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JUSTIFICATIVA - PL 0170/2021 

Diante da intensificação da pandemia de Covid-19 no país, estuado e município de São 
Paulo, submetemos esta proposição com o objetivo situar mais uma vez a Câmara em local de 
protagonismo e máxima responsabilidade, enquanto agente propulsor de instrumentos 
legislativos que auxiliem a gestão pública no enfrentamento a essa situação de emergência 
sanitária de escala global. 

O Estado de São Paulo ultrapassa 24 mil internados pela Covid-19, e a ocupação dos 
leitos na Grande São Paulo atingiram 90,5% e os relatos de usuários e profissionais da saúde 
de espera por leitos são muito preocupantes, tanto na busca de leitos públicos, como privados. 
Somando a disseminação veloz dos casos com a falta de hospitais de campanha, como vimos 
em 2020. Em um cenário no qual a demanda por leitos aumenta diariamente, é necessária uma 
coordenação dessas vagas e que critérios para transferências sejam bem estabelecidos, para 
tratamento e recuperação universais e equânime, independente da capacidade de pagamento 
das pessoas. 

O Artigo 196 da Constituição, que estabelece o direito à saúde como universal e 
igualitário deveria ser suficiente para que os governos buscassem meios de evitar que as 
situações de desigualdade social fossem projetadas no acesso à saúde. Todavia, o que temos 
visto é que pessoas mais pobres e vulneráveis, residentes nas periferias e interiores, sem 
acesso a planos privados, tendem a ser atingidas de forma mais severa. Gonzalo Vecina, 
sanitarista e professor da USP, ex-diretor geral do hospital Sírio-Libanês em São Paulo 
reconhece que há mais leitos de UTI no setor privado do que no público, e complementa 
dizendo que É inaceitável um paciente morrer por falta de leito no SUS havendo oferta no setor 
privado. Para se ter uma ideia da forma como a desigualdade no país afeta o sistema de 
saúde, observemos os números de leitos de UTIs: são 2,2 em média para cada 10 mil 
habitantes. Porém, no SUS são apenas 1,4. Na rede privada, a média vai para 4,9 por 10 mil. 

Diversos fatores podem ser apontados para explicar a maior letalidade na parcela mais 
pobre da população, mas certamente essa explicação passa por questões estruturantes 
relativas à desigualdade social e, consequentemente, maior dificuldade no acesso à saúde. No 
Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, pretos, pardos representam quase 1 em cada 4 
dos brasileiros hospitalizados com Síndrome Respiratória Aguda Grave (23,1%), mas chegam 
a 1 em cada 3 entre os mortos por COVID-19 (32,8). Os números alarmantes são o reflexo de 
uma política que marginaliza a população negra e nega o acesso a direitos básicos como 
hospitais e postos de saúde, moradia e saneamento básico, para além dos recorrentes casos 
de racismo institucional cometidos em órgãos de saúde. 

Assim, é ainda mais nítida a urgência de complementariedade entre setor público e 
privado a fim de reduzir tal segregação sanitária, sobretudo em situação de iminente perigo 
público, quando a Constituição garante que as autoridades públicas podem usar de 
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano (CF Art. 
5º, XXV). 
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