do Estado, o médico Fábio Vilas-Boas, 48,
fez residência emclínicamédica e emcardiologia noHospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade São
Paulo (USP) eno InstitutodoCoraçãodamesmauniversidade.
Emvisitaao jornalATARDE, ele–que jápassoupeloshospitais
Aliança, Espanhol e Santa Izabel – falou sobre problemas com
financiamento e as medidas que a secretaria adotará para
“qualificar gastos” e economizar, para investir no atendi-
mento ao público. O secretário disse, ainda, que o estado vai
anunciar um plano para eliminar o vírus da chikungunya.

Qual avaliação o senhor faz
do trabalho feito na Saúde
nos oito anos da gestão de
Jaques Wagner e o que pre-
tende aperfeiçoar?

Osúltimosoito anosdogo-
vernoWagner para a saúde
da Bahia foram os melho-
res. Nunca houve tanto in-
vestimentonaárea.Apesar
disso, a Saúde ainda é uma
área que vem enfrentando
dificuldades em todo o
mundo,principalmentede
financiamento. A popula-
çãotemenvelhecidomaise
esse contingente mais ve-
lho temmais problema de
saúde.

O senhor diria que o finan-
ciamento é o principal pro-
blema existente hoje?

É o principal nomundo da
saúde. Aqui, é muito pior.
Somosumpaísmaispobre.
AEuropagastaemtornode
mil euros por pessoa. O
gasto do Brasil, juntando o
público e privado, gira em
tornodeUS$ 500. Épreciso
enfrentar essa questão do
subfinanciamento.

O que o senhor pretende fa-
zer para amenizar essa si-
tuação?

É preciso ser resolvido na-
cionalmente e buscar no-
vas formas de que não seja
apenas o Tesouro da União
e dos estados. Hoje, preci-
samos criar um mecanis-
mo que suplemente a saú-
de. Cada ano é pior. Local-
mente, no estado, buscare-
mos qualificar o gasto. Fa-
zerumprogramadegestão
administrativa, com uma
série de medidas: recadas-
trar funcionários, reler e
refazer todos os contratos
da secretaria, para econo-
mizar recursosnasativida-
des-meio para que sobre
dinheiro para fazer as ati-
vidades-fim que é cuidar
de paciente e prevenção.

Este será o principal foco?
Nesta área, oprincipal foco
é como toda pessoa que es-
tá endividada faz: para de
gastarmal. Só quenãopos-
so parar de gastar no final.
Primeiro, porque existe
um percentual mínimo

Instituto de Saúde Coletiva
(ISC-Ufba) e vai permitir
fornecer indicadores de
saúde que vão permitir
comparar o desempenho
do que é produzido.

Essemodelo de estímulo co-
meçará a valer a partir de
quando?

Estamos desenvolvendo
com a Secretaria da Admi-
nistração, mas não poderá
serfeitonosprimeirosdois
anos porque depende de
criarmos uma rede de in-
formatização ampla da se-
cretaria. Vamos fazer um
investimentograndede in-
formatização, do gabinete
do secretário ao posto de
saúde. Hoje, não tenho co-
mo responder quanto o
servidor produziu. Se foi
bem ou mal.

pitaisprecisamedevemter
condição de manter esses
pacientes graves em estru-
turas provisórias, enquan-
toseprovidenciaumavaga
deUTI. Ela, assim como va-
ga de hospital, é difícil em
qualquer lugar do Brasil. O
desafio é fazer um geren-
ciamento destes leitos que
seja mais eficaz para man-
ter neles pacientes que, de
fato, precisam ocupá-los.
Hoje, temos um grande
contingente de pacientes
ocupando leitos caros de
hospital que não precisa-
riam estar ali.

Por que isto acontece?
Por vários motivos. Há pa-
cientes que têm o proble-
ma agudo resolvido, não
precisamaisdohospital de
alta complexidade, mas
não há um outro hospital
menos complexo para po-
der transferi-lo. Às vezes,
existe paciente que tem
condições de ir para inter-
nação domiciliar.

Então, esses são os proble-
mas que a regulação enfren-
ta?

A regulação é termômetro.
Não cria vagas. É preciso
criá-las para que a regula-
ção as regule. Temos para
reestruturação da região
metropolitana uma verba
aprovada de US$ 280 mi-
lhões. Vamos construir um
hospital de baixa comple-
xidadecom250 leitos,para
retaguarda, programado
para ser na avenida Para-
lela, mas a gente ainda vai
discutir isso. Quero propor
uma discussão, se de fato
deve ser lá, que é um local
extremamente valorizado
ecolocaressehospitalnum
outro local mais estratégi-
co. O hospital já é para li-
citar. Já temos o recurso.
Entre licitar e construir de-
ve levar dois anos.

E para o interior?
Vamosconstruircincohos-
pitais, semelhantes ao da
Paralela,mas ainda não es-
tão definidos os municí-
pios. Isso tudo tem que ser
pactuado com os municí-
pios.
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A falta de
vagas em
UTIs não é
razão para
as pessoas
morrerem

A regulação
não cria vagas.
É preciso
criá-las para
que a regulação
as regule

que a lei obriga o estado a
gastar, de 12%. O que vou
fazer é gastar o mesmo,
mas tentar gastar bem.
Gastar menos dinheiro
comaestrutura interna, de
apoio,parasobrardinheiro
lá na frente e poder operar
doente, dar medicamento.
Isso se chama qualificação
degasto.Mas, também, ire-
mos buscar recursos por
meio de emendas de par-
lamentares e de convênios
com a União para projetos
específicos e, se possível,
por meio de entidades in-
ternacionais que finan-
ciam projetos.

O senhor anunciou que vai
adotar ummodelo de gestão
que premia a meritocracia.
Em que consistirá exata-
mente este modelo?

Hoje, o servidor público
trabalha e recebe um sa-
lário fixo. Não existe ne-
nhumestímulopara traba-
lhar mais e melhor. Que-
remos criar mecanismos
que estimulem isso. Um
profissional de saúde que
produza mais, atenda
mais,que,napesquisaqua-
litativa, tenha um resulta-
do melhor.

O senhor citou como exem-
plo atender mais pacientes.
No entanto, hámuita crítica
da população sobremédicos
que atendem em larga esca-
la, e com rapidez, e não dá a
atenção necessária. O estí-
mulo não prejudicaria?

É por isso que disse que há
a meritocracia quantitati-
va e qualitativa. Tem que
haver um equilíbrio entre
produção e qualidade. Não
adianta produzir muito
com qualidade ruim. E
também não adianta pro-
duzir com qualidade exce-
lente e atender num dia
cinco doentes. Estabelece-
remos indicadores de qua-
lidade que vão passar a ser
acompanhados. Também
faremos comparação de
desempenho entre hospi-
tais da rede inteira. Isso vai
serfeitopormeiodeestudo
científico, desenvolvido
com cooperação de entida-
des médicas, sindicatos, o

O senhor falou também em
recadastramento dos servi-
dores. Qual o objetivo?

Uma secretaria que tem 30
mil funcionários precisa
recadastrar, porque, ao
longodo tempo, as pessoas
vãosendoemprestadaspa-
raoutrosórgãos,mudando
de função. O objetivo é en-
tender onde é que estão es-
ses funcionários. Calcula-
mos que, dependendo da
profundidade do recadas-
tramento e da auditoria de
folha, consigamos ter eco-
nomiade 1 a 3%do custoda
folha, que édeR$ 1,4 bilhão
por ano, o que pode chegar
a R$ 50 milhões. Dá para
construir um hospital.

AimplantaçãodeumCentro
de Controle de Estoque,
anunciadaparaasuagestão,
vai resolverproblemade fal-
ta de medicamentos em al-
gumas unidades?

Espero que sim. A falta de
medicamento tem dois
motivos. A dificuldade da
logística diante do tama-
nho do estado e dificulda-
de de controlar estoque. Às
vezes, compra-se para o es-
tado inteiro determinado
medicamento. No hospital
A, está sobrando. NoB, aca-
bou. E o hospital B não en-
xerga o estoque do A. Não
vai lá e pega emprestado.
Aí, vai e compra, quando
podia apenas mandar um
motoboy láepegar. Se fizer
uma logística e controle
central, consegue-se en-
xergar onde está tudo.

E essa central começa a fun-
cionar quando?

Precisa ser estruturada e li-
citadaenãoseráalgofísico.
Entendo que existe expe-
riências e know-how esta-
belecido no Brasil. Isso é
algo que se possa comprar
e montar a estrutura, sem
reinventar a roda, sem
criar mais uma repartição
do estado para fazer mais
um serviço. Nosso objetivo
é fazer a licitação ainda
neste ano.

QualseráopapeldaSesabno
Plano de Contenção e Elimi-
nação do vírus da chikun-

gunya?
A Bahia teve os primeiros
focosdadoençaeéoestado
que tem o maior número
de casos. O meu subsecre-
tário é um dos maiores in-
fectologistas do mundo, o
professor Roberto Badaró.
E, assim que começamos a
montar equipe, determi-
nei a ele quemontasse um
plano emergencial. Se fos-
se necessário, que entrasse
em contato com o Centro
deControledeDoençasdos
Estados Unidos. Buscasse
apoio, know-how no con-
trole de epidemias. Ontem
(anteontem), finalizamoso
plano. Provavelmente na
semana que vem devemos
apresentar esse plano. A
guerra contra a chikungu-
nya. Nosso objetivo é eli-
minar o vírus da Bahia.

Algo que o senhor possa
adiantar?

Ainda não. Vai ser anun-
ciado pelo próprio gover-
nador (Rui Costa).

Qual o déficit de leitos hoje
na rede pública?

Considerando privado e
público, é razoável que se
tenha 2,5 leitos por 10 mil
habitantes. Temos 2,1. Para
chegar a esse número, é
preciso ter mais 2.500 lei-
tos. Não é só construir. Há
leitos que não estão sendo
utilizados. No interior, às
vezes, há 80 leitos, mas só
30 funcionando. Faltam
enfermeiros ou o hospital
não tem recursos para
manter todos funcionan-
do. Determinei a minha
equipe que fizesse levan-
tamento hospital por hos-
pital para verificar o grau
deociosidadeearazãopela
qual cada umnão está fun-
cionando.

Como o senhor pretende re-
solver a questão da insufi-
ciência de leitos? Semana
passada, uma senhora mor-
reu emumaUPAmunicipal,
enquanto aguardava uma
vaga em UTI da rede esta-
dual.

Primeiro, faltadevagas em
UTIs não é razão para as
pessoasmorrerem.Oshos-

Temos verba
de US$ 280
milhões para a
reestruturação
da região
metropolitana

“NOSSOOBJETIVOÉ
ELIMINAROVÍRUS
DACHIKUNGUNYA”


